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Mark Eyskens in ieder geval wel

Haalt~deKUL hetjaar 20007
Vorig akademiefaar legde professor en volksvertegenwoordiger
Mark Eyskens zijn projeld '21 lessen voorde eenentwintigste eeuw'
aan het Buro Akademische Raad (BAR)voor. Bedoeling was stu-
denten een overzicht te bieden van wat er buiten hun vakdomein
gebeurt. Vernieuwend is vooml dat het hier niet om een vrijblij-
vende reeks lezingen zou gaan, maar dat studenten het - als
keuzevak -in,hun licentieprogmmmakunnen integreren. Van-
daag ligt dat voorstel ter goedkeuring opAkademische Raad (AR).

mondisme' en 'Problemen voor de-
mokratie en marktekonomie' aan
bod komen.
De kluster 'Wetenschap en wereld-

beeld' behandelt hoofdzakelijk de
stand van zaken in de eksakte weten-
schappen, zoals fysika, biologie, kos-
mologie en informatika. Ook meer
fundamentele onderwerpen als 'Krisis
van rationalisme en mechanisme' en
'Probleem van mededeelbaarheid in
de wetenschap' krijgen een plaats.
Tenslotte is er nog een groep kol-

leges rond 'Mens en mens-zijn op de
drempel van de eenentwintigste
eeuw' waarin zoweletisch-filosoflsche
als kulturele en soàale vraagstukken
aan bod komen. Zo wordt ondermeer
de vraag gesteld of er een waarden-
krisis is en of er wel universele waar-
den zijn. Ook de toekomst van de
multi-kulturele samenleving en de
leefmilieu-problematiek komen aan
bod. Een vierde tema is 'De krisis van
de welvaartsstaaf . Tenslotte komen
ook nog 'De eksistentiële vragen' aan
bod, waamij naast 'De heruitvinding
van de menselijke persoon' natuurlijk
ook een tema als 'De rol van de gods-
diensten en de kerken in een sterk
geïndividualiseerde samenleving'
niet mag ontbreken.

Ie van de problemen en uitdagingen
van morgen."
Eyskens blijkt hier niet van een ste-

vige portie fin-de-sièclementaliteit ge-
speend: "Wemoeten ons stilaan voor-
bereiden op het jaar tweeduizend met
al zijn magie en eschatologie. Op dat
stuk heeft de KU Leuven niets te bie-
den. Bijbedoeling is dat we uit de
cyklus met de professoren - en wel-
licht met de medewerking van de bes-
te studenten - zouden proberen een
boodschap te formuleren na twee of
drie jaar oefening: wat met een uni-

Het doel van het projekt is tweele- versiteit op de drempel van de volgen-
dig. Voor de hand liggend is natuur- de eeuw, wat is daar de zin van? Is er
lijk dat men met dit projekt de "strijd nog plaa~ voor een kristelijke univer-
tegen de valtidiotie" wil voeren. Eys- siteit?"
kens zelf stelt ook nog dat men wil in- Oorspronkelijk heette het projekt
gaan tegen het utilitarisme, welke '21 lessen voor de eenentwintigste
mentaliteit hij 'bloemrijk' omschrijft eeuw'. Eenentwintig bleek echter iets
als "Ik ben hier om mijn ezeisvel te te veel en ondertussen werd het aan-
behalen en de rest kan mij niet sche- tal lessen teruggebracht tot een vijf-
len." Een tweede doelstelling is "een tiental. Deze zouden, vanaf volgend
toekomstgerichte reflektie vanuit de- jaar, moeten gegeven worden tussen
universitalre gemeenschap op gang Allerheiligen en Pasen. Wat het tijd-
brengen over mens en samenieving, stip betreft, geeft de kommissie de
over waarde en onwaarde van onze voorkeur aan een weekdag tussen
samenleving." Op die manier zou de 19.30 en 21.300uur. Dat laatste na-

... jiiIIIo .... .,"'''Iafhw'de gelegenheld moeten tuurliJk om niet te overlappen met de
krijgen "zichzelf te herbevestigen, bij kollegeroosters van de diverse fakul-
elke student die zulks wenst, als de teiten. J

Universitas omnium scientiarum en Probleem met dergelijke avondlijke
als het hedendaags Studium Genera- opzetten is natuurlijk steeds dat stu-

denten op dat moment meer in ande-
re aktiviteiten geïnteresseerd zijn.
Vandaar dan ook de reeds vermelde
mogelijkheid om de cyklus als keuze-
vak in het licentieprogramma op te
nemen. Wat de verschlllende POK's
hierover denken en in hoeverre het
projekt in de bestaande programma's
kan worden geïntegreerd, zal nog
moeten blijken. Valorisatie voor de
lesgevers bestaat dan uit "een univer-
sitaire publikatie en de kans zowel
mondeling als schriftelijk een ruimer
publiek te bereiken."

In mei van dit jaar kreeg Eyskens be-
richt dat zijn projekt gunstig was ont-
haald en dat het BAR had besloten
een ad hoc kommissie op te richten.
Daarin zetelden een twaalftal profes-
soren en dekanen van diverse fakul-
teiten. Er werd twee maal vergaderd,
waamij de kommissie een "eenparig
akkoord over de inhoud en de uitwer-
king van het projekt bereikte."

Hedendaags

Paradigma
Het Gemeenschappelijk Buro -

van Akademische Raad (AR) en de
Raad van Beheer - heeft inmiddels
zijn ja-woord aan dit koncept geQe:
'ftIl. VermoedeliJt zal oot AR zelf er
weinig problemen in zl,en. Rest dan
nog de konkrete uitwerking. Op de

vervolg op pag. 3

Wordt het Stuc binnenkort De Singel van Leuven? Eennetelige vraag waar-
oYer Loko zich misschien ooit (binnenkort?) mag buigen •.. Het worden
spannende tijden. (foto Frank VIOene)

Min of meer toch

Nieuwe maraton,
zelfde winnaars
In een jaar zonder speciale feestelijkheden en andere jublleums
werd er toch weer lekker traditioneel gedaan en werd de stuelen-
tenmaraton gelopen of gestapt. Een editie die alweer voor het
grootste deel overschaduwd werd door een klein beetje rotweer,
wat blijkbaar langzaamaan een traditie aan het worden is. Deel-
nemen in zulke omstandigheden gebeurde dan ook slechts door
eén handvol moedigen.

stilstand. Met achthonderd deelne-
mers dit jaar werd het absolute diepte-
punt van vorig jaar (809 deelnemers)
nog overtroffen.

Verlceer
Het slechte weer werd door de orga-

nisatoren als voornaamste oorzaak ..
van deze dalende lijn gezien. Andere
stemmen luidden dan weer dat de die-
pere oorzaak ligt in de verplaatsing
van de studentenmaraton van okto-
ber naar november. De meer onsta-
biele weersomstandigheden in de elf-
de maand van het jaar zouden al op
voorhand enkele mensen tegenhou-
den om zich in te schrijven voor dit
gebeuren.
Een andere reden die al enkele ja-

ren wordt aangehaald, is het tijdstip
van de dag. Zesjaar geleden, toen nog
2400 deeinemers geteld werden, be-
sliste Sportraad om voortaan de ma-
raton te organiseren in de namiddag
en niet in de vooravond om zode duis-
ternis en het drukke verkeer te vermij-
den.

K1u$.fel'S
Vlaanderen 2 Indien de cyklus· als vak gevolgd
Niets erger dan tijdens de zomer- kan worden, dient er tevens geëvalu-
vokqntte ergens een groepje rug- eerd te worden. Dot bleek niet zo ge-
zakken met Nederlandse vlag- makkelijk te zijn. Men wilde namelijk
getjes op gepind tegen het lijf te vermijden dat studenten afgeschrikt
lopen. Schaterend en loeiend alsof zouden worden door de vreemde ma-
de Middellandse Zee even Hol- terie. Anderzijds mocht het pakket
lands was als de HogeVeluwe.Ge- natuurlijk ook niet overkomen als een
lukkig is het herfst en kunnen we vrijblijvend, eenvoudig keuzevakje.
onze vooroordelen als bomen van Een oplossing ziet de kommissie in
de blaadjes laten vallen. Prof. een soort loterij - na afloop van de
Droste heeft bovendien een boekje lessenreeks - die moet bepalen over
uit over de relatie tussen Neder- welk 'subvak' de student eksamen
landers en Vlamingen. . dient afte leggen. Op die manier wor-
R • 4 den de studenten verplicht de hele
acrsme reeks te volgen.
Dezelfde herfst meukt de dagen Voor het eerste jaar stelt de kom-
zwarter. Ook Sinterklaas is de missie voor de lessenreeks op te delen
zwarte 24 november van twee jaar in drie klusters. De eerste daarvan -
geleden niet vergeten. In ~uven - 'Struktuurbreuken in de recente ge_
komt er aktie. Een betogmg (of schiedenis' _ is van politiek-maat-
twee, zegt zwarte Piet). schappelijke aard. Hierin zouden on-
X-Legged-Sally 5 derwerpen als 'Implosie van kommu-

nisme en problemen van post-kom-
6 munistische landen', 'Problemen van

L- -'en voor Europa', 'Krisisvan het Tiers-

De studentenmaraton stond dit jaar
in het teken van de traditie. Weer
slecht weer en weer minder deelne-
mers dan het jaar ervoor. Bovendien
stonden - merkwaardig genoeg -
bijna dezelfde mensen als de vorige
editie op het podium als winnaars. De
hele maraton werd, nu al voor de der-
de keerop een rij, gewonnen door Her-
man Uevens. Met zijn tijd, 2u4~ mi-
nuten, was hij zeven minuten trager
dan bij zijn vorige prestatie. Ook hier
zal het slechte weer wel voor lets tus-
senzitten.

Meeuws, die met zijn 1u14 minuten
op deze nog steeds meest populaire
afstand zes minuten moest inleveren
op de winnende tijd van vorig jaar.
Bijde vrouwen kwam, na een span-

nende strijd met Stefanie Goossens,
Mieke 80eckx als eerste over de meet
Zij was vorig jaar al winnaar van de
hele maraton, maar deze keer zag ze
wegens ziekte meer zitten in de halve
maraton. Van de 107 tien-kilometer-
lopers was de winnaar van vorig jaar,
Geert Eeckhout, 'opnieuw de snelste.
De snelste vrouwelijke atleet op deze
afstand was An Van Rie.
Wandelen dan. Bij de wandelaars

uit Antwerpen kon er bij afwezigheid
van de gebroers Broos- de winnaars
van enkele voorgaande edities - ie-
mand anders aan het langste eind
trekken: Bart Vandierendonck. Bij de
vrouwelijke wandelaars van demam-.
ton lietAnniek Maes de andere dames
geen enkele kans. De stappers uit
Mechelen brachten daarentegen niets
nieuws. Michel De Ganclt vóór Wim
Vanderhaegen, en zowas het odk v0-
rig jaar. Anders dan vorig jaar was het
bij de dames. Dederde van vorig jaar,
Jeannine Simaels, stak ze tijdens deze
editie allemaal de loef af.
De neerwaartse trend in het aantal

deelnemers die al enkele jaren aan de
gang is, kwam ook dit jaar niet tot

Spandoek
Maar misschien isde reden wel veel

eenvou,diger. De konditie van de ge-
middelde afgestudeerde humaniora-
student is niet om over naar huis te
schrijven en daar zit de apatie van het
Ministerie van Onderwijs inzake
sportonderwijs zeker voor iets tussen.
Van de achthonderd ingeschreve-

nen zijn er 670 effektiefover de finish
gelopen,- wat toch nog altijd bewijst
dat een maraton, halve momton of
kwart maraton niet te onderschatten
is. Velen zijn zelfs helemaal niet ko-
men opdagen. Dat sommige sein-
gevers hun kat hebben gestuurd is
minstens evenzeer te betreuren. Ze
zijn immers onontbeerlijk voor het
goede verloop van de wedstrijd.
Gelukkig hebben de organisatoren

dit tijdig kunnen opvangen zodat de
lopers weinig tot geen hinder onder-
vonden van de kleine onvolmaakt-
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Dieptepunt
Geen dames dit jaar voor de volledi-

ge maraton. Met slechts drie deel-
neemsters vorig jaar was het ook niet
zo ondenkbaar dat er in die kategorie
wel eens niemand zou komen opda-
gen. Een nieuwe winnaar vinden we
terug bij de halve maraton, Marcy

Mexikaanse film
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Een pamflet over grenzen

De avonturen 'van
Flip G. in jolig Belgenland

Transformationeel gegenereerde kleinkinderen.
Belg zijnde iser niets grappiger dan met de gemiddelde Nederlan-
der een diskussie aang<lQll over Vlaanderen. Zesnappen erimmers
echt niets van. Om dezelfde reden is het overigens ook voor de
Noorderbuur leuk om het met een Belg te hebben over Nederland.
Nederlander Hip Droste, al dertig Jaar in .België wonend, vonnt
een uitzondering op de regel. Van zijn hand verscheen!Nederland
«Vlaanderen: een pamflet over grenzen', waarin Droste op zoek
gaat nQQl' een historische fundering voor het identiteitsverschil
tussen noord en zuid.
Een van de bestaonsredenen- van
staatkundige konstellaties als Vlaan-
deren, is dat je er lekker over kunt leu-.
teren, over de karrewielen naast en de
veranda achter de woning zowel als
over het gebruik van ekologische
maatregelen als pasmunt voor steun
aan mysterieuze plannen rond afge-
stofte heiligen. Niet minder pole-
misch is de relatie tussen de door
zwavelzuurbeekjes en met mest over-
laden okkers gescheiden delen van
ons Nederlands taalgebied. Ne_der-
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Karel De .... .
maar het merendeel van de tijd ge-
scheiden van beden goederen hebben
doorgebracht

De meest recente pan-Nederlandse
symbiose is nu ook al weer 163 jaar
achter de rug. Van 1815 tot 1830 leid-
de koning Willem I het Koninkrijk
der Nederlanden, een eenheid die
door het kunstmatige karakter van
het bijeenbrengen van twee verschil-
lende volken van het begin af een kort
leven beschoren was. Een definitieve
'scheiding der geesten' tekent zich, al-

landerFlipDroste,lietdertigjaargele- dus Droste, af vanaf 1566, het jaar
den Nederland voor wat het was en van de Beeldenstorm, waardoor "het
wipte over naar de drassige Vlaanders: wankele bouwwerk van koninklijk
"Een plek eelt: zo ervoeren wij al vlug' despotisme, kerkelijk wangedrag,
dat verre, verre oord waar het loten de adellijke onverschtlliqheid en zelf-
ambitie ons heen gedreven hadden. zucht instortte."
We waren niet verhuisd van noord De Spaanse koning stuurde hertog
naar zuid, we waren geE!migreerd." Alva op de Nederlanden af, watleidde

tot de val van Antwerpen in 1585,wat
op zijn beurt een intellektuele leeg-
loop richting onbezette noorderbuur
tot gevolg had waarvan Vlaanderen
zich enkele eeuwen heeft moeten her-
stellen. Het betekent het einde van
een bloeiperlode die was ingezet in de
elfde eeuw in wat in grote lijnen sa-
menvalt met het huidige Westen,
Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaan-
deren. .

Dat wos vooral aan de haven van
Brugge te danken. Toen die haar lei-
dende rol moest afstaan aan onder
andere Antwerpen, verschoof in de
veertiende eeuw het ekonomische en
bijgevolg ook het kulturele zwaarte-
punt naar Brabant. Droste konsta-
teert ook hier fundamentele mentale
verschillen (het vertikale, metafysi-
sche denken van het zuiden tegenover
het horizontale in het noorden), maar
niet het beginpunt ervan.

Zelfzucht
Drie decennia en een loopbaan als

professor Algemene Taalwetenschap
aan de KU Leuven later, is Droste er-
van overtuigd dat Vlaanderen en
Nederland fundamenteel van elkaar
verschillen: uAls we hier met alle
denkbare generalisaties op zoek gaan
naar de 'lieux de mémoire' van
Vlaanderen enerzijds en van Neder-
land anderzijds, dan is het vanwege
het besef van verschil. Verschil in
identiteit, verschil in individuele en
algemene kultuur." _

De hoofdbrok van het boek wordt
gevormd door Drostes zoektocht in
het steeds verder verwijderde verle-
den, naar het historische beginpunt
van de mentale verschillen tussen
noord en zuid toe. Aan het beginpunt
van zijn zoektocht tegen de tijd nestelt
hij zich wel handig in tegen eventuele
kritiek van historische zijde: "kultu-
rele en maatschappelijke archeologie
dus, aan de hand van een amateur-
archeoloog." .

Door het opzet overstijgt dit boek
ten dele de eng-dogmatische grenzen
van het pomfletgenre. Naast een
zoektocht naar historische argumen-
ten voor Drostes tesis, is 'Neder-
land fit Vlaanderen' ook een vogel-
vlucht geworden over de pan-Neder-
landse geschiedenis, zoals Geert van
Istendael dat - iets uitgebreider welis-
waar en ook iets kleurrijker - deed
voor Belgiê in 'Het Belgisch Labyrint'.
Zijn historische argumenten deinen
naar alle kanten uit.

Gelukkig hééft Droste ook iets te
vertellen, bijvoorbeeld over het uni-
versitaire leven in Vlaanderen: "Zo
hebben aan de .Vlaamse universitei-
ten studenten al vele jaren zitting in
de fakulteitsraad, hun voorstellen
worden even serieus genomen als die
van de individuele hoogleraar of van
een departement en ... er is voor ge-
zorgd dot ze krachtens hun aantal
nooit een greep naar de macht kun-
nendoen." .

Door het historisch overzicht loopt
als rode lijn de vaststelling dat Vlaan-
deren en Nederland wel enkele tijds-
flarden lang deel hebben uitgemaakt
van een gemeenschappelijke staat,

Tesis
Dat vindt hij wel rondhetbegin van

onze jaartelling: "Wenemen dus, met
enige relativering, het jaar nul als be-
ginpunt aan voor gescheiden ontwik-
kelingen: het land der Belgen Kel-
tisch-Romeins van oriêntatie, het
land van de Friezen, de Bataven, Kas-
ninefaten Germaans georiênteerd."
Zoiets is natuurlijk ten zeerste aan-
vechtbaar. De grenzen die getekend
werden voor die tijd - als dat al
lukt - komen maar in zeer vage lij-
nen overeen met huidige mentale
'grenzen'. Heel het gebied had mis-
schien wel meer weg van een soepje.

Drostes historlsche zoektocht is in
wezen een zoektocht naar mentale
patronen, naar een rekonstruktie van
mentale verschillen tussen noord en
zuid. Hoe meer Flip Droste in het ver-
zonken verleden neerdaalt, hoe meer
hij zich daarbij logischerwijs op glad
ijsbegeeft. Uitde tijd van de Romeinse
en Germaanse beschavingen, waarin
zoals gezegd Droste het begin van een
identiteitssplitsing situeert, hebben
we tenslotte relatief weinig gegevens
die als basis kunnen dienen voor het
blootleggen van die mentale patro-
nen. De vraag of het volstaat te wer-
ken met makro-historische gegevens
bij zo een historische zoektocht, kan
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 'sMeiersstraat 5, 3000 Leuven.

" De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)oktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brievendie langer zijn dan 35 regelsvan 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ± l,S getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Pang van genoemde scholen - wel-
kom -, anderzijds vernamen we dat
direkteur Everaert van de Sociale Ho-
geschool niet wil dat zijn instelling
geassocieerd wordt met onze vzw. Het
maakt dat wij onszelf niet hoeven te
distantiëren. Alhoewel, bij deze. Dus.

Wat betreft de term 'geE!ngageerde
kunst', dat is een luchtballon waar we
even mee speelden, maar die onder-
tussen doorprikt hebben.

Wij wensen Veto te feliáteren met het
artikel van 2/11 over Los Buenos.
Toch is er één kleine vergissing in ge-
slopen, met name dat wij ook plan-
nen zouden hebben fakbar van Re-
adaptatiewetenschappen en de Socia-
le Hogeschool Heverlee te worden.
Dat is dus niet zo.Wij hopen trouwens
niet alleen studenten te bereiken
maar iedereen die de spontaniteit be-
zit om ons te komen ontmoeten. .

Dat was al het geval met studenten

De groeten,
Namens LosBuenos

WimMerckx

eigenlijk voor het hele boek gelden.
Naast de hierboven aangehaalde op-
merking, kanhethoofdstukdatzijnhis-
torisch overzichtbesluit en zijn tesis ge-
schiedkundig onderbouwt, minder
overtuigen dan de rest van het boek.

Droste besluit zijn historisch dolen
met enkele hoofdstukken waarin hij
uitweidt over wat nu precies de ver-
schillen zijn in die identiteit. Hij komt
tot tien - generaliserende, dat geeft
hij zelf toe - tegenstellingen. Een
van de meest essentiële daarvan is de
gemeenschapszin van de Nederland-
se maatschappij tegenover het pri-
mair belang die de Belg stelt aan het
individu: "De woning van een Vla-
ming is een vesting, duidelijk geschei-
den van het buurhuis door haag, hek,
ommuring. En dikwijls is de voorzijde
geblindeerd als een kazerne. (...) In
Nederland heeft de uniformiteit de
nivellerende geest van de bewoners in
steen gegoten en de Vlaming gruwelt
ervan."

zijn boek de myte dot Nederland en
Vlaanderen slechts op minder belang-
rijke punten van elkaar verschillen.
Dat betekent dus niet dat FlipDros-

te zich gewonnen voelt voor het eng-
Vlaamse denken. In tegenstelling tot
het separatistische denken in Vlaan-
deren, da_tteveel met zichzelf bezig is
om ook nog de schijnwerpers op Ne-
derland te kunnen richten. De taal, zo
benadrukt Droste in zijn boek, dwingt
Nederland en Vlaanderen tot ven-
nootschap. Het verschil met de árgu-
mentatie van de trodrtionele-voor-
standers van een zo groot mogelijke
samenwerking is dan ook slechts gra-
dueel. Zij vertrekken van het bena-
drukken van gelijkenissen, Droste ziet
het erkennen van de verschillen als a
priori voor hetzelfde doel.

Een pamflet op historische basis is
uiterst gevaarlijk. Geschiedenis valt
immers te manipuleren door bijvoor-
beeld een enge selektie van histori-
sche elementen die de verdedigde hy-
potese bevestigen. Droste verwaar-
loost in feite teveel de parallellen tus-
sen noord en zuid. Maar dat kan de
pret niet drukken. 'Nederland fit
Vlaanderen' is immers een goed ge-
schreven en sterk gedokumenteerd
boek. In Vlaanderen heeft men nogal
de neiging auteurs van dergelijke ge-
schriften van noordelijke hand als
rabiate Vlaanderenhaters te verkette-
ren. Dit boek verdient meer dan weer
zo'n kortzichtige reaktie.

Ieroen Overstijns
flip G. Droste, 'Nederland & Vlaanderen.
Een pamflet over grenzen.' De Arbei-
derspers. •

Kortzichtig
In een recent interview met Johan

de Hoes verantwoordde Flip Droste
zijn boek als volgt: "Waar het mij ei-
genlijk om gaat is het volgende: er
zijn mensen die de verschillen tussen
Nederland en Vlaanderen willen weg-
redeneren om zo te komen tot een
maksimale samenwerking en inte-
gratie. Ik ben een voorstaander van
die maksimale integratie maar om
misverstanden te vermijden moet je je
volgens mij eerst van die verschillen
bewust zijn." Droste doorprikt met

.Verbaas vriend en vijand met de nieuwe Veto t-shirts,
Beschikbaar in vier verschillende ontwerpen van onze huistekenaar Nix.

(Maten Xl)
Vanaf 22 november te koop voor slechts 250 frank

aan de ingangen van de Alma's en de Veto-Iokalen in 's Meiersstraat 5.



Numerus Clausus terug op de politieke agenda?
VW pleit voor universitair
ingangseksamen
Het minste wat men kan zeggen over het numerus clausus-debat is
dat het een pendelbeweging. maakt. Het kan maanden stilliggen
om dan weer zoals vorig jaar inde herfst terug politiek aktueel te
worden. Daar zit de onstandvastigheid van de politieke partijen
uiteraard voor iets tussen. Echt veel nieuws iserop dit moment ook
niet onder de zon. Toch lijkt de heropening van het numerus
clausus debat insociaal gespannen tijden zoals deze niet ondenk-
baar.

heid van de politieke partijen inzake
het debat, te beginnen met de socialis-
tische partijen SP en PS. Tmditioneel
tegenstander vanuit een sociaal-de-
mokmtische visie op onderwijs en als
dusdanig ook opgenomen in het ver-
kiezingsprogramma van november
1991, zijn beide partijen vorig jaar
helemaal omgeslagen en pleiten ze
voor een toegangsbeperking in ge-
neeskunde, maar dan wel samen met
een aantal andere maatregelen (ves-
tigingswet en pensioenleeftijd voor
artsen).
DeVUIs intern verdeeld, maar offi-

cieel volgen ze wel het standpunt van
Jef Valkeniers. En dat standpunt is
duidelijk. De eks-VU'er en arts titelde
een VrijeTribune in DeStandaard (op
het moment van de publikatie was hij
nog VU-senator): 'Numerus Oausus
onafwendbaar'. Hij pleitte daarin
voor een algemene (polyvalente) eer-
ste kan Geneeskunde. Zijn argumen-
ten zijn puur pmgmatisch: met een
teveel aan geneeskundestudenten
kan men onmogelijk een goede oplei-
ding gamnderen. Dat hier duidelijk
ook andere oplossingen voor gevon-
den kunnen worden, neemt Valke-
niers in zijn Tribune niet onder ogen.

Vanuit een totaal andere hoek
kwamen de argumenten rond de
slaagcijfers. Gemiddeld slaagde- de
helft van de eerste kanners niet in het
eerste jaar. Dat was volgens de pleit-
bezorgers van een numerus clausus
onvemntwoord veel. Hoewel de ach-
terliggende redenen voor de invoe-
ring van een numerus clausus finan-
cieel waren - elke ingeschreven stu-
dent kost aan de staat jaarlijks hon-
derd tot driehonderdduizend fmnk -
werd vooml het 'pijnlijke' van elke
individuele faling benadrukt.
Ondanks de duidelijke belangen

die velbonden waren aan de kontin-
gentering Is er blijkbaar nooit een po-
litieke meerderheid voor gevonden,
hoewel het in 1976 ("op de voornvond
van de invoering van numerus clou-
sus" lezen we in een brochure uit die
tijd) en in 1986 (in het kader van de
Sint-Anna-besparingen) niet veel ge-
scheeld heeft. Merkwaardig genoeg is
zelfs aan het voorstel van wijlen Do-
nlël Coens over een 'softe' vorm van
kontingentering, een niet-bindende
orii!ntatietest, nooit veel aandacht
besteed. Maar er is binnen dè CVPwel
een vernieuwde interesse voor (zie
verder).
Ondanks al deze precedenten, is het

debat terug op gang aan het komen.
Zo kwam afgelopen zondag numerus
clausus even aan bod op de Zevende
Dag. Merkwaardig is de wisselvallig-

De diskussie omtrent de toegangsbe-
perking voor de universiteit (kontin-
gentering) komt sinds de jaren zeven-
tig met de regelmaat van de klok op-
duiken in de politiek en in de media.
Telkens wordt er wel een nieuw voor-
stel gedaan en tot nu toe heeft men
daar steeds een stokje kunnen voor
steken. De essentie van de kontin-
gentering Is dat ze, ingegeven door
ekonom1sche motieven, de toegang
tot het hoger onderwijs of tot delen
ervan wil beperken.

Selelctiekriteria numerus clausus felolr'el'trokken
De CVPbmcht in juni met haar uit-

gewerkte nota rond numerus dausus
wel enig soelaas en reageerde zowel
op het voorstel Valkeniers als op het
SP-standpunt. Het standpunt is een
duidelijk njet aan numerus dausus
en de argumentatie Is zeer grondig
uitgewerkt. Wel blijft er nog een ach-
terpoortje open staan: de CVP pleit
voor een behoeftenstudie in de ge-
zondheidszorg. Ze gaçm erwelvan uit
dat op dit moment en in de toekomst
de behoefte naar gezondheidszorg
toeneemt in plaats van afneemt. De
vmag is dan in hoeverre ze op hun
pnndpiële standpunt zouden blijven
staan in het geval de behoeftenstudie
het tegengestelde zou beweren. Toch
laten ze niet veel kansen open voor
een numerus dausus en grijpen ze te-
rug napr het tien-punten-plan van
Daniël Coens.

"De Partij van de Burger verwerpt
numerus dausus onder welke vorm
dan ook." (De Burgerkmnt april '93).
Voor het overige kant de VLDzich

tegen de vestigingswet en pleiten ze
zoals vroeger tegen de bestaande sub-
sidiëringsvorm van de universiteiten.
Dit laatste feit is niet onbelangrijk in
de huidige numerusdausus-diskussie.

Visie
Op een paar uitzonderingen na

laaide de diskussie steeds op naar
aanleiding van de eis voor een toe-
gangsbeperking In geneeskunde.
Aanvankelijk, in de jaren zeventig,
werd die els vooral ondersteund door
de artsensyndikaten: een te groot
aantal aan dokters zorgde voor een
ovemanbod op de OIbeidsmarltt. Het
korpomtist1sch tintje was duidelijk en
heel veel politieke aandacht werd er
ondanks dokter Wynens élan niet aan
besteed. Later kwamen dan ook argu-
menten uit de soáale zekerheid de
aloude els van de artsen ondersteu-
nen. Eenovemanbod aan dokters ver-
oorzaakt overkonsumptie en is nefast
voor de sociale zekerheid, zo luidde
het

StapNefast
Voor 1991werden de universiteiten

gesubsidieerd .per ingeschreven stu-
dent. Daniël Coens liet de subsidie
nog maar voor vijftigprocent bepalen
door de studentenaantallen en subsi':..
dieerde de rest forfaitair. De VLDwil
nu nog een stap verdergaan: "Oe ~D
pleit ervoor de financiering van .de
universiteiten verder los te koppelen
van het aantal studenten. De uniefs
zullen dan ook nog minder dan van-
daag geneigd zijn om studenten om
louter äncndële redenen aan te trek-
ken". De studentenbeweging heeft al-
tijd fel gereageerd tegeri een dergelij-
ke maatregel. De stap naar een toe-
gangsbeperking Is dan niet ver meer
wegens het wegvallen van een finan-
cieel nadeel voor de universiteiten.
Er is wel meer aan de hand met het

nieuwe VLD-voorstel.Het werkt in se
cnn-demokmttserenë.Een ekstm test
is een ekstra drempel en in tijden
waar de soáaal laagste klassen nog
altijd sterk ondervertegenwoordigd
zijn aan de universiteit kan dit alleen
maar nefaste gevolgen hebben.
Ten tweede zijn tests die het aantal

niet-geslaagden van te voren uit de
kandidaat-studenten filteren een uto-
pie. Daarvoor spelen faktoÎen als mo-
tivatie en voorkennis veel te veel mee. ..
Ook krijgt men met een dergelijk in-
gangseksamen ongetwijfeld een elita-
risering van bepaalde sek:undaire
scholen. Dat is nu al het geval voor
het ingangseksamen burgerlijk inge-
nieur. Tot slot zal- doordat het in-
gangseksamen enkel universitair ge-
organiseerd wordt - de elitarisering
van de universiteit nog verstevigd wor-
den. Genoeg redenen met andere
woorden om een ingangseksamen af
te wijzen.

Ten tweede ziet hij bij een over-
aanbod aan artsen gevaren voor me-
dische overkonsumptie. De Vlaamse
Universiteitsstudenten (Vlus) hebben
vorig jaar in een omstandige nota al
aangetoond dat dit niet bewezen is.
Tot slot haalt hij het machtsargument
aan dat toegangsbeperking voor de
geneeskundeopleiding in bijna heel
Europa wèl geregeld is. Valkeniers
diende dan ook een voorstel in waarin
hij pleit voor een eksamen na een
polyvalente eerste kandidatuur.

Filteren
Applaus van de studentenkoepel

VVSvoor dit standpunt. Ze noemden
het standpunt "moedig en konse-
kwent". Daar was de CVPblijkbaar
zelf ook fier op: "De CVPheeft zich tot
op heden steeds verzet tegen elke
vorm van beperking van de toegang
tot het hoger onderwijs", zostaat in de
nota te lezen. Helemaal oprecht
klinkt dit niet als men weet dat Danii!l
Coens in 1987 probeerde de toegang
voor EG-studenten tot de geneeskun-
deopleiding te beperken en in 1991
minstens gepolst heeft naar de politie-
ke haalbaarheid van een.numerus
dausus.
De Vlaamse Ubemle Demokmten

(VLD)tenslotte kwamen vorige week
in het nieuws met een nieuw stand-
punt in verband met kontingente-
ring. Als alternatief voor Valkeniers'
nationaal eksamen na eerste kan ge-
neeskunde pleiten de libemlen voor
een universitair ingangseksamen na
de humaniom voor alle universitaire
richtingen. Een beetje zoals het 'boc'-
systeem in Fmnkrijk werkt. Het stand-
punt is verwonderlijk. Kontingente-
ring lijkt op zich moeilijk te vereenzel-
vigen met een libemle maatschappij-
visie. Bovendien staat dit lijnrecht te-
genover het oude VLD-standpunt:

worden opgevangen van jaar tot jaar
door de alternatie van lesgevers. Ove-
rigens zijn we aan het afstappen van
het soort waardenvrije pamdigma's
die teruggaan tot de periode van de
Verlichting. In die zin Is ons tijdperk
nu postmodern. Ik denk bovendien
dat de wetenschap niet waardenvrij
kan zijn, ook als je dat wenst. Als je
dat standpunt inneemt, moetje ook je
waarden preciseren."
De universiteit blijft zich toch rich-

ten op een intellektuele elite. In hoe-
verre zijn haar waardenpatronen dan
ook geen weerspiegeling van de ge-
vestigde waarden - en dus in se een
onderdrukking van de andere?
Eyskens: "Ten eerste, mag ik erop wij-
zen dat de demokmtisering de jongste
decennia aanzienlijk is toegenomen,
nu loopt ze wel wat terug. Maar er is
een formidabele sprong gemaakt.
Ten tweede, laten we eerlijk zijn. Uni-
versitairen zijn altijd min of meer eli-
tair. Wat betekent dit nu, elitair zijn?
Als je de kans krijgt om te studeren
krijg je een andere kijk op de dingen.
Dat wil nog niet zeggen dat je de we-
tenschap moet hanteren om puur en
alleen je eigen belang te behartigen,
te beginnen met het financii!le. Ik
denk ook dat dat precies een van de
boodschappen kan zijn van een kris-
telijke universiteit, dat je de jonge
intellektuelen iets meer meegeeft dan
alleen maar een instrumentarium
om hun kost te verdienen."
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vmag welke professoren nu precies de
kolleges gaan geven wist Eyskensdan
ook nog niet te antwoorden. Die in-
vulling zalnatuurlijk - zeker wat de
tema's betreft die direkte maatschap-
pelijke makvlakken vertonen - niet-

zonder belang zijn.
Eyskens pleit wel voor pluralisme,

maar anderzijds is er per onderwerp
maar plaats voor één prof per jaar:
"In vakken die van meet af aan reeds
geëngageerd zijn is dat een probleem.
Dat geef ik toe. Dat kan natuurlijk

Steven Van Garsse

Uw speciaalzaak

Compact Discs - Muziekcassettes - Singles
Digital Compact Casettes - Mini DiscsReeks

De 'volksmassa' heeft dus wel -
gedeeltelijk - een plaats kunnen
krijgen binnen de universiteit, maar
geldt dat ook voor haar waarden?
Eyskens: "De volksmassa is nooït re-
volutionair. De konventionele wijs-
heid vindt een teeltbodem in die
volksmassa. Daar ligt de noodzaak
j.uist van een dialektische relatie tus-
sen zeg maar een intellektuele elite en
de volksmassa. Die elite moet in staat
zijn wegwijzers te planten: waar moet
het naartoe. Het verschijnsel van een
elitevorming aan een universiteit lijkt
mij onvermijdelijk. De belangrijke
vraag is wat haar roeping is. Om
daarop een antwoord te geven Is het
best zo'n lessenreeks te geven."

't muziekdoosje
Diestsestraat 51a LEUVEN - Tel: 016/22.29.66

Kris Jacobs
Marc Eyskens: ten strijde tegen de mkidiotie (foto Rob Stevens)
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Jongerenbetoging tegen racisme
Moeizaam eenheidsinitiatief
Twee faar na het verkiezingssukses van het Vlaams Blok is er nog
steeds geen werk gemaakt van een degelijk migrantenbeleid.
Migranten zijn nog steeds het slachtoffer van wettelijke diskri-
minaties en mcistische gedragingen. Daarom voelden verscheide-
ne Leuvense organisaties op deze 'zwarte verjaardag' de noodzaak
om samen op straat te komen voor gelijke rechten voor Belgen en
migranten.

Toen het Vlaams Blok tijdens de ver-
kiezingen van 24 november 1991 de
kaap van tien procent van de stem-
men oversteeg, was de ontsteltenis
groot in Vlaanderen. De opmars van
het racistische ideeêngoed bleek niet
van voorbijgaande aard en begon
zelfs door te dringen in de program-
ma's van de traditionele partijen. In
allerijl werd in Leuven het Antira-
cistisch Forum (ARF) opgericht. Zij
stelden dat het zogenaamde 'migran-
tenprobleem' een leugenachtige ana-
lyse is, waarbij socio-ekonomische
problemen over het hoofd gezien wor-
den. De migranten worden dan de
zondebokken voor een ganse resem
nationale problemen zoals de groei-
ende werkloosheid, de staatsschuld,
sociale dumping, het toenemend ge-
voel van onveiligheid, enzoverder.
Dat de zondebokkenanalyse het ra-

cisme en de toenemende verrechtsing
van de samenleving volledig ver-
klaart, is lang niet duidelijk. Er is im-
mers ook het groeiend nationalisme
in Europa en een stevige portie xeno-
fobie. Feit is dat op 4 december 1991
een vierduizendtal studenten en sym-
patisanten van een veertigtal politie-
ke en socio-kulturele verenigingen
door de straten van Leuven trokken
met een bewust pluralistisch eisen-
platform. Verleden jaar was het in
Leuven dan weer rustig. Wel werd er
in andere Vlaamse steden betoogd te-
gen racisme.
Toen enkele weken geleden bleek

dat een aantal organisaties reeds ak-
tiviteiten aan het plannen waren voor
24 november, kwani het voorstel om-
de krachten te bundelen om zo terug,
zoals in 1991, met een gezamenlijk
initiatief naar buiten te treden. Er

werd een eenheidsfront opgericht
door Studenten tegen Racisme, Pino,
Milieuraad, Agalev-studenten, Ob-
jéktief, de fakulteitskringen, Universi-
talre Parochie, Qxfam-Wereldwinkel,
de Socialistische Jongerenwacht
(SJw) en een aantal scholieren.
Hand-in-Hand en enkele jeugdbewe-
gingen zullen hoogst waarschijnlijk
toetreden.
Er werd afgesproken samen op te

roepen om te betogen met een ge-
meenschappelijk eisen platform:
"voor solidariteit en demokratisering,
tegen racisme en fascisme, gelijke
rechten voor Belgen en migranten,
stop het Vlaams Blok en asielrecht ls
een mensenrecht. "
Er werd een enquête opgesteld om

te toetsen hoe scholieren en studenten
staan ten opzichte van de gelijke rech-
ten en waarmee ze hun leraren kun-
nen vragen de lessen op te schorten
om in de betoging te kunnen mee-
stappen. Er werd eveneens besloten
om te mobiliseren met een eenheids-
affiche en een eenheidspamflet.
Dit eenheidsinitiatief kreeg echter

al snel een flinke knauw. Tegen de
geest van dit gezamenlijk initiatief
begon Objektief eigen affiches en
pamfletten te verspreiden voor een
betoging voor de realisatie van het
wetsvoorstel Hamie, die zou vertrek-
ken op het Ladeuzeplein terwijl het
vertrek van de gezamenlijke betoging
op de Oude Markt gepland is. Een
merkwaardig feit Objektief had zich
volgens de andere verenigingen im-
mers op een gezamenlijke bijeen-
komst akkoord verklaard met alle af-
spraken, ook die over de gezamenlijke
pamfletten en affiches. De andere
partijen van het eenheidsinitiatief

LIMBURGERS ZEEN AUCH WELKOM
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voelden zich hierdoor flink in hun
kruis getast. Objektief ontkent echter .
dat er dergelijke afspraken gemaakt
waren. De vraäg. bliJftlIl hoeverre zij
dus gerekend kunnen worden tot het
eenheidsfront.

Initiatief
De oorzaak van de breuk is natuur-

lijk ook wel gedeeltelijk ideologisch.
Om het platform zo breed mogelijk te
houden waren er bewust een aantal
eisen minder ekspliciet geformuleerd.
Een van de eisen van Objektief en
MLBbetreft de automatische natura-
lisatie na vijf jaar, terwijl andere be-
wegingen het toekennen van rechten
aan migranten niet via naturalisatie
willen regelen.
Vorige week vrijdag besloot Sociale

Raad na een peiling bij de verschillen-
de kringen, om zich eveneens achter
het eenheidsinitiatief te scharen en
mee te helpen bij de verspreiding van
de eenheidspamfletten en de enquête.
Sociale Raad zal daarnaast volgende
week via de kringen waarin Objektief-
medewerkers aktief zijn, opnieuw
proberen Objektief bij het eenheids-
initiatief te betrekken.

Steven Neirynck
Betoging tegen racisme en fascisme op
24 november om 10.30 uur op de Oude
marl,t. Objektief laat aan de betoging
een anti-racisme-week votKafgaarL
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Horizontaal- 1 Overmacht 2 Voorstelling, begrip -Gifslang 3 Houding
- Groet - 575 meter 4 Verslond - WestvlaQffi5estad 5 Meisjesnaam-
Land in Azië 6 Eénmaal- Geneesheer 7 Geestelijke- Voorzetsel8 Bijbel-
se stad - Heks - Meisjesnaam 9 Reikhals ongeduldig - Drank 10 Beeld-
houwwerken.
Vertikaal- 1 Leemte - Larve 2 Uitgave - Deel van een ui 3 Europeaan
- Niet echt -Chinese lengtemaat 4 Zangnoot-Liniaal waartegen een te
zetten manuskript gelegd wordt 5 Zoog(ller - Glazen klok 6 Frans kom-
ponist - Lengtemaat 7 Legerstandaard -Griekse letter 8 Muziekdrager -
Insekt - Mestvocht 9 Rampzaligheid - Tijdstip 10 Uitstapje - Onthoud
het begeerde.

Door FilipDe Keukeleere

Maraton en nog iets
Yen'Olg van pag. 1

heden bij de organisatie. Enkel bijde
aankomst moesten de deelnemers te
lang wachten om hun eksakte uitslag
te verkrijgen. Aan de basis hiervan
lag een panne met het komputer-en
registratiesysteem. Hierdoor moest al-
les op de goede oude, manuele ma-
nier gebeuren, maar dan uiteraard
met een beetje vertraging.
Het in goede banen leiden .van dit

evenement kost heel wat zweet en tra-
nen: ruim 3SOmedewerkers optrom-
melen en koördineren gaat immers
niet moeiteloos. Al vanaf augustus
zijn de verantwoordelijken bezig met
de verschillende gemeentebesturen
en politiediensten toestemming te
vragen of de maraton op het grondge-
bied van hun gemeente mag plaats-
vinden. Daarnaast moeten honderd-
vijftig seingevers gezocht worden on-
der de studenten die zich volledig vrij-
willig willen inzetten. De verschillen-
de kringen spelen hierbij een belang-
rijke rol.

Rolstoel
De studentenmaraton zou de stu-

dentenmaraton niet zijn als er geen
ludieke aktiviteiten over het parkoers
werden waargenomen. Vanuit Me-
chelen ls er een groep kringraders al
stappend vertrokken richting Leuven.
Dit inltiatief dat uitging van hun
'public relations-teQrD' ging gepaard
met enkele spandoeken, een affiche
en geestrijk vocht. Dit zogezegd om

Oude man, snelle stoel

sportinstituut was niet doenbaar met
een rolstoel - zorgden ervoor dat
zelfs de Sint met zijn twee pieren een
gelukkig, maar moe man was,

haar werking wat beter bekendheid te
geven aan de buitenwereld.. Bart Vanthomme
Naast deze kringraders waren ook

de Sinten twee pieten aanwezig. Van-
ult Wilsele verrastten ze, gezeten in
een rolstoel, vele toeschouwers door LopersenstapperskunnenlwncJiplotnQaf-
enkele snoepjes het publiek in te wer- holen op het sekretariaat WJII SportroacL
pen. Blaren en enkele steile stukken - Mocht je iets verloren hebben, kan Je Je
de voetgangerstunnel nabij het ook tot datzelfde sekretariaat wenden.

Uitslag maraton
HELE MARATON Lopers (vrouwen)

1 Mieke Boeckx 1:36:08
2 Stefanie Goossens 1:36:09

Lopers (mannen) 3 Anne-MarijkeLeengoed 1:37:57
1 Herman Uevens 2:43:15
2 Stefaan Foulon 2:50:22 Stappers (mannen)
3 jan Wilmaerts 2:50:49 1 Michel De Ganck 2:20:37. 2 WimVanderhaegen 2:28:47
Stappers (mànnen) 3 Bart Demarcel 2:37:22
1 Bart Vandierendonck 5:22:32
2 jeffrey Sax 5:40:05 Stappers (vrouwen)
3 Maarten De Moor 6:06:02 1 jeannine Simaels • 2:47:45

2 Veerle Menten 2:48:1 ~.
Stappers (vrouwen) 3 Ariane Tfteca 2:56:13
1 Anniek Maes 6:19:29

KWARTMARATON2 RiaVan Berwaer 6:20:16
3 Vanessa Delhaye 6:26:09

Lopers (mannen)
1 Geert Eeckhout 0:36:00

HALVE MARATON 2 Pieter Torffs 0:36:20
3 Kris Eeckhout 0:38:23

Lopers (mannen) • Lopers (vrouwen)
1 Marcy Meeuws 1:14:41 1 An Van Rie 0:47:43
2 Marc Be!Jels ]:14:59 2 Els Delaey 0:50:57
3 Benny Coopmans 1:15:02 3 Katleen Seps 0:53:01



Stuc krijgt twaalf miljoen subsidies'
Drijfzand
wordt fundament
Onlangs werd het nieuwe teaterdekreet goedgekeurd door de
Vlaamse Gemeenschap. Ook het Stuc werd erkend als k~en-
centrum en voor dit kunstencentrum wordt dan ook een nieuw
budget voorzien. Voor de volgende vier jaar krijgt het Stuc jaarlijks
twaalf miljoen subsidie, drie keer zoveel als de vorige jaren. Dit
opent natuurlijk nieuwe perspektieven voor het kunstencentrum.

Nochtans is men bij het Stuc nog niet
helemaal tevreden. "De huidige mid-
delen mogen dan al voldoende zijn
om de in ademnood verkerende cen-
tra een reële overlevingskans te bie-
den, (...), van een echte impuls in het
beleid kan nauwelijks sprake zijn",
staat te lezen in het editoriaal van het
programmaboekje van november.
Ook voor het Stuc zouden de verhoog-
de subsidies in de eerste plaats een
konsolidatie betekenen die enkel toe-
laat de scheefgetrokken situatie van
de voorbije jaren recht te trekken.

Volgens Kultuurraad/Stuc zal de
subsidieverhoging dus paradoksaal
genoeg niet of nauwelijks tot een uit-
breiding van de werking leiden. Om
dit toe te lichten werd een informatie-
nota rondgedeeld op de verschillende
raden van Loko. Een eerste reden die
wordt aangehaald om de verdrievou-
diging van de toelagen te relativeren
is de verhoogde loonkost. Tot voor
kort werkten de meeste personeelsle-
den in allerlei nepstatuten, met vrij-
stelling van stempelkontrole, lage,
vaak deeltijdse lonen, als vrijwilli-
gers, enzoverder. Dit zou men nu, ten
gevolge van een nieuwe kao in de
kunstensektorwillen veranderen door
te werken met een volledig bezoldigde
personeelspioeg en wettelijke statu-
ten. -

Opfrissing
Dit brengt natuurlijk een aanzien-

lijke stijging van de personeelskost
met zich mee, maar tegelijk besten-
digt men ook de verregaande profes-
sionalisennq die het Stuc de laatste
Jaren reeds had doorgevoerd. Komt
hier nog bij dat volgens Kultuurraad/
Stuc de subsidies van de Nationale
Loterij worden afgebouwd, zodat het
artistiek budget globaal niet zo sterk
zou stijgen.

Een tweede reden die wordt aange-
haald betreft de infrastruktuur. Het
Stuc klaagt al jaren over de slechte
staat van de gebouwen, vooral dan
van de verdiepingen boven de Stuc-
bar (vergaderzalen, kantoren en stu-
dentenkoten). Men spreekt van af-
tandse gebo~wen, te weinig facilitei-
ten voor repetities en een onderka-
padteit voor het publiek. De laatste
jaren heeft het Stucgebouw, en meer
bepaald de bar, al een heel aantal
opfrissingsbeurten ondergaan. Blijk-
baar wil men nu nog verder investe-
ren om de Stuc-infrastruktuur nog be-
ter in orde te brengen en nog meer te
professionaliseren. Tekenend voor de
professionalisering is ook het feit dat
de Stuc-gebouwen enkel worden voor-
behouden voor Stuc-aktiviteiten en
niet beschikbaar zijn voor bijvoor-
beeld fuiven of aktiviteiten van ande-
re studentenorganisaties.

Implikatie
De informatienota wijst ook op een

aantal implikaties die het dekreet met
zich meebrengt Zo heeft het Stuc om
erkend te kunnen worden door het
dekreet een beleidsplan van vier jaar
moeten opstellen waaraan het Stuc
en Kultuurraad zich nu moeten hou-
den gedurende diezelfde periode. De
jaarlijks wisselende kultuurafgevaar-
digden in Kultuurraad zullen zich dus
moeten houden aan het beleidsplan
van hun voorgangers, zonderessentië-
le veranderingen te kunnen aanbren-
gen in het programma wm het Stuc

Daarnaast wijst men ook zelfop het
feit dat door de eksplosieve groei en de
omzetstijging ten gevolge van het
nieuwe dekreet, het beheer van de or-
ganisatie een ingewikkelde en techni-
sche aangelegenheid is geworden die
door de jaarlijks wisselende afgevaar-
digden op kultuurraad nog moeilijk
te volgen blijft. Deze twee implikaties
zouden wel eens tot gevolg kunnen
hebben dat de taak van de kultuur-
afgevaardigden binnen het Stuc en de
.greep van de studenten op de beleids-
lijnen van het Stuc sterk gereduceerd
worden voor de volgende jaren.

Kontinuiteit
De strukturele basis van het Stuc

wordt al een aantal jaren door Kul-
tuurraad/Stuc als een knooppunt
aangevoeld. "De eisen die gesteld
worden aan het beheer van het Stuc
kunnen, in het licht van de nieuwe
situatie, niet meer uitsluitend door
een jaarlijks wisselende ploeg van stu-
-denten worden waargemaakt", staat
in het zelfde editoriaal geschreven.
Men wijst dan vooral op het gebrek
aan konttnuïtett. Zo wordt binnen
KultuurraadlStuc al een heel aantal
jaren een diskussie gevoerd over de
struktuur die het kunstencentrum in
de toekomst zou moeten aannemen.
In 1991-'92 werd dan ook een werk-
groep herstrukturering opgericht die
zich spedfiek met de problematiek
bezighield en die vooral dacht in de
richting ven-een eventuele splitsing
tussen kultuurraad en het Stuc die een
ontdubbeling inhoudt van de twee
ptllers waarrond Kultuurraad/Stuc
voornamelijk werkt, namelijk stu-
dentenkultuuren - het begrip is dui-
delijk - 'Stuc-kultuur'.

Nu ten gevolge van het teaterde-
kreet en de verhoogde subsidies het
Stuc een grotere bestaanszekerheid
verkregen heeft, worden die herstruk-
tureringsdiskussies weer aktueel. Er is
dan ook een nieuwe werkgroep opge-
richt, maar die zou volgens de voorzit-
ter van Kultuurraad niet a priori ver-
trekken van de de Ideeën van de vori-
ge werkgroep. Nochtans worden die
denkpistes wel vermeld in de info-
brochure van Kultuurraad/Stuc.

Ambitie
Door de grotere finandi!le zeker-

heid iser nu eindelijk terug ruimte om
meer fundamenteel over de doelstel-
lingen van kultuurraad en het Stucna
te deriken. Dit ls de laatste jaren im-
mers een beetje verwaarloosd ge-
weest Hier ligt waarschijnlijk een be-
langrijke taak voor kultuurraad en
Lokogedurende het komende jaar. In
een eerste stap heeft kultuurraad
reeds een kultuurraadkoördinator
aangesteld die zich momenteel onder
andere bezighoudt met de inhoudelij-
ke en praktische ondersteuning van
kultuurraad en de kontinuïtettvcn de
werking bevordert Het isde bedoeling
haar volgend jaar als fuil-time aan te
stellen.

Het is duidelijk dat de ambities van
het Stuc ver reiken. De laatste jaren
heeft het Stuc, - met bescheiden
middelen, maar met een meer agres-
sieve politiek -, een steeds verdere
professionalisering doorgevoerd, en is
zo uitgegroeid tot een kunstencen-
trum dat een prominente plaats in-
neemt naast andere Vlaamse kun-
stencentra.

,

De huidige evolutie en ambities
gaan duidelijk verder in diezelfde
richting. Men werkt met een sterk een
betaalde ploeg en met een steeds meer
professionele infrastruktuur. Men
richt zich niet meer alleen tot de Leu-
vense studentengemeenschap, maar
ook tot de kultuur- en bedrijfswereld,
stad Leuven en de Vlaamse overheid:
"Nu de Vlaamse overheid zich ondub-
belzinnig geëngageerd heeft tegen-
over de kunstencentra, is een duide-
lijk standpunt van stad en universiteit
onontkoombaar geworden. Wat kan
een kunstencentrum als het Stuc bete-
kenen voor de universiteit en de regio
Leuven? Devraag verdient een ernstig
debat en een onderbouwd antwoord",
eindigt het editoriaal. Ook de ideeën
over een eventuele splitsing lijken in
de lijn te liggen van die professio-
naliseringsambities.

Men kan zich hierbij natuurlijk de
vraag stellen in hoeverre het de taak is
van een studentenbeweging als Loko,
die voornamelijk werkt op basis van
vrijwilligers en studenten, om zulk
een professioneel kunstencentrum
dat niet echt meer kan begrepen wor-
den als een studentenorganisatie -
bijna alle vaste medewerkers van het

Stuc zijn geen student nteer -, uit te
bouwen en te subsidiëren. Ook Veto
zou bijvoorbeeld al zijn redakteurs en
medewerkers kunnen betalen, net als
de andere raden wat betreft hun stu-
dentenafgevaardigden. Misschien
kan een kunstencentrum met zulke
ambities inderdaad beter gedijen bui-
ten de strukturen van een studenten-
vereniging en heeft een studenten-
vereniging meer aan een goed droai-
ende kultuurraad die werkt met vrij-
willige studenten.

ElsCornelis

Die pipa's wm de biznizsiets denken nog altijd dat ze het alleenrecht heb-
ben op de neo-kapitalistische speIpatronen wm onze maatschappij:. Ook
het kulturele spel wordt echter hard gespeeld met een selekt groepje
winners en massa's has-beens. Toneelgroep Amsterdam bracht \IOOr een
slechts zeer beperkt publiek 'Mooi weer vandaag'. De 'Vereniging, soms
met '!laar nu zonder entoesiasme \IOOrhet reëleen het universele', krijgt het
dus moeilijk. Van dinsdag tot vrijdag komen ze met 'Moet kunnenl' Mar
het Stuc. Het absurdisme zal weer welig tieren. In prindpe staan wij iets of
wat terughoudend tegenover dingen met dat 0 zo modieuze uitroepteken
erachter, benieuwd wat 'Moet kunnenJ' met zijn staartje aanvangt. 00)

X-Legged Sally te Leuven
ie benen

maken vrouw niet
X-Legged Sally, één van de interessantere Belgische groepen, de-
monstreerthaar kunnen op woensdag 17november in zaal Corso.
De band speelt een hutsepot van rock, Jouen funk. dEUSspeelt als
voorprogramma.
De laatste tijd hangt er flink wat add
jazz in de lucht. Gesampelde Blue
Note-solo's op een dansbaar ritme-
tapijten veelzeggende kreten als 'Fun-
ky, Funky' overheersen de danstem-
pels. Niet de meest originele muziek,
maar toch aangenaam dansvoer.
Even anders is het gesteld met X-
l.egged Sally.Geen gesampelde trom-
petlljnen, geen beat, geen rap. Deze
Belgische formatie timmert al een
aantal jaren aan de weg en lijkt na
,haar sukses in de Verenigde Staten en
.Canada flink op weg om ook het
, thuisfront in te palmen.

De groep serveert rock doorweven
met jazz en funk, waaraan men mees-
tal de naam speedmetaljazz geeft, al
zou freejazzrock even passend zijn.
Moeilijk te definii!ren dus. De leden
van de band hebben allen een indruk-
wekkende staat van dienst In X-Leg-
-ged Sally zitten muzikanten uit de
cultgroepen Anna Domino, Lavvi Eb-
bel, Fukkeduk, Woodentrucks, Uni--
vers Zéro en Maximalist. Voorman
Peter Vermeersch schreef bovendien
met Thierry De Mey muziek voor
dansprojekten van Anne Teresa De
Keersmaekeren Wim Vandekeybus.

X-Legged Sally speelde al in zowat
alle grote Belgische zalen en op de
belangrijkste Europese festivals. Ze
traden zelfs op in het Amerikaanse

1
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BondgenotenJaan, 145-149
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mekka van de nieuwe muziek: de
Newyorkse klub The Knitting Factory.
Deze klub met internationale faam is
onder meer de thuishaven van de
saxofonist [ohn lom en diens kom-
paan, basslst FredFrith.Met het num-
mer 'Fust Forward' leverde X-Legged
Sally een verrassende bijdroge aan de
cd 'IJve atthe Knitting Factory, vol. 4'.
Met deze bijdroge openden ze trou-
wens ook hun eerste cd die zemet een
knipoog 'SlowUp' noemden. Ze veeg-
den op deze plaat schaamteloos elk
rock- en jazzklichee van tafel en
plaatsten er nerveuze, repetitieve Woensdag 17Illln zaal Corso, vanaf20
stadsmuziek 'voor in de plaats. Niet· uur. Inkom 300/250 tronk.
altijd even gemakkelijk, maar steeds
verrassend en opwindend. Kracht en
tempo werden afgewisseld met zwoele
jazzmotiefjes.

Cornflakes
Op hun nieuwe cd 'Killed by Cha-

rity', die ze net als hun vorige in New
Vork opnamen bij producer Bill Las-
weIl, zijn sfeer en tempo opnieuw de
toverwoorden. De plaat is net als zijn
voorganger zeer gevarieerd, hoewel
de groep toch meer in de rock.richting
lijkt te gaan. Het openingsnummer
begint met het geluid van een kraai-
ende haan, gevolgd door een scheu-
rende gitaarriff. Over met een ver-
keerd been uit bed stappen gespro-
ken.T egen het einde van de plaat ben
je door een immens geluidsuniver-
sum gewandeld en een aantal keer
heen en weer gesleurd tussen verschil-
lende stijlrichtingen. Nietsvermoe-
dend ben je in een hinderlaag gelo-
pen waarbij de drie blazers je haast
omver blazen.

Nog even een interessant detail.
Het nummer 'Did YouGet YourMilk,
Stewart', dat geschreven is als begin-

tune voor het BRTN-programma
'Vlaanderen Vakantieland', gaat 0:
ver Saddarn Hoessein, de Golfoorlog
erreen aantal van zijn Amerikaanse
gijzelaars. Op CNNwas er een repor-
tage waarin Saddam Hoessein de we-
reld toesprak en naast zich een tienja-
rig Amerikaans jongetje had staan.
Hoessein vroeg toen, om te tonen hoe
menselijk hij zijn gijzelaars behandel-
de: "Did you get your milk, Stewartr
De jongen antwoordde heel angstig
en verlegen: "Yes, and cornflakes
too," Waarop Saddam zei: "Iraki kids
don't have cornflakes."

Wie ook geen coxptlakes krijgen,
zijn de groepsleden van dEUSdie het
voorprogramma verzorgen. Hun' 00-
debuut 'Zea' werd live opgenomen
met producer Peter Vermeersch en
biedt kwa struktuur eenvoudige songs
die op een eigenzinnige manier gear-
rangeerd werden. De nummers wor-
den op een intense manier gespeeld
en doen vaag aan LouReedof Robbie
Robertson denken. -e-

Peter Van Rompaey

"an horeca tot particulier
Snelle en verzorgde bediening
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Mexicaanse film in het Stuc
Zoek de sombrero opeen niet nader genoemde plaats
Eén van de opties van Europalia '93 was decentraIisatie. En kijk,
daQrsijpelt een streepje Mexico tot inLeuven door. Het Stuc - wie
anders, in dit godvergeten nest? - programmeert een viertal
films van de Mexicaanse kineast Paul Leduc.

uithangbord van het Europalia-festi-
val. Naturoleza viva is het tegengestel-
de van naturaleza muetta, wat stilleven
betekent. En inderdaad, een rustig le-
ven had Kahlo zeker niet. Want hoe-
wel ze aan polio leed en ze bij een on-
geval een been verloor en in een rol-
stoel gedwongen werd, was Kahlo ID-
wel politiek als artistiek een zeer ak-
tieve vrouw. Ze militeerde voor de
Mexicaanse kommunistische partij,
en zou zelfseen relatie met Leon Trot-
ski gehad hebben. Haar man was
Oiego Rivera, kommunistisch partij-
baas en één van de grote Mexicaanse
muralisten. Frida zelfmoest haar hele
leven lang tegen het vooroordeel op-
boksen dat vrouwen geen goede schil-
ders konden zijn.
Frida's leven wordt dan ook In uit-

bundige beelden getoond, 'vanuit
haar eigen waarneming en fantasie.

Veel minder konventioneel is de Zo ziet ze de moord op Trotski niet als
semi-biografische film Frida, naturale- . een ordinaire eksekutie, maar als een
za vivo over Frida Kahlo, kunstenares afslachting met een houweel. Leduc
uit het begin van deze eeuwen zowat werkt hier met beelden, niet mettekst.

Deze regisseur, die pas na teater en
architektuur film ging studeren in Pa-
rijs, heeft zich tot en met zijn laatste
film ver van de kommerciële
Mexicaanse produkties gehouden.
Dus geen charros, ban di dos of
sombreros bij Leduc. Hij heeft ook
nooit een film door de Mexicaanse
staat laten financieren, maar deed
steeds een beroep op priveesponsors,
universiteiten of koöperatieven. Ge-
volg daarvan iswel dat hij sinds 1967
nog maar vijf langspeelfilms heeft

......_~...nnendraaien. Daarvan zijn er deze
week vier te zien InLeuven. .
De oudste film uit de door het Stuc

geprogrammeerde serie is Reed, MéxI-
co inswyente uit 1970. Leduc realiseer-
de deze low-budgetproduktie met ei-
gen middelen. Hij baseerde zich op

het gelijknamige boek van de Ameri-
kaanse joemalist [ohn Reed.De regis-
seur wilde zowel de geschiedenis van
de revolutie zelfals het verhaal van de
betrokkenheid van Reed zo veel mo-
gelijk demystifiëren. In een dokumen-
taire stijl worden Reeds engagement,
zijn twijfels en zijn evolutie tot een
aktieve deelname aan de revolutie in
beeld gebracht Met deze zwart;wit-
produktie, eveneens zijn eerste lang-
speelfilm, brak l.educ door op de inter-
nationale filmscène.

Schaars

De film is een opeenvolging van asso-
ciaties, tema's uit het werk en motie-
ven uit het leven van Frida Kahlo.
Dialogen zijn schaars, en van weinig
belang.
Diezelfde formele keuzen domine-

ren Barroco uit 1989. Leduc liet hier
. zelfs alle dialogen weg, en gebruikt
muziek als strukturerend element.
Losstaande associatieve scènes vertel-
len niet in de eerste plaats een reisver-
haal, maar evoceren veeleer de gehe-
le geschiedenis van Mexico, Cuba en
Spanje.

Blik
Leducsrecentste werk, Latino Baruit

1991, vertelt het verhaal van de liefde
tussen een jongeman en een prosti-
tuee in een armoedig bordeel. De film
speelt in een niet nader genoemde
Latijns-Amerikaanse kustplaats. Het
speelt ook geen rol of we ons hier be-
vinden in Venezuela, Mexico of op
Cuba. De openingsscène toont een
berooide man die in een haven op
zoek is naar voedsel. Wanneer hij aan
boord klimt van een schip, wordt hij
betrapt en achtervolgd. Hij belendt
achter de tralies en wordt in mekaar
geslagen door zijn bewakers. Als kij-
ker weet je meteen dat l.educ hier po-
litiek te werk wil gaan. Jewordt met-
een gegrepen door de onrechtvaar-
digheden die de zwarte man, afstam-
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meling van Afrikaanse slaven, door
de mestiezen wordt aangedaan.
Eenvolgende scène toont het interi-

eur van een slaapkamer boven een
bordeel. Op het kastje ligt een vibrator
naast een rafelige teddybeer. Een
prostituee ondergaat gelaten het ge-
beuk van een vette, zwetende man.
Het bordeel is een paalwoning, vlak-
bij de haven in ondiep zeewater ge-
bouwd. Tussen de palen, onder de
bar, stroomt het vuil en de in de ver-
stikkende hitte rottende kadavers van
straathonden samen. Zowel de klan-
ten als de prostituees zijn zowat kon-
stant dronken. En als er niet een hoer
is die haar diensten aanbiedt, dan
wordt er op dat moment wel eentje in
mekaar geramd.
Toch filmt Leduc deze plaats niet

als een hel. Na de wrede beginscène
lijkt het bordeel een plaats waar men-
sen kunnen thuiskomen, waar ze
vrienden vinden. Erwordt gedronken,
gelachen, gevochten, gedanst, ge-
leefd. De Latino Bar is América Latina
In het klein. Het kliënteel is blank,
zwart, mesties of mulat De ruzies die
Leduc ensceneert zijn geen rassen-
konflikten. Een blanke man wordt
verliefd op een zwarte hoer, en één
van hun vrienden is een blinde mes-
ties die saxofoon speelt met de stQT$
and stripes op de achtergrond. Een stel
zwarten valt in met Afrikaans klin-
kende perkussie, en een tweede mes-
tiel speelt een typisch Zuidameri-
kaanse melodie op zijn trompet.
Maar het belangrijkste is dat ze sa-
men spelen, en die scènes maken van
de film een subtiel politiek manifest.

Schijnwerpers
Muziek voert trouwens de boven-

toon in deze film. Niemand spreekt
een woord. Leducwil zowel zijn enga-
gement als de gevoelens van zijn pér-
sonages laten spreken via de muziek,
en via blikken en bewegingen.
Maar wat dat laatste betreft, loopt

het mis. De akteurs willen in hun spel
teveel, maar vooral té konkreet tonen
wat ze voelen of denken. Wat de taal
dan niet zegt, komt naar buiten in
overacting, en dat is jammer. Op die
manier krijgt een - weliswaar
mooie - prostituee in een goor ha-
venkafee dezelfde valse pretenties en
geveinsde blikken als een personage
Ineen goedkope soap. Deblinde man .
spreidt op het einde van de film zijn
hulpeloosheid zo overdreven tentoon,
dat hij zo uit een revue lijktte stappen.
Ook het kamerawerk valt ten prooi
aan dit soort maniërisme. Leduc goo-
chelt met close-ups dat het niet leuk
meer is. De emoties, en vooral de
slechte uitbeelding ervan, worden zo
nog eens ekstra in de verf gezet.

LDag
Bovendien koketteert qe regisseur

met lange travellings, die het geheel ..
een wat schwörmerige indruk geven.
Hoewel hij zijn tematiek waarschijn-
lijk niet zo wH benaderen, legt l.educ
door dit soort vertragend werkende
effekten toch een bijna mystifiërende
laag over het geheel. Helemaal David
HamUton wordt het wanneer hij een
personage achter een half verhullend
doek filmt.
Toch is Latino Bar een niet oninte-

ressante film geworden. Hij toont een
zelden geziene kant van de kultuur
die Europalia dit jaar in de schijnwer-
perszet

RafUten

Latino Bar speelt WVl 16 tot en met 19
. november, telkens om 22.30 u. Barroco
draait op 16 en 19 november om
20.00 u. Frida, naturaleza viva is op
donderdag 18 november om 20.00 u te
zien, en Reed,México insurgente kan je
gaan bekijken op woensdag 17november
om20.00 u.Alles gaat door in het Stuc.
Ie betaalt 100 of 150 tronk.

Suzanne
Kringraad zoekt voor haar werking nog
de volgende personen.

• een vertegenwoordiger op Akademi·
sche Raad uit de Biomedische Weten-
schappen
• een vertegenwoordiger voor Alfaset
• vertegenwoordigers in het Akade·
misch Vormingsinstituut voor leraren,
één uit Eksakte Wetenschappen en één
uit Biomedische

Kandidaturen moeten binnen zijn op het
Krira-kantoorvoorwoensdag 24 novem-
ber om 18.00 u. Kandidaten moeten
zich komen voorstellen op de Algemene
Vergadering van vrijdag 26 november.



Zoekertjes JO MEUWISSEN .~-----~:--"bvba ~
• Graelridders ontslaen PR-bitches van
banvluck. Zy zullen voortaen met de
roep "lieflyk bosnlrnf" worden aenge-
sprocken.
• The Snorminator zegt: uw spelling lijkt
op een vlooiencirkus.
• Cirkus Tommie zegt: vrouwen spelen de
eerste viool. Zij kunnen beter strijken.
• De Bond Beter Fuiven dankt alle aanwe-
zigen. Uw positieve of negatieve reak-
ties, één adres Redingenhof, 11/3.
• T.k. Bassversterker Fender Bassman
Ten (lampen), 12.000 fr., 46.25.01
• Het Goede Spoor, jongerengroep van
de Roze Drempel organiseert: hetero- • Sorry, Mr. Schelpje, nog niets, maar
vrienden-avond. Hoe reageren uwvrien- niet getreurd! En plaats het zoekertje
den op jouw homoseksualiteit? nog eens. ("Week" wordt "maand").
• Aan diegene die mijn gestolen fiets op • Gezocht: dun armbandje met "Els" en
de plaats van diefstal (l&W) terugge- geboortedatum gegraveerd. Grote ge-
plaatst heeft: bedankt. Mijn geloof in de voelswaarde! Beloning verzekerd. Els,
mensheid is opgevijzeld. Voor beloning, Maria-Theresiastr. 10.
kontakteer veto. • Valérie, wanneer breng Je de kursus-
• Het Universele Duistere Pata-syn- sen terug. Anders rente betalen. IIse
droom is sociaal gepakt omdat sommige (Vesaliusstr. 31)
dachten dat er meer moet worden ge- • Benny, ben Ik geen beest man? Het
dacht: Th8-f8. geheim is... (voor een fles champagne!)
• Surfgroep zoekt bassist. Frederik, BI. Gilette Contour, the best a man can get.
Inkomst 116. .• Bok! BBgroetjes vanuit Salamanca. Ik
• Voor Pietje Innocent: Newland klinkt zo zit hier een jaar "vast" en daarna kom ik
gek, dus zullen we hem maar vernoemen. waarschijnlijk niet meer naar leuven. Je
• Ten aai voor nijntje en een natte zoen was een fijne kandidaat. Een vriend
voor Botje van uw aller Talie. dropte dit zoekertje.

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TD's
LCD - VIDEOPROJEKTOREN

DISCOBAR

if 016/201.301

Tiensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016/23.70_30
fax: 016/23_34_31

• Kamer te huur, zeer rustig. Foch- S('()I-I)I() I) ,.-rl'II~S
plein 17. Bellen bij Top Ergun of Tom .I'" 'l..... KAFEETEORIEEN
Mees. Ook weekend. I1~IJ,Tlr~.T ('().-S() = =
• Onze Britse blauwe korthaarwordtdra .... ..l~ .I"
ontmand. Heeft u een loopse poes en wil
u mooie kleintjes? Goeie, al mkomst 67.
• Kris S.van Klio mag niet in het doel in.
de hockeywedstrijd tegen Eoos.
• En als hij toch meedoet, dan mag hij
geen hockeystick krijgen om spelver-
valsing te vermijden.
• Basisdemokratisch strijd koor zoekt
entoesiaste zanger om liederen van be-
vrijding te zingen. Woe. 17/11, 20.00 u,
Huize Karibu, Flintsstr. 150.
• Beloning (2000 fr) voor de vinder van
de KUL-agenda van Peter Silvermans,
Mechelsestr. 188,20.12.06
• Karel (Parkstr. 181) als we je een pint
trakteren, zie je ons dan liever? De logo-
pedieklan.
• Hierbij wens ik volgende personen een
gelukkige verjaardag: Greetje, Tinny,
Stefan. Sorry dat het zo laat/vroeg is.
• Aan Erwin (Sj. geneesk., Ij. stage in
Kortrijk, nu arbeidsgen. én een goede
swinger). We hebben je ontmoet op de
Farmafuif. Zien weJe terug op de fuif 16/
11 in the Eagles (23.00 u) met rode roos
in borstzak, je fan klub.
• Aan Breuk, wanneer hoor ik nog eens
iets vanje,je verloofde sinds september:
de ondersteunende verpleegster.
• Radio Scorpio (leuven) zoekt voor al-
gemene werking en programmatie een
gewetensbezwaarde die vanaf januari
94 beschikbaar is. Kandid. aan Radio
Scorpio, Naamsestr. 96, bel 22.23.00
(12.00-15.00).
• Wil je kennismaken met studenten die
via gebed, stilte, zang en een brokje
evangelie God (beter) willen leren ken-
nen om vanuit een anderè"'dimensie te
leven voor en naar anderen? Ma. 22/11
om 21.00 u, Vaartstr. 99.

• Dringend gezocht: ervaren drummer
om gedreven soulgroep weer van rug ge-
graat te voorzien. Rep. te lede (Aalst)
tijdens het weekend. Koenraad 22.09.31
(toest. 1108, kantooruren) of naar het
antwoordapp.09/225.6B.05
• De stap is echt niet zo moeilijk als Je
wel denkt. Benje homo of lesbienne en
wil je anderen leren kennen die zijn als
jij, kom dan naar het onthaal van de Roze
Drempel; elke dins. van 20.00 u tot
23.00 u,jAC, Minckelerstr. 47C.
• Typen tesis sen, verslagen, briefwisse-
ling, Kris Rosselle, Naamsestwg. 130,
3000 leuven, 20.70_77.
• Tereza vindt dat ze nu allang genoeg
op Tomas heeft gewacht.
• Het lVSV verenigt studenten met een li-
berale overtuiging. Ge'liIteresseerd?Kom I

dan op maandag om 20.00 u naar onze
wekelijkse vergadering in de Notre Dame.

Het groene cop:v.-centervan Leuven_
Ge~leerd en 100% chloorvril papier

Thesissen - Cursussen - FoIdèrs
Formaat A5 tot A2

ALLE inbindin~n. Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewer1d

i
CANON Kleurkopie 50 Fr_en minder_ l!

van 9 u- tot 22 u- doortopend. ~
zat. 10 u. tot 17 u.

AGENDA &. VALVAS. . -
....6....
DINSDAG
12.30 u OPTREDEN Stanley Meets livingstone, in De Shrink.
17.00 u VOORBEREIDING scholieren- en studentenstaking 24/11,
in Vlamingenstr. 116, org. Eenheidsfront.

19.00 u VERGADERING Vergadering omtrent mobiliteit, in Naam-
sestwg. 71, org. Mira.

20.00 u DEBAT met Vlaams Blokker Gerolf Annemans en Trends
hoofdredakteur Frans Crols over liberalisme en nationalisme, te-
genstelling of niet, in Kleine Aula, toeg. gratis, org. Ikaros.

20.00 u FILM 'Barroco'(1989) van Paul leduc. Een serie droom-
achtige tableaux-zonder-dialogen van twee mannen die op reis
zijn door Mexiko, Cuba, het caraïbische gebied en Europa., in
Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u TEATER 'Illlum, Oh lllium' van johan Albalonga. Vier men-
sen geraken gefascineerd door de Ilias, in Soetezaal, Naamsestr.
96, info kaarten 28.40.16, org. Campustoneel.

20.00 u TEATER Mechels Miniatuur Teater brengt 'De knecht van
twee meesters', in Stadsschouwburg, info 22.21.13.

20.15 u KONCERT jubileum leuvens Universitair Koor, koncert
door de koren van de voormalige luk-dirigenten, in Sint-jans-de-
Doperkerk, info kaarten 23.47.11, org. luk. .

20.30 u INFO-AVOND In de reeks info-avonden over Afrika: De
militante islam door prof. Vermeulen, fak. Arabistiek en Islamo-
logie, in Huize Karibu, Frederik lintstraat ISO, toeg. gratis.

20.30 u TEATER 'Moet kunnen', met johan Dehollander, lies
Pauwels, Ryszard Turbiasz en Dirk Van Dyck ; prod. van De Vereni-
ging zonder Enthousiasme voor het Reële en het Universele, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'latino Bar' (1991) van Paul leduc. Een visuele
sfeertekening van een strandkafee in een krottenwijk ergens in
Zuid-Amerika, waar de arme inwoners op zoek gaan naar vertier,
in Stuc, toeg. 100/150.

WOENSDAG
13.00 u KONCERT Orgelrecital door joris Verdin, In Romaanse
Poort, kaarten 28.40.09, org. Een uur kultuur.

14.00 u FILM Boevenprincipes, een komedie van E.Kiel uit 1941, in
Vlaams Filmmuseum, info 22.69.06.
14.00 u LEZING Een konkrete aanpak voor de hulp aan Oost-Euro-
pa, door J. Daniels, Direkteur-Generaal ABB, in MSI, toeg. 300, org.
leuvens Instituut voor Centraal- en Oosteuropese Studies.

14.00 u VERGADERING Vergadering over volks keuken met aan-
sluitende volkskeuken. in Vlamingenstraat 116, org. Mira.

18.30 u FAKKELTOCHT tegen uitwijzing van vluchtelingen, in
ladeuzeplein, org. Komitee Delwar en Elvira blijven.
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I><>OR. KA.R.EN I>ES~
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor versthij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres gezorgd worden. Vermeld duidelijk àJle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

19.00 u TEATER De Fantasten door De Tijd, in Stadsschouwburg,
info 22.21.13.

20.00 u FILM 'Reed, México insurgente'(1970) van Paulleduc. Een
dokumentaire speelfilm over de Mexicaanse revolutie.ln Stuc,
toeg. 100/1 50.

20.00 u FILM De duivel te slim, een komedie van E.Kiel uit 1956, in
Vlaams Filmmuseum, info 22.69.06.

20.00 u KONCERT X-Iegged-Sally (speedmetaljazz) en dEUS, in
Corso, toeg. 250/300.

20.15 u DEBAT Gelijke Rechten: nationaliteit of burgerschap? Met
vertegenwoordigers van ObJektief, jeugdhuls Rzoezie, VCIM,
Gastvrij Pajottenland, in Aud. Vesalius, org. Objektief.

20.30 u BIJEENKOMST Marc Vanhoutte spreekt over eucharis-
tievieren als sakrament en liturgie, in ,Groot Begijnhof 16, org.
Studentenparochie.

20.30 u TEATER 'Moet kunnen', met johan Dehollander, lies Pau-
wels, Ryszard Turbiasz en Dirk Van Dyck .Zie ook bij dinsdag. In
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

21.00 u FUIF Homo-Iesbo-heterofuif, in Rumba, toeg. 50/70, org.
Flint 49.

22.30 u FILM 'latino Bar'(1991) van Paulleduc. Zie ook bij dinsdag.
In Stuc, toeg. 100/1 50.

DONDERDAG
20.00 u BALLET Koninklijk Ballet van Vlilanderen, De man van la
Mancha, in Stadsschouwbrug.

20.00 u FILM In de naam van de Führer, in MSI, org. Ster.
20.00 u FILM 'Frida, naturaleza viva' van Paul leduc (1984). Een
meelevende en fijnzinnige schets over het leven van de Mexi-
caanse kunstenares Frida Kahlo, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u GESPREKSAVOND Twee vakbondssekretarissen van de
Cubaanse CTCvertellen over huidige situatie in Cuba en de rol van
de vakbond in Cuba. In Maria Theresiastraat 119, org. ABW-
Kulturele Centrale.

20.00 u KONCERT Nico Balthussen en Catherine Mertens brangen
werk van oa. Franck, Mozart en Ravel, in lemmensinst., org.
lemmens (22.08.03).

20.00 u TEATER 'lIIium, Oh lIIium' van johan Albalonga. Vier men-
sen geraken gefasCineerd door de Ilias, in Soetzaal, Naamsestr.
96, kaarten 28.40.16, org. Campustoneel.

20.00 u VERTELLING 'Verhuld verdriet', geakteerde vertelling door
jos Meersmans rond Schubert, in Auditorium Minnepoort, kaar-
ten: 22.21.21. /

20.00 u VORMINGSAVOND Gesprekstechnieken, injan Stasstr. 2,
org. UP.
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20.15 u LEZING Thursday lectures in philosophy : 'David Hume as
Postmodern Writer' door prof. Gregory Moses (Sydney College of
Divinity), in Hoger Instituut voor Wusbegeerte,Kard. Mercierplein 2.

20.30 u KONCERTThe Transsylvania State Philharmonic Orchestra
olv A. Ciolan, herdenkingskoncert ter ere van wijlen prof. Robijns.
Requiem van Berlioz, in Sint- jans-üoperskerk, Groot Begijnhof,
kaarten 22.57.33.

20.30 u TEATER Moet kunnen, met johan Dehollander, lies Pau-
wels, Ryszard Turbiasz en Dirk Van Dyck. Zie ook bij woensdag. In ........
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

21.00 u GESPREKSAVOND, tn Masereelclub, Ierse Predikheren-
. straat 25, org. Roze Drempel.
22.30 u FILM 'latino Bar'(1991) van Paulleduc. Zie ook bij dinsdag.
In Stuc, toeg. 100/150.

VRUDAG
20.00 u BALLET Koninklijk Ballet van Vlaanderen, De man van la
Mancha, in Stadsschouwbrug.

20.00 u FILM 'Barroco'(1989) van Paul leduc. Een serie droom-
achtige tableaux-zonder-dialogen van twee mannen die op reis
zijn door Me)l:ico,Cuba, het Caraïbische gebied en Europa, in Stuc,
toeg. 100/1 50.

20.00 u TEATER 'lilium, Oh Illium' vanjohan Albalonga. Zie ook bij
donderdag. In Soetzaal, Naamsestr. 96, info kaarten 28.40.16,
org. Campustoneel.

20.30 u TEATER Moet kunnen, met johan Dehollander, lies Pau-
wels, Ryszard Turbiasz en Dirk Van Dyck. Zie ook bij woensdag. In
Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'latino Bar'(1991) van Paulleduc. Zie ook bij dinsdag.
In Stuc, toeg. 100/150. .

MAANDAG
12.00 u HONGERSTAKING Voor gelijke rechten. Met Ceclle Harnie,
in Alma 2, org. Objektief.

20.00 u GESPREKSAVOND hetero-vrienden-avond : hoe reageren
vrienden op jouw homoseksualiteit? Vrienden zijn ook welkom, in
Maria Theresiastraat 114, org. Het Goede Spoor.

20.00 u OPTREDEN Willem Vermandere, in Stadsschouwburg,
kaarten 22.21.13.

21.00 u FUIF voor Gelijke Rechten met optreden van Temujin
Gautama, in Clockwork, org. Objektief.

21 .00 uVERGADERING Algemene vergadering, in Vlamingen straat
116, org. Mira.

22.10 u FILM 'Adieu Philippine'(1962) van jacques Rozier. Typische
Nouvelle Vague-film, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.
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arl>eidskrachten. Het systeem zou zo'n twaalf
miljard kosten per honderdduizend jobs die
bijgekreêerd worden, bijna een peulschil in
vergelijking met heel wat andere
tewerkstellingsprogramma's.,.

Veto: In de recentste diskussies rond arbeids-
cluunIennindering lijkt het ABVV het taboe te door-
breken van de arbeidstijdverlcorting zonder loon-
verlies. Ook in het idee van de tweede cheque zit er
een loonverlies 'VOOrde hoogste inkomens.
Jef Moes: «Kijk, vermits we streven naar een
drastische arl>eidstijdverkorting, stellen we tege-
lijk een individuele en een kollektieve
urbeidsduurverminderinq voor. Bij individuele
arbeidstijdverkorting is loonverlies voor de
hand liggend, maar toch willen we dat voor de
laagste inkomens via de tweede cheque heel
sterk beperken. Zonder die stimulans is het voor
die mensen immers onmogelijk om arl>eidstijd
af te staan. Voor kollektieve arl>eidstijdverkor-
ting is dat niet zo eenvoudig. Wij vinden dat die
altijd via kao's moeten gebeuren. In de huidige
krisis en met de huidige krachtsverhoudingen
moet je niet verwachten dat volledig loon-
behoud kan gerealiseerd worden. Dat kan even-
tueel in zeer kapitaalsintensieve bedrijven,
maar de laatste jaren zijn er geen voorbeelden
van gewe~t. In de petrochemische industrie
heeft men het geprobeerd en het is mislukt. Er
zijn wel voorbeelden van het tegendeel: vaak
wordt er bij onderhandelingen over af-
vloeiingen zelfs arl>eidstijdverkorting met even-
redig loonverlies aanvaard, om joOs te redden.
Daarom willen we zeker de lage lonen kom-
penseren, over de hogere moet dan maar in
kao's gediskussieerd worderi, dat is geen taboe
voor ons."

Een tweetal weken geleden werd in Veto reeds
t~licht hoe de traditionele oplossingen voor
het tewerkstellingsvroagstuk in het slop zitten.
Alternatieve voorstellen zoals het basisinkomen
- die de band tussen inkomen en arl>eid wil
doorbreken om niet in een duale samenleving
terecht te komen - winnen dan ook aan be-
langstelling. Binnen de vakbonden loopt men
niet hoog op met dit koncept. Zij vinden het rea-
listischer om het koncept arl>eid centraal te blij-
ven stellen.
Binnen de werknemersorganisaties zoekt

men dan ook ijverig naar manieren om tot sys-
temen van arl>eidsduwvermindering te komen
die zowel aantrekkelijk zijn voor axbeider als
patronaat. Omdat axbeidsduurvermindering
met loonverlies weinig aantrekkelijk is voor de
werknemers gaan er steeds meer stemmen op
om dit verlies te kompenseren door het uitkeren
van een premie, de zogenaamde 'tweede che-
que'. In Walloniê wordt die ook wel soli-
dariteitscheque genoemd omdat hij een finan-
dële steun vormt voor zij die solidair zijn met
werklozen door hun werk gedeeltelijk te herver-
delen.

Hand
Een van de fervente voorstanders van dit

koncept is [ef Maes, historikus en gewestélijk
sekretaris van het ABW-Leuven. In zijn voorstel
dat gepubliceerd werd in 'Nieuw Links', wordt
een maandelijkse cheque van tienduizend
frank uitgekeerd aan zij die overschakelen naar
een halftijdse job en één van vijfd~.end frank
voor een drie vierde job. Daarbij komt nog een
vervangingsplicht voor de ondernemingen die
overschakelen op halftijdse of drie vierde jobs. Veto: Nochtanszien we dat de regering het deeltijds
De arl>eidsuren die vrijkomen door deze part- werlc eerder afraadt dan het aanmoedigt. Denken
time Jobs moeten ingevuld worden met nieuwe. ~ maar aan de a(schaffing van de aanvullende

JefMoes:"'Waarom zou volledige tewerlcsteUing een utopie zijnJ" (foto Roei Boonen)

wericloosheidsuitkering W)()r de deeltijdsen.
Moes: cAls vakbond waren wij hiertegen sterk
gekant, maar we kregen maar weinig respons
van onze achterban, omdat deeltijdsen vooral
tewerkgesteld zijn in kleine bedrijven waar wij
als vakbond een stuk minder sterk staan."

Veto: Uw W)()rsteUen rond de tweede cheque gaan
steeds uit van wienu al een voltijdse job heeft. Men-
sen die deeltijds willen beginnen werlcen of die nu al
deeltijds werken, krijgen helemaal geen kom-
pensatie.
Moes: «De achterliggende filosofie is dat men-
sen een deel van hun job afstaan om andere
mensen in de gelegenheid te stellen te werken.
Het is niet bedoeld voor huisvrouwen die dan
plots zouden beslissen om deeltijds te gaan wer-
ken, of voor afgestudeerden die kiezen voor een
deeltijdse job. Wij zijn er immers voorstander
van dat mensen de kans krijgen om voltijds te
werken, dat de nieuw geschapen jobs voltijds
zijn. Daarom moet er juist een drástische
arl>eidsduwverkorting komen: opdat iedereen
zou kunnen kiezen hoeveel uur hij wil werken.
Wij zijn geen voorstander van het splitsen van
voltijdse jobs in twee halftijdse, waarin mensen
verplicht tewerkgesteld worden»

Keuring....
Veto: Waarom kan iemand echter niet beslissen
om, eveneens uit solidariteit, slechts halftijds te be-
ginnen werlcen?
Moes: «Jemoet keuzes maken die ookfinandeel
haalbaar zijn. Ons strategisch doel ligt op de
eerste plaats bij de tewerkstelling en niet bij een
nieuwe uitkering om mensen hun inkomen aan
te vullen." .

Veto: Het stimuleren van deeltijdse arbeid ziet udus
niet als het stimuleren van arbeidsherverdeling?
Moes: «Enquêtes wijzen uit dat het juist de jon-
geren zijn die voltijdse jobs willen. Dat is nogal
logisch: op dat moment heeft men enorm veel
kosten. Het feit dat mensen er dan wel voor kie-
zen om deeltijds te gaan werken, is voor mij
geen arl>eidsherverdeling. Waar ga je anders je
grens trekken: moet een huisvrouw die twee uur
per week begint te werken dan ook een tweede
cheque krijgen?Je kan dus geen grenzen trek-
ken, je moet het aan iedereen geven. Dan 'kom
je de facto tot eer) basisinkomen, wat onfinan-
dexbaar is."

Veto: De grenzen zijn dus duidelijk financieel ...
Moes: «Ik zou eerder zeggen: strategisch.
Waarbij je mij niet hoort zeggen dat ik de af-
schaffing van de werkloosheidsuitkering voor
deeltijdsen goedkeur, maar dat is een ander
probleem. Net zoals de zes procent armen in
ons land een ander probleem zijn, die een an-
dere oplossing verqen.»
«Het is alleen een gericht instrument voor

arl>eidsduurverk:orting, .het heeftverder geen
umbîties.»

Veto: De tweede cheque lijkt zich TJQ9alte richten
op de industriële sektor.
Moes: «Het zal inderdaad vooral in de indus-
tnële sektor zijn dat er kollektieve
arbeidsduurverkorting wordt doorgevoerd,
maar in de -kleine bedrijven, waar geen syn-
dikale macht is die kan onderhandelen, zullen
mensen steeds kunnen kiezen voor individuele
arl>eidstijdverkorting. Daar zijn nu al voorbeel-
den van, en het blijkt dat veel mensen daar ook
gebruik van maken. Ze stappen bijvoorbeeld
over op 4/5-jobs, om één dag in de \Veek uit te
blazen na de stress van de andere vier."

Hefboom
«Jemoet zien waar we vandaan komen. Vóór

1955 werkte men nog achtenveertig uur per
week, daarna vijfenveertig uur, en daarbij ging
het maar om één persoon per gezin. Vandaag
werkt men er zesenzeventig met twee, aan een
veel hoger arl>eidsritme: men wordt werkelijk
uitgeperst. Ik krijg hier regelmatig ,mensen over
de vloer die totaal kapot zijn, onder de pillen
zitten. Daarbij komt dan nog het werk thuis.
Onhoudbaar."

Veto: Is de tweede cheque een stap in een evolutie
met een verderafliggend doel?
Moes: «Er zijn mensen die daarvan uitgaan,
zoals Agalev. Die vinden het een stap naar een
basisinkomen, een hefboom. Voor mij is het
dat niet, maar dat betekent niet dat we niet een
stuk weg samen kunnen afleggen. Mijn eerste
doel is een arl>eidsduwverkorting. Maar ik zie
wel in dat er door de technologische evolutie
een moment zal komen waarop de beschikbare
arl>eid niet meer deelbaar is. Maar we zijn nOg
ver van die grens.,.

Veto: U gelooft nog steeds in een volledige te-
weOOteUing?
«Ik ben radikaal tegen het aksepteren van de
werkloosheid. Ik geloof dus in een volledige

tewerkstelling. Waarom zou dat een utopie
zijn?,.

Veto: U gaat er met uw 'VOOrstelW)()r het invoeren
van een tweede cheque wel van uit dot mn een
arbeidsduurverlcorting tot dertig ofrwe«ndertig uur
de werlcloosheid 'IIOUedigopgelost zou zijn.
Moes: «Als je de dertig-urenweek invoert, zou je
een werkloosheid behouden van 50 à 60.000,
wat een normale situatie is. Je kan dat natuur-
lijk niet eksakt, ekonometrisch, berekenen. Ge-
middeld wordt ongeveer de helft van een ar-
beidsduwverkorting gekompenseerd door
produktiviteitsverhoging en de helft door nieu-
we arl>eidsplaatsen. Naarmate de arl>eidsduur-
verkorting drastischer is, kan de werkgever ze
echter moeilijker kompenseren door
produktiviteitsverhogingen. De bestaande
krachtsverhoudingen laten echter niet toe om
die kollektieve axbeidsduwverkorting door te
drukken.»

Veto: TerwiJl de vakbonden op het einde van de Ja-
ren '70 nog een kollektieve arbeidsduurverlcórting
e{sten, hebben ze nu die eis niet eens naar voren
geschoven M5ór de onderhandelingen over het so-
daal pakt.
Moes: «De arl>eidsduurverkorting is inderdaad
in de jaren '80 van de syndikale agenda verdwe-
nen. Daar zijn verschillende redenen voor. De
arl>eidsduwverkorting tot achtendertig uur, in
sommige gevQllen tot vijfendertig uur, die inge-
voerd werd met de kao's van 1978-'79, was niet
drastisch genoeg. Daardoor, en doordat we toen
net in een krisis kwamen, zijn er niet veel jobs
bijgekreëerd, wat veel mensen ontgoocheld
heeft. Ten tweede is die arl>eidsduwverkorting
niet goed-begeleid geweest, waardoor de
arbeidsduurverkorting in de eerste plaats
gekompenseerd is geweest door overuren."

Skeptisch
«Tenslotte is er de slechte ervaring van de 5-3-

3 operatie. Men verlaagde op voorhand de lo-
nen met drie procent en daarna kon men gaan
onderhandelen om de arbeidstijd met
maksimaal vijf procent te verminderen en het
aantal jobs met maksimaal drie procent te doen
toenemen. Maar de werkgever heeft dus zijn
deel al gehad, de loonsverlaging, en dan sta je
als werknemer zeer zwak om op de andere vlak-
ken iets te halen. Door al die faktoren is
axbeidsduwverkorting bij de basis in een nêga-
tief daglicht komen te staan."
«Het is pas met de werkloosheidsgolf van

1991-'92 dat axbeidsduwverkorting weer be-
spreekbaar werd. In de eerste plaats in de
metaalsektor, maar ook in sektoren waar
kontinu werk geleverd wordt: daar was de vraag
naar wat vrije tijd het grootst Dan is er de sta-
king gekomen in de petrochemie, waar weer een
drastische arl>eidsduwverkorting geêist werd.
De werkgevers hebben daar op gereageerd met
een voorstel tot loonsverhoging. Dat is klassiek:
ze betalen liever méér dan dat ze meer volk in
dienst nemen. Dan is het heel moeilijk voor de
delegees om de stakers. ervan te overtuigen te
blijven staken vooraxbeidstijdverkorting. Daar-
om is de tweede cheque belangrijk, omdat hij
dat blokkagemechanisme doorbreekt.»

Veto: De idee van arbeidsduurverlcorting is echter
niet op voomand in het SOCiaalpaJá gebracht. Komt
dat doordat zeook niet de meerdeÎheid-haalt binnen
de vakbond?
Moes: «Axbeidsduwverkorting is momenteel
enkel een stroming binnen het ABW. Er is veel
skepticisme, nog meer aan de basis dan aan de
top. Maar die stroming zwelt aan. Ook niet ie-
dereen onderschrijft het idee van de tweede che-
que. Dat is voor mij ook niet noodzakelijk: als er
andere middelen zijn die even goed zijn, mij
best,.
«Binnen het ACV, en ook binnen de Volks-

unie, Agalev en de SP denkt men allang aan
dergelijke formules. Het bewijs is dat de SP nu
ook nog bij de onderhandelingen aan het druk-
ken is om de verlaging van de patronale bijdio-
gen te koppelen aan een arl>eidsherverdeling.
Datis een andere formule voor hetzelfde idee als
dat vande tweede cheque,»

Veto: Is er tussen die progressieve bewegingen toe-
nadering? Probeert men samen druk uit te oefenen?
Moes: «Wij zijn met die vier andere groepen
rond de tafel gaan zitten. Drie ervan hebben
echter afgehaakt, niet zozeer om inhoudelijke
redenen. Het ACV wacht een interne bevraging
rond axbeidsduwverkorting af, de Volksunie
vond het, gezien de interne partijsituatie, niet
opportuun om een gezamenlijk initiatief te ne-
men, en Agalev zag het dan ook niet zitten om
alleen met SP en ABW op te trekken.s

Kar
«Agalev steunt onze voorstellen echter: ik heb

vandaag nog een faks gekregen die dat beves-
tigt. lk hoop dat we over de partijen en de vak-
bonden heen nog wat aan de kar kunnen du-
wen. Anders zullen de gevolgen katastrofaal
zijn, ook voor de werkenden en voor de hele so-
dale sektor, ook voor studentenvoorzieningen
bijvoorbeeld. Er is natuurlijk nog veel geld elders
te halen, maar zelfs als je het daar haalt, dan
kom je nog niet rond, als de werkloosheid blijft
stijgen.,.

Pieter De Gryse
Pieter Vandekerckhove

Ief Maes over arbeidsduurverkorting en 'tweede cheque'

'Voltijds werken
~/ijft voor onsprimordiaal"
Dewerldoosheidis erin geslaagd zichzelf te verheffen tottop-item van het jQQJ',niet
alleen hier inVlaanderen, maar ook op Europees vlak. Binnen de vakbonden was
het lange tijd zo dat een groot QQJltalmilitanten zich enkel tot de werkenden richt-
ten. Maar ook binnen deze 'oude' sodQle beweging beginnen voorstellen te rijzen
voor een radi.kalere QQJlpa.kvan de werldoosheicbproblematie.k. De 'tweede che-
que' is hiervan ongetwijfeld een van de aantrekkelijkste.


