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Vriendschapsakkoord met Zuidafrikaanse stad
goedgekeurd
Zwarte minderheid niet op de
hoogte·
Vorige mQQlldag werd het vriendschapsakkoord tussen de stad
Leuven en de Zuidafrikaanse stad Stellenbosch door de gemeente-
raadmet een wel zeer nipte meerderheid (22stemmen vóór van de
43 aanwezigen) goedgekeurd. Ook de KU Leuven, die onlangs
opnieuw interuniversitaire kontakten opnam "met een aantal
blanke, niet al te progressieve uniefs, sluit zich bij dit akkoord aan.
Nochtans stuurde de lokale afdeling van het ANCmaandag een
brief met de vraag de onderhandelingen te staken, aangezien zij
en de zwarte minderheid in Stellenbosch niet op de hoogte waren
van de geplande kontakten.

Begin december berichtte Veto reeds
uitgebreid over de plannen van de
KU Leuven om interuniversitaire
kontakten te sluiten met een viertal
uniefs in Zuid-Afrika. De keuze viel
daarbij op Afrikaanstalige universi-
teiten met weinig zwarte studenten
die bovendien niet echt een progres-
sieve reputatie hebben. Naast deze
"bilaterale akkoorden met de best uit-
gebouwde universiteiten", opteerde
men ook nog voor een tweede spoor,
"gerichte ontwikkelingssamenwer-
king met een paar verdienstelijke en
beloftevolle partners." En in Zuid-
Afrika vallen vooralsnog de zwarte
uniefs zoals Vista en Medunsa en de
kleurlingenuniversiteit van Western
Cape in die laatste kategorie.

Deze samenwerking is echter veel
minder globaal dan de eerder ge-
noemde akkoorden: zij situeert zich
enkel op fakultair nivo, de bilaterale
akkoorden daarentegen zijn universi-
tair. Een van die Afrikaanstalige uni-
versiteiten waarmee men een globaal
akkoord wenst af te sluiten, is die van
Stellenbosch. De kontakten met deze
unief werden gekaderd in het vriend-
schapsakkoord dat de stad Leuven,
samen met de KU Leuven en de Ka-
mer van Handel en Nijverheid van
Leuven, nu aangaat met de stad Stel-
lenbosch.
Deplannen van de CVP-VLO-meer-

derheid hieromtrent stuitten dadelijk

op heel wat verzet. Zo betreurde de
Derde Wereldraad van de stad Leu-
ven dat hen geen advies werd ge-
vraagd en vonden zij de kontakten
nogal. voorbarig aangezien er volgens
hen nog steeds apartheid heerst, voor-
al dan op gemeentelijk vlak waar de
bestuurders nog door de blanke min-
derheid zijn verkozen.

Kleurling
Vooral Agalev trok sterk van leer

tegen de geplande kontokten. Op een
perskonferentie in december zeiMag-
da Aelvoet dat men beter de rnulti-
ractale verkiezingen van april dit jaar
kan afwachten in plaats van op de
valreep nog een akkoord afte sluiten.
Agalev tilde vooral zwaar aan het feit
dat men blijkbaar niet meteen met de
meest vooruitstrevende krachten sa-
menwerkt - Stellenbosch is geen
voortrekker wat de inspraak van de
zwarte gemeenschap betreft. Boven-
dien vindt Agalev het bedenkelijk dat
de sterkste voortrekkers van de huidi-
ge toenaderingsplannen enkele jaren
voorheen, volgens Aelvoet, "kollabo-
reerden" met het apartheidsregime.
Zo is een van de spilfiguren Edward
Thielemans, de voorzitter van de
Vlaams-Zuidafrikaanse Kultuurstich-
ting. Deze stichting volgde in 1990
Protea op, een organisatie die zich tij-
dens de apartheidsjaren tot doel stel-
de een 'ander beeld' van het regime
aldaar ingang te doen vinden.
Vervolgens twijfelde men er ook

Over Loko-subsidies en Veto
Vorige week vrijdag werd op de vergadering van de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen meegedeeld dat de begroting van Studentenvoor-
zieningen door de Raad van Beheer van de KU Leuven onder voorbehoud
werd goedgekeurd. De reden daarvoor was blijkbaar dat men bijkomende
informatie wenste omtrent de subsidies aan de studentenorganisatie, Loko
dus. Eeneerste zaak waar men klaarheid in wenste was de verdeelsleutel die
tussen de verschillende raden van Lokogehanteerd wordt. Die verdeelsleu-
tel regelt hoeveel welke Loko-geleding van de pot van RvS-subsidieskrijgt,
een kwestie waarover enkele jaren geleden binnen Loko uitvoerig gedis-
kussieerd is. De gevraagde duidelijkheid bleek echter al snel geen echt
probleem te zijn, omdat de studentenfraktie net met een nota hieromtrent
naar buiten kwam.

Eenandere kwestiewas het statuut van Veto.Blijkbaar zijn er personen in
de hogere regionen van de KU Leuven die problemen hebben met de ma-
nier waarop de redaktieploeg van Veto wordt verkozen. Men ziet zich daar-
in gestaafd door een brief van iemand van Ekonomika die klaagt over de
representativiteit van Veto en de subsidies die Veto krijgt.
Wij konden niet achterhalen om wie het hier zou gaan, maar blijkbaar

acht men in de Hallen de ronkunes van een persoon belangrijker dan wat
men via de representatiefverkozen studentenvertegenwoordigers in de ver-
schillende beheersorganen te horen krijgt.
Rektor Dillemans toonde zich op de Akademische Raad van 17 januari

niet erg blij met het feit dat hij een kritisch studentenblad aan deze univer-
siteit moet gedogen. Het heette" dat Veto een handikap is in het beleid van
de KU Leuven" en "dat dit gewoon diskriminerend is ten opzichte van
andere universiteiten." Klaarblijkelijk is de eerste beweegreden van de rek-
tor niet de representativiteit van Veto,maar de deuken die sommige artikels
in het imago van de KU Leuven zouden kunnen teweegbrengen. Om daar-
aan te verhelpen is een beetje druk op Veto via de subsidies die Loko krijgt
nooit weg.

(kj)

aan ofburgemeester Vansina en sche-
pen Devlies tijdens hun reis naar
Stellenbosch kontakt hadden met de
zwarte bevolking. Dit vermoeden
blijkt uiteindelijk niet ongegrond. Vo-
rige week maandag ontving Magda
Aelvoet een brief van de lokale afde-
ling van het ANC, die tot dan toe nog
niet op de hoogte was van het ge-
plande akkoord, met de vraag de on-
derhandelingen onmiddellijk op te
heffen: "Alhoewel wij niet in principe
tegen een dergelijke overeenkomst
zijn, zijn wij uiterst ongelukkig over
de wijzewaarop deze tot stand isgeko-
men. Erfs sinds meer dcneeajucr een
besprekingsforum in Stellenbosch,
namelijk het Stellenbosch Discussion
Forum. Dit forum bestaat uit een
breed aantal vertegenwoordigers uit
de gemeenschap en de afspraak was
dat alle beslissingen die de stad aan-
gaat daar besproken worden. De ge-
plande overeenkomst is daar echter
nooit besproken geweest."
Daarnaast wijst het ANC in die

brief erop dat de gemeenteraad van
Stellenbosch alleen door de blanke
inwoners werd verkozen en dus niet
alle bevolkingslagen vertegenwoor-
digt. Het ANC vindt dan ook dat de
huidige gemeenteraad van Stellen-
bosch niet in de positie is een dergelij-
ke overeenkomst aan te gaan. Zolang
er geen vertegenwoordigende rege-
ring bestaat, zo luidt de brief, zal het
voor het ANConmogelijk zijn een der-
gelijke overeenkomst te aanvaarden.
Hier komt nog bij dat tijdens de re-

cente besprekingen in Zuid-Afrika af-
gesproken is om in afwachting van de
gemeenteraadsverkiezingen in elke
gemeente een 'overgangsraad' te in-
stalleren waarin alle bevolkingsgroe-
pen vertegenwoordigd zijn. Deze ra-
den zouden bij het beleid van de ge-
meente betrokken moeten worden. In
Stellenbosch is dat blijkbaar niet ge-
beurd.
Ook Siso Ngombane, de vertegen-

woordiger van het ANCbij de Europe-
se Unie en in België,verklaarde voriqe
week woensdag tijdens een interview
met DeMorgen over de huidige situa-
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Een standbeeld voor een oud-strijder, met kogels doorzeefd, in
wordt wel meer vernietigd in die streken tegenwoordig. Enkele studenten I
trokken naareks-Ioeqoslavië, een verslag van die reis vindt u drie weken in
Veto. Deze week Slovenië op pagina 5 (foto Steven Neirynck)

Acco gaat eko
Wanneer het gras
weer groen wordt
Ook Acco gaat nu de ekologische toer op, met een nieuWgamma
milieuvriendelijke produkten. Aceo's Eco, in samenwerking met
Milieuraad (Mira) is geboren.
Alhoewel Acco in de jaren '70 en '80
reeds kringlooppapier verkocht, werd
de verkoop een vijftal jaar geleden
stopgezet. De toenmalige inkoper
startte met een Greenpeacewinkel en
vond het blijkbaar niet meer oppor-
tuun om dat produkt nog in Accoaan
te bieden. Sinds een goed jaar kan jeer
echter terug gerecykleerd papier vin-
den. Ondertussen had Milieuraad,
een van de vrije vereniging van de
KUL,echter een kampagne opgestart
om zelf via de kursusdiensten van de
kringen kringloopkursusblokken te
verkopen. Op die manier worden elk
jaar duizenden blokken verkocht. Mi-
lieuraad kon echter moeilijk haar as-
sortiment milieuvriendelijke pro-
dukten uitbreiden. Bovendien ont-
stond er een eigenaardige vorm van
konkurrentie tussen Mira, een studen-
tenorganisatie en Acco,waar studen-
tenmedebeheer ook een centrale rol
speelt. Daarom zocht LucVanderVel-
pen van Acco toenadering tot Mira.

delijk bevonden produkten krijgen
een herkenbaar eko-lobel, dat gekon-
troleerd wordt door Mira.
Daar Mira haar inkomsten uit de

verkoop van kringlooppapier verliest,
wordt deze raad nu struktureel ge-
sponsord door Acco. Zij krijgen de
kans hun informatieve rol verder te
spelen door de uitgave van een mi-
lieukrant, die een dubbele funktie
krijgt. Enerzijds kan Mira hierdoor
haar ideeëngoed verspreiden en aan
de bewustmaking van de studenten
rond groene tema's werken. Ander-
zijds krijgt Acco een medium om in-
formatie over haar milieuvriendelijke
produkten te verspreiden, en nieuwe
produkten voor te stellen. Bovendien
komt er een ideeënboks in de Tiense-
straat waarin studenten hun tips en
vragen kunnen deponeren.
Acco-winkeldirekteur Vander Vel-

pen wil op lange termijn van maart
de maand van het milieuvriendelijk
alternatief maken. Het begin van de
lente, "wanneer de aarde ontwaakt
uit haar winterslaap en het gras terug
begint te groeien" is volgens hem het
ideale moment om stil te staan bij de
milieuproblematiek. Hij denkt hierbij
konkreet aan een milieuhappening,
informatieverspreiding en akties. "De
universitaire gemeenschap met haar
intellektuele massa kan een voortrek-
kersfunktie uitoefenen omdat kriti-
sche stromingen hier sneller aan de
oppervlakte komen", aldus Vander
Velpen. Acco wil die pioniersfunktie
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VeJpen
In maart wordt het startsein gege-

ven voor de 'groene alliantie', het
wordt de maand van het milieuvrien-
delijk alternatief. Acco richt een deel
van haar winkel in als groene hoek.
Hier wordt de studenten een milieu-
vriendelijk alternatief geboden voor
het nodige studiemateriaal. Het as-
sortiment alternatieve produkten
gaat van alle soorten papier over pot-
loden, vulpennen, pennedozen tot
heuse eko-Typ-ex. Alle milieuvrien-
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Horizontaal- 1 Vreemd, niet-inheems 2 Energierijk voedingsmiddel -
Slede - Zangnoot 3 Grote bijl - Land in Azië 4 Dwarsmast - Bekwaam
werker 5 Ringvormig eiland - Opzettelijke belediging 6 Reusachtige fi-
guur - Groen land 7 Dag - Een honderdste van een meter 8 Deel van het
Arabisch schiereiland - Grap 9 Kenteken op Belgische vliegtuigen -
Lengtemaat- Wijnsoort 10 Uitgespannen doeken waarop leuzes zijn aan-
gebracht.
Vertikaal - 1 Deel van Armenië - Grieks eiland 2 Plaatsbepaling -
Voorzetsel 3 Lynx - Keizerlijke naam 4 Verstreken - Verbrandings-
verschijnselen 5 Zangnoot - Etsgereedschap 6 Volledig in strijd met -
Meisjesnaam 7 Muziekinstrument - Zangnoot 8 Lichte, wollen stof -
Grote kop 9 Voegwoord - Kunstmatige slaap 10 Drinkschaal - Dicht-
maken, opvullen.

Door Filip De Keukeleere
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Zo moet u zich die 'groene hoek' voorstellen
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in

de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. 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.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

band dat autonome 'afdelingen' (oa
11.11.11-studenten, Milieuraad, A-
galev-studenten, Groezel, anarchis-
tisch kollektief Pino, ...) de kans geeft
met vereende krachten bepaalde pro-
blematieken aan te kaarten. Zo te-
kende bijvoorbeeld het kunstkollek-
tief Groezel een aantal affiches voor
de Agalev-studenten.

Nu, een jaar na de geboorte van
Genoeg! pakt media-klown en show-
politikus Jean-Pierre Van Rossemach-
tereenvolgens uit met een ('igen partij
die Genoeg zou gaan heten en later
(terug bij Rossem) met een Europese
Rossem-fraktie die Genoeg of Basta

Rossem
Bijna twee jaar geleden hebben een
groot aantal mensen - hoofdzake-
lijk studenten maar ook scholieren,

Elkjaar subsidieert loko (de Leu-
vense overkoepelende kringorga-
nisatie) een aantal vrije verenigin-
gen via de Financiële Kontrolekom-
missie (FKK).Hierdoor kunnen er-
kende organisaties de studenten
de kans geven debatten en andere
aktiviteiten gratis te volgen. Deze
subsidies zijn dus belangrijk voor
de vrije verenigingen. Naast een
aantal formele zijn er ook enkele
meer inhoudelijke kriteria, zoals:
"de vereniging moet bijdragen tot
de maatschappelijke bewustwor-
ding van de studenten", "moet zich
houden aan de universele verkla-
ring van de rechten van de mens en
de wet op het racisme" en "zij mo-
gen in het voorbije burgerlijk jaar
geen offensief fvslsch geweld ten
opzichte van personen gebruikt of
gepropageerd hebben".

Sinds twee jaar verloopt de er-
kenning van MlB(Marxistisch leni-
nistische Beweging) probleemloos.
Ook nu keurde FKKde aanvraag
van MlB goed. Ekonomika heeft
echter beroep aangetekend tegen
MlB, Pino en Milieuraad. Het be-
roep is evenwel bijna een week te
laat terecht gekomen bij Kringraad
en dus formeel niet geldig. Hoewel
de drie organisaties verschillende
opvattingen en uitgangspunten
hebben, staan ze allemaal kritisch
tegenover het maatschappijmodel
waarin we leven. En dit is waar-
schijnlijk de achterliggende reden
van dit beroep. Een formele moti-
vatie op basis van de kriteria van
FKKontbrak immers. De vertegen-
woordiger van Ekonomika heeft dit
op de Algemene Vergadering van

werklozen en werkenden - de kop-
pen bij elkaar gestoken om de kom-
munikatie en samenwerking tussen
de bestaande groeperingen te verbete-
ren. Het resultaat was Genoeg!, een
onafhankelijk samenwerkings ver-

(foto StevenNeirynck)

zou heten. Geheel toevallig isBasta de
naam van het info-krantje dat Ge-
noeg! uitgeeft.

Ikvind het ongehoord dat een strip-
figuur als Van Rossem de aanzet tot
een nieuwe radikalere jongeren- en
Studentenbeweging misbruikt om
een van zijn volgende avonturen in te
leiden. Ik hoop dan ook dat niemand
(maar dan ook niemand) ooit Ge-
noeg! of Basta associeert met Van
Rossem, dat niemand zijn parlemen-
tair cirkus verwart met onze begin-
nende bewegingsopbouw!

Een Pino-sympatisant
frik Nackaerts

Open brief aan de kringen:
mogen studenten nog links-radikaal zijn?
Kringraad (11 februari) bevestigd:
"Enhier zit ik nu, met mijn drie beroe-
pen zonder motivatie".

laten we de belangrijkste kriteria
eens overlopen. Met "rechten van de
mens" bijvoorbeeld, bedoelen wij
ook die van de mensen in de Derde
Wereld. Daar worden de meest ele-
mentaire rechten dagelijks geschon-
den: het recht op voeding, onder-
wijs, gezondheidszorg. Dagelijks
sterven er 34.000 kinderen door
honger terwijl er op wereldschaal
een overschot aan voedsel is. Zo zijn
de landen die het meest geteisterd
worden door honger, juist eksport-
landen van landbouwprodukten. Ze
eksporteren echter voornamelijk
naar de Westerse markt waarbij de
winsten opgestreken worden door
enkele multinationals. Het zijn deze
en andere vormen van uitbuiting die
we met MlB bekampen. We steunen
dan ook die landen en organisaties,
die een einde willen stellen aan de
onrechtvaardige verhoudingen tus-
sen het Noorden en het Zuiden en
binnen het Zuiden zelf. Cuba bijvoor-
beeld is er dankzij zijn socialistisch
systeem in geslaagd deze elementai-
re rechten aan zijn bevolking te ver-
schaffen. DeVSwillen het land echter
wurgen onder andere door het op-
leggen van een embargo dat indruist
tegen elk internationaal rechtsbe-
ginsel. Op dit ogenblik voeren we
met MlB een politieke aktie voor de
opheffing van die blokkade. We ver-
spreiden de internationale petitie
'Vrede voor Cuba', gelanceerd door
Ramsay Clarke, voormalig minister
van justitie van de VS.Tot nog toe
hebben reeds 50 organisaties en

11.500 personen in België de petitie
ondertekend.

MlBwerkt niet alleen rond de Der-
de Wereldproblematiek. De laatste
jaren maken we ons vooral ongerust
over het toenemende racisme en na-
tionalisme in België en Europa. De
burgeroorlog in eks-Joegoslavië
toont duidelijk aan tot wat het natio-
nalisme in staat is. Ook bij ons zijn er
partijen (zoals het Vlaams Blok) die
een 'joegoslavisch scenario' voor
België willen. MlB heeft de strijd te-
gen het toenemende racisme en na-
tionalisme de laatste twee jaar voor-
al gevoerd door de petitiekampagne
'Objektief 479.917' aan de uniefs te
verspreiden. Op twee jaar tijd zijn er.
meer dan 10.000 handtekeningen
opgehaald aan de leuvense universi-
teit en hogescholen. Racisme be-
perkt zich echter niet tot de mi-
granten alleen. Meer en meer sluiten
Europa en België hun grenzen voor
vluchtelingen. De repressie tegen
vluchtelingen neemt toe. Dit werd
onlangs aangetoond in leuven door
de rijkswachtrazzia waarbij 115 per-
sonen opgepakt werden. Dergelijke
massa-arrestaties zijn ontoelaat-
baar in een maatschappij die zichzelf
demokratisch noemt. We hebben
dan ook aktief mee opgestapt in de
protestbetogingen die volgden op
de razzia.

Tenslotte willen we met MlB ver-
der kijken dan onze studentenneus
lang is. De sociale realiteit in België is
niet altijd even mooi als veel studen-
ten denken. In België leven 700.000
personen onder de armoedegrens.
In Charleroi bedraagt de werkloos-
heid 30%. Het globaal plan van De-

haene treft nog maar eens de wer-
kende bevolking. Toen in novem-
ber de arbeiders massaal hun pro-
test lieten horen tegen het plan
stonden we met MlB aan de sta-
kingspiketten in Tienen en be-
toogden we in Brussel samen met
de arbeiders. Verschillende stu-
denten zijn in het heetst van de
stakingsbeweging voor een
maand vertrokken naar Charleroi
en la louvière. Deze 'stageS' zijn
niet alleen belangrijk in het op-
doen van ervaring voor studen-
ten. Ze zijn tevens de konkrete uit-
drukking van de solidariteit tus-
sen studenten en arbeiders én
tussen Vlamingen en Walen.

Hiermee willenwe aantonen dat
MlB net zoals de vorige jaren wel
degelijk aan de vereiste kriteria
voldoet. Het beroep van Ekono-
mika is politiek geïnspireerd. De
essentiële vraag die beantwoord
moet worden, is of aan de univer-
siteit een linkse studentenwer-
king ontplooid-mag worden. In de
huidige situatie van krisis en toe-
nemend racisme denken wij dat
het linkse alternatief meer dan
ooit verspreid moet worden.
Daarom vragen we de kringen niet
alleen om MlB te erkennen, maar
om zèlf ook een maatschappelijk
engagement op te nemen. Kon-
kreet betekent dit voor ons het
onderschrijven van zowel de peti-
tie 'Vrede voor Cuba' als de petitie
'Objektief 479.917'.

Voor MLB,Ward Coenegrachts
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Acco
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waarmaken en inspelen op de vraag
naar milieuvriendelijke produkten.

Een van de (praktische) problemen
is dat er allerminst eenvormigheid is
wat betreft het toekennen van eko-lo-
bels. Producenten en handelaars kre-
eren namelijk vaak hun eigen label
wat uiterst verwarrend is voor de kon-
sument, die moeilijk kan uitmaken of
het vermeend milieuvriendelijk pro-
duktwel echt ekologisch verantwoord
is. Accoheeft zo ook haar eigen label,
Acco's Eco om de produkten uit haar
nieuw gamma aan te duiden. Voor
het toekennen van dat label baseert
ze zich op de informatie van de leve-
rand er, die ze aanvaardt in goed ver-
trouwen. Milieuraad krijgt zoals ge-
zegd wel het eksklusief kontrolerecht
om te bepalen ofde gemerkte produk-
ten effektiefmilieuvriendelijk zijn.

Gebrek
Het probleem is dat Mira als stu-

dentenbeweging en aktiegroep in het
geheel niet over de deskundigheid,
laat staan de bevoegdheid beschikt
om een degelijke ekobalans op te
maken. Dat vergt namelijk een gron-
dig onderzoek naar de verschillende
stadia van de produktieketen, zijnde
grondstoffenwinning, produktie,
konsumptie en afvalverwijdering.
Het is lovenswaardig dat Vander Vel-
pen het studentenmedebeheer wil sti-
muleren en Mira de ruimte biedt om
haar taak waar te maken, maar het
valt te betreuren dat men voor het toe-
kennen van een eko-label niet te rade
gegaan is bij een erkend studie- en
adviesburo. Er is nochtans geen ge-
brek aan wetenschappers in Leuven.
We staan echter nog moer aan de
vooravond van de maand van het
milieuvriendelijk alternatief en er is
nog tijd en ruimte om dit alternatief
nog verder uit te bouwen.

Steven Neirynck
Studenten die wiUen meewerken aan de
milieukrontofmeevorm willen geven aan
hun ekologisch bewustzijn kunnen zich
richten tot Milieuraad, Vlamingenstroat
116.
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Eenwetenschappelijke stap in het amnestiedebat

Zal Leon Degrelle de Belgische
staatskas plunderen?
In 1947droeg Willem Elsschot een gedicht op aan August Bonns,
een letterkundige die omwille van zijn kolleboratie gefusilleerd
was en daarmee martelaar werd van de Vlaamse zaak: "Maardat
salvo, dat finaal is losgebrand, ons allen heeft gemakt, dat voelt
heel Vlaanderland". Dat dit gedicht vaak op een beschamende
manier gebruikt is om Elsschot volledig ten onrechte nazistische
sympatieën aan te wrijven, is eksemplarisch voor de manier waar-
op de repressie in Vlaanderen zijn gang is gegaan. Wetenschap-
pers Luc Huyse en Kris Hofloek zetten met een nieuw cahier over
enkele ospekten van de repressie een interessante stap in het
amnestiedebat.

Met min of meer vaste regelmaat be-
roert sinds de jaren vijftig het nog
steeds traumatiserende gegeven van
kollaboratie en repressie na de tweede
wereldoorlog weer de Belgische ge-
moederen, als één van de relikten uit
een ver unitaristisch verleden. Het in
1991 verschenen basiswerk "Onver-
werkt verleden 1942-1952" van de
Leuvense wetenschappers Luc Huyse
en Steven Dhondt baarde opzien om-
dat het een betrouwbare wetenschap-
pelijke studie aanreikte voor een dos-
sier dat meer dan andere politiek hete
hangijzers steeds veel te emotioneel
gevoerd is.

van LucHuyse en KrisHofleek dat nu
als naschrift is verschenen bij "Onver-
werkt verleden" belicht enkele punten
uit dit amnestiedossier die in de vorige
publikatie op de achtergrond waren
gebleven. Op een wetenschappelijk
gefundeerde en uitermate heldere
manier zetten ze de deur op een kier
voor uitwissing van veroordelingen,
maar sluiten die onvoorwaardelijk
voor amnestie.
Rode lijn door het werk is het falen

van het Belgische gerecht in verband
met de afhandeling van de dossiers.
Het ideaal van de gelijkberechtiging
van verdachten blijkt verre van gerea-
liseerd te zijn. Zo was de strafmaat
direkt na de bevrijding veel zwaarder
dan in 1945 en 1946 en zijn aan de
eerst berechten, ook onder invloed
van de op wraak beluste publieke opi-
nie veel strengere straffen toegekend.
De behandelde dossiers waren niet de
zwaardere en dus meer gekompliceer-
de gevallen zoals politieke kollabo-
ratie maar wel de kleine garnalen:
"Wie het ongeluk had in die periode
berecht teworden is aanzienlijk stren-
ger gestraft dan wie later aan de beurt

Prestige
De spraakverwarring inhet repres-

siedebat nam daarenboven vaak ba-
bylonische dimensies aan. Er werd
zowel door voor- en tegenstanders
met termen gegoocheld waarvan de
invulling nooit duidelijk of tenminste
niet bij beide partijen dezelfde was,
daarmee de faktor bijziendheid in het
debat gevoelig verhogend. Het cahier
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Schrijvers, kartoenisten, DTP-ersen fotografen zijn nog steeds welkom bij
Veto, 's Meiersstraat 5. Weer of geen weer (al valt dat laatste niet veel voor,
zeg nu zelf), altijd welkom.

kwam. Dat is een duidelijke schen-
ding van het beginsel van rechtsge-
lijkheid". Tweede belangrijk punt
waarop de gerechtelijke afwikkeling
van de kollaborotie is scheefgelopen,
is het klasseverschil. Politieke kolla-
boratie is naar verhouding veel
zwaarder aangepakt dan de ekono-
mische. De reden daarvoor, aldus
Huyse en Hoflack, ligt voor de hand.
België moest heropgebouwd en daar
had men het kapitaal van de ekono-
misch kollaborerende klasse voor no-
dig. Dit had tot gevolg dat "alles wat
he; Belgische gevangenisbeleid in de
[oren twintig en dertig een groot pres-
tige had gegeven, terzijde is gescho-
ven".
242 Belgen werden uiteindelijk ge-

fusilleerd op basis van foute daden
tussen 1940 en 1944. Ook hier blijkt
willekeur. Het sterk aanwezige zonde-
bokmechanisme in de eerste maan-
den na de bevrijding maakte dat in
die periode de meeste doodstraffen
zijn uitgesproken voor de relatief
minst zware vergrijpen.

Boete
Opmerkelijk hierbij is de evolutie

van de strafmaat zoals die door het
auditoraat-generaal werd uitgevaar-
digd. Volgens een omzendbrief van
oktober 1944 was lidmaatschap van
de Germaanse ofVlaamse SSde dood-
straf waard. Op 29 november 1945
was dat gedevalueerd tot opsluiting
tussen 1 en 5 jaar. Huyse en Hofloek-
bekritiseren op basis van hun gege-
vens het aktuele wetsvoorstel dat de
doodstraf (die nu automatisch wordt
omgezet in levenslange opsluiting)
uit het wetboek zou worden ge-
schrapt. In het voorstel is immers on-
der druk van Waalse socialisten een
uitzondering gemaakt voor "zware
misdaden van militaire aard", "wie
de doodstraf niet helemaal afschaft,
loopt bijgevolg het risiko dat het
noodlot en niet de gerechtigheid be-
slist wie geëksekuteerd wordt".
Ook de jongeren (zo'n 24.000 wer-

den op een of andere maniergestraft)
werden meteen gebrek aan gerechtig-
heid gekonfronteerd. De fout van de
helft van hen was militaire kollabo-
rotie. Hun daaruit volgende wapen-
dracht was een makkelijk aanwijs-
baar gegeven om hen snel na de oor-
log te veroordelen. De strengere aan-
pak die toen heerste werd velen fa-
taal.

Terugkeer
Automatisch komen Huyse en Hof-

leek uit bij het amnestiedebat en ma-
ken ze duidelijk waarom amnestie
volgens hen niet kan. Dat houdt im-
mers een kwijtschelding in van schuld
én boete. Amnestie is retroaktief. Bij
iemand aan wie amnestie verleend
wordt, verdwijnt de fout van het straf-
blad, wat betekent dat hij vanaf dan
zogezegd nooit fout is geweest. Nie
wieder Faschismus dus, maar dan
heel letterlijk. Amnestie vergeet en
vergeeft, zodat het voor sommige
slachtoffers van de repressie de moge-
lijkheid opent om schadevergoeding
van de Belgische staat te eisen. Aan
datgene waarvoor zegedetineerd zijn,
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Schindler Q

Het zal wel toeval zijn. Dat de subtielerds van het NSV hun stickers gebrui-
ken om een bord te vervuilen waarop de naam prijkt van deman die honder-
den Joden uit de kampen redde. Endat wedeze foto afdrukken bij een artikel
over kollaboratie. Endat zelfs de kleine er bezorgd van gaat kijken. En dat je
weinig petten en linten in de cinema zal zien bij de première van de
Schindler's List. (foto Frank Viaene)

waardoor ze burgerrechten zijn kwijt-
geraakt enzovoort hebben zezich dan
immers nooit schuldig gemaakt.

daarom niet meteen tot het andere
uiterste over te gaan: amnestie. Ze
schuiven andere oplossingen naar
voor, met hun respektievelijke voor-
en nadelen. Somszijn de twee auteurs
wel wat té genuanceerd en lijken ze
voor de hand liggende konklusles niet
te willen (durven?) trekken. De span-
ning tussen wetenschappelijkheid en
opiniëring op basis van de statistische
gegevens leidt iets teveel tot een te
voorzichtige besluitvorming in wat
voor de rest een zeer nuttig werk is
voor het voeren van een meer sereen
amnestiedebat. De vele spellingsfou-
ten in het cahier zullen we daarom
maar door de vingers zien.

[eroen Overstijns

Voeren
Wanneer er op grote schaal amnes-

tie zal worden gegeven, betekent dat
dat er heel wat Gilford Fours in België
zullen opstaan. Eerherstel daarente-
gen is niet retroaktief. Genade is dat
ook niet, maar bovendien blijft hier
de strafvermelding op het strafblad
staan. Uitwissingvan veroordelingen
laat ook de schuld intakt maar "geldt
die voor alle kollaborateurs of is ze
selektief?InWallonië hoort men vaak
zeggen: er kan toch geen sprake zijn
van een terugkeer van Degrelle."
Net zomin als Duitsland trots moet

zijn op zijn oorlogsverleden mag Bel-
gië allerminst tevreden zijn over de
manier waarop de repressie gerechte-
lijk is uitgevoerd. Huyse en Hofloek
zijn wel genuanceerd genoeg om

Het cahier "Onverwerkt verleden. Een
naschrift" is te bestellenbIj het-Instituut
Recht en Samenleving,Hooverplein 10,-
tel. 016/28.53.08. Prijs all in bedraagt
350 fr. "Onverwerkt verleden 1942
1952" is uitgegevenbij Kritak Leuvenen
nog steedsverkrijgbaar voor 995 fr.

Inna heropgevist
Vorigeweek kwam het geval Irma Laplosse weer in het nieuws. De immer
aimabele minister van justitie Wathelet heeft aan het hof van Kassatie, het
hoogste Belgische rechtsorgaan gevraagd om de gerechtelijke procedure die
leidde tot de dood van Laplosse te herzien. Indien het hofvan Kassatie deze
vraag ontvankelijk zal verklaren, moet, na een ingewikkelde procedure, het
militair gerechtshof de zaak opnieuw onderzoeken. Irma Laplosse werd
ervan beschuldigd informatie te hebben doorgespeeld aan de bezetter, wat
leidde tot de dood van zeven verzetsmensen. Direkte aanleiding van aan-
vraag tot herziening is mogelijk het feit dat er getwijfeldwordt aan uitspra-
ken van. een kroongetuige in de zaak.
Opvallend is hoe de behandeling van de zaak in de Vlaamse pers in de lijn

ligt van een van de hete hangijzers van Huyse en Hofloek.namelijk hoezeer
de sereniteit van de amnestiepolemiek verstoord wordt doordat het de inzet
is van bredere twisten van levensbeschouwelijke aard. Voor Vlaams-
nationalisten en voornamelijk Waalse socialisten heeft het amnestiedossier
veel meer dan een feitelijke een grote symbolische waarde. Beiden karika-
turiseren dan ook historische gegevens. Enkele kollabomteurs worden door
de Vlaamse beweging tot mytische proporties opgeblazen, fouten lijken niet
bestaande. Daartegenover staat de belgicistische houding die elke opening
van het amnestiedebat ziet als een kniebuiging voor de vijand en heel de
Vlaamse Beweging als verbrand beschouwt.
De Morgen vond vrijdag dat Wathelet was gezwicht voor de Vlaams-

nationalistische eisen. Loodrecht daarop stond de reaktie van De Sten-
doorc, die euforische geluiden liet horen en liet verstaan dat de waarheid
eindelijk het daglicht zou zien. Beide reukties zijn echter maar gedeeltelijk
korrekt. De Vlaamse eis is immers steeds een eis tot kollektleve herziening
geweest, zo stellen Huyse en Hofleek. en dus niet geval per geval, zoals nu
dat van Irma Laplosse. Anderzijds is het een eerste duidelijk signaal naar de
kiezer dat het repressiedossier voor de federale regering na de recente vraag
van Albert IIeen te bespreken topic is. Endat is ietswat bij belgicisten niet in
goede aard zal vallen. Wathelet bewandelt met de zaak Laplosse dus een
diplomatische en niet geheel onverdienstelijke middenweg. Het is een klein
voorbeeld van het nut van de informatie die het cahier van Huyse en
Hofloek aanreikt.

(jo)
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Vorige week waren vijf studen-
ten uit de Oekrainsestad Lvivop
bezoek in Leuven, op uitnodi-
ging van Kringraad Naast kul-
tuurhistorische bezoeken aan
Antwerpen, Brussel en de bow-
lingbaan in de Naamsestraat
werd er gediskussieerd over on-
derwijs, de werking van studen-
tenorganisaties en samenwer-
kingsmogelijkheden met de Oe-
kraïne. Veto praatte met hen in
het Engels, Duits en Oekrains,
maar - laat u niet afschrik-
ken - alles werd hier reeds ver-
taald naar het Nederlands.

Lviv ligt in het Westen van de Oe-
kraine, tegen de Poolse grens. De stad
was lang Pools grondgebied, maar
bleef sinds de tweede wereldoorlog
onder Russische heerschappij. Die
verschillende bezettingen lieten dui-
delijk hun sporen na: Lviv is waar-
schijnlijk de meest nationalistische
stad van de Oekraine. Sinds de negen-
tiende eeuw groeiden hier de belonq-
rijkste dissidente bewegingen en het
was in Lviv dat eind jaren '80 de mas-
sa op straat kwam voor onafhanke-
lijkheid. Die wrok tegen alles wat Rus-
sisch is blijkt heel levendig. Zo weiger-
den de studenten Russisch te praten-
jarenlang de offidële taal, nu is dat
Oekrains - en steigerden ze als ie-
mand de Russische naam van hun
stad (Lvov) uitsprak.

Verborgen
Dzvinka: "Lviv is een echt Oekrainse
stad en tegelijkertijd ook een interna-
tionale stad. Je vindt er een menge-
ling van kulturen omdat de stad ver-
schillende heerschappijen gekend
heeft: Oostenrijk-Hongarije, Polen,
Rusland. Het is ook een echt Europese
stad: er wonen naast Oekraïners Po-
len, Russen, Roemenen, joden."

Oekrainse studenten op bezoek in Leuven

'tnLviv heerst echt een Europese
mentaliteit"

Oekrainse studenten poseren even in de 's Meiersstraat
Veto: Zijn er geen problemen tussen die hebben. Er zijn nu een.heleboel win-
verschillende kulturen? kels bijgekomen, mooie winkels die
Dzvinka: «Nee, niet echt. Er zijn ook goed gevuld zijn, maar helaas ook erg
wel een paar nationalistische vereni- duur. Aan de stad zie je niet direkt dat
gingen zoals hier in België. Maar hun er een krisis heerst, maar dat zie je hier
Impokt is niet zo groot dat je echt van in België ook niet. Een aantal voorzie-
een probleem kan spreken." ningen tonen wel duidelijk de symp-
Veto: Is het leven in Lviv sterk veranderd t<;>~en: de ~ch~arse water- en elektri-
sinds de val van het kommunistische sys- ~!~ltsvoorzIerung, het slechte we~en-
teem? ... "
Dzvinka: «De stad is grotendeels de- (Vorige week werd bekend dat Turk-
zelfde gebleven. Het was altijd een menistan de gastoevoer naar de Oe-
mooie stad. In het Westen denkt men kraine afsluit wegens te grote schul-
vaak dat wij alleen grijze gebouwen den, nvdr.)

(foto Karel De Weerdt)
Taras: «Het verschil tussen rijk en
arm is groter geworden. De armen
zijn vaak nog armer geworden, de rij-
ken nog rijker. Maar je kan je afvra-
gen of er in het Westen geen gelijk-
aardige evolutie is. Tijdens de Sovjet-
macht was dat probleem er trouwens
ook, maar het was beter verborgen."

Veto: Heeft het onderwijs daar ook in-
vloed van ondergaan?
Julla: «Financieel is het er iets slechter
op geworden. In sommige gevallen
moet nu betaald worden voor het on-
derwijs. Wat het onderwijssysteem

Oekraïne: tussen de GOSen West-Europa

Onzekere toekomst
Inhet Westen is de Oekraïne vooral bekend als 'de graanschuur
van Europa' én van de vreselijke kernramp in Tsjemobyl, die nu
nog steeds een groot gebied onbewoonbaar maakt. Momenteel is
de Oekraïne echter vooral een onafhankelijke staat in volle ont-
wikkeling: met grote armoede en snelle rijkdom, traditionele
waarden en MTVen een moeizame evolutie naar demokratie.
De onafhankelijkheidsstrijd in de Oe-
kraine is geen recent fenomeen. Reeds
van in de Middeleeuwen kent dit land
verschillende bezetters. In grote lijnen
komt het erop neer dat het Westerse
deel vaak onder Poolse heerschappij
kwam, terwijl het Oosten werd op-
geëist door Rusland, maar ook Roe-
menië en Tsjechoslovakije kregen ooit
een deel van de koek. De tweede we-
reldoorlog bracht het hele gebied bij
de USSR.
Onder Stalin werden alle nationa-

listische tendenzen hardhandig on-
derdrukt. Zijn 'Russifikatiepolitiek'

streefde naar een eenmaking van het
omvangrijke gebied, wat zoveel bete-
kende als het opdringen van de Rus-
sische kultuur, taal en wetten aan de
verschillende deelrepublieken. Dit sti-
muleerde echter vele Oekrainse intel-
lektuelen, schrijvers en kunstenaars
om rond eigen taal en kultuur te wer-
ken. Zij werden vaak hardhandig
aangepakt en gedeporteerd naar Si-
berie of de Goelag.

ken zijn vrij groot - echter niet uit-
groeien tot een echte partij, maar
vormt een soort demokratisch blok.
Tijdens de verkiezingen in 1990 be-
haalden zij 170 stemmen tegenover
280 voor de voormalige kornmunis-
ten. Net zoals in verschillende andere
Oost-Europese landen blijven de voor-
malige bewindslieden - maar dan
plots met een ander programma -
dus aan de macht. Zo ook voormalig
KP bewindsman Leonid Kravchuk,
eerst voorzitter van de Opperste Sov-
jet, later trekpaard van het Oekrainse
nationalisme en nu verkozen als pre-
sident. Over zijn houding zijn de me-
ningen sterk verdeeld. Sommigen
spreken van een handige omschake-
ling om aan de macht te komen. In
ieder geval is zijn beleid vaak dubbel-
zinnig en trekt hij behoorlijk wat
macht naop zich toe.
Net als met de demokratie loopt het

ook met de ekonomische herVormin-
gen mank. Nochtans heeft de Oe-
kraine een groot potentieel aan
grondstoffen als steenkool, ijzer en
fosfaat, een vruchtbare grond en een
lange landbouwtraditie, scheeps-
bouw, militaire industrie en metal-
lurgie. Volgens een studie van de
Duitse bank is de Oekraine van alle
GOS-staten dan ook het best geplaatst
om ekonornische moeilijkheden te
overwinnen.
De voorstellen die door de opeen-

volgende regeringen werden gefor-
muleerd pleitten voor een geleidelijke
overgang naar privatisering, met be-
houd van staatskontrole. Het juk van
de vroegere plan-ekonomie blijft ech-
ter zwaar wegen en van de priva-
tisering kwam weinig in huis. Zo was
eind '92 nog steeds 96 procent van de
bedrijven in handen van de staat. Er
werd een inflatie gemeten van meer
dan 2600 procent en de produktie in
industrie en landbouw daalde met
ongeveer tien procent.
Deze ekonomische krisis brengt

vooral de binnenlandse samenhorig-
heid in gevaar. De grootste proble-
men zijn er met de Russische minder-
heid, die toch een twintig procent van
de bevolking uitmaakt. Ook in het
Oosten van de Oekraine waar meer

Mank
De grotere openheid tijdens het re-

gime van Chroetsjov zorgde ervoor
dat de dissidenten hun eisen open-
baar maakten. Zij waren meestal
geen separatisten: ze ijverden enkel
voor een vrijer klimaat, met behoud
van eigen kultuur, taal en onderwijs.
Pas in de jaren '70 werden ze stout-
moediger en kwamen er stemmen op
voor onafhankelijkheid. Dat leidde
dan weer tot een grote zuivering door
de KGB in alle maatschappelijke
echelons.
Pas onder Gorbatsjov groeide de

ontvoogdingsbeweging uit tot een
massabeweging. Dit dankzij de pere-
stroika, maar ook door de ramp in
Tsjemobyl in 1986. Die bracht een
storm van kritiek los op de uitbuiting
van het Oekrainse grondgebied en de
daarbij horende milieuvervuiling. De
eisen werden nu heel duidelijk: Oe-
krains als offidële taal, vrijheid van
godsdienst en informatie, klaarheid
over duistere perioden uit de geschie-
denis, zoals de hongersnood in de ja-
ren dertig en de ramp in Tsjernobyl.
In 1988 ontstond dan Roech, de

Oekrainse volksbeweging voor pere-
stroika. Roech kon wegens interne
verdeeldheid - er zijn heel wat etni-
sche minderheden in de Oekraine, de
verschillen tussen verschillende stre-
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Russen wonen vond het referendum
voor onafhankelijkheid nog een
meerderheid. Naar alle waarschijn-
lijkheid hoopten zij op een ekorïo-
mische vooruitgang in een onafhan-
kelijk Oekraïne. Nu die grotere rijk-
dom uitblijft is het maar de vraag of
zij zich blijven schikken in deze situa-
tie. De verkiezingen eind deze maand
worden dan ook angstig tegemoet ge-
zien. Men vreest voor een uitbarsting
van de spanningen tussen Oost- en
West-Oekraine. Voorlopig respekteert
de Oekrainse overheid in ieder geval
de mensenrechten van haar minder-
heden. Zo staat het de Russen vrij hun
eigen taal te gebruiken, ook in het
onderwijs.
Onder andere om die Russische

minderheid niet tegen het hoofd te
stoten --en natuurlijk ook om eko-
nomische redenen - trad de Oekm-
ine toch toe tot het GOS (Gemenebest
van Onafhankelijke Sovjetstaten). De
Oekraine en Rusland worden binnen
dit gemenebest echter steeds meer de
belangrijkste tegenstanders. Zo zijn er
konflikten rond de verdeling van de
Zwarte Zeevloot. die op Oekrains
grondgebied ligt. Ook de Krim is een
zorgenkind. Hier woont een meerder-
heid aan konservatief etnische Rus-
sen en Rusland maakt nog steeds
aanspraak op het gebied.

Aanspraak
De Oekraine gaat zich dan ook

meer en meer richten op haar buur-
landen in Oost-Europa en op hetWes-
ten. Zo onderhoudt zij goede relaties
met Polen, Hongarije en Slovakije.
Men vroeg reeds steun aan het IMF en
de Wereldbank en op middellange
termijn wiJ de Oekrnine ook volwaar-
dig lid worden van de Europese Ge-
meenschap.
De Oekrainers hebben uiteindelijk

hun lang begeerde vrijheid verwor-
ven maar of het hen al veel geluk
heeft gebracht is onduidelijk. Onder-
zoek wees uit dat slechts zeven pro-
cent van de bevolking profiteert van
de op dit moment bestaande toestand
van chaos en korruptie. Een joemalist
omschreef het als volgt in een reporta-
ge-in National Geographic: "The cele-
bration is still going on, but the
band's playing out of tune".

Karen De Pooter

betreft en de eksamens is er niet veel
veranderd."
Dzvinkpa: «In de leerstof zijn er dan
wel weer wijzigingen. Er worden nog
steeds dezelfde vakken gedoceerd,
maar hun inhoud is gewijzigd, ge-
schiedenis bijvoorbeeld: in de natio-
nale geschiedenis leren we nu over de
Oekraine. In de richting die ik studeer
- joernalistiek - kwamen er een
paar nieuwe vakken bij, zoals massa-
kommunikatie, massamedia."

Slag
Veto: Is er een ingangseksamen om toe-
gang te krijgen tot de universiteit?
Taras: «Ja, er is een ingangseksamen.
Die eksamens zijn niet eenvoudig
maar de meeste studenten slagen
toch.»

Veto: Trachten jullie met de studenten-
beweging dit beleid te beïnvloeden?
Taras: "Wij hebben hetzelfde doel als
de studentenbeweging hier in België:
demokratisering van ons onderwijs,
het aanpakken van sodale en weten-
schappelijke problemen. We onder-
vinden ook dezelfde problemen als
jullie. Onze invloed is ook zoals hier
ofhunkelijk van over welk onderwerp
het gaat. De ene keer halen we onze
slag thuis, de andere keer weer hele-
maal niet.»

Veto: Jullie zijn hier met drie meisjes en
twee jongens, betekent dat dat vrouwen
sterk vertegenwoordigd zijn aan de uni-
versiteit?
Dzvinka: "Ja er studeren heel wat
vrouwen aan de universiteit, we zijn
wel een beetje feministisch (lacht).
Maar het verschilt natuurlijk wel
naargelang de studierichting. In de
technische studierichtingen zitten
nog steeds meer jongens, meisjes stu-
deren bijvoorbeeld vaker talen.»

Veto: Hoe staat het met de werkgelegen-
heid voor jonge afgestudeerden? Geven
jullie jezelf veel kans op een goede job?
Dzvinka: «Dat is ook weer sterk af-
hankelijk van wat je studeert. Zelfstu-
deer ik joernalistiek en daar komt het
er vooral op aan veel ervaring op te
doen. Tijdens onze studies moeten we
al een heleboel artikels schrijven.
Sommige studenten werken als pers-
verantwoordelijke voor de kandida-
ten tijdens de komende verkiezingen,
zelf werk ik voor een informatieagent-
schap. Op die manier ben ik eigenlijk
al zeker van werk in de toekomst. Er
zijn dan ook heel wat kranten, een
aantal die al een heel lange geschie-
denis hebben, maar nieuwe publtko-
ties schieten nu als paddestoelen uit
de grond. Er zijn in Lviv zelf twee
televisiestations, een openbare en een
private omroep."
Taras: «Als ingenieur ben ik zeker dat
ik geen werk zal vinden."
Julia: «Als modeontwerpster ook
niet."

Pasjes
Dzvinka: «Op dit moment zitten

we in een kristspertode. Een aantal be-
drijven hebben het heel moeilijk.
Daarom worden maatregelen inge-
voerd als het geven van onbetaald
verlof, er worden ook mensen ontsla-
gen. Maar het is nog mogelijk om
werk te vinden want er zijn ook heel
wat nieuwe initiatieven, mensen
trachten nieuwe zaken op te starten."
Hala: «Er is dus een werkloosheid van
ongeveer tien procent; jongeren ma-
ken hiervan wel de grootste groep uit.
Soms kiezen jongeren er ook voor om
geen vast werk te hebben. Ze trachten
dan liever wat zaken te doen, door bij-
voorbeeld in het buitenland dingen
aan te kopen en die thuis verder te
verkopen.»

Veto: Voelen jongeren zich in het alge-
meen goed met de veranderde situatie?
Dzvinka: «De meesten voelen zich
beter met de nieuwe vrijheden die ze
hebben. Ze denken dat de ekono-
mische toestand zal verbeteren. De
Oekrainse staat staat nog maar in
haar kinderschoenen en bijgevolg
gaat ze ook slechts in kleine pasjes
vooruit. Kwa mentaliteit is er heel wat
veranderd. In Lviv heerst er echt een
Europese mentoliteit.»
«De meeste jongeren willen dan

ook in de Oekraine blijven, ~j in elk
geval ook. Sommigen willen wel weg,
verleid door verhalen van rijkdom en
mooie huizen die ze ergens anders
zouden kunnen verwerven. Het is na-
tuurlijk gemakkelijk om weg te gaan,
maar het is belangrijk dat jongeren
hier blijven om de Oekraine op te bou-
wen."

Karen De Pooter



Veto drie weken in Joegoslavië
Enkele weken geleden berichtte Veto over Flying University, een projekt dat
tot doel heeft een universitaire korridortot stand te brengen met het vroegere
joegoslavië. Ondertussen vertrokken een dertigtal Belgische studenten ge-
durende twee weken naar verschillende steden in Slovenië, Kroatië en Servië.
Deze week een verslag van de reeks ontmoetingen in Slovenië, volgende
weken komen de andere deelrepublieken aan bod.
Het projekt startte in maart 1993, toen een veertigtal artiesten uit verschil-

lende republieken van Eks-joegoslavië hun werk in Louvain-Ia-Neuve
tentoonstelden. Uit kontakten met de plaatselijke studentenvereniging -
Assemblée Genérale des Etudiants de Louvain (AGL) - groeide een ge-
meenschappelijk projekt dat op zijn minst ambitieus genoemd kan worden.
Aan joegoslavische kant engageerden Boris Bakal (konceptueel artiest) en
Ivana Momcilovic (scenarioschrijfster) zich vanuit hun specifieke positie als
artiesten die zich verzetten tegen een etnische indeling die in hun ogen geen
betekenis heeft. De AGL engageerde zich tot een retleksie op de notie 'iden-
titeit' vanuit de specifieke situatie van student.
Men vertrok van het idee dat wij in West-Europa eveneens te kampen

hebben met een identiteitskrisis op verschillende vlakken. Ook wij ondervin-
den moeilijkheden om een sterke affirmatie van een eigen identiteit te
kombineren met solidariteit of zelfs maar verdraagzaamheid voor anderen.
Het hoeft nauwelijks herhaald te worden dat in het vroegere joegoslavië
behoorlijk wat waarden op het spel staan - denk maar aan demokratie,
multikultureel samenleven - die ons in het Westen nauw aan het hart
(behoren te) liggen. In Louvain-Ia-Neuve werden een groot aantal ronde-
tafelgesprekken georganiseerd waarbij' vanuit verschillende invalshoeken
over identiteit en verdraagzaamheid nagedacht werd. Ondertussen werden
andere Belgische universiteiten bij het projekt betrokken. Hierbij werd on-
middellijk duidelijk dat het projekt in iedere universiteit zijn eigen leven
ging leiden (of helemaal geen ingang vond).
Het projekt werd reeds van bij de aanvang beschouwd als een uitwisse-

ling: Boris en Ivana vlogen letterlijk heen en weer tussen Brussel, Zagreb en
Belgrado en trachtten iets gelijkaardigs in Eks-joegoslavië op te starten. Dit
resulteerde in een georganiseerd bezoek van Belgische studenten tussen 24
januari en 5 februari aan verschillende republieken van het vroegere Ioego-
slavië. De organisatoren hadden deze ontmoetingen aanvankelijk gepland
als een gemeenschappelijke retleksie over identiteit, maar uiteindelijk ble-
ken voor de meeste deelnemers de persoonlijke kontakten en de uitwisseling
van informatie belangrijker en leerrijker.

Belgen in Oekraine

Impressies van Lviv
Enkele weken geleden trokken een paar studenten van de Leu-
vense Overkoepelende Kringorganisatie naar de Oekraïne op uit-
nodiging van Students Brotherhood Lviv. Op die manier wilde
men kontakten leggen met de studentenvereniging aldaar en ook
meer te weten komen over hun werking en organisatie. Enkele
impressies van een boeiend land.
Het doel van de reis was Lvtv, de
mooie, zij het ietwat verwaarloosde
stad tegen de Poolse grens. Lviv is, zo-
als de Oekrainse studenten het zelf
verwoorden, "een echte Oekrainse en
tegelijk ook Westerse stad". Lviv is de
hoofstad van Westelijk Oekraine
waar de meeste etnische Oekrainers
wonen. Bijgevolg is het ook de meest
nationalistische stad in de Oekraïne.
Een woord dat de Oekrainers echter
niet graag horen omdat dat voor hen
zoveel betekent als 'fascistisch' en
daar willen ze niets mee te maken
hebben (ook Duitsland was een van
hun bezetters).
Voor hen gaat het erom het Rus-

sische juk, dat duidelijk diepe wonden
naliet, van zich afte werpen. Dat zulk
nationalisme echter op zoek moet
gaan naar een goed evenwicht bewij-
zen de problemen in joegoslavië. In
ieder geval weigeren de studenten in
Lviv momenteel onder elkaar Rus-
sisch te praten. De student Slavistiek
die speciaal mee was gereisd werd al-
dus een beetje buitenspel gezet. Noch-
tans is het Russisch de moedertaal
van zestig procent van de Oekrainse
bevolking, niet alleen van de Rus-
sische minderheid.

Museum
Dat Lviv dus niet model staat voor

de hele Oekraine bewees de uitstap
naar Kiev alvast. Een stad die meteen
veel meer Russisch aandoet - er wo-
nen ook veel meer etnische Russen.
Kiev is een stad met hoge, imposante
gebouwen met vaak bovenop de da-
ken nog Russische tekens zoals de ster.
De eerste indruk is dat in Kiev de
chaos veel groter is dan in Lviv. De
zwarte markt, korruptie, maffia zijn
er nog sterker aanwezig. Zowel in pri-
vate als openbare sektor tracht men
overal munt uit te slaan. Voor een
museum bijvoorbeeld kochten de Bel-
gische bezoekers acht tickets waarna
hen ingang geweigerd werd onder het
voorwendsel dat ze slechts zeven tick-
ets hadden afgegeven. Een beetje
smeergeld lost zulke problemen snel
op.

En aan harde valuta ontbreekt het
de meeste Oekrainers. Ondanks het
feit dat voor de studenten (lage) beur-

zen voorzien zijn, blijven er financiële
problemen, zowel voor de studenten-
beweging als voor individuele studen-
ten. Vooral de snelle, onvoorspelbare
prijsstijgingen bemoeilijken het dage-
lijks leven. Toen de Belgische en Oe-
krainse studenten na hun uitstap
naar Kiev per trein terug wilden keren
naar Lviv bleek dat de prijs van een
ticket op één dag was verviervoudigd.
De Oekrainers hadden bijgevolg plot-
seling 25 dollar te kort, wat overeen-
komt met twee maandlonen van een
gemiddelde Oekraïner.

Cel
Dat de overstap naar demokrati-

sche strukturen traag verloopt werd
ook duidelijk na analyse van univer-
siteit en studentenbeweging. Formeel
hebben de studenten in Lviv inspraak
in een aantal organen (een beperkter
aantal dan hier), maar in de praktijk
wordt daar niet veel rekening mee ge-
houden. Een toestand die natuurlijk
niet helemaal verschillend is van de
Belgische situatie.
Opvallender is dat veel studenten

soms angst lijken te hebben om open
te praten over onder andere studen-
tenorganisatie en politiek. Hun ant-
woorden blijven soms ontwijkend of
oppervlakkig. De reden hiervoor is
niet altijd even duidelijk. Het kan zijn
dat ze nog niet gewend zijn aan die
nieuwe vrijheden, of dat er gewoon
een zeker wantrouwen bestaat tegen-
over onbekenden. Het zou ook kun-
nen dat ze hun land niet te veel willen
blootstellen aan kritiek, uit angst de
recent verworven vrijheden opnieuw
kwijt te raken indien de vroegere kom-
munistische leiders of Rusland van de
benarde situatie zouden profiteren.

Kontradiktie
Zo wilden ze ook over de proble-

men waarmee hun stad te kampen
heeft -waaronder de onveiligheid op
straat - niet veel kwijt. Men kan zich
ook afvragen in hoever ze helemaal
vrij zijn in hun doen en laten. Zo zou
een joernalistvorig jaar tot vijf jaar cel
veroordeeld zijn omdat hij president
Kravchuk beschuldigde van maffia-

(sb)

In dit gebouw proberen Sloveense jongeren een nieuwe dimensie aan kultuur te geven

Joegoslavië deel 1: een blik op Slovenië

Nazi-symbolen en
een verlaten legerkazerne
Aan de republiek Slovenië werd door Hying University maar één
dag gewijd, onder meer omdat ginds weinig mensen bereid gevon-
den waren om mee te werken aan het projekt. Nochtans is het een
~iende streek. Ze grenst aan Italië en Oostenrijk en heeft als
hoofdstad Ljubljana, bekend om haar rijke kulturele leven.

De onafhankelijkheidsstrijd die Slo-'
venië gekend heeft, gedurende tien
dagen en dit drie jaar geleden, ligt al
ver uit het geheugen. Ondertussen
doet het land alle moeite om zich in
West-Europa te integreren; de oorlog
in de buurlanden staat nauwelijks op
de politieke agenda. Het standpunt
hierover van een groot deel van de
Sloveense bevolking werd treffend
verwoord door de minister van inter-
national office van de - bijzonder
professioneel georganiseerde - over-
koepelende studentenorganisatie, de
zogenaamde 'Student Govemment'.

Paspoort
Vele Slovenen hadden volgens

haar reeds lang zitten uitkijken naar
het moment dat hun land, voor het
eerst in de geschiedenis, zijn onafhan-
kelijkheid zou verwerven. Zij willen
zich nu op de eerste plaats koncen-
treren op de toekomst van hun land,
een toekomst waarin Europa (lees:
West-Europa) centraal staat. Zij wil-

praktijken.
De indruk die men krijgt van dit

land is er vooral een van onduide-
lijkheid. Het kommunisme is officieel
verdwenen, maar het zijn voor een
groot deel dezelfde mensen die het
land besturen. De studenten zijn zich
bewust van deze kontradiktie: Vroe-
ger werd aan de universiteit het vak
'kommunisme' gedoceerd. Nu is dat
vervangen door 'nationalisme', maar
de docenten zijn dezelfde gebleven.

Tom Delrue
Karen De Pooter
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len zo vlug mogelijk Europeanen wor-
den, volgens de minister. "We never
really were Yougoslavian, anyway."
Zij beschouwt dit niet als nationalis-
me, maar als de ekspressie van hun
eigen identiteit. Enkele kritische me-
dewerkers van de oppositie-studen-
tenradio wisten te vertellen dat de Stu-
dent Government, die de studenten
officieel vertegenwoordigt in de natio-
nale regering, slechts door veertig pro-
cent van de gehele studentenpopu-
latie verkozen was.
Bijzonder interessant was de ont-

moeting met enkele artiesten van
Neue Slovenische Kunst (NSK), een
kunstkollektief dat nogal omstreden
werk produceert. Het kollektief be-
staat uit verscheidene groepen die
zich samen als een artistieke staat be-
schouwen (NSK state). Een staat die
enkel gesitueerd is in een tijdsdimen-
sie en dus geen territorium opeist. De
groepen vervullen verschillende funk-
ties: zo is Nordung verantwoordelijk
voor de dansprodukties. De meest be-
kende groep is wellicht Laibach die
omschreven wordt als het muziek-
departement.

Individu
De verschillende afdelingen vor-

men een organisch geheel, ze funktio-
neren als het ware als ledematen van
eenzelfde lichaam. De officiële kunst
onder het kommunistische regime
werd verondersteld een specifieke
boodschap te dragen en in die zin
werd een kunstwerk vaak herleid tot
loutere representatie, tot één dimen-
sie. De initiatiefnemers van het kol-
lektiefwilden deze verstikkende situa-
tie aan de kaak stellen door de band
tussen kunst en ideologie te paro-
diëren.
De idee om Sloveense kunst aan te

duiden met een Duitse naam, was
reeds een regelrechte provokatie. De
enorme invloed die de Duitse kultuur
gehad heeft in de Sloveense geschie-
denis, is op bepaalde ogenblikken
traumatisch geweest. Als reaktie hier-
op was het bijvoorbeeld jarenlang
verboden om de hoofdstad Ljubljana
aan te duiden met haar Duitse naam
Laïbach. Daarnaast gebruikt NSKeen
overvloed aan nazi-symbolen in
dansvoorstellingen en videoclips. Het
feit dat koneerten van Laibach regel-
matig bezocht worden door skin-
heads die het gebeuren interpreteren
op zijn eerste ideologische dimensie,
zal hetNSK een zorg wezen, aldus en-
kele leden.
Na de val van het burokratische re-

gime zijn de klemtonen binnen het

(foto Sarah Bracke)

kollektief toch wel verschoven, onder-
meer omdat de Duitse verwijzingen
voor een deel hun uitdagende kracht
verloren in de nieuwe realiteit. NSK
heeft het tegenwoordig over 'New Col-
lectivism', wat zij omschrijven a~ "de
vrije keuze van een individu om zijn
persoonlijkheid te onderwerpen àan
de kollektiviteit". Ze ontwikkelden
hun eigen paspoort waarbij elk offici-
eel lid een dokument ondertekent
waarin hij of zij de vrije keuze beves-
tigt om in zekere zin te de-persona
liseren. De leden van NSK beschou-
wen dit eerder als een vrijblijvend
spel. Het waanzinnige nationalisme
lijkt echter, zowel letterlijk als figuur-
lijk, beangstigend dichtbij.

Kraken
Daar waar NSK doorheen zijn

kunst de kwalen van een samenle-
ving lijkt te parodiëren, staat Metel-
kova voor een resolute breuk met die
samenleving. De naam Metelkova
verwijst naar een legerkazerne in
Ljubljana die sinds de terugtrekking
van het vroegere joegoslavische leger
in 1991, in onbruik raakte. Het sur-
realistische kader van een lege kazer-
ne in het centrum van een stad, trok
allerlei alternatieve groepen aan die
het geheel omvormden tot een im-
mens kraakpand. In de euforie van de
onafhankelijkheid werden de krakers
getolereerd. Vanuit het stadsbestuur
werd zelfs overwogen om er een alter-
natief kunstencentrurn op te richten.
Ondertussen is een groot deel van de
tolerantie verdwenen - en dit op
meerdere vlakken in de Sloveense sa-
menleving - en deze winter sloot het
stadsbestuur alle elektriciteits- en wa-
tertoevoer naar de gebouwen af. Het
feit dat de krakers nu illegaal elektrici-
teit aftappen, heeft de relaties met het
stadsbestuur niet verbeterd.

Eilandje
Tijdens het bezoek van Flying Uni-

verstry waren vrijwilligers de gaten in
de muren aan het dichten. Die waren
het gevolg van een poging van het
stadsbestuur om de gebouwen neer te
halen. Verschillende groepen hebben
ondertussen mensen gemobiliseerd
om, ondanks de winterkou, perma-
nent in Metelkova aanwezig te zijn en
zo verdere akties van het stadsbestuur
te voorkomen. Momenteel zijn in Me-
telkova twee vrouwengroepen en een
homogroep gevestigd. Er is een foto-
en stripatelier, er zijn ruimtes waar
muziekgroepen kunnen oefenen en
optreden en er is een bar. Metelkova is
een eilandje waar politieke, artistieke,
sociale kreativiteit een eigen leven
kan leiden. Blijkbaar vormt dit nau-
welijks drie [oer na de onafhankelijk-
heid van Slovenië een bedreiging voor
het huidige regime.

Sarah Bracke

Veto, Jaargang 20 nr. 22 dd. 28 februari 5



Fietsverhuurdienst -en kollektief
krijgen vorm

Fietsen onder A/ma 27
Momenteel werken stad Leuven, de universiteit, de vakbonden en
de studenten samen aan een fietskollektief en een fietsverhuur-
systeem. Door deze unieke samenwerking komt de mobiliteits-
diskussie in Leuven duidelijk in een stroomversnelling.

Binnen het Leuvense studentenwe-
reldje is de aandacht voor de fietser en
een ekologischer vervoersbeleid al
langer onderwerp van diskussie. Vori-
ge jaren waren er een tiental fiets-
akties van Sociale Raad en Genoeg.
Terzelfdertijd werkte Milieuraad aan
een mobiliteitsplan voor de universi-
teit en de stad Leuven. Dit jaar pakte
Sociale Raad de draad terug op door
deze problematiek te gaan bespreken
op de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen. Momenteel ligt er - mede
op initiatief van de studenten - een
konkreet plan voor.
Tijdens een eerste bijeenkomst werd

al vlug duidelijk dat alle betrokken
partijen zo hun eigen redenen hebben
om aan deze plannen mee te werken.
Zowillen stad Leuven en de universi-
teit vooral werk maken van een nieu-
we kampagne tegen fietsdiefstallen.
Dezevorm van kriminaliteit is in Leu-
ven weliswaar niet nieuw maar
neemt de jongste jaren wel onrust-
wekkende proporties aan. Preciesedj-
fers zijn er echter niet, want de meeste
fietsdiefstallen worden niet aangege-
ven aan de politie. Oe studenten be-
klemtonen vooral het ekologische ele-
ment: de fiets moet duidelijker als al-
ternatief voor de auto naar voor wor-
den geschoven als we de stad Leuven
terug een stuk leefbaarder willen ma-
ken. Voor de vakbonden is naast dit
ekologisch argument ook de tewerk-
stelling belangrijk: zij hopen via het
fietsverhuursysteem en het fietskol-
lektief (ook wel fietswerkplaats ge-
noemd) ook een aantal jongeren uit
het deeltijds onderwijs voor een be-
paalde periode aan een job te helpen,

Streep
Bij het opzetten van de fietsver-

huurdienst en het fietskollektiefwordt
momenteel uitgegaan van de cv Leu-
co. Deze koöperatieve venootschap
heeft tot doel laaggeschoolde, kans-
arme jongeren, die in het regulier
arbeidsdrkuit geen werk vinden, te-
werk te stellen gedurende een bepaal-
de periode. Hierdoor kunnen ze zin-
volle werkervaring opdoen, die hen
moet voorbereiden op de overstap
naar het reguliere arbeidsdrkuit. Vol-
gens de voorstellingsfolder wordt via
begeleiding en tewerkstelling even-
eens gewerkt aan een sociale integra-
tie en sociale weerbaarheid van de
jongeren. Oe jongeren zouden in dit
projekt een arbeidskontrakt van be-
paalde duur krijgen - namelijk
veertig weken - om gedurende vijf-
tien uren per week te werken.
Een eerste onderdeel van het fiets-

aktieplan is het opstarten van een
fietsverhuursysteem, waarbij een
groot aantal tweedehands fietsen te
huur zouden aangeboden worden. In
de plannen die momenteel voorlig-
gen wilmen deze fietsen duidelijk her-
kenbaar maken door ze te voorzien
van een spedfieke kleur (bijvoorbeeld
wit) en een opvallend logo. Door gra-
veren en registratie bij de politie en
het beschikbaar stellen van een stevig
slot hoopt met de kans op diefstal van
de fietsen gevoelig te beperken. Het
feit dat er nu massaal beveiligde en
herkenbare tweedehandsfietsen op de
markt zouden gebracht worden, zou
ook de fietsdiefstal in zijn geheel moe-
ten terugbrengen. Oe produktie van
deze fietsen zou trouwens ook gebeu-
ren door de jongeren van Leuco.

Logo
Dit fietsverhuursysteem mikt

-- naast de toeristen --duidelijk op de
studenten. Zo is het de bedoeling dat
deze fietsen gedurende de volledige
periode van de studies kunnen ge-
huurd worden. Oe prijs om een fiets te
huren bestaat enerzijds uit een huur-
prijs en een huurwaarborg, die op het
einde van de huurperiode terugbe-
taald wordt. Als huurbedragen circu-
leren momenteel bedragen van 1000
à 1500 frank perakademiejaar, waar-
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borg inbegrepen.
Oe voordelen van deze verhuur zijn

legio. Oe studenten dragen zelf geen
investeringsrisiko meer, waardoor
een student zijn studiebudget weer
met enkele duizenden franken ziet
verhogen. Bij eventuele diefstal kan
men toch nog, onder strikte voor-
waarden en eenmalig, voor de verde-
re huurperiode over een gratis fiets
beschikken. Aangezien de fietsen her-
kenbaar en goed beschermd zijn, is
deze fietsverhuurdienst ook een uit-
stekende vorm van diefstalpreventie.
Het massaal op de markt brengen van
tweedehands-huurfietsen zal meteen
ook een fikse streep door de rekening
van de zwarthandelaars zijn: Toch
kan men zich de vraag stellen hoeveel
studenten op het einde van hun stu-
dies nog met dezelfde fiets zullen rij-
den als bij de aanvang van de studies.
Een opvallende kleur en logo en een
stevig slot zullen de professionele dief-
stal-firma's er immers niet van weer-
houden die verhuur-fietsen in hun
bestelwagen in te laden om die elders
in Vlaanderen te gaan verkopen.
Daarom wordt het tijd dat er eindelijk
werk wordt gemaakt van een uniform
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registratiesysteem van fietsen voor
Vlaanderen, zodat niet elke stad zijn
eigen graveersysteem hoeft te ontwik-
kelen.

Toren
Aansluitend bij dit fietsverhuur-

systeem wordt ook een fietskollektief
opgestart. Dit fietskollektief zou een
sociale fietswerk- en trefplaats kun-
nen worden. Zo zouden studenten in
deze werkplaats zelf aan hun fiets

kunnen sleutelen, waarbij ze gebruik
kunnen maken van de ruimte en het
materiaal van het fietskollektief. Zo'n
initiatief kadert in het versterken van
de autonomie van de studenten waar-
door die zich een stuk sterker zullen
betrokken voelen bij hun persoonlijke
mobiliteit Wanneer de studenten zelf
hun fiets herstellen zouden boven-
dien enkel de materiaalskosten moe-
ten betaald worden.
Oe studenten kunnen zich vanzelf-

sprekend ook laten bijstaan bij het
herstellen van de fiets door de deel-

VICTIMS FAMILY KONCERTEERT IN LEUVEN
ZEG NIET ZOMAAR CROSSOVER. ..
In tegenstelling tot de Manson Family
is Victims Family een gezelschap dat
zonder problemen gewillige slachtof-
fers maakt. En daar zijn redenen voor.
Om predes te zijn: vijf cd's vol geniale
muzikale waanzin. Dievijfplatenzijn
het resultaat van tien jaar noeste ar-
beid van drie heren uit Californië:
Tim Solyan, Larry Boothroyd en
Ralph Spight.

En er is niet zo gek veel veranderd in
dat decennium Victims Family. Noch
de groepsbezetting, noch de muzikale
koers werden ingrijpend gewijzigd. En
dat is verrassend, want sinds de op-
richting van de groep in 1984 zijn ver-
schillende muzikale rages als sneltrei -
nen de revue gepasseerd. Dat Victims
Family op geen enkele van die TGV's
naar het sukses gesprongen 'is, laat
zich verklaren door het doel dat de
groep van in het begin voor ogen had:
"naadloos verschillende stijlen fusio-
neren".
Nu is dit het soort beginselverkla-

ring waar veel groepen tegenwoordig
bij zweren. Maar in het midden van
de jaren tachtig - toen de meeste
hardcore groepen een kruisbestuiving
met metal opzochten - was de keuze
voor invloeden uit jazz en funk niet
echt 'the right thing'. Victims Family

speelde dan OOI( een soort crossover
avant-la-lettre. Jazz en Frank Zappa
zijn twee namen die aan Victims
Family, hoewel onmiskenbaar een
hardcore groep, gekoppeld worden.
Ze spelen jazzy intermezzo's en num-
mertjes als pauze, tussen het vele ge-
weld aan tempowisselingen en ener-
gieke zenuwtoestanden dat de gemid-
delde plaat of koncert van de groep
rijk is. Verder beschikken de groepsle-
den over een virtuositeit die men bin-
nen het rockrnilieu zelden aantreft.
Dat dit 'moeilijk doen' hen eerder

de onvoorwaardelijke trouw van een
beperkt publiek oplevert dan de voor-
bijgaande aandacht van de grote
massa, zal hen verder worst wezen. En
die houding hebben ze dan weer met
Zappa gemeen. Eerder dan zuiver
muzikale referenties aan Zappa op te
roepen, beschikt Victims Family over
het soort hersenkronkel en ingesteld-
heid dat hen, net als de grootmeester,
toelaat om in muzikaal opzicht van
de hak op de tak te springen en het
geheel toch samenhangend te laten
klinken.
Zoals het elke rechtgeaarde hard-

core groep betaamt, neemt Victims
Family de Amerikaanse maatschap-
pij - en bij uitbreiding de hele we-
reld, voor minder doen ze het niet -
op de korrel. Maar wel met gevoel
voor humor en zeIfrelativering. Deze
teksten spreken voor zich: "They cut

out his brain/ He's only having pro-
blems with his speech and his.../Oh
yeah, his memory." (uit 'They Cut
Out His Brain') of "I don't need a
government/To teil me what to dol
And if you think/This is another stu-
pid hardcore song/Fuck you too" (uit
'Stupid'), "Wake up and face the
facts/There is no more turning back/
As the sands oftime grind along/They
slip through our fingers/Like ideas for
songs (uit 'As ItWere').

Spook
Het voorprogramma van Victims

Family wordt verzorgd door Bep, een
Amsterdams trio. Hier ook een meng-
sel van punk, metal, jazz en een
vleugje pop. Bepheeft goed geluisterd
naar Nomeansno en Victims Family,
maar komt op de debuut-cd niet echt
verrassend uit de hoek. Het spook van
de Grote Voorbeelden waart iets te
nadrukkelijk rond in hun muziek.
Maar het zijn wel goede Grote Voor-
beelden.

Thomas IX Mot

Victim's Family en 8ep zijn op 7maart te
horen in Corso. KaaTten kosten 250 en
300 tronk. Verdere info bij Kersone (tel.
20.01.10)

tijds werkende jongeren. Hierbij zou
dan wel een herstelkost moeten be-
taald worden van ongeveer vijftig tot
honderd frank per uur plus de her-
stelkosten (oliën, materialen). Toch
blijft het ook hier belangrijk dat de
student zelfzoveelmogelijk bij het ini-
tiatief betrokken wordt. Net zoals het
samen koken op kot of in de Alma,
kan ook het eventueel samen werken
aan zijn fiets als een sociaal proces
beschouwd worden. Zo voorkomt
men ook dat er bij de studenten een
beeldvorming rond dit fietskollektief
gaat ontstaan, waarbij deelpjds wer-
kende jongeren als fietshulpjes van
umversitairen beschouwd' worden.
Waar mogelijk wil men ook binnen
dit kollektief zoveel mogelijk kring-
loopmateriaal (bijvoorbeeld tweede-
hands onderdelen) gebruiken. Op die
manier wordt de ekologische dimen-
sie van het projekt nogmaals duide-
lijk beklemtoond.

Ruimte
Zo'n fietskollektief biedt echter ook
nog heel wat andere voordelen. Zo is
er vooreerst het prijsargument. Met
een fietskollektief wordt het voor een
ondernemende student spotgoed-
koop om zo'n fiets in orde te brengen.
Op jaarbasis genomen kan dit al
gauw enkele duizenden franken in
het studentenbudget schelen. Daar-
naast mag door het zelfsleutelen aan
de fiets en het inschakelen van deel-
tijdse jongeren in het projekt ook de
sociale funktie niet onderschat wor-
den. Oe ivoren-toren-student zal voor
zijn eigen mobiliteit alvast kunnen
samenwerken mêt jongeren uit het
deeltijds onderwijs. Dit fietskóllektief
is ook de beste plaats om een alge-
meen fietsaktieplan te ondersteunen.
Zo kan er in deze werkplaats bijvoor-
beeld informatie gegeven worden
rond veilig fietsen, fietsroutes door
stad Leuven. Er kunnen ook fiets-
herstelkursussen gegeven worden en
het is de beste plaats om te werken
aan diefstalpreventie.
Een laatste probleem was de ligging

van het ganse projekt. Het fietskollek-
tief en fietsverhuurdienst moeten im-
mers wel gelegen zijn op een gemak-
kelijk bereikbare ruimte, liefst zelfs in
het centrum van Leuven. Momenteel
wordt er in dit verband de ruimte on-
der Alma 2 genoemd, ook al is hier-
rond nog niets beslist. Oe direkteur
van Alma, ToonMartens, toonde zich
op de laatste Raad van Bestuur alvast
entoesiast over deze plannen. Zo'n
fietsinitiatief onder Alma kan immers
het beeld van Alma als sociale ont-
moetingsplaats alleen maar verster-
ken.

Pieter Vandekerckhove

Deze fietswerkplaatsen en dit fietsver-
huucysteem zal opgevolgd worden door
eenwerkgroep van Milieuraad en Sociale
Raad. Zij zijn nog altijd op zoek naar een
aantal studenten die zin hebben om mee
te denken rond deze initiatieven. Enige
voorkennis is helemaal niet vereist. Alle
geïnteresseerden worden uitgenodigd op
een info-vergaderingetje op donderdag 3
maart om 12.30 in de Vlamingenstraat
116. Wie niet kan komen en toch geïnte-
resseerd is kan kontakt opnemen met so-
dale Raad, 's Meiersstraat 5.



Ithaka '94: 'Ie parcours parcouru'

.Over kunst, kleur en klank
Ithaka '94 zet de traditie van de jaarlijkse AV-projekten van
Kultuurraad verder, steunend op hetzelfde koncept als de vorige
edities: langs een parkoers inde Leuvense binnenstad worden stu-
denten en Leuvenaars met kunst gekonfronteerd.

Dedoelstelling van deze happening is
de problematische relatie tussen
kunst en publiek bij te sturen. Dat
wenst men te bereiken door Ithaka,
na een suksesvolle eerste editie, om te
vormen tot een jaarlijkse traditie en
zodoende drempelverlagend te wer-
ken. Enerzijds geeft men zowel kun-
stenaars als studenten de kans en de
middelen om kreatief bezig te zijn,
anderzijds wordt het brede publiek in
kontakt gebracht met kunst in een
ander, aantrekkelijkeren toegankelij-
ker kader dan musea en dergelijke.
Uiteindelijk hoopt men zo de relevan-
tie en noodzaak van de hedendaagse
kunst voor maatschappij en individu
aan te tonen.

Waar Ithaka '93 de hedendaagse
kunst in het algemeen aan bod liet
komen - weliswaar met een licht
aksent op de beeldende kunst - koos
men dit jaar voor een specifieke
kunsttak als rode draad van het hele
gebeuren, namelijk muziek. Alge-
meen beschouwd als meest bekende
en meest toegankelijke kunstvorm,
blijft er toch nog een aanzienlijk deel
van het muzikale domein onbekend
en bijgevolg onbemind. Bovendien is
er in Leuven op het vlak van muziek
in het algemeen een vrij mager aan-
bod, wat misschien gedeeltelijk te wij-
ten is aan de geringe beschikbaarheid
van (betaalbare) zalen. Daar werd
reeds op gewezen door de organisato-
ren van Vierkant Muziek. Het erg ori-
ginele en lovenswaardige initiatief
om een jazzsaxofonist, een avant-
garde groep en een musette-kcmbo te
laten optreden in een ongewone in-
frustruktuur. legde de vinger op de
wondeenvormdedanookdegepa~e
aanloop naar Ithaka '94.

Odyssee
Dit jaar duurt het AV-projekt twee

dagen opdat het publiek ruimschoots
de tijd zou krijgen om het volledige
parkoers af te werken. Het aanbod is
dan ook weer enorm uitgebreid. Zo'n
eenentwintig professionele en dertien
amateurkunstenaars zullen projek-
ten tentoonstellen die zowat alle
branches van de hedendaagse kunst
bestrijken en telkens een muzikaal

element bevatten. De resulterende
kombinaties - spreekdans, muziek-
teater, klankskulpturen - zouden de
toeschouwer telkens opnieuw moeten
verrassen, uitdagen, verleiden, zelfs
ontgoochelen: een ware odyssee dus.

Visioen
Waaraan kan men zich zoal ver-

wachten? Leporello brengt in het Stuc
een twintig minuten durende revue,
gebaseerd op Hölderlins vertaling
van het eerste stasimon van Sofokles'
Antigone.ln deze kompositie van Luc
Brewaeys bespelen vier akteurs-zan-
gers een donkere dekor- en rekwisie-
tenloze ruimte, met een spervuur van
zinsneden, ademstoten en ritmische
uithalen. Het is een vluchtig visioen
van het menselijk besteen. tegelijk te
beschouwen als een jubelende ode
aan en als een bittere kritiek op de
mens, de gemeenschap en de vooruit-
gang.

Ramon en O1ga De Soto, vader en
dochter, beeldhouwer en danseres,
gaan hier in hun eerste samenwer-
king de konfrontatie aan tussen hun
beider kunsten. Dit mondt uit in een
reflektie over stilte. Voor de beelden
wordt er een ruimte gekreëerd op basis
van een aantal werken uit de reeks
'Landscapes of Silence'. Wat de dans
betreft werpt Olga de vraag op hoe de
beweging van het lichaam de muziek
kan zijn voor een stille ruimte. Te be-
kijken en te beluisteren in het Van
Dalekollege.

De Fin [uho Saarinen zal op 3
maart een dansvoorstelling geven in
de Soetezaal van het Arenberginsti-
tuut. Op zich niks spedool ware het
niet dat [uho doofstom is en dat de
toeschouwers oordopjes moeten ge-
bruiken.

Het duo nv N.V. gaat op zoek naar
de integratie van fotografie, schilder-
en beeldhouwkunst. Hun multimedi-
ale installatie 'Smith and Spencer is
te bewonderen in het Arenberginsti-
tuut. Wanneer de bezoeker door de
stereokijker naar de nachtopnamen
wil kijken, gaan er automatisch lich-
ten branden en hoort men stemmen
van oudstrijders die over de Eerste
Wereldoorlog getuigen.

Ithaka praktisch
Alhoewel, praktisch. Het is echter niet zo moeilijk. De getallen in de zwarte
cirkels duiden een kunstenaarsprojekt aan, de anderen een studenten-
projekt. Wat nu volgt, is een lijstje. Eerst de studenten, dan de rest.
1. Hafida Benazzouz/Katrien Van Aarschot/Dimitri Magnik; 2. Geert
Huybens/Kristof Walgrave; 3. Pat Bruggemans/Luc Mutsaerts; 4. Frederik
De Gryse; 5. Pascal VandelanoittelDirk Van Waelderen; 6. Arno Kerkhofs;
7. anoniem; 8. Muziekstoeterij Fanfaron; 9. Tom Antheunis/Frank Roe-
landt/Jan Paul Thiecke/Bart Borremans; 10. Tom Hannes (woensdag
23.00 u tot donderdag 10.00 u)
Nu de rest.
1. Leporello (woensdag 19.30 u); 2. Muziek Lod (elke dag 20.30 u, 2001
3(0); 3. Alexandra Cool (elke dag 19.00 u en 21.00 u); 4. Bart Van den
Bossche;5. David Hernandez (elkedag 19.30 u,20.30 u en 21.30 u); 6. NV
nv; 7. Muziek Lod (woensdag 22.30 u, 200/3(0); 8. [uho Saarinen (donder-
dag); 9. Ivan Popovic; 10. LucBrewaeys; 11. Olga de Soto; 12. Reinhart De
Grendel; 13. Dirkd'Hooghe; 14. EricFeremans; 15. LucRombouts (elkedag
20.30 u); 16. Dieter Machielsen; 17. Film op lokatie: Pascal Boes, Martin
Arnold, Michael Langoth; 18. Rudi Bogaerts; 19. Inez Michiels; 20. Margot
en Greetje; 21. Dirk Wauters

Dirk Wauters zal zijn monumenta-
le slagwerk-installatie 'Stelling' be-
spelen. Dit indrukwekkend improvi-
satiekoncert zal plaatsvinden op de
tweede avond van Ithaka. De eerste
avond wordt een video-opname van
een vorig koncert vertoond, terwijl de
klunkskulptuur, bestaande uit ver-
schillende metalen en andere 'objets
trouvés', reeds opgesteld zal zijn.
De foto's van Reinhardt DeGrendel

kwamen via een speciale techniek tot
stand: zo geven ze de indruk onder-
water-opnamen te zijn. Gekombi-
neerd met een uitgekiende belichting
en gesimuleerde drupgeluiden wil hij
een 'onderwaterse' sfeer oproepen.

Verder is er nog een heleboel dans,
fotografie, film, poëzie, een vertel- en
een komputerinstallatie, en nog drie
projekten in samenwerking met het
Stuc. Het betreft hier het resultaat van
de dansworkshop onder leiding van
David Hernandez, en twee muziek-
teatervoorstellingen door het Muziek
Lod.

Folietjes
Uiteraard waren ook dit jaar stu-

dentenprojekten hartelijk welkom.
Het lijkt erop dat deze amateurs -
die evenwel kwa inventiviteit zeker

even sterk zijn als de professionele
kunstenaars - eerder van het tema
muziek zijn vertrokken om hun kre-
atie te bedenken. ,""

Zo is er 'Flipper, een muziekvoor-
stelling gebracht door twee orkestjes
gedirigeerd door een doofstomme
blinde met polaroid-toestel. Of de gre-
goriaanse folietjes van Frederik De
Gryse in de tuin van het Van Dale-
kollege. Een ander voorbeeld: Elke
Van Campenhout zal, in een rondrij-
dende kamionette en begeleid door
een saxofonist, een gedicht van Bau-
delaire zingen. Fanfaron is dan weer
een muziekstoet die met enkenven-
tionele instrumenten musicerend het
hele parkoers zal afstappen.
De klap op de vuurpijl wordt wel-

licht 'Open Windows', een 'spoken
words performance' gebracht door
Tom Hannes en muzikaal beqele'd
door-studenten van het Lemmeris-

Idealiter zou er geen onderscheid
meer mogen zijn tussen een koncert
en wat ervoor en erna komt. Zegt
Cage: "Klassiekeinstrumenten in een
konventioneel kader zijn slechts een
overgangsfaze." Alle geluid is mu-
ziek. De voorstelling gaat door op
woensdag 3 maart vanaf 22.23 uur
en duurt tot donderdagmorgen
9.53 uur.

Erwacht u een hele boterham kul-
tuur, misschien voor sommigen wat
moeilijk verteerbaar, desalniettemin
toch het proeven waard.

Het Muziek Lod brengt muziekteater in het kader van lthaka '94

Voorbeginnende Belgische groepen ishet vaak moeilijk om optre-
dens te vinden en zo de nodige live-ervaring op te doen. Drie ver-
lichte zielen besloten hier verandering in te brengen en organise-
ren nu al voor de tweede maal de Night of the Noise. Net als vorig
jaar krijgen vier jonge Belgische groepen de kans om hun kunnen
te demonstreren aan een ruim publiek. Achtereenvolgens staan
lonic Vision, Lowdown Slow, Coloured Screentest en Swtflower
Suit in de schijnwerpers. Om te weten of het grote lichten zijn,
moet u zich die avond naar zaal lido begeven.

instituut. De tekst 'Empty Words' werd
door [ohn Cage geschreven, of beter
samengesteld uit een tekst van Tho-
reau volgens het toevalsprincipe 'v-
ching'. Het produkt hiervan is een elf
en een half uur durende stroom van
talige geluiden.

Boterham
De achterliggende filosofie van

Cage is dat men, bijvoorbeeld wan-
neer men rondloopt in de stad, de
stadsgeluiden gaat appreciëren als
muziek, en dit ten einde in harmonie
te leven met de menselijke omgeving.

kijken en uiteindelijk maakten ze een
definitieve selektie. lonic Vision, Low-
down Slow, Coloured Screen Test en
Sunflower Suit wonnen het pleit en
mogen donderdag in echo-krater Udo
aan rockminnend Leuven tonen hoe
de toekomst van de Belgische rock er-
uit ziet. Oorspronkelijk was ook nog
Kindergarten van de partij maar deze
band heeft enkele weken geleden zijn
laatste adem uitgeblazen. Waar-
schijnlijk niet tegen de stress bestand.

Storm

Mieke Deceuninck

Tweede Night of the Noise

Jonge leeuwen in de lido

De naam Night ofthe Noise iseen zin-
speling op het bekendere Night of the
Proms. Nochtans richt men zich niet
alleen tot noise-groepen. Alle soorten
rockgroepen krijgen de gelegenheid
zichzelf te promoten zolang ze maar
veelbelovend zijn. Night of the Proms
zou dus een betere naam zijn. Van de
vijfgroepen die vorig jaar uitverkoren
waren, hebben LesCicatrices en Me-
tal Molly zich dit jaar kunnen plaat-
sen voor de halve finales van Humo's
RockRally. Of dat nu ook bewijst dat
dit groepen van hoog nivo zijn, is na-
tuurlijk een andere zaak.

Op de eerste editie van de 'lawaai-
nacht' waren er volgens de organisa-
toren meer dan zevenhonderd toe-
schouwers. Aangezien het om een
promotieavond ging waren er ook
talentskouts van een aantal mana-
gementburo's en platenfirma's op het
rocktreffen aanwezig. De organisato-
ren zagen dat het goed was en smeed-
den snode plannen voor een vervolg.

Nivo
Via een advertentie deden ze een

oproep om demo's op te sturen, Dit
leverde resultaat op,want niet minder
dan vierentachtig kassettes beland-
den op het juiste adres. Hieruit kozen
de organisatoren de meest interessan-
te groepen. Die gingen ze dan live be-

Wie ook in het crossover-genre zit,
is Coloured Screen Test, In hun num-
mers zitten echter ook jazz- en blues-
invloeden. De groep heeft op een jaar
tijd al meer dan vijfentwintig keer op-
getreden. Ze beschikken dan ook over
een vrij stevige live-reputatie. Het op-
treden op de Nightofthe Noise is voor
hen in zekere zin een nieuwe start. Ze
lagen immers vier maanden stil om
aan nieuwe nummers te werken en
een demo op te nemen. Ofhet de stilte
voor de storm is valt nog af te wach-
ten. Hun demo belooft veel goeds. Het
nummer 'We 're all the same yuh'
doet trouwens sterk denken aan Ur- _
ban Dance Squad en dat is natuurlijk ~

lonic Vision mag de avond openen nooit weg.
met hun 'electronic body music'. Met Sunflower Suit, die de avond afslui-
behulp van drum, syntesizer en zang ten, zijn misschien al het verst op weg
(geschreeuw) schudden ze een men- om door te breken. De groep brengt
geling tussen ambient house en Front nummers die nu eens refereren naar
242 uit hun mouw. De groep bestout The Beatles en dan weer eerder aan
nog maar sinds augustus 1992.lonic Hüsker Dü doen denken. Sinds kort
Vision ziet zichzelf niet als een groep bestaan er studio-opnames van deze
in de echte betekenis van het woord. songs, geproduceerd door Luc de Vos
Zevoelen zich veeleer een 'constantly van Gorki. Hiermee bestookt men de
progressing and changing event'. platenfirma's. In de wandelgangen
Hiermee bedoelt men dat er gewoon van het Veto-kompleks wordt gefluis-
gedaan wordt waar men zin in heeft, terd dat de groep ook in de halve fina-
waardoor de dingen onverwachte les van Humo's RockRally zou zitten.
wendinqen kunnen nemen. De Het staat in elk geval vast dat ze op
'groep' probeert de zaken simpel te donderdag in de Udo zullen spelen.
houden zonder overbodige snufjes of Peter Van Rompaey
vervelende samples. Op kassette klin- De deuren van zaal Lido zullen op 3
ken ze sober maar erg interessant. maart om 20U opengaan. Kaalten kos-
Als tweede groep staat Lowdown ten 1()()fr.

Veto, Jaargang ZO nr. ZZ dd. Z8 februari 7

Slowop het podium. Dezevijtkoppige
formatie brengt een mix van funk,
reggae, hiphop en soul. Dit is natuur-
lijk het bekende recept van groepen
zoals de RedHot Chili Peppers ofAsh-
bury Faith. Wat de groep origineel
maakt zijn hun twee instrumentloze
zangers die voor het showelementzor-
gen.

Kompleks



Zwartjes Geysen stelt dat Zuid-Afrika in eer-
ste instantie nood heeft aan vorming
van vormers: "Als er morgen een ope-
ning komt om aan dat proces deel te
nemen, dan zal de KU Leuven de eer-
ste zijn om dat als haar taak te be-
schouwen, maar het is ook onze taak
om met die universiteiten die er op dit
ogenblik zijn en die kontakt met ons
willen samen te werken." Bedenkelijk
is natuurlijk dat dit net de blanke,
Afrikaanstalige universiteiten zijn die
niet echt als progressiefbekend staan.
Men maakt zich op die manier wel erg
afhankelijk van de good-will van de
oude beleidsvoerders om daadwerke-
lijk aan "het Zuid-Afrika van mor-
gen" te werken. Op dat vlak onder-
schat de KU Leuven haar politieke
impakt allicht danig.

tieke, maar een wetenschappelijke
aangelegenheid. Waarom heeft men
zich dan toch aangesloten bij het
vriendschapspakt tussen de steden?
Professor Geysen: "We hebben nu al
zes maanden gewacht, in afspraak
met de universiteit van Stellenbosch.
Alszijons vragen aan te sluiten bij dat
globaal akkoord, heb ik daar geen
enkel probleem mee." Een vraag om
wat meer informatie over hoe dat glo-
baal akkoord tot stand kwam, was
wellicht geen overbodige lukse ge-
weest.

aan het beleid en dat de zwarten ruzie
maken. Bovendien, zo stelde Van-
sina, vormen de blanken en de kleur-
lingen de meerderheid in de gemeen-
te en was het akkoord dus toch wel
representatief. "

voorzichtig te werk gaat, dat dan die-
zelfde unief zich hals over kop in een
akkoord inschrijft waarbij ze geen ga-
ranties heeft over de wijzewaarop dat
tot stand is gekomen, ... Dan is dit of-
wel wetens en willens gebeurd, wat
heel erg zou zijn, ofwel ismen onzorg-
vuldig te werk gegaan. En dat is voor
een unief onvergeeflijk. En zeker-voor
een universiteit die de pretentie heeft
de beste van Vlaanderen te zijn."
Dat de KU Leuven zich aansluit bij

een vriendschapsakkoord waarbij de
zwarte gemeenschap en het diskussie-
forum van de gemeente volledig ge-
passeerd worden, is inderdaad op zijn
minst bedenkelijk te noemen. Deuni-
versiteit heeft wat dat betreft haar
voorbereidend werk trouwens zelf be-
ter uitgevoerd. Zo reisde professor
Geysen, voorzitter van de Raad voor
Internationale Relaties, vorig jaar
naar Zuid-Afrika. Hij bezocht daar elf
universiteiten en had - in tegenstel-
ling tot de stad - wel kontakten met
het ANC: "Ik heb kontakten gehad
over gans het politiek spektrum. Ie-
dereen- of het nu het ANC, het Pan-
Afrikaans Kongres of Inkata be-
treft - vraagt om met zoveel moge-
lijk hulp naar het Zuid-Afrika van
morgen te komen. Let wel, ik spreek
hier over de universitaire kontakten.
Ik spreek me niet uit over de politiek.
De basis waarop het universitaire ak-
koord gebouwd is, is volgens mij kor-
rekt."
Zoals uit die uitspraken al ten dele

blijkt, zijn de kontakten met Stel-
lenbosch voorWillyGeysen geen poli-

vervolg van pag. 1

tie van Zuid-Afrika, dat het ANC niet
wil dat er akkoorden worden afgeslo-
ten zonder haar goedkeuring. Vervol-
gens stelde hij uitdrukkelijk dat men
zich ver moet houden van afspraken
die de indruk kunnen wekken dat
maar één bevolkingsgroep er belang
bij heeft: "Vlaanderen en Nederland
moeten samenwerken met álle Zuid-
afrikanen." (De Morgen, 23/2) Bo-
vendien heeft ook de Vlaamse rege-
ring onlangs beklemtoond dat de on-
dertekening van nieuwe verdragen
slechts kan als deze zich richten tot
alle Zuidafrikanen en niet alleen tot
de blanken. Ietswat hier duidelijk niet
het geval is.
Al de argumenten kontra ten spijt,

werd maandagavond tijdens de Leu-
vense gemeenteraadszitting het
vriendschapsakkoord met de stad
Stellenbosch toch goedgekeurd, al
was het dan met een zeer nipte meer-
derheid. Van de 43 aanwezigen stem-
den 22 vóór (CVP,VLDen VU)en was
er één onthouding, van het jongste
CVP-lid.SPen Agalev stemden tegen.
De brief van het ANC maakte blijk-
baar niet veel indruk. De argumenta-
tie van burgemeester Vansina was
naar verluidt overigens erg pijnlijk.
Agalev-gemeenteraadslid Rutgeerts:
"Vansina zei dat hij tijdens zijn reis
naar Zuid-Afrika ter plaatse had vast-
gesteld dat de kleurlingen meewerken

Ras
Nochtans getuigt de aanhef van

het voorstel van hetvriendschapspakt
tussen Leuven en Stellenbosch van
nobele bedoelingen: "Deze vriend-
schapsbanden worden vooral ge-
smeed ter ondersteuning van het de-
mokratiseringsproces, waarbij de ver-
schillende bevolkingsgroepen in
Zuid-Afrikawillen samenwerken aan
een open verdraagzame, multikul-
turele en niet-raóale samenleving ."
Blijkbaar loopt dit in de praktijk iets
moeilijker. Vooral het feit dat de stad
Leuven het advies van het ANC -
toch wel een bevoorrechte partner
wat betreft onderhandelingen met
het huidige Zuid-Afrika - naast zich
neerlegt, roept vragen op.
Magda Aelvoet is ook hoogst ver-

ontwaardigd over de houding van de
KU Leuven: "Het kan toch niet dat
men zo onzorgvuldig te werk is ge-
gaan, zonder na te gaan of alle be-
trokkenen geraadpleegd werden en
zonder de voor de hand liggende re-
gels van voorzichtigheid te hanteren.
Als jeweet dat Enk Suy, docent aan de
KU Leuven, uitgestuurd wordt om ter
plekke de reis van de Vlaamse Rege-
ring voor te bereiden (gepland voor
begin maart, nvdr) en daar uiterst

Blank
Bovendien blijft er nog steeds de

kwestie dat op een moment van een
uiterst delikaat demokratiseringspro-
cesdat nog lang niet ten einde is,men
op zijn minst voorzichtig moet te werk
gaan bij de keuze van partneruniver-
siteiten. Zeker in zulke kontekst is het
natuurlijk moeilijk vol te houden dat
een universiteit los staat vpn de poli-
tiek. Geysen geeft toe dat de politieke
situatie in Zuid-Afrika "een muntstuk
op zijn kant" is, maar meent ook" dat
de universiteit eksakt doet wat van
haar verwacht wordt, dat wil zeggen
dat wij openstaan voor heel Zuid-
Afrika zonder een onderscheid te ma-
ken in ras of taal of kultuur." Het
'dubbel spoor' van de universiteit leidt
er wel toe dat de bilaterale akkoorden
in eerste instantie met de 'Historically
White Institions' worden afgesloten,
aangezien die allicht het best uitge-
rust zijn.

ElsComelis
Kris [ucobs

Hand in Hand
1994

Zoals 24 november 1991bekend staat
als zwarte zondag, staat 22 maart
1992 bekend als de dag dat de anti-
racisme-beweging in België een dui-
delijk antwoord gaf op de groeiende
onverdraagzaamheid en het opko-
mend racisme. Op die dag organiseer-
de Hand in Hand (een samenwer-
kingsverband van tientallen sociale
bewegingen) een antiracisme-beto-
ging waarbij 150.000 mensen op
straat kwamen voor een rnultikul-
turele samenleving. Twee jaar later,
op 27 maart 1994 organiseert Hand
in Hand een nieuwe, groots opgezette
betoging onder dezelfde slogan. Het
aktieplatform is ondertussen uitge-
breid waardoor ook het 'stemrecht
voor migranten' een eis werd. Loko
sloot zich bij deze nieuwe t1qnd in
Hand kampagne aan. .
Ter voorbereiding van de betoging

organiseert Ster (Studenten Tegen Ra-
cisme) een aktievergadering waarop
zal bekeken worden hoe de kampag-
ne hier in Leuven op gang kan wor-
den getrokken. Alle geïnteresseerden
zijn uitgenodigd op de vergadering
van woensdag 2 maart om 20 uur in
het projekthuis van Genoeg, Vlamin-
genstraat 116.

~.
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40 jaar Alma: resultaten van een enquête

Studenten willen pasta's en
spiervlees
Zo om de twee-drie jQQJ'kan Alma niet weerstaan aan de verleiding; dan organiseert ze een grootse
enquête om naar de behoeften van de studenten te peilen. In het begin van dit jaar was het weer
zover. De resultaten zijn nu bekend en Veto keek ze even in.

Een enquête mag dan al op zich een
waardevol initiatief zijn, ze heeft pas
waarde als ze op een korrekte manier
wordt afgenomen. Endaar werden nu
juist door de studentenvertegenwoor-
digers op de Raad van Bestuur van
Alma een aantal (vier om precies te
zijn) kritische bedenkingen bij ge-
maakt
Ten eerste vertoonde de vragenlijst

ernstige metodologische tekortko-
mingen waardoor de resultaten ook
met de nodige omzichtigheid moeten
geïnterpreteerd worden. Zo moesten
de respondenten met ja of neen ant-
woorden op de volgende vraag: "In de
diskussie over de maaltijdprijzen is
geopperd om eerder de supplementen
te laten betalen dan wel de maaltijd-
prijzen te verhogen. Stemt u in met dit
idee?". Dergelijke vraag is duidelijk
suggestief en zal respondenten sneller
ertoe aanzetten om positief dan nega-
tiefte antwoorden. Devraagstelling is
bovendien onduidelijk: supplemen-
ten op wat?

Bord
De studentenvertegenwoordigers

op de Raad van Bestuur van Alma
vreesden dat door zulke metodolo-
gische fouten er foute konklusles zou-
den getrokken worden. De enquête
bevroeg daarenboven enkel de aan-
dachtspunten van de direktie zodat
het gevaar bestond dat deze enquête
als legitimatie voor standpunten van
de direktie zou gebruikt worden. Om
bij het voorbeeld van hierboven te
blijven; de direktie speelt inderdaad al
enige tijd met het idee ekstra porties
zetmeelprodukten te laten bijbetalen.
Uit de vraag hierover blijkt een kleine
meerderheid van de studenten (55%)
dit idee zogezegd niet ongenegen. In-
dien deze vraag echter korrekt zou ge-
steld zijn zou dit percentage waar-
schijnlijk signifikant lager liggen. Dit
blijkt trouwens uit de vraag naar hoe-
veel en waarvoor men bereid is te be-
talen. Minder dan 10%wil bijbetalen
voor saus en minder dan 30% wil bij-
betalen voor frieten en konsoorten.
De studentenvertegenwoordigers

betreuren voorts dat de enquête zon-
der studenteninspraak tot stand is ge-
komen. Hierdoor werden sommige
punten waar studenten belangstel-
ling voor tonen, zoals een zelfafruim -
systeem of zelfproportionering (zelf
opscheppen) niet bevraagd. Noch-
tans zou dit laatste geen onzinnige
vraag geweest zijn. Gemiddeld vin-
den 4 op 10 respondenten de porties
die zijop hun bord krijgen, "onaange-
past" dat wil zeggen te groot of te
klein. Vorige week hebben de studen-
tenvertegenwoordigers op de Raad
van Bestuur er trouwens nog eens op
gehamerd dat het zelf opscheppen
geen projekt mag worden dat op de
lange baan wordt geschoven. .

Tenslotte werd ook opgemerkt door
de studenten dat het weer eens om een
survey-enquête ging terwijl andere
vormen van dataverzameling en on-
derzoekstechnieken veel diepgaande-
re informatie zouden kunnen opleve-
ren dan wat gegoochel met getallen of
percentages. De direktie van Alma
heeft trouwens toegezegd dat enquê-
tes in de toekomst beter zuilen voorbe-
reid worden, bijvoorbeeld in samen-
werking met de fakulteit Sociale We-
tenschappen. Het zou trouwens zeer
interessant zijn om ook de studenten
die niet naar Alma komen eens om
hun mening te vragen. Waarschijn-
lijk zouden de wegblijvers een heel
ander beeld ophangen dan de vaste
klanten van Alma.
Los van de bedenkingen over de

enquête zelf,vielen er toch enkele gro-
te (maar daarom niet altijd nieuwe)
tendenzen op. Vooreerst werd ge-
vraagd naar de keuzemogelijkheden
dieAlma zou moeten aanbieden. Stu-
denten kiezen vooral voor pasta's,
spiervlees, vis en in mindere mate
voor gevogelte. Zo wil 20% dagelijks
pasta op het menu en 1op 4 wil dage-
lijks spiervlees. Vele respondenten
hadden echter de buik vol van gepan-
neerde of gefrituurde produkten en
vooral van gehaktschotels. Alma
schotelt de studenten nochtans bijna
dagelijks gehaktschotels voor. Deze
zijn meestal van mindere kwaliteit en
bevinden zich vooral in de lagere
prijskategorieën.
De direktie van Alma heeft het sig-

naal van de studenten blijkbaar toch
begrepen want door de verdere toe-
passing van het full-cost systeem wil
men in de toekomst ook in de laagste
prijskategorie kwalitatief hoogstaan-
de en gevarieerde maaltijden aanbie-
den. Dat dit tot nu toe niet gebeurde,
heeft vooral te maken met het feit dat
de verkoopprijzen totaal niet in over-
eenstemming waren met de kostprij-
zen die Alma moest betalen om de
maaltijden te bereiden. Deze kostprij-
zen waren immers vooral gebaseerd
op de prijs van het vlees en hielden
weinig rekening met andere kosten.
Aan dit euvel wordt vanaf dit jaar
echter gewerkt zodat ook kwalitatief
hoogstaande maaltijden kunnen
aangeboden worden voor 75 frank. In
ieder geval kan men besluiten dat stu-
denten kiezen voor gezondere en min-
der vette voeding.
De huidige studentengeneratie

hecht vooral belang aan de kwaliteit
van het voedsel en slechts in veel min-
dere mate aan de hoeveelheid die op-
geschept wordt. Het soort groenten-
en de mogelijkheid om deze zelf te
kunnen kiezen - en het soort vlees
bepalen in heel sterke mate de keuze
van de schotel. Traditioneel werd bin-
nen Alma vooral gewerkt aan de sau-
zen. Blijkbaar is het hoog tijd dat er
meer inspanningen geda~ worden

om het groentenaanbod nog meer
aan te passen en uit te breiden. Initia-
tieven als de groenteweek worden
door de studenten echt op prijs gesteld
en zouden op een of andere manier
toch moeten kunnen voortgezet wor-
den.

Saus
De enquête peilde ook naar de

noodzaak van lichte lunches. Meer
dan de helft blijkt voor dit idee gewon-
nen: het aanbod belegde broodjes vol-
staat blijkbaar niet. Het goed uitbou-
wen van het ''broodjesbu1fet'' zou dan
ook een oplossing kunnen bieden.
Wat vonden de studenten van de

portiegrootte? Soep, vlees, vis en zet-
meelprodukten worden door de mees-
ten als groot genoeg ervaren. Toch

vindt 1 op 3 de portie vlees (te) klein
terwijl 1 op 10 dan weer de hoeveel-
heid vlees op zijn bord te groot vindt.
De direktie zou graag hebben dat stu-
denten die hun portie vlees te klein
vinden, zouden bijbetalen voor een
ekstra portie. Dit zou natuurlijk een
onrechtvaardige situatie zijn: studen-
ten met een grote kaloriebehoefte
zouden financieel gediskrimineerd
worden tegenover studenten die lich-
ter gebouwd zijn. De studentenver-
tegenwoordigers op de Raad van Be-
stuur van Alma hebben er steeds voor
gepleit dat men werk zou maken van
de zelfportionering: op die manier
kan ieder volgens zijn eigen behoef-
ten opscheppen en zullen er veel min-
der onaangepaste porties zijn.
Ook het alternatief-aanbod werd

uitgebreid bevraagd in de enquête.
Een groot aantal (65% van wie ant-
woordde) eet zelden of nooit alterna-
tief. Dit hoge percentage kan ver-
klaard worden doordat in sommige
restaurants nooit alternatief wordt
aangeboden. Toch eet nog 34% (wat
vrij veel is) soms, dikwijls of altijd al-
ternatief. De direktie heeft nu toch
blijkbaar begrepen dat ze haar aan-
bod alternatief eens opnieuw moet
bekijken en voor voldoende variatie
moet zorgen. Op die manier kan Al-
ma ook de mensen die meer groenten
willen (53%)bereiken. Tenslotte vindt
een meerderheid (54%) dat ook klei-
nere restaurants alternatief moeten
aanbieden. Een meerderheid van de
studenten toont ook belangstelling
voor biologisch geteelde groenten en
gegarandeerd hormonenvrij vlees.
Alma zal de finandële haalbaarheid
hiervan eens grondig onderzoeken.
Reeds enige tijd speelt de direktie

met het idee supplementen te laten
bijbetalen. Op de Raad van bestuur
van woensdag 23 februari drkuleerde
zelfseen nota van het kaderpersoneel
van Alma waarin "het bijbetalen van
alleszins de duurste produkten een
eerste stap in het betalen van supple-
menten kan zijn". Onderdruk van de
studentenvertegenwoordigers heeft
de Rvb géén precedent willen schep-
pen en heeft zezich tegen deze formu-
lering (alsof er nog stappen zouden
komen), afgezet.
Ook in de enquête kwam het idee

om supplementen te laten bijbetalen
naar voor. Door een tendentieuze
vraagstelling slaagt men erin zoals
reeds gezegd in een kleine meerder-
heid met het bijbetalen van supple-
menten te laten akkoord gaan. In een
volgende vraag werd gepeild naar het
bedrag dat men bereid is te betalen
voor supplementen. Hieruit blijkt dan
weer dat 90% niets of maksimum 5

Met de slogan 'Op naar het miljoen' luidt de anti-racistische orga-
nisatie Objektief 479917 haar kampagne voor '94 in. De Leuvense
kern gaat woensdag van start, niet met de traditionele betoging
dit keer maar met een 'zes uren voor gelijke rechten'. Op het pro-
gramma staan naast een straatmanifestatie met lichtborden twee
meer informatief gerichte aktiviteiten: een anti-racistische film en
dito kwis. 's Avonds wordt er gefuifd.

40 Jaar
Alma
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Vanaf de derde generatie gebeurt de
naturalisatie automatisch.
Doormiddel van een grootscheepse

petitie-aktie en regelmatige betogin-
gen heeft Objektief deze eiswillen ver-
sterken. Dediskussie rond gelijke poli-
tieke en sociale rechten voor migran-
ten is de laatste twee jaar inderdaad
gevoèrd, maar op het politieke plan is
bepaald niet uit de bus gekomen wat
de anti-racistische organisaties ge-
hoopt hadden. Met uitzondering van
de PvdA spreekt geen enkele partij
zich ondubbelzinnig uit voor een vol-
ledige toekenning van gelijke politie-
ke en sociale rechten. De mening van
de traditionele partijen varieert van
het behouden van de huidige situatie
tot een versoepeling waarbij een aan-
tal voorwaarden gesteld worden.
Voorwaarden waar 'echte Belgen'
niet altijd moeten aan voldoen, zoals
bijvoorbeeld goede kennis van de
landstalen (VU).
Agalev zet niet de automatische

naturalisatie maar wel stemrecht
voor migranten op haar programma.
Een aantal politid hebben zich, los
van het partijstandpunt, uitgespro-
ken voor het wetsvoorstel-Harnie.
Maar men kan zich afvragen hoe be-
trouwbaar deze uitspraken zijn. De
politieke diskussie schijnt zich tegen

frank wil betalen voor saus, en 70%
niets of maksimum 5 frank wil beste-
den aan een ekstra portie zetmeel-
produkten.
Hoe zit het met de betaaibaarheid

van de maaltijden? 83% van de geën-
quêteerden vindt de maaltijdprijzen
wel meevallen, voor de desserts en de
frisdranken is dit wel iets minder. Het
zou natuurlijk interessant zijn om te
weten wat de niet-Alma klanten hier-
van denken.
In de begrotingsdiskussie van dit

jaarwerd op de Raad van Bestuur van
Alma beslist om met variabele prijzen
te werken in verhouding tot de volle-
dige kostprijs. Zo zijn er nogal wat
seizoenschommelingen in de prijzen
van groenten, fruit en vis. Vanaf dit
jaar is het dus mogelijk dat een be-
paald menu goedkoper is in het ene
seizoen dan het andere. Schrik dus
niet als sommige menu's plots van
prijskategorie veranderen; het-is géén
vergissing. De studentenvertegen-
woordigers hebben variabele prijzen
nooit afgewezen en worden daarin nu
gesteund door de achterban: 77%van
het Alma-kliënteel stemt in met het
idee van variabele prijzen.
Aan het eind van de enquête was

ook nog een (heel klein) beetje plaats
om opmerkingen te schrijven. De
meeste bemerkingen betroffen de
groenten: te weinig, te weinig varia-
tie, te weinig keuze. Verder is voor ve-
len het eten te koud, mogen er geen
prijsverhogingen komen en moet het
bestek properder. Voor de rest was
Alma wel ok. Enfin, Alma zal niet
kunnen zeggen dat ze het niet gewe-
ten heeft... ze weet nu wat gedaan.

TijlVanbrabant

Objektief start nieuwe kampagne in Leuven

Eenhandtekening is onvold~nde'
het anti-radsme te keren. Het wets-
voorstel-Humie blijft in de kast lig-
gen, en intussen worden ook heel an-
dere voorstellen ingediend, onder
meer om de naturalisatie via huwelijk
moeilijker te maken dan de huidige
regeling.
De grote vraag is in hoeverre deze

standpunten steunen op een werkelij-
ke publieke opinie. De houding van
de partijen is in elk geval een eerste
indikator voor de mentaliteit, aange-
zien politici enkel 'principiële stand-
punten' innemen uit elektorale over-
wegingen. Als mentaliteit werkelijk
meetbaar is aan een aantal handte-
keningen, dan konden migranten op
beide oren slapen. 753 454 mensen
die zich uitspreken voor gelijke rech-
ten is niet niks.

Deafgelopen twee jaar heeft Objektief
regelmatig van zich laten horen,
vooral door een grootscheepse petitie-
aktie en een aantal betogingen. Ob-
jektief is geen (partij-)politieke groe-
pering. De oorspronkelijke bedoeling
achter deze aktiviteiten was en is nog
steeds de publieke opinie wakker te
schudden, vooroordelen laten plaats-
ruimen voor een beredeneerde me-
ning over het migrantenvraagstuk.
Op die manier wil men druk uitoefe-
nen op de politiek.

Toekenning
Sinds november '92 staat de aktie in

het teken van het wetsvoorstel Ha-
mie. Dit voorstel voorziet een auto-
matische naturalisatie tot Belgvan al
wie vijf jaar wettig in het land ver-
blijft. Een voorstel dat blijk geeft van
gastvrijheid, en bovendien de proce-
dure tot naturalisatie veel eenver-
migermaakt. Volgens de huidige wet-
geving moet een buitenlander van de
eerste generatie na vijf jaar wettig ver-
blijf in dit land eerst nog snel een aan-
tal 'bijzondere diensten' bewijzen aan
de staat België alvorens hij zijn aan-
vraag kan indienen. En dan maar
wachten tot de lange en dure parle-
mentaire procedure voltrokken is.

Indruk
Maar een handtekening plaatsen is

gemakkelijk en veronderstelt niet
noodzakelijk een bewuste mening
over reeisme. Ditmoet het uiteindelij-
ke objektief zijn, en niet het aantal
verzamelde handtekeningen. Daar-
om zijn diskussies en informatieve
kampagnes belangrijker dan petities
en betogingen, die blijkbaar weinig
indruk gemaakt hebben op politici.
De aktiviteiten van woensdag vor-
men dus een stap in de goede richting
naar meer inhoudelijke werking, en
de vorming van een bewuste mening.

Maud Bracke
Woensdag 3maart, aktiedag van Objek-
tief479917. Om 17.30 uisereenludie-
ke aktie op het fochplein, om 20 u een
kwis rond gelijke rechten (inkom 80/1(0)
in het Achturenhuis in de Maria-There-
siastroat (vlakbij het station).
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Multikultureel sporten op het Lisst

hopen op goedwillendheid
van de Belgische weergoden
Na meer dan twee maanden relatieve stilte laat Sportraad weer
van zich horen. De elfde editie van het Leuvens internationaal
studenten-sporttoernooi (Lisst) staat voor de deur. Voetbal, volley-
bal en basketbal staan op het programma, handbal is geschrapt.
Een week lang zullen een vijthonderdtal buitenlandse studenten
genieten van onze gekende gastvrijheid. Stilte voor de storm.

ment streekbieren. Oe woensdag-
avond staat volledig in het teken van
Europees voetbal. Op een scherm in
alma 3 worden enkele wedstrijden
rechtstreeks uitgezonden. Na de voet-
balmatch kunnen verdriet of euforie
weggespoeld worden met een glaasje
jenever. Donderdagavond tenslotte is
erna de feestmaaltijd de ultieme prijs-
uitreiking om vervolgens alle rem-
men los te gooien op de Lisst-td.Maar
wat dit jaar in volle geheimzinnig-
heid is voorbereid is de openings-
show. Oe verantwoordelijken voor dit
gebeuren gewagen van een spetteren-
de show maar afwachten is de bood-
schap.
Ondanks al de voorbereidingen die

getroffen werden is er nog een grote
onbekende: het weer. Het toernooi
kan gemaakt of geveld worden door
de weersomstandigheden. Het is toch
ongelooflijk dat alles in het leven uit-
eindeli [k rond het weer draait. Fantas-
tisch niet?

Van 28 februari tot 4 maart zullen
weer een groot deel van de studenten
aktief deelnemen aan de opvang van
de verschillende buitenlandse ploe-
gen die meedoen aan het Lisst. Ande-
re Leuvense studenten beginnen al te
zuchten bij het horen van deze naam.
Dronken sporters in fakbars, luid-
ruchtige buitenlanders die verloren
lopen in Leuven, het zijn maar enkele
redenen waarom sommige studenten
het op hun heupen krijgen. Het zal
wel zijn mooie en vervelende kanten
hebben.

Warschau en Wrodaw zorgen samen
voor ongeveer 150 deelnemers op een
totaal van 500. Andere deelnemers
uit het vroegere oostblek komen uit
Tsjechië (Pilzenen Praag) en Slovakije
(Bratislava).
Naast de verschillende sportaktivi-

teiten worden elk jaar ook enkele
nevenaktiviteiten georganiseerd om
deze grote massa te animeren. Zo
komt er dit jaar een vervolg op het
enorme sukses (hoe bestaat het) van
de Vlaamse avond. Dit jaar dus
Vlaamse avond 1I: volksspelen en
volksdansen à volonté. En wie daar-
aan niet voldoende heeft kan zich al-
tijd nog tegoed doen aan een assorti- Bart VanthommeAlgerije

Oe inschrijvingen verliepen dit jaar
vlot. Op een bepaald ogenblik was er
sprake van een nieuw rekord wat het
aantal deelnemende universiteiten
betreft. Met meer dan twintig waren
ze. Spijtig genoeg hebben de universi-
teiten van Sofia (Bulgarije) en Boeka-
rest (Roemenië) zich op het laatste
moment afgemeld. Niet getreurd, er
blijven nog genoeg buitenlanders o-
ver om een toernooi te organiseren.
Oe voetbalkompetitie zit barstensvol
met vijftien deelnemende ploegen.
Basket heren volgt met dertien deel-
nemers terwijl de andere drie kompe-
tities gemiddeld een toernooi met tien
ploegen moeten spelen.
Handbal, dat oorspronkelijk ook op

het programma stond, is verdwenen
uit het toernooi. Na een veelbeloven-
de inschrijvingsstart, waarbij enkele
ploegen zich onder voorbehoud had-
den ingeschreven, kwamen de ver-
schillende afmeldingen binnengesij-
peld. Uiteindelijk bleef er nog maar
een enkele ploeg over. Niet echt ge-
makkelijk, dachten de organisatoren
en hebben deze.moedige ploeg moe-
ten afbellen. Na drie pogingen om
een handbalkompetitie tijdens het
Lisst te organiseren, waarvan er twee
werden afgelast omwille van het klein
aantal deelnemers, kunnen wel de
juiste konklusles getrokken worden.
Van de verschillende ingeschreven

universiteiten springt de naam Mos-
taganem het meest in het oog. Alge-
rije is het land van herkomst. En dit is
een primeur want zo beperkt het Lisst
zich niet enkel meer tot Europa. Hele-
maal zeker is het nog niet want de
Algerijnen hebben enkele problemen
met hun visa om België binnen te ge-
raken. Maar wie had anders ver-
wacht.

WAAROM WORDT
MAART DE MAAND

VAN HET
MILIEUVRIENDELIJK

ALTERNATIEF?
Hoelang kunnen wij nog zonder blikken
of blozen vandaag de samenleving van
morgen vervuilen 1 Over alle politieke.
sociale, economische grenzen heen,

groeit het besef dat het zo niet meer
verder kan. Ook Acco is zich daar als
academisch coöperatief van bewust.
Acco en de Milieuraad van de Leuvense
studenten hebben nu de handen in

elkaar geslagen: samen zullen ze
milieuvriendelijke studie-artike-
len promoten. En meteen het
kaf van het koren scheiden.
Want ook in het zogenaamde
milieuvriendelijke aanbod is
niet alles goud wat blinkt. In
de rekken van de Acco-win-

kei krijgen al deze pro-
dukten een herkenbaar
eco-Iabel, tevens een

waarborg van de Milieu-
raad dat het artikel effec-
tief milieuvriendelijk is.

Maar éénmaal per jaar stel-
len wij alle milieuvriendelijke
produkten in groep voor. En
meteen weet je ook het ant-
woord op de eerste vraag.

Daarom dus.

Ongelooflijk
Andere meer traditionele namen

zoals Barcelona, Parijs en Amsterdam
zijn ook van de partij. Ook Polen is dit
jaar weer zeer goed vertegenwoor-
digd. Oe universiteiten van Katowice,

Programma
llSST94

ma 28/2:
20.00 u: Openingsshow

di 1/3:
09.00 u-23.oo u: voorrondes kom-
petities
21.00 u: Vlaamse avond in Alma 3

STUDEREN MET GROENSTE VOLDOENING.

wo 2/3:
09.00 u-23.oo u: voorrondes kom-
petities
20.00 u: Europees voetbal in AI-
ma 3

PAPIERHANDEL acco
Besteladres: ACCO-papierhandel,
Tiensestraat 134, 3000 Leuven
Tel.: 016/29.11.00· Fax: 016/20.73.89

do 3/3:
09.00 u-20.oo u: finales kompeti-
ties
22.00 u: Lisst-td
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Zoekertjes Gezocht: 40 jobstudenten - kelners - keuken voor de i
maanden juli, augustus en september l
Horecazaak in omgeving Leuven.

Sel reeds nu: SOSEMCO-bemiddeling 016/20.34.65
Ho_g_ereverdienste dan gemiddeld.

KAFEETEORIEEN-:
'TEKST.BO. TIK'

TIKWERK· TEKSTVERWERKING
rn.i.v. VERTALING _

~i

Telefoon 016-26 06 58 jl'
Fax-Modem 016-25 17 6(' ~--- ----

• G. Mortier zoekt Italiaanse kontaktpersoon
om tweedehands fietsen te verkopen.
• Te koop: basversterker Peavey TNT 150 W.:
18000 fr, zéééér speciale elektrische gitaar:
5000 fr 016/22.23.69.
• De Roze Drempel heeft het Roze Zaterdag
Promo Team uitgenodigd om op maandag 7
maart om 20.00u wat meer te komen vertellen
over de Roze zaterdag, die dit jaar doorgaat op
7 mei. Maria Theresiastr. 114. Be There!
• Aan Effeta: ontvang uwe nieuwe zoals het
hoort. Ze verdient het. Ze zal het u dubbel en
dik teruggeven. Ze is goed in het huishouden.
Trouwens, ik vind jullie keitof! Lutje.
• Rarara wees maar streng de volgende weken
zodat ik wat studeer. je (sorry, onleesbaar)
makkertje.
• Ruime kamer in gemeenschapshuis met 4
personen; leuke keuken, zithoek, telefoon,
fietsenberging, badkamer. Kamer is 5x5m
5600fr (alles in). Bel of kom langs: Fontein·
straat 28 (gelijkvloers) 23.31.82.
• Hij·die·zich-tot-de-vrienden-van-Historia·
mocht·rekenen feliciteert hierbij formeel de
makers van 'Daily Hysteria'. Tevreden? Cece
Choco.
• Vastgoedgroep Coenen zegt: Cirkus Tommie
zit vast op Ithaka
"jan, deze keer staje wel in de zoekers en niet
in de Kroeg. De Slaaf
• joke: Goei eksamens! Awoebauwoebauwoe.
Je medebaviaan. En vergeet niet: in het dage-
lijks leven zullen we alle biochemische proces-
sen gewoon negeren.
• Katarina, Katrien, bedankt voor de leuke
zoekertjes naar Tilburg. Tof! (nu weet ik in-
eens of jij ooit de Veto leest) GDW. Aan die
fanatieke zoekertjesschrijvers van 3 jaar gele-
den. nog 100 dagen en we kunnen dit nooit
meer doen. Wie schrijft, die blijft.
• Op een gefundeerde manier diskussiëren
over aktuele vraagstukken? Dat kan bij Kon-
centra, diskussiegroep van KUL·studenten.
Kontaktadres: Chris R, Blijde Inkomststr.121.
• Goerdie, cocooning is toch uiteindelijk waar
alles op uitdraait, niet?

I\ELI>t1AFTi<T Kl.IMT H~ OP 1)1:
30 METER If06E 1/1 L-f\Df>Efl,. ...

• Verloren op dinsdagavond 15/2 in kleine
Aula: donkerblauwe lederen pennezak. Wil de
vinder hem eerlijk bij Veto binnenbrengen?
Beloning verzekerd.
• Bart, ik hou van je. Siegfried
• En ik kén helemaal geen Siegfried! Bartje.
• G. Mortier op citaat: "Guy haalt het beste inje
naar boven ... ik moet kotsen:
• Who areyou gonne call in Klio? ... The Roddel-
busters
• Pata-svndroom: er vanuit gaande dat uw C-
pion na de zonderlinge maneuvers op CS
staat, zet Moboetoe Pd5.
• Speedy. Ik sla de mijn 4x tegen de slaap-
kamerdeur. Godot.

• Verloren in T'ir na n'og op woensdag 16/2:
codex Gerly, kring Bios, grote sentimentele
waarde. Eerlijke vinder, bel aub 29.18.28., ik
zal u eeuwig dankbaar zijn.
• Gevraagd: nieuwe Paul voor historisch werk.
• En Kris, al aan het winnen van Wim?
• Gezocht: bruine daim jas met rode sjaal en
groene trui in de mouwen. Laatst gezien in de
vestiaire van zaal Rumba op 21/2. Gelieve te·
rug te bezorgen op Veto-redaktie.
• Ken A, nog 900x9 maanden gewenst vanwe-
ge de harem.
• Karen, misschien past Geert nog beter bij jou
dan tsaar Ivan IV Grozny.
• Dumb dumb bullets. Shoot Lucretia and
shoot to kill.
• Aan Hans van Cité: wij arme (W'ers krijgen
geen E-mail adres, we hebben wel een nummer
op het "oerdegelijke" VM/CMS systeem.
• Elly, wanneer imiteer je eens miss Piggyvoor
Asterix?
• TEW-regenboogtrui, wanneer gaan we eens
naar de film? Rozemieke.
• Mijn Bartje kijkt zelfs niet eens naar ander
meisjes, aangezien elke Siegried of Griet naast
mij verbleekt! Ingrid
• Op Kringraad word soms(!) heel hard op de
komputer gewerkt. Hè Kris? Loesje van in de
Alma.
• Vragen over homoseksualiteit of zin in een
gesprekje? Kom eens langs op het onthaal van
de Roze Drempel, elke dinsdag tussen 20.00
en 23.00 u. in het JAC, l.P. Minckelersstraat
47(,
• Hauben op citaat: 'Dat wie A zegt ook Bmoet
zeggen, is nog niet tot u doorgedrongen: (hè
Bruno)
• Ons werk is af. Leve 2de kan. OG
• Als je de praeses aan de andere kant van de
straat ziet lopen, gebruik iJlin zeker een ci-
troen met bananesmaak aan de binnenkant en
frambozesmaak aan de buitenkant, of er ko-
men brokken van. Aan Gigolo, van de museum-
freakjes.
• Is het nu 'EFFI' gedaan met die flauwe-
kul(inderdaad!). 3 kliootjes(met i!)
• Ik heb eigenlijk liever becel!! Voor de prae-
ses die altijd 'EFFI' zegt en nooit 'EVENTjES'.
• Wat zijn we weer vriendelijk voor elkaar van-
daag, daar op't zesde verdiep. 't Isjuist alsof er
nen ijspegel door de gangen crost. Ontdooi,
jong! Ik heb nog nooit nen ijspegel zien cros-
sen. 't zesde verdiep. -
• Henry VIII had een broer.
• Leeft Tom nog of zit hij gewoon dag en nacht
te surfen?
• Pi mag zich wel eens beginnen profileren.
(' ece Choco.
• Erik heeft een goddelijk lichaam, een verblin-
dende glu.",lch en is heel grappig. FCV Erik.
• Sigaren stin1tertwél, koeoert.
• Medusa vervloekt Lucretia.
• L.VdS., wees aub niet te streng voor onze
seminariewerken. Dank u. Dezelfde squaws.

• We stellen voor om een zelfhulpgroep op te
richten voor alle klioten die ook te lijden heb-
ben van huhu. De squaws met de potpourri.
1ste bijeenkomst: caf. dond. 16 u.
• ja ucim srpskohrvatski. Ko zeli govoriti sa
mnom? hocu platiti nesto 01623.44.11. (ln-
grid) (Sorry, maar onze komputer kan die
Kroatische lettertekens niet aan.)
• Sarah! Dat zoekertje van vorige week was
voor jou en niet voor Sora.
• Maja Pasuljevic, Koce Kapetana 3, 11300
Smederevo, Yugoslavia. Studeert literatuur en
zoekt een Belgische pennevriend(in).
• Stajic Stanislav, Partizanska 57, 11090 Beo-
grad, Yugoslavia. Studeert chemie en zoekt
een Belgische pennevriend(in).
• De konditie van Peter S gaat erop vooruit: 8
min. van kot naar kampus, en dat te voet!
• Erik is ook heel slim. Erik: de ideale schoon-
zoon (schoenzool)!
• Wie wil er met ons Indiaantje spelen? Wij hup-
pelen niet.
• Aan iedereen die meegeweest is naar 'Dit is
Belgisch': we hebben ons prachtig geamu·
seerd. Pintje, pint je.
• Voor al uw tikwerk: bel 016/25.61.17 of
016/20.56.26.
• Mooie Vetograaf, met dat glas water was
mijn dorst naar jou niet gelest.
• Halfgod, hoedt u voor boze tongen. Laat u
niet verleiden. Lucifer.
• Hansje, hoe staat het met ons peperkoeken-
huizeke? Uw teergeliefd zusje.
• Karen, alle bloedneuzen nog aan toe. I love
You. Helga.
• Sofie,wil je met me uitgaan en neem je
Gunther mee? Godot.
• Sorry, Loesje! De jenever zal moeten wach-
ten, ik zit aan de antibiotika. Hex.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamsestwg. 130, 3000 Leuven.
20.70.77.
• Johan, 't was toch je broer niet. 'tWasWerner
Verhaeghen.
• Nooit Genoeg!, NOG
• lohan. ik wil wel nog je vriendje zijn?
• De verschrikkelijke, onverbeterlijke briefjes-
schrijver strikes again en schuwt hierbij niet
het gebruik van de gekende media. Verwacht
u! Het schrijven zal bloedig wezen ...
• Ikkeltje krammikeitje: De ontwaaktune op
het kot van IL. en EL.
• Beste GZP-Ieden en sympathisanten. Bemerk
de gelijkenis tussen Alma en GZP: goedkoop
maar niet plat, eenvoudig maar noodzakelijk
en bovenal: met principes.
• Terrorisee! in het vervolg maar je kring-
bladen met al je onnoemelijke nonsens! En
leer schrijven! Het is nu stilletjes aan wel ge-
noeg geweest, dacht ik zo. Kösönöm! Istvan.

sv.PT H~ O\(~R
SPf1,INIrPL-ANK.

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

seminaries, evenementen,
optredens, fuiven en TO's
LCO-VIOEOPROJEKTOREN

DISCOBAR

ir 016/201.301

• International Pen Friends. Our Club has
300,000 members in 21 0 countries and we can
provide a penfriend service in English, French,
German, Spanish and Portuguese. We have our
own Stamp Exchange Division. Information:
IPF Hertogenlaan 37 3210 Linden
• Gedurende 3 weken(vanaf 20/2) twee stu-
dent(innen) gevraagd om regelmatig 2 paar-
den af te rijden. Bel Helena: 010/68.07.04.
• Bericht van IIse met de centiempjes aan de
burgie van de St.-Annastraat: ik zit nog altijd
voor! (H.D.B.) -
• Ik wil een lekker cocoonende Praag-reünie.
Wie nog?
• Die van Klio kunnen misschien wel zoeker-
tjes schrijven, maar kantussen of jenever-
kwissen organiseren, ho maar. Cece Choco.
• Sorry,Caroline. Speedy, Teddy & Godot.
• Foutloze Rambo zoekt meisje, dat hem met
vrouwen leert omgaan.
• 2de kan OG, weer je tegen Klio-roddels!
Vorm blok!
• Vraag is of je nog vrijkaarten hebt? Trou
wens, zonder bijbedoelingen. A secret ad-
mirer.
• Het verschil tussen de praeses en mij. Ik ben
scherp. De praeses staat scherp. KI(i)ootje.

Vorig nummer
NIX

• Dat miljoen is niet moeilijk. Wie heeft de pe-
titie van Objektief nog géén twee keer gete-
kend?
• De fanklub van Erik hoopt dat zijn eksamens
even geweldig waren als hijzelf.
• Deze week nog niets, NOG!
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TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23_70.30
fax: 016 - 23_34.31

CANON KleurkopIe 50 Fr. en mInder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend. ,

zat. 10 u. tot 17 u. adIo'erUntieTel,(016)23.09.68

AGENDA &.VALVAS
T.6T

DOOR. KAR..E.N' DE POO'TER...
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18_00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Venneld duidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs).

MAANDAG
20.00 u FILM EN VIDEO 'Walden' van jonas Mekas: beelden uit New Vork,
opgenomen tussen 1964 en 1968, in Stuc, toeg. 100/1 SO, org. Stuc.

20.00 u VERNISSAGE Opening tentoonstelling 'De schepping en andere reli-
gieuze tema's' van Armand Demeulemeester, in St-jan-de-Doperkerk, Groot
Begijnhof, org. UP en kultuurkommissie KU Leuven.

20.00 u TEATER 'Decadence' van Berkoff door het Zuidelijk Toneel in een
regie van Dora Van der Groen, in de Stadsschouwburg, toeg. 200 tot 450.

20.30 u MUZIEKTEATER Het muziek Lod brengt muziekteater in 'De vuur-
vogel', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Kultuurraad, Stuc.

parkoers in de binnenstad met kunst konfronteert. doorheen Leuven (ver-
trek aan het Stuc), toeg. gratis, org. Kultuurraad.

20.00 u BijEENKOMST Voorbereiding van de Hand in Hand betoging in Brus-
sel van 27 maart, in Projekthuis Genoeg, Vlamingenstraat 116, org. Ster.

20.30 u MUZIEKTEATER Het muziek Lod brengt muziekteater in 'De vuur-
vogel', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Kultuurraad, Stuc.

22.30 u MUZIEKTEATER Het muziek Lod brengt muziekteater in 'De aftel-
ling', in Soetezaal. Naamsestraat 96, toeg. 200/300, org. Kultuurraad, Stuc.

DINSDAG
20.00 u LEZING Hedendaagse dichters: dichteres Miriam Van Hee over haar
geliefkoosde dichters, in De Zevenslapers, P.Coutereelstraat 76, toeg. 150,
700 voor de hele cyklus, org. Europees Poeziecentrum.

20.00 u SOLIDARITEITSAVOND Avond met wereldliederen, samenzang,
beelden en poëzie, in St-jan-de- Doperkerk, Groot Begijnhof, org. Universi-
taire Parochie.

20.00 u TEATER 'Piece Montee' van Teater Ivonne Lex, in Stadsschouwburg.

ZONDAG
15.00 u PROTESlWANDEUNGWandeling als protest tegen de inplanting van
een industrieel wetenschapspark aan het Termunckveld, vertrek aan kam-
ping Termunck (Sint-janbergsteenweg), org. Buurtkomitee Terbank.

DONDERDAG
12.30 u BIJEENKOMST Samenkomst ivm de fietsenwerkplaats, in Projekthuis
Genoeg, org. Sociale Raad en Milieuraad.

18.00 u ITHAKA Interfakultair kultuurprojekt dat de toeschouwer langs een
parkoers in de binnenstad met kunst konfronteert. doorheen Leuven (ver-
trek aan het Stuc), toeg. gratis, org. Kultuurraad.

19.00 u INFQ-AVOND Info-avond over het socialisme in Cuba, een reisverslag,
in Stuc, org. SjW.

20.00 u KONCERT Harmonieorkest van het Lemmensinstituut olv I.Van der
Roost, in Lemmensinstituut.

MAANDAG
20.00 u FILM 'The Unforgiven' van Clint Eastwood, de eerste in een reeks
westerns die het Stuc de volgende weken programmeert, in Stuc, toeg. 1001
150.

20.00 u.vERGADERING van Milieuraad, in Projekthuis Genoeg.

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR 'Le pays des phönes', een muzikaal landschap met oa
een pingpongtafel, fluitende stelten, in Stuc, toeg. gratis, org. Kultuurraad.

18.00 u ITHAKA Interfakultair kultuurprojekt dat de toeschouwer langs een

ANTROPOLOGIE
iI03/03 om 14_00 u: Fieldwork5hop on !}re practital side: of anthfopological
fleldworlc: Ml'SGhequiere, in PSI02,9 I , il1k, grilUS,

EKONOMIKA
S 01/03 om· 18,00 u; Onderwt.lsve(gaderlng. S 0'2/Q3: MtldJlwerktrsdag.

GERMANIA .
S 02/03 tot 04/{)3: Ne<ktlal1drels, vertrek la.aeu;zeplein BOu.

KANONIKA MEDIKA
S 02/03 om 730 u; B{echtviering met penitentie: en atlaat" in Klooster van de S 03/03 om ~1JO u; Ierse.vlmd, in [Joc's bi!r+
~rs Eudisttn, !<laYefWeide5traat3. Hevertee, . .

......... .. POUIlKA
KATECHETIKA il2BfOlom 21.oou: Twe.edelic-fuif; in Samambaîil..1i 28101 om 2G,OOu;
l!J28/02 om 20_00 u; Opell presidiUflM!rgaderin9. InMandelalok~.l!J IU/O:J Krifl9Vergadetlng:. In PoJltlka,kafee, S ol/O:J om 21.00 u; Käntus, boven
om ZO,lO u; .1QO..dagen·5how van ~~.Iîf; in ~aal OQ~l6. &1O*,Q~ om . PoIltikwafee.~· 02-()JI03: 4& llUl' ~PoIt1l~I,

22_00 u: Fuff, in fa9les:, ink. fi(J/70, I!I 03/03 om 17,00 u; Eutharistieviering, in
Sint- Mi<:hirr~l<:eck.1!I 03/03 om 18.00 u: Receptie nav 10Q·dagen. PSYGlOLOGISaIE. KRING

S 28/02; Kringdag, in Shfink. S Olf03 om 20.00 u: Kringvergadering, in
00.14. lij 02/03 om 19.00 u:Student eet, in Slirink,KUO

:: S 02/03 om 20.00 u: I<antus,inOnder den Toren. r!l 02/03 om 20,00 u: Zwem-
men, in ZWembad. ROMANIA

S 01103 om 20,00 u: Vrij Podium, in Fakl&W. 8 Olf03 om 22.00 u: fros..fuif,
in ~l,Imba. I!i 03/03 {)m 2'2-00 u: Verwenavol1d, il1 Permi.LBK .

fi 03/03 om 22'.00 u; Disko'AVond, in GnOfgL I!I 06/03 om 22,00 u: Presidium'
vèrgadel'ing:, in Gnorgt VRG

Ii04/03 om 22,00 u:Calabal. met optreden VAn LA'band met jo lemlÎre, R.
MOSU5èén P ,P, Michiels (ov), in futeel van Niwwlálld, Aarschot, 9ratis bus-
dienst, wldOO/3S0. kassa: 3S0/400.

VI'K
iI2$102om2.0_3Q u: filmwm proftheoVandèrWaeter~~r doorbreken van
.de gelUidsmuur, mAud, E; ~ Ei01/03 om 20.00 Ir.VOordOOt ®Qr
L P~nne:-OVeI ludJtf$)grafi:e. in AHd.. Kasteel Arenb:efg.
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In 1987 gaf het Stuc, naar aanleiding van zijn
tienjarig bestaan '0 tempora', een brochure
-- cahier heet dat tegenwoordig -, uit. Daarin
staan, naast de gebruikelijk neerslagen van
speeches en dergelijke, ook alle aktiviteiten van
het Stuc tijdens die eerste tien jaar vermeld. De
eerste keer dat daarin iets opduikt dat vaagweg
op 'AV-projekt' lijkt is in het lijstje voor het
akademiejaar 1979-80, en zelfs twee maal. Ten
eerste was er 'Louvuin-les-bains' dat omschre-
ven werd als" ProjeKt(sic) van deAlgemene Ver-
gadering (kartoenale op een stuc zand)". Dit
projekt ging volgens een Veto-agenda van die
tijd door op dinsdag 11 maart 1980 in de "ani-
matiezaal" van het Stuc. Meer weten we er ook
niet van.

Por
'0 tempora' vermeldt nog een ander projekt

van de AV van Kultuurraad, namelijk een
'Open Podium'. Het maandblad van Kultuur-
raad in die tijd, Stuc voor Stuc - zeg maar de
voorloper van de tegenwoordige programma-
brochures -, legde de geschiedenis hiervan als
volgt uit: "In den beginne was er niets. Toen was
er 'tStuc.Nee.We mogen niet aan geschiedenis-
vervalsing doen. In de vóór-Stucse-tijd (voor
1977 dus, nvdr) had Kultuurraad traditioneel
één jaarlijkse grootse aktiviteit waar maanden
aan gewerkt werd: het Open Podium. Dit jaar
heeft de Algemene Vergadering die traditie op-
nieuw opgenomen. "
Dat eerste na-Stucse Open Podium ging door

in de Grote Aula op dinsdag 29 april 1980. Het
was blijkbaar een vrij podium als een ander,
behalve dat het een beetje grootser van opzet
was dan de kleine broertjes die door de kringen
georganiseerd werden. "Samen met Kuratief
(voorloper van de huidige einddag van het Stuc,
nvdr) wordt dit Open Podium de laatste massale
kreatieve studenteneksplosie", voor de eksa-
mens wel te verstaan. Dat het aksent op de in-
breng van studenten lag, hoeft geen betoog.

Fiat
Het jaar daarop verscheen er iets dat al serieu-

ze gelijkenissen vertoont met de huidige AV-
projekten: van 21 mei tot en met 3 juni 1981
werd de Stuczaal in beslag genomen door de
tentoonstelling 'Modale studentenkunst'. De
basisidee daarvan was dat "kunst totnogtoe
veelal 'gemaakt' wordt door er(mis-)kende kun-
stenaars en vooral kritid. Ook al vindt een mas-
sa Jannen-in-de-straat iets de moeite waard
(denk aan de eerste pop-art, of de reggae) dan
nog behoeft dat iets het fiat van een - liefst
vermaard - kritikus om tot erkenning verhe-
ven te worden. Loat de mensen nu eens hun
eigen kunstappredatie naar buiten brengen ... rr
Het leek de organisatoren best om daarvoor het
'natuurlijkmilieu'vandestudent- zijn kot -
na te bootsen, dus veranderde men de zaal van
het Stuc maar in een gemeenschapshuis. In ie-
dere 'kamer' viel dan een (meestal plastisch)
kunstwerk te bewonderen. Ook dat jaar was er
weer een vrij podium.
Tijdens die eerste twee prille jaren had je dus

niet één duidelijk AV-projekt zoals nu. Buiten de
reeds genoemde projekten was er in die jaren
bijvoorbeeld ook nog zoiets als het 'Poëzie-
gebeuren'. In het akademiejaar 1981-82 besluit
men echter de krachten te bundelen voor "één
centraal projekt gedurende twee dagen waar
drie projekten in verweven zitten." Onder de
noemer 'Epericoloso sporgersi' vinden dan een
vrij podium, een kunstmarkt en een beiaard-
koncert plaats. Het 'beiaardkoncert' was een
echte stunt. Kultuurraad had Joris De Loet en
Wim Mertens namelijk stukken voor beiaard en
andere instrumenten laten komponeren. De
beiaardier speelde in de Sint-Pieterskerk, via
Radio Scorpio kwam zijn muziek in het Stuc te-
recht waar die dan begeleid of - in het geval
van DeLaet -vervormd werd. "De bedoeling is
dat met deze tweedaagse de diskussie geopend
wordt, dat de mensen beginnen na te denken
over 'kunst' ", schreven onze voorgangers in die
tijd. Het heette dat men de mensen wilde dwin-
gen over de muur te kijken, naar buiten te leu-
nen. De trend van de huidige AV-projekten lijkt
hiermee gezet en 'E pericoloso sporgersi' mag
dan ook met recht en rede het eerste volwaardi-
ge AV-projekt genoemd worden.

Achter
Het jaar daarop mogen de studenten zich ver-

gapen aan 'Foko '93', een tentoonstelling van
fotokopies, georganiseerd in samenwerking
met Het Independent Research Centre Leuven
(IRq. Hiervoor werd beroep gedaan op het zo-
genaamde mail-artcirkuit, maar ook de studen-
ten lieten zich niet onbetuigd. Aangevuld met

Een overzicht van Ithaka' s voorlopers
Het belgicisme van de
Vlaamse leeuw

Deze week vindt Ithaka '94 plaats, het - nonnaliter - jaarlijkse projekt van de
Algemene Vergadering (AV) van Kultuurraad, beter bekend als AV-projekt, De be-
wering in de persmap van Ithakadat het de eerste keer isdat hetAV -projekt dezelfde
naam als het vorige draagt, was voor ons reden genoeg om aan te nemen dat het
kultuurhistorisch besef van de Leuvense student best een eindje opgekrikt mag
worden. Een gedeeltelijke en luchtige geschiedenis.

Zoging het er in '86 aan toe op het AV-projekt 'Muuttoerisme'

de nodige performances werd drie dagen lang
driftig gekopieerd in het Stuc. Zoals dat nu een-
maal hoort in het artistieke wereldje was er na-
tuurlijk ook een achterliggende bedoeling, na-
melijk de fotokopie als alternatief kunstwerk:
"De onbeperkte, vlotte vermenigvuldigbaar-
heid van een foko staat in schril kontrast met r1e
beperkte oplagen en de unidteit van het tradi-
tionele kunstwerk." Hetpubliek had daar zo zijn
eigen idee over: de tweede dag werden ook meer
intieme lichaamsdelen op de lichtbek gelegd.

Bil
In het akademiejaar 1983-84 is er geen AV-

projekt, het jaar daarop zijn er eigenlijk weer
twee. Het eerste is 'Belgium Mythology', dat op
zijn beurt weer uiteenvalt in twee delen, 'Warm
België' en 'Koud België'. 'Koud België' is een ten-
toonstelling in De Dijlemolens, die in die tijd
werden bewoond door de tegendraadse 'kunst-
promotors' van Het Vitalisme vzw. 'Warm Bel-
gië' is eveneens een tentoonstelling, maar dan
in het Stuc, die in elkaar werd gestoken door
-- alweer -HetVitalisme, hetIRC"datzich be-
zighoudt met het bestuderen en kreëren van di-
verse kulturen " en tenslotte de AVvan Kultuur-
raad. Het opzet van dit projekt wordt met een
behoorlijke dosis ironische hoogdravendheid
naar buiten gebracht: "Wij kennen onze myten
nog zeer slecht, laten we er dan één kreëren die
ons aanspreekt. Laten we de geschiedenis her-
schrijven en een BelgischeWetenschap stichten.
Eén die zonder moeite hineininterpretiert en de
buurlanden doet blozen van schaamte. Daar zit
kans voor myte."
Later op het jaar is er dan de eerste uitgave

van 'Leuven vol muziek'. Natuurlijk werd tij-
dens dat gebeuren vooral driftig gemusiceerd in
de hele stad, maar daarbuiten waren er ook nog
een aantal speciale evenementen, kwestie van

(foto archief)

de artistieke kredebiliteitskoëfficiënt een paar
punten de hoogte in te jagen. Zo waagde men
zich in de zaal van het Stuc aan een uitvoering
van 'Vexations' van ErikSatie zoals de kompo-
nist het klaarblijkelijk bedoeld had, namelijk
het korte muziekstukje (tachtig sekonden) 840
keer achter elkaar te spelen. Die maraton-
uitvoering verleidde sommige pianisten zowaar
ontboezemingen als "doodsangst, beklem-
ming, bangelijk". Eéntoeschouwer slaagde er in
vierhonderd uitvoeringen te beluisteren.
En dan was er ook nog het 'Orgelpunt' in de

Grote Aula. Door de luidsprekers schalde tel-
kens drie minuten lang dezelfde toon, waarna
een volgende toon drie minuten werd aange-
houden, dertien tonen na elkaar. Die vormden
tesamen de Brabançonne: Bedoeling was dat de
aanwezigen tijdens de eerste twee minuten tel-
kens hun gang gingen - waarin uiteraard de
basistoon een belangrijke rol speelde. Geduren-
de de derde min uut moest iedereen de basistoon
terug zingen of spelen. Het resultaat was totale
chaos, waarin naar het schijnt zelfsde Vlaamse
Leeuw doorklonk. Over mytevorming gespro-
ken.

Buik
De tevredenheid over het projekt was blijk-

baar groot genoeg om het volgende jaar een
tweede editie van 'Leuven vol muziek' te laten
doorgaan. En dat jaar was het goede weer ook
van de partij, wat maakte dat de straatmuzi-
kanten op meer dan behoorlijke bijval konden
rekenen. Het 'orgelpunt' van deze tweede editie
was zonder twijfel het spektakel dat de Amen-
kaanse avant-gardist Charles Morrow op touw
zette op en rond het Ladeuzeplein. 'Universitas'
omvatte ondermeer een volwassen dosis gita-
ren, drumstellen en blokfluiten, een koor, een
vracht tuba's, enkele moto's, nog veel meer en

Oren

twee beiaards - die van de universiteitsbiblio-
teek én een rijdende. Dit alles natuurlijk gelar-
deerd met een videoprojektie van lezingen van
Amold Burms en Tom PomposeIlo en een debat
tussen Sam Ilsselinq en Louis Baeck. Naar het
schijnt, was het plezant.
In 1987 gooit Kultuurraad het weer eens over

een andere boeg. Tema is dat jaar 'Muurtoeris-
me', en dat wil zeggen dat de beeldende kunst
terug op het voorplan staat, zij het op een - de
AV-projekten typerende - ongewone wijze.
Naast de werken van een aantal professionele
kunstenaars, wordt er ook weer plaats inge-
ruimd voor de kreatieve buien van de studen-
ten. Hiertoe werden massa's aanplakborden te-
voren beplakt met witte affiches. Terafsluiting is
er een 'happening' op het binnenplein van het
Pauskollege: goochelaars, buikdanseressen,
kraampjes met fruit, snoep, drank ... het kan
niet op. Toekomstvoorspellers, grafologen en
soortgenoten zijn ook aanwezig.

Tong
Het hele gebeuren kreeg trouwens nog een

staartje. Op het plein van het Valkkollegewaren
tijdens 'Muurtoerisme' namelijk vier bamboe-
konstrukties opgesteld, waarin de betrokken
kunstenaars telkens een plastic zeil bevestigd
hadden. Die fungeerden dan als akwariums
voor palingen. Niemand had er echter aan ge-
dacht die beestjes te verzorgen. Een tiental da-
gen later werden ze eruit gehaald. Veeweyde
Leuven was daar hoegenaamd niet gelukkig
mee. Veeweyde meende dat vis te kijk stellen
onder in vraag te stellen omstandigheden, weze
het dan in een kunstwerk, als nodeloos te inter-
preteren valt.
Na 'Muurtoerisme', ging Leuven vreemd,

'Leuven gaat vreemd' dus. En dat mocht op alle
mogelijke manieren geïnterpreteerd worden:
van het artistiek bordeel van Alfa en Mecenas
tot de minaret anneks Centrale-Bibtoren waar-
uit Armeens gezang en boeddhistische lofliede-
ren klinken, het kon allemaal. Bijzonderaan dit
projekt was dat het helemaal naar de kringen
toegespeeld werd, met andere woorden erwaren
eens geen kunstenaars. Kwatongen zullen be-
weren dat het dat was dat het projekt de das
omdeed. Het zal minstens evenveel te maken
hebben gehad met het gering aantal aktivitei-
ten die bovendien niet echt kort bij elkaar lagen.
Een AV-projektmoet het nu eenmaal voor een
stuk van haar spektakelwaarde hebben, en die
was er dat jaar niet.

Het wordt dan een jaar stil rond de AV-
projekten. In 1990 neemt Kultuurraad echter
revanche met 'Leuven wellicht'. Het tema was
de stad eens op een andere manier te verlichten.
Opnieuw werd gekozen voor het tonen van het
werk van zowelprofessionals als van studenten.
Het projekt was een sukses, maar de intellek-
tuele praatjes die er rond verkocht werden wa-
ren niet nodig geweest. Zowerd het geheel afge-
sloten met een debat, waarin drie heren
-- ondermeer LievenDeCauter -tegendester-
ren op mochten zeiken. Lieve Vanfraechem
heeft het waarschijnlijk beter gesnapt, als zij
enkele weken voor het projekt in Veto beweert
dat "je een AV-projektkan samenvatten in drie
kernpunten: metamorfose, mobiliteiten masso.
Het eerste staat voor een gedaanteverandering
van de stad, het tweede voor het doen, dat wil
zeggen de aktiviteiten van de studenten, en het
derde voor het publiek. Een AV-projekt moet
veel mensen aanspreken." Een beetje te om-
slachtig, maar desalniettemin de nagel op de
kop.
Het daaropvolgende AV-projektkwam er pas

vorig jaar: de eerste editie van Ithaka. In 1991
probeerde men ook nog wel 'Voyage voyeuriste'
van de grond te krijgen, maar daar kwam nooit
iets van. Ithaka had - en heeft - geen wel-
omlijnd projekt, maar presenteert zich als een
'kulturele zwerftocht door Leuven' die een verrij-
king moet vormen voor de vagebond. Misschien
werd met Ithaka een fout gemaakt die de AV-
projekten wel meer teistert: te veel blabla verko-
pen die eigenlijk niet nodig is.
Bedoeling van Ithaka was vorig jaar ook dui-

delijk de kloof tussen toeschouwer en kunstwerk
te versmallen. Met dat doel voor ogen poogde
men die toeschouwer dan ook meer bij de tot-
standkoming, het bekommentariëren en wat
dies meer zijvan het kunstwerk te betrekken. De
publieke opkomst wijst er misschien op dat het
met die "problematische relatie tussen heden-
daagse kunstproduktie en publiek" nog niet zo
erg gesteld is.Het iswellicht dan ook geen slecht
idee dit jaar het praatkafee over te slaan. Het
zou ons als muziek in de oren klinken.

Kris lccobs


