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menaeling van persoonlijke voorkeur
(van de rek tor dan) en van demokratie.
Inderdaad, na raadplegingen van de

diverse geledinaen, zoals dat heet
(professoren, dekanen, wetenschappe-
lijk personeel, studenten) maakt de
rektor een lijstje op met daarin voor
elke fakulteit minstens twee namen.
Dit lijstje wordt dan voorgelegd aan de
Akademische Raad (zie kadertje) waar
dan via geheime stèmming de (ver-
moedelijk) geschikte kandidaat wordt
verkozen.

3. Teamvorming en interne verstand-
houding binnen het BAR zijn van
primordiaal belang voor een effi-
ciënt beleid.

4. Zowel de kontinuïteit als de ver-
nieuwing moeten gewaarborgd
,.jjn.

S. Het BAR moet representatief zijn
waarmee geïnsinueerd werd dat het
ogenblik was aangebroken om het
mannen bastion te doorbreken en
een vrouw in de top op te nemen.

Bovendien dacht de rektor aan een
uitbreiding van de werking van het
BAR met diverse werkgroepetl wlar
aan het hoofd telkens een deskundige
zou geplaatst worden (bvb. biblioteek-
wezen, ziekenhuizen, enzovoort). Wat
betreft de eigenlijke beslissingsmacht
zou die meer dan vroeger toekomen
aan de Akademische Raad.voegde de
rektor eraan toe, waarmee hij enkele
stellingen uit zijn openingsspeech van
vorige week bekrachtigde.

Vrouw aan top
van de universiteit
Onze universiteit heeft

sinds 26 september een
nieuwe rektor. Eén van

zijn eerste - en volgens inge-
wijden moeilijkste - beleids-
opdrachten is de samenstelling
van het Buro van de Akademi-
sche Raad, in de wandelgangen
het BAR genoemd. Dit is zowat
het dagelijkse bestuur van de
universiteit.
Naast de rektor (nu dus Dille-

mans) zetelen hierin ook de
algemeen beheerder (tot nu toe
prof. Karel Tavernier van eko-
nomie), de vice-rektor (ook Ta-
vemier), de voorzitter van stu-
dentenaangelegenheden (prof.
Maurits Sabbe), en de groeps-
voorzitters van biomedische we-

,
geneeskunde), van positieve we-
tenschappen (prof. Paul De
Meester uit toegepaste weten-
schappen) en van humane we-
tenschappen (prof. Mark De
Broek van Romaanse filologie).

De taak van het buro van de akade-
mische raad is niet onbelangrijk:
"Hel buro bereidt de vergaderingen van
de Raad van Beheer en van de A k ademi-
sche Raad voor. doel voorstellen van
beslissing aan genoemde raden en voert
hun beslissingen Uil", lezen we in het
reglement van de KUL.
Vandaar het enorme belang dat

gehecht wordt aan de verkiezingen
voor het BAR, meer bepaald aan de
vraag: "Welke persoon op welke
positie?"

Subjektieve demokratie

Stemmen en resultaten
Maandagavond was het dan zo ver.
Als laatste punt op de agenda stond de
eigenlijke verkiezing van het BAR.
Als eerste punt bevestigde de rektor

Karel Tavernier in zijn funktie van
algemeen beheerder (deze wordt nie~,

We volgen Klapstuk 85 verder op de voet.
Over Karale Armitage (foto) lees je volgende
week meer. Op de middenpagina deze week:
Fabre en de rest. (foto Vela)

verkozen) en drong er bij de leden van gelse taal- en letterkunde. Bovendien is
de Akadernische Raad op aan om ook zij voorzitter van het Centrum voor
Mgr. Maertens, rektor van de kampus Levende Talen. Voor de funktie van
Kortrijk. op te nemen in het Buro, voorzitter studentenaangelegenheden
Merkwaardig genoe~ was dit tot nu werd geopteerd voor prof. Raf Mas-
toe niet zo en werd dil dan ook zonder schelein. Deze is gespecialiseerd in de
problemen aanvaard; ~ .... .' arbeidsgeneeskunde en heeft gewerkt
Daarop bleek dat .de rektor zijn r!>nd de eJcsamenproblematiek e.a.

huiswerk had gemaakt. Per funktie Bovendien is hij vertrouwd met de
werden twee kandidaten voorgedra- onderwijsproblematiek en de werking
gen die aan de vijf hierboven ge- .v~n . de Raad voor Studentenvoor-
schetste principes voldeden, zlerllilaen, wat meteen verklaart dat de
Het resultaat van de verschillende studenten unaniem zijn kandidatuur

stemmingen was als volgt. De konti- steunden.
nuiteit wordt verzekerd door a IJCmeen Tot slot herwaardeerde rektor Dille-
beheerder Karel Tavernier en groeps- mans de wat in de vergeethoek
voorzitter 8orggraef. die hun funkties geraakte funktie van ombudsman
blijven behouden (met die nuance dat door prof. Coudron, uittredend de-
Tavernier geen vice-rektor meer kaan van de fakulteit godgeleerdheid,
blijft). Groepsvoorzitter van positieve als ombudsman aan te stellen. Het
wetenschappen en tegelijkertijd vice- wordt zijn taak om klachten aller-
rektor wordt prof. A. Deruyttere van hande i.V.m. personen, hun rechten en
toegepaste wetenschappen. die reeds belangen binnen de universiteit te
dekaan geweest is van van deze aanhoren en te onderzoeken. Hiertoe
fàkulteit. Zijn 'onderzoeksgebied si- beschikt hij in alle universitaire orga-
tueert zich in het domein van de oen en instellingen over "het meest
materiaal- en metaalkunde. Groeps- uit~ebreide informatie- en interpeI-
voorzitter van bumanewetenschappen latierecht". Toch zal de Akademische
wordt voor het eerst een vrouw: Raad zich in de toekomst nog dienen te
Emma Vorlat is gewoon hoogleraar buigen over een meer specifieke taak-
aan de fakulteit der Letteren en omschrijving.
Wijsbegeerte. Haar specialiteit is En- Bart De Moor

De hele procedure is natuurlijk vrij
delikaat. Vooreerst moet de rektor per
funktie minstens twee namen aan-
duiden. Hiervoor dient hij vanzelf-
sprekend eerst de betrokkenen zelf te
raadplegen. Natuurlijk ook degenen
die tot dan toe een bepaalde funktie
bekleedden en die hiervoor "om één of
andere reden" niet langer in aan-

~"~:~;.~!~'~'~~-~en=sïukjeRusland in België
Politieke censuur bestaat!

pleegd worden. Hv.~ ..u.~.. ~'J" ~.
wensen en verzuchtingen uit diverse
hoeken. Zowel het wetenschappelijk
personeel als de studenten hebben hun
verlanglijstje, vanuit bepaalde fakul-
teiten blijken dan weer andere ten-
denzen, enzovoort.
Hierbij gaat het heel de tijd over

konkrete namen, wat één en ander er
natuurlijk niet gemakkelijker op
maakt. Misschien geloof je het

niet, maar ook in Bel-
gië kun je niet om het

KI" even wat zeggen of schrijven. Zo
are wIJn is bijvoorbeeld onze majesteit

Nieuwe rektor Dillemans had dan ook onschendbaar doch ook ten
geopteerd om open kaart te spelen. . ht 'd I d
Om tot een vernieuwde samenstelling OpZI.C ~. van e .. eden van e
van het BAR te komen, hanteerde hij komnkhJk7. familie ?logen er
vijf principes: geen beledigingen geuit worden,
I. De kandidaten zouden volwaar- volgens een wet uit 1847. Alsjeje
dige akademici moeten zijn. Zij daar niet aan houdt, dan wordt
.moeten hun spo.ren in onderwijs en er ingegrepen. Dat mocht strip-
o~.derzoek verdiend hebben. . - scenarist Jan Bucquoy onder-

2. ZIJ zouden een zekere belelds-. . .
ervaring achter de rug moeten vm~en. Sm~s meI. worden er
hebben (als dekaan. afdelings- gretig bladzijden Uit het franse
hoofd ... ). stripblad Circus gescheurd.

Zondag was hel een blij weerzien met de stemhokjes. Of al dal geplak iets uitgehaald heeft, kunnen we niet zeggen,
maar in deze Velo vind je wel hel een en het ander in verband met de verkiezingen: onder andere een verslag IIOnhet
cos-detot dat vorige week plaats had en ook twee enquetes in verband met hel stemgedrag van studenten (zie p. 2.6
(.'/1 7). (foto Veto)

De eerste maal dat Bucquoy met de
censuur in aanraking kwam, dateert
van '84; Leopold III wordt naar zijn
laatste rustplaats gedragen en in
Circus verschijnt een strip van
Bucquoy en Tiro, waarin de overleden
vorst wordt afgeschilderd als een
verrader. Het franse tijdschrift werd
toen op een harde manier in beslag
genomen.

Bucquoy: «Volgens getuigenissen is de
rijkswacht in alle kiosken, dagblad-
winkels geweest en daar hebben ze
zelfs gevraagd naar de naam en het
adres van de mensen die het kwamen
kopen of al gekocht hadden»

Veto: Wie had hel bevel gegeven 101 de
inbeslagname?
Bucquoy: «Via, via zou dat dus de
advokaat van de koninklijke familie
geweest zijn. Die is natuurlijk een heel
belangrijke advokaat. De Prokureur
des Konings heeft die klacht aanvaard
en besloten om in te grijpen. Ik ben bij
de BOBgeroepen geweest en zo verder.
Die hebben gezegd: "Bon, ge gaat een
proces voor Assisen krijgen, 'n pers-
misdrijf, 'n aanval tegen de konink-
lijke familie, dus tot drie jaar gevan-
genis". Maar ik heb er niks meer van
gehoord.»
Het nummer daarop besliste het

persagentschap AMP, dat alle perio-
dieken in België verdeelt, om bepaalde
bladzijden uit Circus te scheuren. Er
werd wel een toelating aan de uitgever
gevraagd, weliswaar met de 'zachte'
druk om in het andere geval het blad
niet te distribueren.
Daarna is het een tijdje windstil

geweest rond de hele affaire. Het
album Le Trans/erf Slave verscheen
wel in een gecensureerde Belgische
versie: de bezwarende tekstballonnen
werden zwart gemaakt.

Pers-doofpot
Veto: In mei van dil jaar startte in

Circus hel veralg op Le Transfert
Slave, namelijk Affaires Royales. Kan
je even vertellen wal er loe!, gebeurd
is?
Bucquoy: «Ik denk dat ze ergens
gedacht hebben: 'Dat zal wel vol-
doende geweest zijn, nu zal hij wel
kalmeren ...'. Maar ze kennen mij
natuurlijk niet. Ze weten niet met wie
ze te doen hebben. Enne, ik ben
natuurlijk ietske verder gegaan in
Affaires Royales. Maar wat hebben ze
nu gedaan? Het AMP. verwittigd van
de vorige keer, heeft het vergrootglas
gepakt.. En wat gebeurt er bij AMP?
Daar hebben ze een soort censuur-
kommissie. uiteindelijk kun je dat niet
anders noemen. Mijn uitgever heeft
een brief van de advokaat van het
AMP gekregen. Een brief waarin stond
dat dit blad en dit blad moest
verwijderd worden, want anders zou
het niet kunnen verdeeld worden.
Verschillende nummers van Circus
zijn dus met uitgescheurde bladzijden
verschenen. Bon •... in de pers geen
enkel bericht. Ik heb een berichtje naar
Belga gezonden, maar ik heb er nooit
iets van gehoord. En uiteindelijk vindt
iedereen dat normaal dat er bladzijden
worden uitgescheurd»

Veto: Wal zal er gebeuren met de
albumuitgave ?
Bucquoy: «Ik weiger dat het album
uitkomt met zwarte ballons. Nu is er
nog druk op mij. Nu wil men
bijvoorbeeld dat ik in plaats van
'diktator Mobutu', 'president Mobu-
tu' zet. Maar ik wil niet dat er iets
veranderd wordt. anders ga ik begin-
nen te procederen. Ik heb niets gezegd
toen dat eerste deel is uitgekomen.
toen heb ik niet gereageerd. Ik vond
het zo lullig ...

Pascal Lefevre

Verder in deze Veto kunje het vervolg
lezen van het interview met Jan
Bucquoy.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.

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

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

Fabre
Teater is de meest komplexe vorm van
hypokrisie: het is doen alsof men alsof
doet.

De laatste voorstelling van Jan
Fabre's 'Macht der teatrale dwaas-
heden" van donderdag laatstleden
heeft - weliswaar onrechtstreeks -
aangetoond dat men zo'n hypokrisie
voor lief moet nemen: via het gang-
bare medium van teatrale hypokrisie
(zijn stuk wordt in de schouwburg
gespeeld!) wil hij hyper-hypokriet zijn,
dit wil zeggen het medium in kwestie
hekelen. Vragen zoals: hoe kunnen
teaterkonventies en -mechanismen het
publiek verleiden? Hoe ontsnapt een
lichaam aan de valstrikken van het-
akteren en kan het doen alsof toch zo'n
enorme 'impakt hebben op de toe-
schouwer? Wat is waar en wat is vals?
Is het publiek bereid zich te laten
beetnemen? ... (ik citeer uit de speciale
editie van De Standaard, door' Klap-
stuk verzorgd, p.3), zijn aan de orde.
Zijn teater is dan ook géén doen alsof
men alsof doet, maar een 'reële alsof
doen': de akteurs spelen nog een rol (=
spel van doen alsof), maar de wijze
waarop is niet alsof, maar echt (en
hierin ligt dan ook de fascinerende
macht van zijn teater): echte haat,
echte liefde, echte tranen, echte uit-
putting, echte pijn, echte zwaar-
gewonde ... Een uiterste konsekwentie
zou een lijk zijn. Principieel lijkt dit
charmant (het begrip 'doen alsof'
konsekwent uithollen), voor het ge-
zond verstand is dit echter een dwaas-
heid.

Zo ook was een zekere voetbal-
match op de Heysel een dwaasheid;
het was nochtans een uiterste konse-
kwentie van hetzelfde prin-;;-ipe dat Jan
Fabre ekspliciet uitbuit: het door-
breken van traditionele rollen. Het
Heysel-drama speelt zich namelijk af
op het niveau va neen eerste-graad-
hypokrisie: de sfeer van het alledaagse
handelen (een voetbal-match); op dit
niveau speelt elkeen een rol (de
'voetballer', de 'toeschouwer', de
'rijkswachter' ... zijn sociaal genor-
meerde rollen). Eens die rollen door-
broken worden (een deel van het
publiek stapt uit zijn rol van toe-
schouwer) staat de hele gemeenschap
in rep en roer en zijn de gevolgen
ernstig. Het Heysel-drarna toont aan
- op negatieve wijze - dat de illusie
(het doen alsof) van de dagelijkse.
rollen 'moreel' waardevoller is dan het
doorprikken van die illusie.

De laatste voorstelling van Jan
Fabre toont aan - op negatieve wijze
maar meer ekspliciet - dat het
kreëren van een illusie (doen alsof men
alsof doet, dit wil zeggen traditioneel
teater) 'moreel' waardevoller is dan
het doorprikken van die traditie.

'Filosofisch' willen doen (dit is een
kritische houding aannemen) is erg
interessant: de konfrontatie met het
'pure zijn' is niet alleen buitengewoon
boeiend, het is bovendien nog leuk.
Maar het heeft zijn grenzen: de schijn
heeft prioriteit.

'Geloven in wat duidelijk onwaar is'
is inderdaad de hartstochtelijkste be-
zigheid van de mens (H.L. Mencken).
Het is ook de meest menselijke ...

Fried'l Maquestieau

KlapstuK
Vctorncnscn !
Weer die eentonige show van Klap-
stuc! Na een uur ben ik 't afgetrapt.
ben niet de enige! Hebben de bejaarde
"vrijgestelden" ons niks anders te
bieden'!

En hoelang gaat "Velo" nog de
bulletschoentjes likken V.IO baron
Uyttcrhocvcn (toepasselijke naam,
zeg ... ). Hoeveel studenten hebben om
zo'n type gevraagd, of z'n striptea-
scuscs? Dat ze meneer vastbinden aan
de kotmadam ...

Beu, beu en kotsbeu !
Jackie Moons

CCC boycot
Veto
I.EUVEN-BRUSSEL -I n mei van dit
jaar veroorzaakte een oranje bestel-
wagen gehuurd bij de firma Europeur.
paniek in de Parkstraat. De bestel-
wagen was gehuurd door Veto om er
het transport en de distributie van het
weekblad mee te doen. Na gebruik
werd de bestelwagen gepa rkcerd .vóór
de N,\\'o-kazel'ne Tarweschoof. Daar
werd hij opgemerkt door een wakkere
xoldaat-wacht kloppcr. Politie en rijks-
wacht werden erbijgehaald : de straat
werd afgezet en de bestelwagen werd
doorzocht. De huurster-bestuurster
werd door de nOB uit haar bed gehaald
en ondervraagd. De bestelwagen bleek
niet, verdachts te bevallen. t

Woensdag 9 oktober 1985. Een
Veto-medewerker begeeft zich naar de
kuntoren van Europeur te Leuven, om
er een oranje bestelwagen te huren.
liet is 15.00 u en om 16.00 u moet hij in
Brussel zijn om er de persverse Veto op
ie laden. Groot is lijn verbazing als hij
te horen krijgt dat er geen bestelwagen
voorhanden is. Die is namelijk in de
nacht van dinsdag de lucht ingeblazen
door de strijdende komrnunistischc
cellen. Hij krijgt in Leuven een
personenwagen 0111 daarmee naar
Zaventem te rijden. en er een bestel-
\\'a!;!en af te halen. Hij is maar net op
tijd meer bij de drukkerij om er 8000
Veto's op te laden. Wanneer hij
terugkeert in Leuven en de wagen voor
nr. 5 in de 's Meiersstraat parkeert.
I.. ij kc n de \'001 bijgangers angstig in het
rond en wijzen hem met de vinger na.
Omda t hij echter niet op .dc vlucht
vluut en omdat er geen pamfletten of
luidsprekerstemmen bij te pas komen,
zetten '/.è hun weg, lichtjes geschrok-
ken. verder. 0

Europese week
Onder het motto 'een nieuw bestuur,
een nieuwe start', organiseert de
Leuvense Europakring van maandag
28 tot donderdag 31 oktober een
Europese week. Behalve heel de week
Spaanse en Portugeese informatie en
maaltijden in Alma 1 en 2, betekent
dat vooral volgende aktiviteiten.
- Maandag 28 okt. om 20.30 u in de
Grote Aula, "De toekomst van de
vrije wereldhandel", openingsrede
door W. De Clercq.

- Dinsdag 29 okt. om 20.30 u in zaal
Vesalius, "Cadaveri eccellenti", film
van Fr. Rossi.

- Woensdag 30 okt. in hall Nieuwe
Valk, ontmoeting en vrije diskussie
met Europarlementsleden vanaf
14.00 u (o.a. R. De Backer, B.
Croux, P. Staes, K. De Gucht,
W. Kuypers, P. Marck, R. Chante-

• rie). 's Avonds fuif in 'den Artist'.
Voor meer inlichtingen kan je steeds
terecht op het sekretariaat van de
Europakring, Bondgenotenlaan 69
in Leuven. 0

steeds. .ten .dienste van de -studenten
reeds meer .dan 70.000 leden
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Stemgedrag rechten
en sociale wetenschappen

De professoren ~u~se (u~t
. rechten) en Billiet (UIt

sociale wetenschappen)
hebben maandag 14 oktober, de
dag na de verkiezingen, het
kiesgedrag van 'hun' kandida-
tuurstudenten onderzocht. Nog
v.e_ofila\ het rapport verschenen
is', kunnen we al-enkele (mar-
kante) resultaten geven.

966 studenten werden ondervraagd.
Hiervan waren er 855 stemgerechtigd,
481 mannelijke. en 485 vrouwelijke
studenten. Uit de fakulteit der sociale
wetenschappen moésten 224 Iste kan-
studenten hun stem nogmaals uit-
brengen. Bij de rechten ging het om
479 studenten uit de Iste kan en 259 uit
de 2de kan.

Er werd niet alleen gepeild naar het
stemgedrag, maar er kwamen ook
andere variabelen (vragen) aan bod.
NI. het kiesgedrag bij de Euro-
verkiezingen van 1984, lijst- of voor-
keurstem, kerksheid, al of niet lid zijn
van een katolieke jeugdbeweging,
onderwijs net waarin men de sekun-
daire studies voltooid heeft en de
partijpolitieke opinie van de vader.

Vaststellingen
De resultaten die we konden be-
machtigen, vind je terug in de bij-
gevoegde tabel. Let wel: het betreft
enkel de stemgerechtigde studenten. In
de Iste kolom staan de partijen, in de
2de het kiesgedrag van de Vlaamse
bevolking en in de 3de kolom het
kiesgedrag van de ondervraagde stu-
denten. De 2 laatste kolommen zijn
verdeeld in Iste kan sociale weten-
scha ppen en I ste ka n rech ten.

Als we de studenten met de Vlaamse
'ciezers vergelijken, springen 2 feiten
;.n het oog: de studenten degraderen de
socialistische partij van 2de partij in
Vlaanderen tot een 5de rangspartij
(23,7 % tot 8 %). Agalev daarentegen
kent bij de studenten een grotere
aanhang: 14,9 % i.p.v. 6,3 %. Wat de
andere partijen betreft zijn de verschil-
len minder opvallend.

Links-rechts
Boeiend is ook de vergelijking tussen
de traditioneel 'linkse' sociale weten-

schappen en de 'rechtse' rechten. De
regeringspartijen (cve en rvv) en de
vu skaren bij de rechtenstudenten
beduidend hoger, terwijl bij de 'pol en
sokkers' naast de cvr, ook Agalev en
de SP het goed doen. Bemerk ook dat
de sociale wetenschappers in spe meer
stemden voor de kleinere partijen
(KPB, PVDA, SAP, RAD en de frans-
talige (?» dan de rechtenstudenten:
6,4 % t.o, 0,6 %.

Het gaat hier wel om onze vaststel-
lingen en niet om de wetenschappelijke
besluiten van de professoren-onder-
zoekers. In een volgend nummer
zullen wij wat dieper ingaan op het
rapport dat over dit onderzoek zal
verschijnen.

Marc Heeren
en Jan Eve~

student 10K.
partij Vlaanderen 1° + 2°K.R. Iste kan soc. Iste kan recht.

ongeldig 8,3 2,0 1,5 2,6

Agalev 6,3 14,9 28,2 11,3.
. 6,4SP 23,7 .8,0 12,9

VI. Blok 2,3 1,5 1,0 1,4
VU 13,0 12,0 9,9 13,5
CVP 34,1 38,6 30,2 40,2
PVV 17,3 20,9 9,9 13,9
andere 3,3 2,0 6,4 0,6

Het kiesgedrag van de «mdervraagde studenten naast de Vlaamse
bevolking voor de Kamer (uitgedrukt in percentages).

Ook Picasso's
in Medika?
MEDIKA - Dat de oorspronkelijke
benaming fok-bar duidelijk naar de
vaderlandse geschiedenis wordt ver-
wezen door de kultuurwerking binnen
Medika, blijkt voor intimi geen vol-
slagen verrassing te zijn. Reeds ge-
ruime tijd bestonden er plannen tot het
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oprichten van een galerie die het
klankbord zou worden van de artis-
tieke vaardigheid en/of belangstelling
van de geneesk unde-student. Mede
dankzij de bereidwillige medewerking
en toewijding van twee maecenassen
kwam dit vorstelijk initiatief tot volle
ontplooiing. Tot 25 oktober wordt
Medika , Tervuursestraat 9, herscha-
pen in een kunstmarkt.

In "De gevorkte bloem" - de wat
buitenissige naam van deze ekspositie
- wordt de bezoeker deelgenoot
gemaakt van het rusteloze zoeken naar
nieuwe tendenzen enerzijds en een
summier overzicht van de kontempo-
raine kunst a nderzijds. Deze groten-
deels partikuliere verzameling getuigt
meesterlijk van een grafisch en kolo-
ristisch ongemeende verfijndheid: ze
omvat bovendien verschillende sta-
tisch ideële en zuiver kontemplatieve
werken. Ten dele kritisch gericht naar
het individualisme in onze ziekelijke
beschaving is deze tentoonstelling
vervuld van een diep menselijke be-
wogenheid.

Zonder in konkurrentie te willen
treden met de professionele kunst-
handel in het Leuvense, verdient dit
initiatief al onze aandacht en mag ze
terecht be rouwd worden als een
welge men aa ulling van een schrij-
nende artistieke - eernte binnen de
studeruengemeensc ~p. . -

Dirk Poelaert
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Prof Bundervoet over demokratisering

"Een nieuwe definitie"
Inverschillende beheersorga-

nen van de sociale sektor
komen we sinds jaar en dag

prof. Jan Bundervoet tegen. Hij
wordt door ASR voorgedragen
als dé kandidaat-voorzitter Stu-
dentenvoorzieningen. Zijn erva-
ring met en zijn visie op de
sociale sektor laten we hem best
zelf uitleggen. Of: hoe het alle-
maal wél (beter) zou kunnen.

Veto: Vooraleer in te gaan op de
konkrete verschil/ende beheersorganen.
zouden lI'e graag iets meer vernemen
over Uil' achterliggende visie op de
sociale sektor.
Bundervoet : «De sociale voorzienin-
gen bevatten een drietal aspekten.
Vooreerst zijn er de voorzieningen die
gericht zijn op de algemene financiële
verlichting van een aantal belangrijke
kosten, bijvoorbeeld Alma en univer-
sitaire peda's, en bestaan essentieel uit
een beheersak tiviteit. Daarnaast zijn
er ook een aantal specifieke diensten,
zoals medische dienst, sociale dienst, '
socio-psychische dienst..., die meer
instaan voor de individuele opvang
van problemen. Daar deze speciale
gevallen niet noodzakelijk gesitueerd
zijn in de lagere socio-professionele
groepen, hebben deze diensten alsdus-
da nig minder 'met demokratisering te
maken. Toch erken ik dat deze
diensten noodzakelijk zijn.»
«Een derde aspekt van de sociale

voorzieningen betreft de probleem-
stellende funktie. Dit omvat een
voortdurende invraagstelling van de
wet en zijn toepassing, met name
waarvoor gebruiken we de subsidies.
Dit kritische funktie zou er moeten toe
bijdragen dat we een afdoend ant-
woord vinden op het probleem van de
huidige stagnatie van de demokrati-
sering. Gedurende de JO jaar dat ik op

nvoorzieningl:n

zit, is dat probleem nog niet grondig
aangepakt.»
..Wat betreft de financiële drempels

moeten we de vraag stellen of een
uitbreiding van de sociale voorzie-
ningen de demokratisering zal doen
toenemen. Op die vraag kunnen we
niet zomaar ja of neen zeggen. Alge-
meen mogen we aannemen dat een
toename van de middelen de demo-
kratisering zal bevorderen, maar kru-
ciaal is hoeveel middelen er aan-
gewend moeten worden en in welke
richting.»
..Niet alleen het nivo en de aan-

wending van de middelen dient her-
dacht te worden, ook de definitie van
demokratisering zelf is aan een her-
formulering toe. Mijn inziens omhelst
dit niet alleen het vraagstuk van gelijke
kansen voor iedereen om aan de unief
te geraken, ook de gelijke kansen
inzake toetreden tot de arbeidsmarkt
vormt een belangrijk stuk van de
huidige demokratiseringsproblema-
tiek.»
..We mogen de zaak ook niet

verengen tot de toegang alléén, de idee
van de gelijke 'kans. De kontekst is niet
meer die van de jaren '60, wanneer
ekonomische motieven (grote nood
aan kaderpersoneel) beslissend waren
voor de ekspansie van de unief. Vanaf
het moment dat men dit tekort minder
scherp aanvoelde, daalde de belang-
stelling voor dit vraagstuk.»

Pluralisme
Veto: U vindt dit een aanvaardbare
redenering?
Bundervoet: «Vanuit het oogpunt van
de gelijkwaardigheid van individuen
en groepen in een pluralistische sa-
menleving is dit onaanvaardbaar om-
dat men dan op basis van puur
konjunktureel ekonomische redenen
fundamentele rechten niet realiseert.
Maar het onderwijsbeleid laat zich wel

. gronden inspireren. ..

_At kt om. toeken gaal ..
Vraag uw

studentenkopers-kaart

11 aankopen -10%

..Niet alleen ekonomische, ook so-
ciale verhoudingen spelen een belang-
rijke rol, namelijk de verhouding
tussen de grote groepen in een maat-
schappij, wat wij dan met een tech-
qische term klasseverhouding noe-
men. In onze maatschappij gaat de
dominantie uit van het kleinburger-
lijke, of noem het middenklassemodel,
die een bepaald model van denken,
kultuur en waardenprioriteiten voor-
opstelt. Wie zich niet in dit milieu
beweegt, érvaart socio-kultureel rem-
mende faktoren wat betreft de toegang
tot het onderwijs of het beroep.
Tegenover een maatschappij die een
uniform model opdringt, moeten we
een pluraliteit van modellen aan-
vaarden. Demokratisering heeft dus
ook te maken met demokratisering
van kultuur, en kultuurvormen. We
moeten dus met een akseptabele
nieuwe definitie van demokratisering
naar voor komen. Maar het onderzoek
daaromtrent moet nog beginnen. Het
voorstel van rektor Dillemans om
denkgroepen te installeren die op 6
maand een bepaald deel van het
universitair' beleid zouden analyseren
en zoeken naar verbetering, vind ik een
kans die we moeten aangrijpert ..

Standaard
~~dft~iIJoekhandel

Algemene en
wetenschappelijke
boekhandel

NAAMSESTRAAT 57
016/239821

Acco en RvS: OK

vatieproblemen aan de orde geweest;
eerst Alma I en nu Alma 2.»

Alma-problemen
Veto: Kan het dalend aantal bezoekers
niet verklaard worden door de stijgende
prijzen? Wordt Alma dus te duur?
Bundervoet: ..Mijn visie op dit vlak is
dat er inderdaad moet gesubsidieerd
worden en dat de maaltijdprijzen zo
weinig mogelijk stijgen; ideaal is dat
de stijging iets onder de gewone
indeksaanpassing blijft. Indien uit
onderzoek zou blijken dat het komfort
van de student die het niet breed heeft,
geholpen zou zijn door radikaal goed-
kope maaltijden, dan moeten we die
vraag inderdaad stellen omdat het ons
dichter naar ons doel brengt. De
prijzen zijn dus belangrijk, maar niet
het enige. Ook de inrichting speelt een
belangrijke rol, zoals blijkt uit onder-
zoek.»
Veto: U ziet de differentiëring van de
Alma-prijzen en de meer kommerciêle
aanpak ook in dit kader.

Bundervoet: ..Zeker, alhoewel hier
enig voorbehoud op zijn plaats is. Een
stuk van de problematiek is ontstaan
door het niet meer aangepast zijn van
de Alma aan de leefgewoonten van de
studenten, vandaar de differentiëring
van de schotels. In welke mate die
schoteldifTerentiatie moet weerspie-
geld worden in een prijsdifferentiatie is
een andere zaak en voor een groot stuk
een technisch probleem. Ik vermoed
dat de oplossingervan ergens tussen de
twee uitersten ligt, namelijk enerzijds

de kwaliteitsverschillen realistisch tot
uiting laten komen (grote prijsver-
schillen dus) of anderzijds kwalitatief
verschillende schotels aan eenzelfde
prijs aan bieden.»
..Ook de meer kommerciële aanpak

om het kliënteel direkter aan te
spreken, vind ik een deskundigheid die
in de Alma moet aanwezig zijn. Doch,
we dienen ervoor te waken dat we
daardoor de formule van een klassiek
restaurant niet overnemen, namelijk
degene die het zich niet kan per-
mitteren moet zich tevreden stellen
met een kleinigheid, terwijl voor
degene die veel geld heeft alle moge-
lijkheden voorhanden zijn.»
«Ik heb het gevoel dat vooral in deze

diskussies de argumenten van de
studenten in de beheerraad een sterke
rol spelen. Ze hebben de eigen wijze
waarop de Alma funktioneert mede
bepaald en die funktioneert toch
helemaal anders dan een gewoon
bedrijf. Indien men de prijsdifferen-
tiatie had laten lopen zoals een gewoon
bedrijf dat beheersmatig zou doen,
dan waren het overal een soort snack-

Veto: Laten lI'ehet IIU eens hebben over
het beheer van de soc iale sek tor. U kali
zich daar wel op een langdurige en
veelzijdige ervaring beroepen : lid van
hel kollege van zaakvoerders van Acco,
van de raad van beheer van de Alma en
van de raad voor Studentenvoorzie-
ningcn. Wat is Uil' ervaring daarin ofhoc
zou 11 de werking globaal evalueren?
Bundervoet: «Als student heb ik aan de
wieg van Acco gestaan, toen hij een
paar jaar bestond en twee schamele
stencilmachines omvatte. Later als
assistent heb ik me direkt in Acco
geëngageerd, tot op heden. Ondanks
de mogelijke verbeteringen, vind ik
Acco een geslaagde verwezenlijking.
Op korte termijn is het uitgegroeid tot
een grote onderneming en indien er
winst gernaa'ct wordt, gaat die naar het
verminderen van de prijzen. Dit is een
belangrijke fak tor geweest voor het
laag blijven van de prijzen voor
studiemateriaal, in het bijzonder de
kursussen. Daardoor behoort de strijd
van studenten tegen proffen die hun
dure kursus zelf uitgeven grotendeels
tot het verleden. De doelstelling van
degelijk en goedkoop studiemateriaal
is volledig bereikt.»
..Ook de beheerssituatie op de RvS

zelf schept weinig problemen, omdat Veto: Mogen lI'e daaruit besluiten dat
jaar na jaar de middelen toch aanwezig het beheer van de sociale sektor goed
zijn en men kan dus iets verdelen.» werkt, maar niet goed genoeg?
..Alma is een ervaring die eigenlijk Bundervoet: «Zo zou ik het niet stellen.

de laatste tien jaar niet zo aangenaam Alles samen genomen werken deze
geweest is. Met de splitsing van Leuven diensten behoorlijk goed, ondanks het
is niet alleen de inboedel gescheiden, feit dat we dikwijls afgeschilderd
maar heeft zich ook het probleem worden als semi-officiéle organisaties
gesteld van de afbouw van het perso- en sowieso ondoeltreffend. De goede
neelsbestand. Daarna zijn de- rene- ~ werking van de diensten wor<k.alles,:-:

bars of hamburgertenten geworden.
Dit toont duidelijk het grote gevaar
aan van een te duidelijk inspelen op de
wensen van het publiek.»

Niet langer te dulden

"De Raad voor Studenten-
voorzieningen heeft tot doel de
sociale en kulturele werking ten
voordele van de studenten van de
KU Leuven te koördineren en te
ontwikkelen." Daartoe behoort
onder andere "het organiseren
van bestaande en het oprichten
van nieuwe diensten en instel-
lingen van de sektor studenten-
voorzieningen" en "het vast-
leggen van een algemene
planning en het organiseren van
onderzoeksopdrachten, bevorder-
lijk voor de uitbouw van de
sektor studentenvoorzieningen".
Bovenstaand uittreksel uit de

statuten van de RvS geeft
ongeveer de kern weer van wat
die raad zou moeten zijn en
doen. Het lijkt ons aangewezen
dit even aan te stippen bij de
benoeming van een nieuwe
voorzitter van die raad.
Of beter, van onder het stof te

halen. In het huidige beleid van
de raad is immers slechts weinig
van die mooie principes terug te
vinden. Het woord "beleid" is
zelfs eerder misplaatst. Een
beleid veronderstelt immers dat
er een minimum aan onderzoek
naar de problematiek wordt
gedaan, dat op basis daarvan een
visie wordt ontwikkeld en dat een
zeker toekomstperspektief wordt
uitgebouwd. Bitter weinig daar-
van vinden we terug bij de RvS,
enkele bescheiden initiatieven
niet te na gesproken.
Er roert anders genoeg op het

sociale vlak. Iedereen weet dat er
een stagnering en zelfs een
achteruitgang is in de demokra-
tisering van het universitair
onderwijs. Iedereen heeft de
mond vol over oude en nieuwe
ongelijkheden, over socio-kultu-
rele en financiële drempels en
andere beeldspraak. De raad
hoeft de eerste jaren zeker geen
gebrek aan studieonderwerpen te
vrezen.
In de periferie van de raad, in

de sociale en medische diensten,
in alma en huisvesting is er
nochtans een ruim potentieel aan
kap abele personen die het zeker
niet aan ervaring en vakkundig-
heid ontbreekt. Wat veeleer lijkt
te ontbreken is een soort.
inspiratie, een degelijke posiHeve
wil werkelijk iets \e doen aan de
belabberde sociale toestand aan
deze universiteit. Velen zien het
niet zitten, zijn gedesillusioneerd.
Het staat buiten kijf dat het

autoritaire futiliteiten beleid van
de vorige voorzitter, professor
Maurits Sabbe, demotiverend
heeft gewerkt. Deze man
interesseerde zich gewoon niet
voor de echte RvS-problematiek.
Als een echte schoolmeester
hield de man zich liever bezig
met het uitpluizen wie in welke
zaal welke film wou draaien. Zijn
visie op wat de student zou
moeten doen en laten was
trouwens van nogal bedenkelijke
aard. Sabbe's aandeel in het
jaarrapport van de KUL aan de
inrichtende overheid loog er niet
om (cfr. "Sabbe en de studenten"
in onze editie van 3 september
11.).
Laat het de universitaire

overheid in het algemeen en
Sabbe's opvolger in het bijzonder
duidelijk zijn dat dit soort
negatieve invloeden van boven af
niet langer te dulden zijn,

,.

zins bevorderd door de stevige brok
engagement van alle betrokkenen, dat
moet toch eens ekstra onderstreept
wordcn.»
«Waar ik voor pleit is nieuw

denkwerk en onderzoek rond de
dcmokrutiscring van het onderwijs
zoals supra enkele aanwijzingen ge-
schetst werden. Daarmee wil ik niet
zeggen dat we nu volledig in de mist
werken, Maar mijn inziens kan het
verbeterd worden ...
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Kunst metEen andere
kijk op
FABRE
Om de macht van de teaterlijke dwaas-

heden van Jan Fabre eens vanuit een
ander standpunt te belichten, interview-

den we Dirk Meylaerts, akteur bij Fabre en tot
verleden jaa r nog student aan onze universiteit.
Veto: Je SI'Ce/I/l1i ongeveer een halfjaar bi] Fabre. Eenjaar
ge/ei/c/I wasje /log student. Hol' benje bij Fabre gekomen?
Dirk Meylacrts: «Ik ben bij de groep gekomen na audities
in januari. Ik had het gehoord op de televisie in première-
magazine. De plaats van de audities was 100 meter van
mijn deur, dus wilde ik het wel eens proberen. Het was een
heel klassieke auditie; met talentest. bewegingstest,
improvisaties. Dan word je fel beoordeeld op motoriek en
intuïtie. Zo ben ik erbij gekomen .»

Veto: Je speelt naak I. Hoe voelt het aan 0/11 naak I op hel
podium rond Ie 101'e/l?

Dirk Meylaerts: «Heel gezellig (lacht). Er is niks aan. Je
bent zo aandachtig bezig met je werk, je bent zo
gekoncentreerd op het feit dat je met de andere leden van
de groep die of die scène moet spelen, dat het je helemaal
niet stoort dat je daar naakt staat."
Veto: 1.1- 111'1 gebruik van naak tfunktioneel?
Dirk Meylaerts: «Naakt is gewoon mooi, naakt is
estetisch. Het past in de struktuur van het stuk omdat het
voor een groot deel gaat over pretenderen. Naakt zijn is
het minste dat je kan pretenderen met je lichaam. Naakt is
naakt. Er is geen verhulling meer. Het is gewoon eerlijk.
Zo ook hel geweld dat we op het podium gebruiken.
Geweld is eerlijk. Als iemand neervalt, dan valt die
gewoon. Geweld is bovendien een energie die je' moet
kontroleren. Het is iets waar je je grens moet weten. Het is
absurd 'alleen geweld te gebruiken. Bij ons is het geweld
afgewisseld door kontrole. Dat is iets heel anders dan een
boksspel. ..
Veto: Opvallend Iras woensdag ook de politie-aanwezigheid
in de zaal.

Dirk Meylaerts: "Dat komt omdat het stuk gemaakt is om
in opera's te spelen. We zitten dus in het kamp van de
vijand. Wij proberen de gevestigdenormen aan te vallen
waar de mensen komen die die orde vertegenwoordigen:
in de grote opera's zoals de Munt en de opera van
Antwerpen .»

«De politie-aanwezigheid is het nadeel of het voordeel
als je in klassieke teaters speelt. Bijvoorbeeld in de Munt
waren we dc eerste eksperimentele teatergroep. Hier in de
stadsschouwburg waarschijnlijk ook. De direkteur ver-
schiet zich dood. Het is normaal dat de mensen zich vrijer
voelen omdat wij als groep de myte van het teater een
beetje naar beneden halen. Het publiek gaat veel meer
lawaai maken, ze zullen eerder geneigd zijn om beneden
op de trappen te komen zitten als ze boven niets meer
kunnen zien. Maar wij geven hun die vrijheid, door de
dingen die we laten zien. Als de direkteur daar niet tegen

kan. ja, dan gaat hij de politie roepen."
Veto: Donderdag werd dl' voorstelling afgebroken. Wa/ll"{/s
daar dl' reden van?

Dirk Meylaerts: "Een speler had zijn hand gekwetst bij het
breken van de borden. Het is eigenlijk de eerste keer dat we
een voorstelling hebben moeten afbreken. Dat kwam
omdat we geen hiërarchie onder de spefers hebben. We
hebben geen hoofdspeler en bijspelers ; iedereen is even
belangrijk. Als er iemand een ongeluk gehad heeft, moeten
we gewoon stoppen .»

Veto: Heb je nog 1'(//1 dil' rare dingen ntccgcmaakt ?

Dirk Meylaerts: «In Rome hebben we bommeldingen
gehad omdat Juventus gemassakreerd was in de Heizei en
omdat wij de eerste Belgen waren de dag erna in Rome.
Maar er is niets gebeurd. Dan hebben we in Israël ook
problemen gehad met Wagner. We hebben toen een stukje
muziek geschrapt en in de plaats een Hebreeuws zinnetje
gebruikt. Dat zinnetje was dl' moraal is de vijand. In het
Hebreeuws is dat iets als "mahijn masaaad". We hebben
nog gebroken armen gehad. ja. Maar wc kunnen wel tegen
een stootje .»

Veto: Hol' beteefje als spe/er hel stuk ?
Dirk Mcylaerts: «De moeilijkheid van het stuk is dat je
moet leren omgaan met energie en die moet leren
beheersen. Het feit dat je totale kontrole moet hebben over
wat je denkt en wat je doet. Door het repetitief herhalen
word je stikkapot. maar dat mag je niet beletten bezig te
blijven met wat er voor en achter je gebeurt. Dat vergt
ongelooflijk veel koncentratie.»
Veto: Is dil stuk 1'1'/1 louter vormenspel voorjou?

Dirk Meylaerts: «De data zijn ironisch bedoeld. Het is
gewoon een parodie op het spreek teater met haar
dialogen. De rnanier waarop wij die teksten aframmelen,
is gewoon een dialoog. Wanneer we bijvoorbeeld tijdens
de lopersscène die data opzeggen, dan is de inhoud van
onze woorden niet mee.r belangrijk. Het gaat gewoon om
de manier waarop we de dingen ~gen. Het is een vaste set
van woorden die konstant kwa intonatie verandert. »

Veto: Hoe is jul/ie relatie met hel publiek?
Dirk Meylaerts: «Het is een soort liefde-haat-verhouding.
Langs de ene kant doen we aan teater en hebben we dus
publiek nodig. Langs de andere kant is het ook zo dat we
tegen de mensen ingaan; hun stupiede kijkgedrag
enzovoort. Het gaat er eigenlijk om dat we kritiek geven
op het feit dat het oude teater altijd verhaaltjes probeert te
vertellen. Het is daarom ook dat we elke scène abrupt
afbreken: ..

«Het hele stuk is gebaseerd' op de fijne lijn tussen scène
.en publiek en daar wordt meegespeeld. De mensen die dat
door hebben, zullen iets doen op de scène. Zo kwam er
iemand op het podium die zijn kleren uitspeelde. Dan zal
niemand hem ervan afduwen.»
Veto: Wordt hel stuk ook zo door de mensen begrepen?

Dirk Meylaerts: "Er zijn zoveel nivo's waarop je het stuk
kan begrijpen. Het-is.onmogelijk.voor iemand in.de zaal
om alles te begrijpen. Het beste publiek is dat dat aandacht
heeft voor het detail. Die kijken bijvoorbeeld naar de
kostuums, maar daardoorheen kijken ze naar de
persoonlijkheid van de akteurs.»
Veto: Zoals die glitterpakjes bijvoorbeeld.

Dirk Meylaerts: «De glitterpakjes zijn ironisch; het zijn
gewoon de diskobollen. De mens die vijf dagen werkt in de
week en dan gaat swingen in de diskoteek, die dan gaat
zeggen: nu is het de tijd en de plaats om me vrij te voelen.
Dat is bullshit.»

Gerd Franssens
Peter Maex

An axe to grind
te vluchtig
Zowat een maand geleden zette 't Stuc de danser Laurie
Booth tegenover de muzikant Harry De Wit in de hoop
dat er iets moois zou uitkomen. Een beetje leuk is AlIlIXI! la
grind wel geworden, maar goed is toch nog wat anders.
De voorstelling is globaal opgebouwd uit II stuk ken die
nogal los in mekaar overlopen. Laurio Booth en Hurry Oe
Wit g::,111mekaar hier liguurlijk te lijf. Terwijl De Wit met
klarincr en tape de huge ruimte met klanken vuil, tracht
BUUlh stilmm zijn terrein van de dan~ te veroveren: zijn
eerder flauwe gcimprovizecrdc bewegingen halen het
echter niet op de muziek van De Wit_ zodat gewild of
ul\l!ewild een ongelijke dialoog ontstaat. De ,Wit neemt
daarop het heft i,; eigen h;indcn. Met behulp' van

kontaktmikrofoons in de vloer slaagt hij erin duidelijk
fysieke bewegingen om te zetten in klanken: de muzikant
wordt danser cn hij gaat nu de hele ruimte aftasten. Hij
slaat met kontaktmikrofoons op de muren, op zijn eigen
lichaam en op een televisietoestel vooraan op de scène. Op
dat ogenblik is het pleit al beslecht: Laurie Booth blijkt
niet opgewassen tegen de stortvloed van Harry De Wil.
Maar hoewel dit een interessant gegeven is, komt tegelijk
tut uiting dat '800th er niet in geslaagd' is zijn positie
scênisch te 'vertalen. De danser begint te schreeuwen,
spreekt het publiek toe over zijn eenzaamheid en gaat wild
tekeer met een bed op wieltjes (dat' laatste is wel een van de
betere 'scènes). Het pregnante van het gevecht dat daar

.' plaats vindt heeft echter nergens gestalte gekregen in een
duide1ijke col of volgehouden inspanning. Voor het
publiek (althans voor mij) is All axc la grind dan ook te

• vluchtig en re oppervlakkig geworden ..en krijg je meerde
, indruk van' een aaneenschakelina van niet verteerde'

narden en ingevingen. Een maan ..!voorbereidingstijd is.
wellic,ht"eC!1te zwakke basis. .Didier Wijnants, '

De macht va
Nadat Fabre in een eerste

deel van dit tweeluik rijn
kritische bedenkingen o-

ver dans heeft kunnen uiten gaan
we in dit tweede deel in op
Fabres eigen teaterwerk, en meer
bepaald op 'De macht der thea-
terlijke dwwaasheden'. Het be-
werkte gesprek met Fabre wordt
doorweven met enkele korte be-
schrijvingen uit de voorstelling
en bedenkingen die naar voor
zijn gekomen uit de conversation
met Steve Paxton.

De voorstelling zelf bestaat uit een
reeks lang uitgesponnen scenes, die
uiterst langzaam via een interne logika
verlopen en meestal tot een klimaks
leiden. De opeenvolgende handelingen
verlopen vrijwel steeds repititief: een
eenvoudig gedrag als handgeklap of
meer uitgebreide strukturen als het
zich op haast rituele wijze aan- of
uitkleden, wordt eindeloos herhaald.
Aldus wordt een verwachtingspatroon
opgebouwd dat door minuskule af:-
wijkingen kan worden doorbroken.
Maar Fabre speelt het spel subtieler,
de illusie van de identieke opeen-
volging wordt door het gebeuren zelf
ondergraven. In een van de meest
pregnante scenes (zie ook elders in dit
blad) dragen vier mannen op ieder
gelijke wijze een vrouw van het midden
van de scene naar voren. Maar na
verloop van tijd begint de vermoeid-'
heid te wegen en wordt die taak steeds
lastiger. Uiteindelijk zal. elke akteur
zijn vrouw op een hoogst persoonlijke
manier, desnoods met de haren, ter
bestemming sleuren. Daarom wil
Fabre - daarover ondervraagd door
Paxton - geen minimalist genoemd
worden. Toch benadrukt ook Fabre
een van de premissen van het mini-
malisme: zet zeven heren in identieke
zwarte smoking naast elkaar, dan pas '
zie je echt dar de ene een dikke buik
heeft en een ander een lange neus.

Kultuurgeschiedenis
Een ander aspekt dat in het werk van
Fabre opvalt, zijn de verwijzingen
naar de gebeurtenissen uit de kultuur-
geschiedenis. Tijdens het interview
benadrukte Fabre eerst heel sterk de
relativiteit van de ekspliciete citaten.
Wanneer tijdens een scene zes akteurs
gedurende ca 30 minuten ter plaatse
staan te lopen en voortdurend belang-
rijke namen en data opzeggen ("Peler
Brooke - Marat/Sade" , "1968", "A-
vignon - living Theater - Julian Beck -
Jean-Louis Barrault", ...), dan is dat
uiteraard ironisch, want "naarmate ze
lopen raken ze vermoeid, zodat de
betekeniswaarde van het woord, 0/ de
inhoud, verloren gaat", Toch heeft
Fabre in vroeger interviews steeds
gesteld dat hij verwacht dat het
publiek zijn verwijzingen zou be-
grijpen. Hij erkent dat omdat toen,
zeker in Vlaanderen "er geen enkel
bewustzijn was van wat kunstgeschiede-
nis zou zijn binnen een teaterkontekst."
Fabre: «Toen ik met 'Teater ge-
schreven met een K is een kater' naar
buiten kwam, had niemand daar enige
notie van. Ik heb toen, denk ik, gezegd
dat dat belangrijk zou zijn om dat te
kennen (als toeschouwer); dat je dan
meer aan de voorstelling zou hebben.
Maar langs de andere kant denk ik dat
de voorstellingen werken op twee
fronten, dat je de voorstelling intel-
lektueel kan aflezen, en dat je ze ook
emotioneel kan ondergaan. Zowel het
rationele als het irrationele zitten erin.
Met de laatste voorstelling heb ik
getracht om dat allemaal open te

I
trekken binnen mijn eigen werk. Ik
heb gebruik gemaakt van sympatieën
en antipatieën - een idee van Fou-
cault in 'De woorden en de dingen'. In'
'De macht' heb ik dus getracht om
symbolen, waarvan gezegd wordt dat
het rechtse symbolen zijn, te plaatsen
in een nieuwe orde, zodat ze ook een
nieuwe waarde krijgen. Daarom ben ik
vragen gaan stellen binnen onze ge-
schiedenis. De nieuwe produktie is
daarom meer vrijgekomen dan 'Het is
theater', dat meer gericht was op één
punt. Nu in 'De macht' is dat meer-
open getrokken: er is een dialoog
tussen de verschillende elementen."
Veto: De vraag is natuurlijk of het
publiek die symbolen wel altijd juist
interpreteert?
Fabre: «Ja, maar dat is het probleem
van het publiek, niet het mijne. Ik vind
dat.het publiek (of de pers) vrij is om te
interpreteren zoals ze willen. Maar
natuurlijk is het altijd meegenomen als
je een kunstwerk kan plaatsen in zijn
kontekst, als je weet wat het in-
houdelijk vertelt. Wat visueel het-
zelfde toont, .kan inhoudelijk sterk
verschillen. Het is altijd meegenomen
als je die background hebt, maar ik
denk niet dat het een eertste vereiste is
om een voorstelling te kunnen zien.
Zeker met 'De Macht', waarin al die
verschillende facetten met mekaar
vechten, in dialoog gaan, denk ik dat
er voor het publiek voldoende vrijheid
is om dat te kunnen bekijken.»

Naar aanleiding van deze proble-
matiek vroeg Paxton naar de betekenis
van een zeer merkwaardige scene,
waarin plots enkele levende kikkers op
hetpodium werden losgelaten, om snel
weer te verdwijnen, zodat de kijker
amper de tijd heeft gehad om te
besefTen wat er is gebeurd, laat staan
om erover na te denken. Fabre wijst op
de enorme rol van kikkers in sprook-
jes. In de Westerse mytologie is de
kikker de evenknie van de koning, of
eerder nog, het tegen-beeld, het anti-
symbool.

Pispot
Fabre is ook intens bezig met plas-
tische kunst. Een groot gedeelte in 'De
Macht' speelt zich af tegen een
achtergrond van belangrijke klassieke
schilderijen. Hoe ziet hij de relatie met
beeldende kunst en teater in zijn werk?
Fabre: «Er is een wisselwerking. Het is
zo (zeker met 'Het is theater' dat ik
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Jan Fabre
fung heel wat boze reakties heeft los-
geweekt? Wjlt was de motivatie voor
deze daad en hoe kijkt Fab~e daar nu
op terug?
Fabre: «De enige motivatie was dat het
eksakt een jaar geleden was dat we in
première waren gegaan. We hadden
zes tot acht maanden slechte kritieken
gehad in Vlaanderen. In het buiten-
land hebben we dan sukses gehaald, in
Londen, Amerika, Amsterdam ... We
stelden ons dan de vraag waar we mee
bezig waren, hoe ze ons behandeld
hadden. We stelden gewoon alles in
vraag. (... ) Wat er in die voorstelling
heel sterk naar voren kwam was dat de
mensen op den duur zo'n ongelooflijke
vérwachtingspatronen hebben, die ik
toen dus voor het eerst doorbroken
heb. Tijdens die voorstelling kwamen
er mensen op het podium die stukken
begonnen na te bootsen van wat er
normaal gezien gebeurt tijdens de
voorstelling. De mensen gaan ervan
uit dat ze een teatertiket kopen als een
wasmachine! Feitelijk waren we in
'Het is teater' de hele tijd al bezig met
het kijkgedrag van de mensen. En wat
bleek? Nadat we zoveel goede kri-
tieken haalden in het buitenland en
van belangrijke persmensen, bleek

veel gebruik heb gemaakt van de opeens dat bij bepaalde scenes, waar-
kunstgeschiedenis, en ook nu met 'De bij voorheen iedereen de zaal verliet,
Macht '. Reeds in 1979 was ik bezig met nu iedereen bleef zitten. Dus sowieso
klassieke schilderijen, omdat ik bij wantrouw ik het publiek daarin. (... )
mezelf ontdekte dat je de kontekst van Wat daar toen in Leuven is gebeurd,'
die werken gewoon vergat. Bepaalde steeg boven het teater uit. Dat was
klassieke schilderijen zijn heel revolu- daar toch vier, vijf uur spanning, echt
tionair geweest in die tijd, even ongelooflijke spanning, om te snijden.
revolutionair als de pispot van Marcel Wat daar geschapen is op dat moment,
Duchamp bijvoorbeeld. Ik vond het was op zich een nieuwe gebeurtenis. Ik
interessant om me dan op die werken denk dat de mensen moesten blij zijn
toe te leggen, om die werken uit te dat ze juist naar die voorstelling
kiezen en' datals voedingsbodem en a~s kwamen kijken ...
dramatische koreografie te gebrui- , • • •
ken op de scene. Mijn beeldend werk Provincialisme
bëinvloedt natuurlijk ook mijn teater- Jan Fabre heeft duidelijk niet hoog op

~, en omge\tccrd. soms is bet ook met het Vlaamse publiek of de pers.
inogelijk dat tijdens de repetitie dingen. Dit is duidelijk een van de redenen
worden gezegd die me echt interes- waarom 'De Macht' in Venetië in
seren, waar ik mee bezig ben. Dan ga première is gegaan en eerst heel
ik 's nachts thuis voor mezelf zitte.n Europa heeft afgereisd alvorens terug
tekenen, eenzaam, om mezelf. Dat IS in Vlaanderen te belanden. "Als ik met
echt innerlijke energie. Als ik met de 'De macht' in België in première zou
groep bezig ben, dan is dat meer een gegaan zijn, zouden ze het toch weer niet
uiterlijke energie, snap je. Voor het goed gevonden hebben!" Kunnen we
evenwicht is dat wel belangrijk, denk Fabre bestempelen als een kosmo-
ik." politische kunstenaar?

Fabre: «Ik ben helemaal niet kosmo-
politisch ingesteld, ik ben intengendeel
heel provinciaal, denk ik. Maar dan
wel een soort 'provinciaalheid' zoals
ook Margritte dat had. Margritte zat
ook in Brussel, was een soort bour-
gois met een bolhoedje ... Misschien is
dat ook wel bij mij zo. De goddelijk-
heid om iets te kunnen kreëren in een
provinciestadje en dat toch duidelijke
taal spreekt, om over de grens te
kunnen gaan, naar het onbekende, het
onbekende in mezelf, de zoektocht
naar het onbekende voor mezelf, maar
ook naar buitenuit. Uiteindelijk ben ik
toch maar een provinciaal kunste-
naar die in Antwerpen werkt en die
zijn werk toont in Amsterdam en in
New York. Waar een soort inter-
nationale kode aan verbonden is die
mensen begrijpen. Ik denk trouwens
dat dat met alle goede kunst is. Als er
kwaliteit is, dan kan je overal gaan
spelen, dan zullen er altijd mensen zijn
die - begrijpen is misschien een zwaar
woord -, die meekunnen in de
mentaliteit, met de geest. Dat is
belangrijk. Mensen die op zoek zijn
naar het onbekende, het onzichtbare.
Uiteindelijk ben ik geen kosmopoliet,
hoor, al dat reizen ben ik al lang dik
beu. Ik zit nog het liefst in Antwerpen
te werken.'

Nationale hymne
Het publiek wil wel eens reageren
tijdens de voostelling. In Nancy kleed-
de iemand zich geheel uit en gooide
zijn kleren op de scene, in Tel Aviv
begon men de nationale hymne te
zingen en nog elders kwam een meisje
gedurende meer dan een uur op het
podium zitten, tussen de akteurs. Hoe
staan Fabre en zijn akteurs tegenover
dergelijke gebeurtenissen?
Fabre: «We zijn al zo gewoon ge-
worden dat er mensen zijn die emotio-
neel reageren (... ). Zo heb je ook
akteurs die reageren, maar dat mogen
ze niet van mij. Akteurs moeten met
elkaar kommuniceren, niet met het
publiek. Ik ben altijd bezig met wat er
op de scene gebeurt met de akteurs,
omdat het onzichtbare dat zich daar
afspeelt mij altijd opnieuw interes-
seert. Ik heb heel weinig tijd om mij
met het publiek bezig te houden."

Kritieken-voorstelling
In dit verband herinneren we ons een
bepaalde voorstelling van 'Het is
theater' tijdens het vorige Klapstuk-
festival, twee jaar geleden. Toen
onderbrak Fabre zelf na ca I uur de
voorstelling en begonnen de akteurs
urenlang recensies van het stuk voor te
lezen. Moet het te worden gezegd dat
deze vorm van Publikumsbeschimp-

,S.T
Patriek Pasture
Didier Wijnants
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Doch Doch
Opgepast: kunst
Wil' dezer dagelI 1'1'11pogillg onderneemt 0/11 111'1
Arenbetg-inst i 11/1/1aan dl' Naamsest raa I 91') Ie betreden
krijgt nogal wal verrassingen Ie verwerken. Onmiddel-
lijk achter de grote inkomdeur ligl een grote affich« op dl'
grond. /)e af/iclle is:o 'chic' dal nieuutnd liet waagt erop
Ie gaan staan en :'0 zie je de mensen zich daar in alk:
mogcli]!«: hoc/Heli lI'/'illgl'lI om ziel: el'lIl1'eg 1(' banen. Op
11('/ einde vau dl' galig.' een video-installatie van Wah cr
Ventin die. volgens de "zuulwachtcrs', vcrschrikkelijk op
dl' :'('III/II'C'1I kali Iverken.

Wal is hier aan dl' 1/(/IId? Wel. op de eerste 1'C'/'diC'pillg
1001'1 de Klapstuk-tentoonstelling Doch Doch. Doch
Doch is 1'1'11heel biizondere tentoonstctling, zeker \'(JO/'

Leuven, waar de hedendaagse kU/l.II geen I/Illis//{II'('II
hcc]) (bclutlvc de \(/IOllkU/l.I·1 dan). I:'/, i.1werk Ie zien van
onder andcrt: I.udg('/' Genles. Thomas Schiiuc. Ak!o
RO.I.li (prachtig«: tekeningen ('11hC'I bekende theeservies),
Dan (,'/'{II/(/II!. Brucc Nau//I(/II (1'1'11video-installatie die
tot ill de kleinste uithoek van dl' ruimte nazindert) ....

Volgerulo weck kO//lC'1I 11'1' uitvoerig op de:e 11'1110011-
.I'/elling Ic/'ug, //II/I//' laut U vooral niet weerhouden 0//1 :'0

snel mogelijk ('('11kijkje Ie gaallllelllC'n. NCC'//Ier lil" lijd
I'OO/' 1'11schrik niet: moderne kunst kali pijn doen (on
tcntgsttunpcn //lag niet) ..

(/)W)

Voorstelling voortijdig afgebroken

Fabre donderdag
"# Fabre woensdag
Donderdag 10 oktober: na een goeie drie uu r De macht der
thcatcrtijk« dwaasheden stapt Jan Fabrc op het podium
met de mededeling dat één van zijn a kteurs zich bij een
scherpe scene ernstig gekwetst heeft, en dat het bijgevolg
onmogelijk is om de voorstelling verder te zetten. Het
publiek vindt alles goed en stapt op na de eksk uscs van
't Stuc in ontvangst genomen te hebben. Het is weer eens
geen teater zoals te verwachten en te voorzien was. De
5Jste voorstelling van /)e Mach! eindigt voortijdig met de
'verrijzenis' van dl' keizer.
Woensdag 9 oktober: vier mannen in donkere

uniformen staan achteraan op de scene. Vooraan liggen
vier vrouwen ineengekrompen van de pijn, maar de
tweede van links is niet fysisch aanwezig. Ze staan plots
recht, lopen naar achteren werpen zich in dearmen van de
plichtsbewuste heren. Zeer langzaam, bijna ceremonieel,
dragen de geüniformeerde ma nnen de voor dood in hun
armen liggende vrouwen opnieuw naar voor het, op
podium (de volmaakte piëta-houding, fluisterde iemand),
waar ze plechtig worden neergelegd. De ceremonie
herbegint, maar de absolute volmaaktheid van de
bewegi ngen begint te verbrokkelen. Drie mannen, die de
voortdurende herhaling van de ceremoniële sisifusarbeid
op een persoonlijke manier verwerken, beginnen zich uit
te kleden en geven zich totaal bloot. Steeds moeizamer
nemen ze hun taak ter harte. De houding van de vrouwen
slaat dan om: onmiddellijk nadat-ze plechtig neergelegd
worden, springen ze terug recht en trippelen lichtvoetig en
met een gebaar van misprijzen naar achter. waar ze zich
neervleien. Voor de drie mannen wordt de ceremonie nu
hard labeur. Zelf naakt en kwetsbaar nemen zij de vrouw
in hun armen, steeds opnieuw, maar hoe langer hoc
moeizamer. Uiteindelijk veranderen opnemen en plechtig
neerleggen in meesleuren en gooien. De tweede man van
links is echter onverstoorbaar. Nog steeds in uniform
draagt hij onveranderlijk zijn imaginaire vrouw in een
veilige, rechtlijnige, ceremoniële daad.
Twee houdingen staan hier tegenover elkaar. Aan de

ene kant de ontgoocheling van het eerlijke labeur.de sleur
van de realiteit ..die uitmondt in een katarsis. Een moment
van verslagenheid. en misschien ook van algehele
berusting: de drie uktcurs krijgen een emmer water voor
hun neus gezet en ze beginnen hun kleren te wassen. Aan
de andere kant ~taat de genormeerde bewegingbinnen een
nauwkeurig gckodccrd stramien. Door de voortdurende
herhaling. dus door zijn historisch gebruik en hcrbruik ,
gaat de betekenis van de hundeling verloren. De heldere
kode wordt een mechanisme van vcrvtnrring.
Fabrc toont de tegenstelling rusven vernieuwing en

traditie. russen speurtocht en vcrstutring. russen kreatief
denken cn dogmatisch redeneren.De berusting in de norm
plaatst h ij daar waa I' /s: th nishoort : in de minderheid, ti rio:
tegen één. Werkelijk ongehoord ...

Oitlier Wijnants

Voor al uw fuiven.
party's,
TO's e.a.
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maand oktober zaal gratis

Café "Ziggy"
Brusselsestraat 246
3000 Leuven
Tel. 016/20.00.15'
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belabberd uitzicht. In plaats van alles
in goeie banen te leiden, schudden ze
de ekonomie dooreen, met alle ge-
volgen vandien i.v.m. inflatie en
werkloosheid. Je kan je terecht af-
vragen of de ekonomie wel gediend is
met politici en verkiezingen.
Nu is het wel zo dat de ekonomische

krisis van de laatste tien jaar en de
fenomenale overheidsschuld de speel-
ruimte van de politikus erg vernauwd
heeft. Het komt de laatste jaren dan
ook niet meer zo doortastend voor. Zo
heeft men in de voorbije regerings-
periode, i.p.v. uitgeven, gewoonweg
moeten besparen, men kon niet an-
ders. En toch: de voorbije regering
heeft drastisch bespaard, maar na
zekere tijd ging zij het toch kalmer aan
doen. Kort voor de verkiezingen werd
een verhoging van de studiebeurzen
aangekondigd met 10%.
Ook is het zo dat ik in dit artikel de

zaken erg kruu heb gesteld, polemisch
bijna. Het is allicht een manier om uit
te leggen. In werkelijkheid is het
fenomeen niet zo direkt zichtbaar.
Maar het is reëel, daarvoor zijn er
teveel studies die het aantonen. Het is
zelfs het laatste decennium een heuse
studietak geworden, onder de naam
van "the Political Business Cycle".

Dat verkiezingen geen
vrijblijvende zaak zijn, is
iets waar iedereen zowat

lucht van heeft. Vaak echter
komt de burger daaromtrent niet
verder dan vage oordelen.
"Waarom verkiezingen, ze ver-
anderen toch niets." "Politiekers
zijn niks anders dan zakken-
vullers" en dies meer. Een juist
begrip van de invloed van ver-
kiezingen op ekonomie en demo-
kratie ligt niet zomaar voor het
grijpen. Verre van volledig te
willen zijn, wordt hier een en
ander uiteengezet. Achteraf kan
je je de vraag stellen of ver-
kiezingen de ekonomie eigenlijk
niet meer kwaad dan goed doen.
Of verkiezingen een evidente
ondersteuning zijn van het ima-
go van onze demokratie, zal al
even twijfelachtig zijn.

Of je nu stemde voor links of voor
rechts, maakt niets uit. Regeringen
passen hun ideologische principes toch
niet toe op de ekonomische werkelijk-
heid. Integendeel, de laatste decennia
is bv. de belastingdruk onder centrum-
rechtse regeringen sneller gestegen dan
onder' centrum-linkse. Hetzelfde geldt
voor de uitgaven van de sociale
zekerheid. Tot zover de intussen
bekend geworden stelling van prof. De
Grauwe. Wie vrijdag 11. op zijn
voordracht aanwezig was, kon trou-
wens horen dat De Grauwe dit
fenomeen nog niet eens zo'n kwaaie
zaak vindt: het zou onze politiek en
ekonomie een zekere stabiliteit geven.
Wie meer wil weten, verwijs ik naarde
Veto van vorige week.
Bij De Grauwe gaat het om wat na

de verkiezingen gebeurt: de regering,
eens geïnstalleerd, doet precies het
omgekeerde van wat ze verondersteld
wordt te doen. Maar voor de ver-
kiezingen zitten de politici ook niet
stil. Daarom is er nog een tweede luik

Demokratie, een marktkraam
aan het probleem: wat is de invloed
van de verkiezingen op de ekonomie,
als de verkiezingen nog in aantocht
zijn?

Konjunktuur?
Je hebt dit woord wel al gehoord.
Iedereen gebruikt het graag, niemand
weet wat het eigenlijk is. Als men de
ekonomie op zijn beloop laat, doen er
zich spontaan bewegingen voor: je
hebt periodes waarin de produktie
(van de ondernemingen uiteraard, of
zij nu materiële goederen produceren
of diensten verkopen) sneller groeit,
gevolgd door periodes van tragere
groei. Daarmee samen-hangend k9mt
bij snelle groei dalende werkloosheid
en inflatie (voor wie het nog niet wist:
prijsstijging) voor, en omgekeerd bij
tragere groei. Deze op- en neergaande
beweging in produktie, inflatie en
werkloosheid wordt "konjunktuur"
genoemd. De duur van een opgang
plus een neergang is ongeveer 4 jaar,
maar dat kan (veel) langer of korter
zijn.

Ongeschreven norm
Nu hebhen we hier met enkele hete
hangijzers vandoen. Als de produktie
stijgt, betekent dit automatisch dat de
ekonornische aktiviteit heropleeft en
de mensen meer verdienen. Maar als
nadien de produktie daalt, verdienen
de mensen minder (eigenlijk: daalt
gemiddeld het loon), en dat doet pijn.
AI even vervelend zijn de periodes van
inflatie en werkloosheid die met de
produktiebewegingen gepaard gaan.
Daarom doet de overheid haar best
om de ekonomie te stabilizeren: zij
neemt maatregelen opdat de produktie
aan een zeide ritme zou stijgen; de op-
en neergaande beweging wordt hier-
door - zo goed en zo kwaad als dat

kan - afgevlakt. Voordeel is dat je
geen periodes meer hebt van plotse
inkomensdaling, werkloosheid of in-
flatie. Omdat deze drie nu rechtlijnig
evolueren, verloopt de ekonomie in
een rustiger klimaat. M.a.w.: de
theorie van Keynes, die vanaf de
tweede W.O. toegepast werd. Van toen
af was "stabilizeren" voor een over-
heid een ongeschreven norm. Een Wall
Street krisis met al zijn ellende vandien
wilde niemand meer meemaken.

De praktijk
Nu is dit allemaal mooi op papier, de
politici denken daar anders over. Van
de morele stabilisatie-opdracht trek-
ken zij zich niet zo erg veel aan,
herverkozen worden is voor hen veel
belangrijker. De maatregelen die nor-
maal dienen om de ekonomie te
stabilizeren, worden nu gebruikt om
de stem van de kiezer te kopen: er
wordt gezorgd dat tegen de ver-
kiezingen de burger meer verdient, de
werkloosheid laag is en dat de inflatie
(voorlopig) uitblijft.
Het perverse is dat deze politieke

manieren de ekonomie schaden en nog
beter: dat de kiezer nadien het kind
van de rekening is. Het inkomen van
de kiezer verhogen kalf gebeuren door
de belastingen te verlagen, maar ook
door wat in vaktaal "ekspansieve
maatregelen" genoemd worden: de
overheid werft meer ambtenaren aan,
bouwt zwembaden, legt wegen aan,
koopt meer goederen voor eigen
gebruik, enz. Het komt erop neer dat
de overheid meer uitgeeft, op die
manier de ekonomie stimuleert en zo
gemiddeld het inkomen van de kiezer
verhoogt. Omdat de ekonomie her-
leeft, daalt ook de werkloosheid.
Aardig meegenomen natuurlijk voor
de politieker, aangezien de werkloos-

heid een gevoelig verkiezingspunt is.
Dalende werkloosheid verschaft de
kiezer meer zekerheid omtrent zijn
job, en de politieker omtrent zijn
herverkiezing.

De rekening
Voor de kiezer komt de ontnuchteriîÏg
na de verkiezingen. Het gevoerde
beleid van meer overheidsuitgaven
heeft onvermijdelijk inflatie tot ge-
volg, maar dat pas na een bepaalde
periode; er treedt een zgn. time-lag op
tussen stijgende overheidsuitgaven en
inflatie. Dat wist de kiezer natuurlijk
niet, maar de politieker wel, en hij
heeft zijn zaakje netjes zo geregeld dat
bij de verkiezingen de burger centen en
werkzekerheid heeft, en pas daarna
met de inflatie opgescheept zit.
Nu is verreweg de enige manier voor

de overheid om de inflatie te bestrijden
de overheidsuitgaven doen dalen. Dat
betekent dat de ekonomie niet langer
gestimuleerd wordt, en dat de werk-
loosheid dus weer kan stijgen. Dat
moest er nog bijkomen.
Als dan de inflatie uiteindelijk

gedaald is, kan - in het zicht van de
volgende verkiezingen - het spel weer
herbeginnen: meer overheidsuitgaven,
met hoger inkomen en lagere werk-
loosheid als gevolg, met na de ver-
kiezingen inflatie en hogere werkloos-
heid. Bij déze verkiezingen heet het
dan natuurlijk dat de voorbije regering
de inflatie en de werkloosheid bij het
begin van haar legislatuur efficiënt
bestreden heeft en een hogere ekono-
rnische welvaart en lagere werkloos-
heid bewerkstelligd heeft.

Belabberde ekonomie
AI dit kunst- en vliegwerk door de
politici geeft de ekonomie maar een

. Onze demokratie
AI bij al biedt de demokratie maar een
sjofele aanblik bij al dit verkiezings-
gemaneuvreer door de politici. De
politieker is als een marktkramer met
blinkende produkten zoals hoger in-
komen en lage werkloosheid. De
kiezer komt echter na zijn koop
bedrogen uit en, aangezien het om
inflatie en werkloosheid gaat, draagt
hij dan nog de last ook. Verkiezingen
worden herleid tot een promotie-
kampanje met als inzet de stem van de
kiezer. Demokratie, een alomverheven
woord, geeft in de praktijk maar een
aandoenlijke indruk.

Jozef Vangelder

VP en CDS: één strijd
Christendemokratische
studenten ze ge zeker

Vijgen na Pasen. Of een
verslag van het verkie-
zingsdebat dat de Chris-

ten Demokratische Studenten
«.'I1S) verleden week woensdag
organiseerden. Nu de CVP als
grote winnaar uit de verkiezings-
strijd gekomen is, kunnen we
spreken over een zegezeker de-
bat. Veel volk was er alleszins.
En wc hoorden geen kritische
geluiden. De jonge christen-
dernokraten vormen blok achter
hun grote leidsmannen.

Toen ik aan het zusje (18 jaar) van de
vrouw van mijn vriend vertelde dat er
in Leuven geen enkele bruine kroeg
meer over was, fronste ze het voor-
hoofd en vroeg ze: "Wat is dat, een
bruine kroeg?"
Er is veel veranderd op korte tijd.

Op het verkiezingsdebat dat de Chris-
ten Demokratische Studenten (COS)
verleden week woensdag organiseer-
den heeft Frank Vandenbroucke, de
spreker van de sr, geen enkele maal
applaus gekregen. Als er al linkse
st uden ten in de zaal zaten, dan hielden
zij zich koest.

Ministers
Alle plaatsen waren bezet en men heeft
nog volk moeten weigeren. Meer dan
vijlhonderd geïnteresseerden dus,
waarvan zeker niet het kleinste deel
voor Eyskens himself. Die' speelde
thuis; aan het gordijn achter de
sprekers hadden de inrichters een
vergeelde vlag gehangen met de bood-
schap: "Omdat mensen belangrijk
zijn." Herman De Croo, de andere
aangekondigde minister, was er niet
maar liet .de groeten doen aan de
men~" in de zaal 'uil hel' dislrikt

Oudenaarde door Patriek Bauwens,
sekretaris van Verhofstadt.
Tien na acht. Het debat wordt

ingezet door moderator Gui Polspoel,
in paarse vest. De eerste vraag gaa t
naar Eyskens: "Wat betekent de
slogan 'Geen ommekeer'?" Eyskens
antwoordt alsof hij de les afdreunt ter
attentie van wie het nu nog niet
begrepen heeft en met krakende stem.
"Geen. Ommekeer. Betekent." Jeugd-
werkloosheid, fiskale druk en inflatie
zijn gedaald, aldus de minister, en de
ingeslagen weg moet verder worden
bewandeld.

Cijfers, cijfers, cijfers
Frank Vandenbroucke dient Eyskens
van antwoord. De fiskale druk, so-
ciale zekerheidsbedragen meegere-
kend, is gestegen in termen van
procent van het BNP (Bruto Na-
tionaal Produkt), de werkloosheid
is gestegen en de inllatie is wel
gedaald, maar we zijn uit het peloton
van de Europese landen waar we
in 1981 nog bijhoorden. De SP
stelt dat ekonomische groei niet vol-
staat om de werkloosheid te drukken;
er moet arbeidsherverdeling komen
door werktijdverkorting. Later op de
avond zal Eyskens op dit laatste
replikeren: "Inderdaad, ekonomische
groei volstaat niet ter oplossing van de
werkloosheid. Maar er zijn aan de
andere kant teveel onvoldane werk-
aanbiedingen. Bij- en herscholing
moet de oplossing brengen.
Enfin. Het gegoochel met de cijfers

is begonnen. De ganse avond zullen
Eyskens en Vandenbroucke er elkaar
mee om de oren slaan. Bauwens citeert
geen cijfers, maar heeft Ier verduide-
lijking grote tabellen meegebracht.
Mei kleurtjes: rood voor de periode
voor 1981. blauw voor erna. luc
Vanhorenbeek van de vu schijnt nieÎ
wel cijfers Ie kennen.

VTK - Dinsdag 15 oktober hield VTK
een informatieve vergadering die be-
slissingsmacht had over de deelname
van vtk aan de rakettenbetoging van
20 oktober.
Gepoogd werd de diskussie zo

formeel mogelijk te houden, d.W.Z.
geen geharrewar over de zin of onzin
van raketten, maar wel een ordelijke
diskussie over het al dan niet onder-
schrijven van de ordewoorden van
vaka.
Na een inleiding door preses Rudi

over de procedure kwamen er enkele
reakties los. De algemene toon was dat
vtk als studentenkring niet kon op-
stappen omdat vtk niet de juiste plaats
is voor geëngageerde ir-studenten om
hun mening te uiten over een onder-
werp dat niet dadelijk behoort tot een
.studentenproblematiek.
In de eerste stemming bepaalde de

vergadering dat er een 2/3 meerder-
heid nodig was om een standpunt in te
mogen nemen. Daarna werd er ge-
stemd over het al dan niet onder-
schrijven van de ordewoorden van
vaka. Uitslag voor 46; tegen 64;
onthoudingen 4 (in het totaal 114
stemmen).
Bedenkelijk is wel dat er maar zo'n

120 vtk-leden kwamen opdagen voor
een in feite wel belangrijk maatschap-
pelijk probleem. Evenzeer bedenkelijk
is de aanwezigheid van bepaalde (naar
ekstremisme neigende) groeperingen
die het niel konden nalaten hun.. .-mening te veckondigen., -. ' -'D

Dagblad
De evolutie van de fiskale druk lijkt
het meest voor dubbelzinnige inter-
pretatie vatbaar. Bauwens op een
gegeven moment: "En meneer Van-
denbroucke, gaan we nu de diskussie
aan over de fiskale druk?" Waarop
Eyskens uitroept: "Neeneenee, dat
duurt veel te lang. Als die twee
beginnen, zijn ze de ganse avond
bezig."
Toch wordt er niet louter met cijfers

geschoten. Het wil af en toe zelfs
plezant worden.
Nadat Eyskens zijn les heeft gege-

ven, vouwt hij ostentatief een krant
open. Gelach in de zaal en niemand
die nog luistert naar Vanhorenbeek
natuurlijk. Later blijkt die krant het
SP-programma te zijn. Eyskens, terwijl
hij de krant tussen duim en wijsvinger
houdt: "Het SP-programma is een
dagblad, een eendagsvlieg dus, en het
drijft mee op de baren van de Dijle."
Daverend applaus. Als Vanden-
broucke dan protesteert en verwijst
naar de "Eyskens-krant" die elke
Leuvenaar in oe bus heeft gekregen,
lacht Eyskens: "Maar dat is geen
serieuze krant." .

Raketten
Half tien: we zijn aan de vragen uit de
zaal toe. Twintig voor tien: de sprekers
zijn weer onder elkaar bezig. En
Eyskens steelt steeds meerde show. Op
een opmerking uit de zaal, dat de
levensstandaard in de USSRsinds 1950
verdubbeld is, vliegt hij uit: "Goeie
vriend, nu zal ik eens iets zeggen. Er
zijn maar twintig landen in de wereld

waar een vergadering als deze mogelijk
is, en de USSR hoort daar zeker niet
bij." Waarop dezaal wild wordt en het
grootste applaus van de avond volgt.
Het rakettentema wordt lakoniek

aangebracht door iemand uit de zaal.
"Meneer de minister, zou er op die
vlag achter u niet beter staan: "Omdat
raketten belangrijk zijn"?" De beken-
de standpunten worden uiteengezet.
Frank Vandenbroucke voelt zich dui-
delijk niet thuis in deze materie en zegt
het ook: "Ik ben ekonomist; het is
mijn eerste debat over de raketten."
En dan wordt het werkelijk interessant
als aan Vanhorenbeek en Vanden-
broucke gevraagd wordt respektieve-
lijk of de VUin een regering stapt die de
raketten laat staan en hoe snel deSPde
raketten zal terugsturen. Vanhoren-
beek : "Daarvoor moeten we de ver-
kiezingen afwachten." Waarop Eys-
kens onmiddellijk inspringt: "Aha!
Bekentenis!"
Vandenbroucke antwoordt dat het

terugsturen een kwestie van weken is,
omdat anders de cvr binnen enkele
maanden met de SP naar de verkie-
zingen stapt, uitroepend dat de SPhaar
belofte niet heeft gehouden.

Tonic
De hele avond hebben cve en rvv zich
in blok opgesteld. Helemaal op het
einde echter wil Bauwens toch nog
profileren. Over de periode voor en na
1981 zegt hij: "Het verschil tussen gin-
tonic en gin-orange is zeker niet de gin.
De 'cvs stelt zich toch enigszins
onduidelijk en dubbelzinnig op." En
hij haalt de Volksrnacht van begin

AUTORUSCHOOl

MODERNA
Theoretische lessen beginnen maandag om 19 u.
Rijlessen Iedere dag van 8 tot 20 uur. st.
Inschrijvingen en inlichtingen: . Dagobertstraat 49
dagelijks van 9 tot 20 uur Leuven
Iedereen is van harte welkom in de Tef. 018/23.35.81

(aan de Tiensepoort)
AUTORIJSCHOOL IIODERNA . door de Staat erkend nr. 2054

januati 1985 boven, waar op de
voorpagina geblokletterd wordt:
"Voor wanneer de Ommekeer?" De
Volksrnacht is het ledenblad van het
ACV, arbeidersvleugel van de CVP.

't Zijn tijden
Als ik naar huis ga, kom ik op de
Vismarkt vier verdwaalde eerste-
kanners tegen. West-Vlamingen.
"Dju, tes hier gesloten; no wo

homme goan?"
"No de Blauwe Schuit!"
"Nenk wè dadedde links kot."
"Mo nenk dat è gen links kot, dat è

blauw, da zie je toch."
Frederic Marain

Ingenieurs niet
naar Brussel
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Ingenieurs en politiek Bucquoy: mijn strips
zijn mijn bommenTijdens de VTK-inschrijvin-

gen vorige week 7, 8 en 9
oktober werd er gepeild

naar het stemgedrag en de inte-
resse voor politiek van de inge-
nieursstudenten. Deze enquete
werd georganiseerd door VTKin
samenwerking met de afdeling
Politologie van het departement
Politieke Wetenschap. Op dit
moment zijn er nog maar twee
vragen geteld, namelijk deze
waarin gepeild werd naar het
stemgedrag van de studenten
voor de europese verkiezingen
van 17juni 84 en de kiesintentie
voor I3 oktober.

stemmers in 84 is beduidend groter
(42,7 tegen 10,8). Interessant is ook
nog de evolutie van het stemgedrag.
Globaal bekeken stemmen de inge-
nieursstudenten ongeveer gelijk-
lopend. Het aantal CVP-stemmen stijgt
naarmate men in een hoger jaar
terechtkomt, de SP is ronduit onder-
vertegenwoordigd in het universitaire
milieu, er zijn opvallend veel PVV-
stemmers aanwezig in de eerste kandi-
datuur, en de kleine partijen komen
helemaal niet aan de bak: in de
enquete zelf werden RAD en KPBook
vernoemd, maar vermits deze geen of
een onbeduidend aantal stemmen
kregen, werden ze bij de kategorief
'andere' gevoegd.
De globale resultaten van tabel I

werden verder herrekend, zodat er
alleen rekening werd gehouden met
mensen die effektief gestemd hebben,
dus zonder de kategoriën 'niet ge-
stemd' en 'geen antwoord'. Het over-
zicht hiervan is te vinden in tabel 2. In
deze tabel kan feitelijk de evolutie
nagegaan worden van het stemgedrag.
Weeral opvallend is de opgang van de
rvv (dit in tegenspraak met de
feitelijke uitslag van 13oktober) en het
verlies van AGALEV. Er moet wel
opgemerkt worden dat een redelijk
groot aantal personen hun keuze nog
niet gemaakt had.
Er werd voorts ook nagegaan of er

signifikante resultaten zijn in het
stemgedrag van studenten die voor de
eerste keer mochten gaan stemmen.
Vergeleken met de studenten die in
1984 al naar de stembus gingen-bleken
de nieuwe stemmers duidelijk meer op
de PVV te stemmen (26,4 tegen 20,7).
Bij de anderen bleken de CVP (38,9

tegen 35,8) en AGALEV (14,4 tegen
12,4) hoger te skoren.
In tegenstelling tot wat sommige

mensen beweren, was het doel van de
enquete louter informatief. De organi-
satoren van de enquete waren geïnte-
resseerd in het stemgedrag van de ir-
studenten. Uit al deze tabellen blijkt
dat dit stemgedrag wel degelijk afwijkt
van het resultaat van de nationale
parlementsverkiezingen, en dit gaat
zeker op voor de SP. Praktische
gevolgen kàn VTKuit deze enquete niet
trekken, dat is niet de taak van een
studenten kring. Bepaalde politieke
formaties zijn nu wel verwittigd dat er
eventueel terrein braak ligt.

Bruno Peeters

OP de voorpagina kon je
reeds lezen hoezeer Jan
Bucquoy af te rekenen

heeft met de censuur. Over de
man zelf en zijn werk werd nog
niet zoveel vrijgegeven. Dat
wordt dan nu goedgemaakt, in
de mate van het mogelijke welis-
waar.
Bucquoy debuteerde met het opmer-
kelijke Het" Bal du Rat Mort". Daarin
zaten al een aantal elementen, die
kenmerkend zijn voor het latere werk
van hem. Enige bekendheid verwierf
hij met Jaunes-serie, een reeks die hij
opzette met de Spaanse tekenaar, Tito.
In Jaunes verweeft hij realiteit en
fantasie. Bucquoy is dan ook een
aanhanger van Lampo en Daisne. (Het
magisch realisme keert ook in een
andere serie terug, namelijk die rond
inspekteur Moreau.) We hadden het
dus over de achtergronden van
Bucquoy's werk, zijn kinderjaren in
Harelbeke zijn in dit opzicht niet
onbelangrijk. Het anti-fascisme, het
anti-flamingantisme en later de Ko-
ningskwestie drukten een onuitwis-
bare stempel op zijn omgeving. Boven-
dien werd kleine Jan op zijn twaalfde
in een Franse school gestopt. Hij
beheerste nauwelijks zijn Nederlands
of hij moest al frans leren praten. En
op een dergelijke school lachtte men
met zo'n Vlaams boerke.
Maar ook het fascisme is een

stokpaardje van Bucquoy. In diverse
albums schetste hij een angstwekkend
toekomstbeeld voor ons land. Vooral
in De Rebellen slaat zijn fantasie op
hol. Nochtans is hij op zijn best als hij
soberder en minder door zijn doods-
angst gejaagd. te werk gaat. Le temps

18 des.innocents, een strip die-hij samen
met Hulet voor het Franse stripblad
Vécu produceerde. is één van de
prachtigste dingen die ik het afgelopen
jaar onder ogen kreeg. Wellicht kom ik
daar later nog 'ns op terug, maar laten
we even één van zijn meest rucht-
makende strips oprakelen.

Wanrealiteiten 1
Veto: Eén vanje laatste strips. namelijk
De Rebellen. werd belangrijk genoeg
gevonden om in het duidingsprogramma
Aktueel besproken te worden. Doch
van de andere kant is het ook het album
dat de zwaarste kritiek krijgt te slikken
en bij weinige mensen in goede aarde is
eevatten.
Bucquoy: «Dat is normaal hoor, alsje
dingen schrijft zoals Rebellen. Je moet
dat kunnen aanvaarden, want anders
moet je van die romannetjes doen à la
Schuiten, waar je alles formeel be-
schrijft en symbolisch. Rebellen is nu
eens ene keer het tegenovergestelde
van syrnbolisch.»
«De seks is er niet mooi, als je dat

vergelijkt met een Manara en al die
mannen die zo wat seks doen in strips.
Bij Crepax zijn die vrouwen altijd

magnifieke met doorzichtige dingetjes
enzovoort. Bon, in Rebellen niet.»
«We hebben ergens getracht iets te

maken dat niet plezier doet aan
iedereen. Dat is gewoon de pointe en
de wereld tonen zoals hij is, om de
mensen te tonen zoals ze werkelijk
zijn, gaat door niemand in dank
afgenomen worden. Dat is zeker, daar
gaat ge geen intellektueel sukses mee
behalen»
«Dus de echte realiteit dat zien we

niet. Daar spreken we niet over. Het
zijn wanrealiteiten: Reagan heeft dat
gezegd op de TV en Gorbatsjov heeft
dat gezegd en dat is het nieuws! Als ge
dan nog naar Frankrijk kijkt of RTL
dan hebt ge Dreft er nog enen keer bij,
merci Dreft ... Maar dat is niet de
realiteit. Wat mij interesseert is die
tiep, die dat nieuws voorleest, is hij
gelukkig? Dat wil ik van hem horen. Ik
zou willen dat het nieuws begint met
"Kijk, ik heb vandaag goed geneukten
welja, dat ging redelijk." Ik wil die
waarheid beginnen te kennen, wat er
achter die maskers, die houten taal, die
Iongage du bois steekt.»

Terrorisme
Bucquoy merkt op dat die terroristen
van de ccc ook zo'n houten taal
hebben. Anderzijds is hij wel van
mening dat er een veel ergere soort van
terrorisme bestaat· dan die van bom-
aanslagen:
Bucquoy: «Iedere sekonde gaan erdrie
kinderen dood van de honger. ls dat
geen terrorisme? Er is gewoon eten
genoeg! Het staatsterrorisme, daar
spreekt men natuurlijk nooit over.
Men heeft geweldige delicieten in ons
land, maar men stopt miljarden en
miljarden in een leger dat on nuttig is.
Frigo's maken, dat is interessant, maar
wapens maken ... ?»
Veto: In Frankrijk worden jou w albums
in een oplage van 50000 eksemplaren
verkocht. In Vlaanderen. je geboorte-
land. kent men je amper. Heb je daar
een verklaring voor?
Bucquoy: «Ja, Vlamingen interesseren
zich niet aan veel, behalve eten en
drinken en wat lullen en voetbal, pilT
... In Frankrijk kopen de mensen al
wat meer boeken en zo, interesseren
zich aan meer dingen. In Frankrijk
zien ze dat meer als een soort
eksotisrne, zoals wij de Italiaa~se
toestanden bezien.»
«Ik denk dat men ook niet altijd zo

graag in eigen boezem kijkt, dat kan
ook. Enfin, veel recensenten denken
dat strips alleen vermaak zijn en dat
dat nog voor kinderen is. Ik vind het
gewoon schandalig dat er geen aan-
dacht aan besteed wordt, zeker niet op
het gebied van radio en TV, wel een
beetje in de kranten. Er staan serieuze
artikels in De Standaard, maar wat
leest ge daarin van strips, welja,
debiliteiten.»

TABEL 2: ~éSu[taten (in percent) I
van 84 naar 85 zonder rekening te ,
houden met de mensen die niet ~
gestemd hebben en de mensen die I
geen antwoord gaven.

Europese Parlements-

De globale resultaten voorde europese
verkiezingen van 84 en de parlements-
verkiezingen van 85 zijn samengevat in
tabel 1. Hierbij passen wel enkele
verduidelijkingen voor een juiste inter-
pretatie. In de kategorie 'weet niet'
werden de twijfelaars ondergebracht;
in de kategorie 'niet gestemd' zijn de
studenten ondergebracht die nog niet
stemgerechtigd zijn of personen die de
formulering niet juist begrepen had-
den; in de kategorie 'geen antwoord'
zijn de studenten ondergebracht die
geen of een onzinnig antwoord gaven,
of die hun keuze niet wensten mee te
delen.
Een eerste opmerking bij deze twee

ta bellen betreft het aantal niet stem-
gerechtigden in eerste - en tweede
kandidatuur. Hierdoor zijn de globale
resultaten niet voor onmiddellijke
vergelijking vatbaar: het aantal niet-

verkiezingen verkiezingen
1984 1985

-
34.8 33.6
4.8 3
16.7 20.2
16.7 15.6
16.2 12.2
2.4 2.5
0.5 0.6

2.1 1.6
6 10.8

cvP
SP
PVV
VU
AGALEV
VIBlok
Andere
Blanco
+ ongeldig
Weet niet

Totaal
aantal
stemmen 420 640---

Europese
verkiezingen

1984

Totaal Totaa[

2.3 2.5
15.9 8.6
12.3 8.6
9.6 8.4
2 - 1.2
0.4 0.2

1.2 1.1
8.5 3.1
10.8 42.7

10.3 5.4

TABEL I: Het stemgedrag van de ingenieursstudenten.

Parlementsverkiezingen 1985

__ lste kan 2de kan 3de jaar 4de jaar 5de jaar
--

CVP 23.3 .. 24 3;5;-2
SP , "_."-----=__,,,...,_ 2.2 2.9 2.4 1 2.9
PVV 18.9 13.4 [2.3 19 14.7
VU 13.1 8.7 13.9 [6 11.8
AGALEV 8.7 4.6 10.6 19 12.7
VI Blok 1.8 2.9 2.4
Andere - 1.2 0.8 - 2
Blanco
+ ongeldig 1.1 1.7 1.6 1
Weet niet 8.7 6.4 13.9 7 5.9
Niet gestemd 12.4 23.8 - - 2.9
Geen
antwoord -- 9.4 9.9 6.5 9 13.7
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ZOEKERTJES
• Wie wil meerijden met de auto
Leuven-Maasmechelen op maandag
en vrijdag'! Telefoneren naar Heidi
Crijns 011/764K97.
• Mag ik mijn fictskc terug uub? Je
hebt 'm glecnd: do nacht (JO-I I okt).
Frcd. Lintstraat tegenover nr. I (bij
par"). Kilometervergoeding voorzien
door \nn D. Frcd. Lintstraat D.
• GC70cht: vast persoon om op
din,dag I IK.JO U en donderdag op
17.30 u mee te rijden richting Gent
afrit l.rpc-Mcrc. Zw Jan Pctit, Groen-
veldlaan I Leuven, Ciré Arenberg blok
I/OOX.
• Tc koop: .IVC stereo radio-casset-
tcspclcr, 3 jaar oud. Weg wegens
nieuwe aankoop. Nieuw 7000 blr. nu:
1500 htr. Naamsesteenweg K7. Chris
Vandcnborrc. vcrdiep 2 kamer 2. (na
19 uur)
• Verloren: twee inucbonden cxcrn-
pluren van hel tijtbch;in de Canoloog.
jaargang 76 en XI. Terugbezorgen kan
op voleend adres: Collcucberu 2
(/ij~lraat Naumxcsuuutj Leuven. e-

• Doc wa I voor de vrede! Medische
werkgroep tegen atoomwapens (Tri-
omllaan 74. 1160 Brussel, Tel. 02/
649027.1) loekt dringend vrijwilligers
voor allerlei hulptaken op hun eerste
luropcc-, k ongrc 9 en 10 november.
\'oorhl'n:iding op 22 oktober in Kul-
luurc:tli: v nn dl' \'IIB-Bn",el om 20
uu r.

/
/ Stripwinkel

Parijsstraat 16
. 3000 LEUVEN
016/22.58.40

Pascal Lelèvre-
(met dank aan Eric Thirion)

ecru de wereld in hui, lOOI' twee voor mensen met moeilijkheden bij 't
uitbouwen van relaties, angst mei
eigen meningen en gevoelens te uiten.
We bieden mogelijkheden om hierover
samen te praten en alternatieven uit te
proberen. Tel. K. Bryon,OI6/2332116,
G. Sampers, 016/227354

•dagen! Medische Werkgroep tegen
.uoomwupcus (triomfluan 74. 1160
Brussc]. tel. 02/64902 7J) loe"l drin-
gend ga~lge/illllcn \'001' kongresgun-
ger, 1001' hun eer-te Eu ropces k011-
gre,.lJ en 10 november, Vl Hl-Bruvscl.

• Wij zijn in het bezit van drie
verkeersborden verboden parkeren
met bijhorende staanders. Wensen te
ruilen tegen RIT-tentje met bijpassen-
de put. Saint- Tropez, Parkdreef 8

• Ik loek de humo van 29 augustus
19H5 (dat is nr. 2347). Anders mis ik
mijn vervolgvcrhalen. Werp die ene
l Iumo dus niet weg maar drop hem in
de bus bij Joost Pinnoo, Maria
Thcrcsinsuuat 25.

• Ik zoek lilt l.cuvcn-c-Wuuxtwczcl
(of: Bra,s-Kalmth-Kapp-Brccht)
zondugav. en \ rijdagav. Tegen ver-
goeding. Tel: 0)/66961 J7.
• Tc koop: Allerlei w.o. -picgcl».
vitrineglas .lugcndst il. damejeannes
(50Z.). lampcduivc. aquarium, vogel-
kooi. kadertje. c.a. Beursgang X l.cu-
l'en (buurt St.vJacobsplcin)

r~------------'-----------------------
I . ZOEKERTJE

(. is nik I' . I• Irat" pi czwurt se lallig poesje IW I
Ruclcnsvcst 15J JOJO Heverlee, Nicu-
wc thuis drinacnd uczocln. I
• Koen [)c~cver ~ lstc ka n ha nelels- I
inucnicur. Parkdreef I Heverlee. tel I
2ixi 6X) zoekt chauffeur om iedere I
vrijdaguvond mee naar Aniwerpen- I
Wilrijk te rijden. Benzine wordt ver- I
goed. "' I

.• Stripclub Schanul. st rips k/.ell.;i:.tn_. t.
,}~I1....:;[u~ iede.I:.:.~~~and. en dOD~t.Ix)6'~ ,t
10 üÜI'."Vl;infin![~'ft~4/L~'~st rip-o-thcck. - L _

• Ik heb oog 2 plaatsen vrij. Ware-
gem-Leuven (zondagavond); Frunck
Vanhecke, Tervuursestraat 38 Leuven.

• Tc koop: wegens verhuis: voll.
slaapkamer, Mcch. uucl. la lel.
schouwspiegel. kist. 4 zeiels in skai.
opp200ibr. bed, Beursgang X. Lcuv,
(St.-.Iacobsplcin). 's Avonds. niet ma

• Tc koop: cassettedeck .1vc "D-
111. TII.:e jaar oud, al, niet. -l500 htr.
({:lIell'>lraal 2J (Slei').• Wekelijkse therapiegroep 'kontakt'

en woc.

Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren, e.d.) zijn gratis; andere (te koop, te huur,
tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster). De redaktie behoudt zich het recht

voor om zoekertjes niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5

~ ., ' '..... ,' .... I__.a ,.,. ~... .» '" • I -jo . , ,
~ ~ "

. .,

lOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF_ .J

• l.cen l.ccm.m II"kt lift voor 2
personen I an \'''1''1 n.u. naar Leuven
op 10 27 okt (na optreden Diannu
Ro,,) l":I.!t:1lI cruocdinu. Tel. 052/
47,K1 JlJ ,;( l.eg~I;;Hdl'l~t:g43. E":..:r-
sclc.
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eens te gaan bezoeken of samen ergens
naar toe te gaan.
Hoeveel geld krijgt de student nu

mee van thuis? Een 26% moet het
stellen met 1000 fr of minder per week,
47% houdt het een week uit met een
bedrag tussen de 1000 en 1500fr, en de
rest geeft meer dan 1500 fr uit. De
meeste studenten (25,1 %) spenderen
gemiddeld 1500fr per week, 20,8%
geeft 1000 fr uit en 11,4% doet 1000 of
2000 fr op. 7,06 % geeft per week meer
dan 2000 fr uit, gaande van 2000 tot
8000 fr. Deze bedragen worden nog
eens opgesplitst naar voeding en
ontspanning. Voor de overzichtelijk-
heid hebben we er een tabel van
gemaakt. Het zijn uitgaven per week,
uitgedrukt in percentages.

De kotstudent
in Leuven

Ook werden een aantal vragen gesteld
over de woonsituatie van de kot-
student.
Wat de huisvesting betreft, zit iets

meer dan de helft op 'kot', 14,3% in
een gemeenschapshuis, 12% in een
universitaire residentie, 8,9% in een
peda en 10,1% in een studio of
appartement.
De prijs van het gehuurde woonhuis

varieert tussen 1700fr en 9500(!)fr.
De prijzen worden in gegroepeerde
bedragen in de tabel afgedrukt.

Vrijstellingen
De eerste Akudcmischc Raad-verga-
dering van maandag 14 oktober werd.
wat men noemt een marathonzitting.
De dagorde leende zich daar ook toe.
Jullie kunnen hier de belangrijkste
(voor ons. studenten) agenda-punten
lezen.
Op de eerste plaats was dat de

goedkeuring van de studentenverte-
gcnwoordigcrs zijnde voor ASR Bart
Kcuncn, Bruno Peeters en Kris Ver-
vloer en voor Krul Patriek Depoorter.
i\SR maakte daarbij de opmerking

dat zij nog steeds van mcni ng is dat
Krul met zijn mandaat een kndcautjc
van de Akadcrnischc Overheid gekre-
gen heeft. omdat vroeger éérst de
bewijzen van een degelijke werking op
tafel moesten komen en men dan pas
ma ndaten uitdeelde. De tijden zijn
vcra ndcrd, ook voor de dekanen en de
rektor die de studentenvertegenwoor-
digers aanmaande in vriendschap sa-
men te werken. Er werden maandag
nog een aantal mensen verkozen
(bekrachtigd). maar dat lezen jullie in
een ander artikel (deze Veto, p.I).
Een tweede belangrijk punt: de

vrijstellingen. De VliR (zie vroegere
Veto's) streeft naar een unitormisering
van de universitaire eksamen regle-
menten inzake de vrijstellingen voor
een volgend ukadcmicjaar. De KIJI.
wijkt ar van het VliR-voorstel (12120)
in die zin dat aan onze universiteit een
14/20 voor vrijstelling vereist is (W:II
door de hele Raad vroeger al goed-
gekeurd werd). Daartoe behoren ook
volgende condities: de srudcnuc) in
kwcstie moet SO'y" behaald hebben
cu/of geslaagd zijn voor de helft van
de vakken. Nadat enige twijfel over de
vereiste van de tweede voorwaarde
wcggcvuagd was. op nandrang van de
studenten. werd aangenomen om het
volledige voorstel van de KIJI. bij de
VliR te verdedigen. Afwachten dus.
De afvaardiging houdt jullie op de
hoogte. (K. V.)

Inhet kader van hun semina-
rie-opdracht enquêteerden
de studenten (-innen) van de

2de kan sociologie vorig akade-
miejaar 258 kotstudenten over
hun leef-, denk- en studiege-
woonten. In de vorige jaargang
van Veto vind je een artikel over
o.a. de kennis van de kotstudent
over de studentenorganen en zijn
politieke voorkeur. Hierin
kwam tot uiting dat de student
minder snel gemobilizeerd wordt
en dat zijn kennis omtrent stu-
dentenaangelegenheden en -or
ganisaties vrij gering is. Nu zal
het eerder gaan .over 'wat de
student doet in Leuven, hoeveel
hij naar de les gaat, wat hij in zijn
vrije tijd uitricht ... .'

matig de lessen tegenover iets meer
dan een derde in de licentie.

Vrije tijd
Men zit dus in Leuven om te studeren.
De laatste jaren horen we echter van
alle kanten dat de studiedruk is
toegenomen en dat er nog maar weinig
tijd over blijft voor vrijetijdsbesteding.
Hoe ervaart de student dit zelf? 35,7 %
verklaart - naast het volgen van
lessen en studeren - te weinig tijd te
hebben voor zijn/haar vrije tijd,
63,2 % vindt dat ze voldoende tijd
hebben, en 1,2% heeft tijd op over-
schot.
De brosvariabele hebben we nu

gekruist met de vrijetijdsvariabele
(film. vriendenbezoek. sport, ka lee ,
fuif), Zo kan men nagaan of studenten
die regelmatig brossen (en dus meer
tijd hebben om aan vrije tijd te doen)
zich ook daadwerkelijk meer enga-r
geren voor vrijetijdsbestedingen. Hier-
uit kunnen we de volgende konklusies
trekken:
- hoe meer men brost, hoe meer men
naar de bioskoop gaat, en hoe meer
er gefuifd wordt;

- een gelijkaardig verband vinden we
terug,bij het kafeebezoek;

- het beoefenen van' sportaktiviteiten
hangt niet samen met brossen.

Het is dus niet zo dat een student die
regelmatig brost de tijd die aldus
vrijkomt zal spenderen aan vrijetijds-
aktiviteiten. Dit hdudt waarschijnlijk
verband met het feit dat de lessen niet
's avonds doorgaan. en dat de student
begint te 'vrije tijden' na de lessen. Om
het verband te bestuderen was het dus
beter geweest de aktiviteiten te ver-
gelijken met het aantal' uren dat men
studeert.

percentage (%)huurprijs (fr)

7,87
35,04
42,13
7,48
7,48

1700-2500
2600-3500
3609-4500
4600-5500
5600 en meer bedrag voeding ontspanning

100-300 8,56 61.62
350-550 32.30 25.19
600-1000 53.31 12,40

1100-1500 5,8"4 0,79

Over de kwaliteit van de universi-
taire eethuizen zijn er ook cijfers (die
o.a. aanleiding hebben gegeven tot de
vernieuwing van Alma 11). 63,8%
vindt de keuzemogelijkheden voldoen-
de en 7,8 % vindt ze onvoldoende. Wat
betreft het ete .. zelf, zegt iets minder
dan de helft 'van de studenten de
maaltijden smakelijk te vinden. 1,2%
zegt zelfs "zeer smakelijk" en 0,8 %
klaagt over het zeer onsmakelijke eten.
Over de prijs-kwaliteitstverhouding is
bijna iedereen tevreden: 91,3% vindt
die verhouding goed (78,8%) tot zeer
goed (12,7 %). Zeer slecht skoort 1,6%
en slecht komt er van af met 7%.

In de kolommen staat het percentage
studenten vermeld dat het vernoemde
bedrag aan voeding of ontspanning
uitgeeft .: De konklusles trek je maar
zdf!
In de enquete werden ook vragen

gesteld naar het seksuele leven van de
kotstudent. De resultaten hiervan
werden ons echter niet ter beschikking
gesteld. De reden hiervoor was dat
"dit een ongewenste beeldvorming
kon scheppen over de student .....
Zoals je wel gemerkt zal hebben,

staan er in dit artikel erg veel cijfers.
Deze keer hebben we ons immers
beperkt tot een opsomming van enkele
resultaten van de enquête. In het eerste
deel van de enquête (dat gepubliceerd
werd in de laatste Veto van de vorige
jaargang) vind je meer bedenkingen en
interpretaties van de cijfers. Wie zich
verder zou interesseren voor alle
cijfers. kan altijd terecht bij de afdeling
sociale wetenschappen in de Van
Evenstraat 2C op de 2de verdieping.

Marc Heeren

De enquête heeft enkel betrekking op
'kor'studenten, d.w.z. studenten die in
de inschrijvingslijst van de KUL ver-
meid staan met een th uis- en kot adres.
De 285 ondervraagden staan borg
voor een representatieve steekproef. Kontakt, geld en ... seks

Over kontaktstoornissen klaagt zo
goed als niemand. 77 % heeft veel
kontakt met jaargenoten, 21,~ % heeft
weinig kontakt en 1,1% zoekt of
heeft geen kontakt met jaargenoten.
De cijfers over het kontakt met niet-
jaargenoten wijken hier een beetje van
af: 13% heeft geen kontakt met andere
mensen en 29,5 % verklaart te weinig
kontakt te hebben. De student voelt
dit echter niet zozeer aan als een gemis
aan kontakt: 94,6% vindt dat men in
Leuven voldoende mensen kent om

Brossen
Een student komt naar Leuven om te
studeren. Er wordt dus van hem/haar
verwacht dat hij/zij regelmatig de
lessen zal bijwonen. Uit de cijfers blijkt
dat 38,4 % van de studenten nooit een
les brossen en dat 2% nagenoeg alle
lessen brost. Hiertussen zitten katego-
rieën van studenten die af en toe
niet naar de les gaan (12,1 %), zij die
systematisch brossen (19,2 %) en zij
die systematisch én af en toe brossen
(25,8 %). Deze cijfers werden samen-
gevoegd om te komen tot 2 groepen:
- regelmatige brossers: 54,1 %
- regelmatige lesgangers die minder
dan 20 % van de lessen brossen:
45,9%.

Meisjes zouden, in vergelijking met
jongens, de neiging hebben om de
lessen regelmatiger te volgen. Er is'ook
een klein verschil tussen de humane en
de positieve wetenschappen: 43 %
menswetenschappers katalogizeren
zichzelf als regelmatige lesgangers t.o.
49,6 % eksakte wetenschappers. Ten
derde kan men ook nagaan of de
kandidatuurstudenten meer de lessen
zouden volgen dan licentiestudenten.
Dit verschil is erg frappant: de
studenten uit de kandidaturen brossen
opvallend minder dan de studenten uit
de licentiejaren: 58;3% volgt regel-

Woensdag 23 oktober
2O.30u. FILM T". times of Harvey Mllk (1984) Epstein/Schmiecken. Org.
DAF. In AV. Inkom 60/80.

20.30u. DANS Dubois: Mammame. Stadsschouwburg. Inkom 50-400/
150-500. Org. Klapstuk.

22.00 u. DANS Onafhankelijk Toneel: Absolute Kunst. Naamsestraat 96.
Inkom 150/250. Org. Klapbtuk.

23.00u. KONCERT Jo/a. In 'tStuc. Inkom gratis. Org. Klapstuk.

Donderdag 24 oktober'
20.00 u. WERKGROEP Universitaire Werkgroep Literatuur. Taa/var/ite/ten,

dialoog. In 't Stuc.
20.00 u. MUZIEK Planoreeltal door Marc Erkens. Org. koncertvereniging van
het Lemmensinstituut. In de koncertzaal van het Lemmensinstituut,
Herestraat 53, Leuven. Inkom 120/180.

20.00 u. FILM Eksploratiefilm De Bahama's in Kultureel Centrum, K.
Albertlaan 50. Inkom 80/120. org. Romaanse Poort.

20.30 u. FILM Blrth of a nation (1915) D. W. Griffith. Org. DAF/Stuc i.s.m.
Centrum voor Communicatiewetenschappen. Inkom 60/80.

20.3Ou. GESPREK met rektor prof. Roger DII/emens. In de Grote Aula. Org.
Universitaire Parochie.

20.3Ou. DANS Dubois: Daphn/s é Chloé. Stadsschouwburg. Inkom
50-400/150-500. Org. Klapstuk.

22.00 u. DANS Tompkins: Trahl,ons - Men. Auditorium Minnepoort. Inkom
150/250. Org. Klapstuk.

22.00u. DANS Onafhankelijk Toneel: Absolute Kunst. In Naamsestraat 96.
. Inkom 150/250. Org. Klapstuk.

23.00u. KONCERT Patrlck Fltzgerald. In 'tStuc. Inkom 100/120. Org.
Klapstuk.

Donderdag 17 oktober
20.00 u. WERKGROEP Start Universitaire Werkgroep Literatuur: lees-
motieven. In 'tStuc.

2O.00u. INFO-AVOND Info-avond University Action, Vlamingenstraat 116,
Leuven. Inkom gratis.

2O.3Ou. DEBAT Liga voor de mensenrechten, afdeling Vlaams-Brabant i.s.m
Radikale Kriminologen organiseert een debat over strafrechthervorming
in A.V. Gratis toegang.

20.3Ou. FILM 4 Amerlcan Composers (1983) deel 1: John Cage en deel:
Meredith Monk. Org. Daf. In AV. Inkom 60/80.

:l0.30u. DANS Mutekl Sha: Nlwa. In Vlamingenstraat 83. Inkom 150/250.
Org. Klapstuk.

20.30u. DANS Chlld,IGIass. In instituutvoor Lichamelijke Opleiding. Inkom
300/400. Org. Klapstuk.

21.00u. FILM Misfits in De Komma, Fred. Lintsstraat.
21.00u. FUIF EI Salva dor Komitee. In lsol. toegangsprijs 49 fr.
22.30u. FILM 4 Amerlcan Composers (1983), delen 3 en 4: Philip Glass &
Robert Ashley. In AV. Org. DAF. Inkom 60/80.

23.00u. KONCERT Maxlmallst/ln 'tStuc. Inkom 100/120. Org. Klapstuk,

Vrijdag 18 okiober
20.3Ou. DANS Mutekl Sha: Nlwa. In Vlamingenstraat 83. Inkom 150/250.
Org. Klapstuk.

20.30 u. DANS Childs/GIass. In Instituut voor Lichamelijke Opleiding. Inkom
300/400. Org. Klapstuk.

23.00u. KONSERT Union. In 'tStuc. Inkom gratis. Org. Klapstuk.

Katechetika
• Di 22 okt: Doop TD in de
Thierbrau.
• Do 24 okt: derde presidium in de
living van de takbar om 20.30 u.

Landbouw
• Do 17 okt: landbouw TD in Thier
om 22.00u.

Zaterdag 19 oktober
2O.30u. DANS Chllds/GIass. In Instituut voor Lichamelijke Opleiding.
Inkom: 300/400. Org. Klapstuk.

23.00u. KONCERT Mashenka. In 'tStuc. Inkom gratis. Org. Klapstuk.

Medika
• Do 17 okt: wereldrekordpoging
"aard appelschi 11en"; start om
15.00 u gevolgd door gratis friet
met mayonaise.
• Zo 20 okt: jazz-avond.
• Ma 21 okt: Drankje van de week
'Duvel' aan 30 fr. Videogames vanaf
21.00u, met drankjes te winnen.
• Di 22 okt: café-masqué.
• Wo 23 okt: "De nacht van de
verkoolde merguez", pikante
worstjes met brood en griekse wij
vanaf 20.00 u.

Vrijdag 25 oktober
20.30 u. DANS Dubois: Daphls é Chloé. Stadsschouwburg. 'Inkom 50-400/
150-500. Org. Klapstuk.

22.00 u. DANS Tompkins: Trahlsons - Men. Auditorium Minnepoort. Inkom
150/250. Org. Klapstuk.

22.00 u. DANS Onafhankelijk Toneel: Absolute Kunst. Naamsestraat 96.
Org. Klapstuk.

23.00u. KONCERT The Gruff Men. In 't Stuc. Inkom gratis. Org. Klapstuk.

Maandag 21 oktober
2O.30u. FILM The times. of Harvey Mllk. Epstein/Schmiechen (1984). Org.
DAF i.s.m. De Roze Drempel Leuven. In AV. Inkom 60/80.

20.30u. PRAATFORUM Michel FolIetop de Kansel in De Kansel (Muntstraat
15). Toegang gratis.

20.30 u. DANS GrouplO. Vlamingenstraat 83. Inkom 150/250. Org. Klapstuk.
22.00u. DANS Onafhankelijk Toneel: Absolute Kunst. In Naamsestraat 96.
Inkom 150/250. Org. Klapstuk.

TENTOONSTELLINGEN
KOMMA, Frederik Lintsstraat 45. Tot 31 oktober. Herman Labro, zeefdruk.
Openingsuren: 11.00 tot 2.00 uur.
GALERIJ PERSPEKTIEF, Sint-Antoniusberg 3. Tot 31 oktober. Marino
Weg her, tekeningen. Dinsdag tot zaterdag van 10.00 tot 18.oou.
ABB. Minderbroederstraat 8. Tot 31 oktober. Kunst in huis. Maandag tot
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.
STEDELIJKE AKADEMIE, Leopold Vanderkelenstraat 30. Tot 3 november
Overleden leraars van de Stedelijke Akademie: schilders en grafici.
Werkdagen van 10.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 18.00 u, weekends van 14.00
tot 17.00u.
NAAMSESTRAAT 96, op de eerste verdieping. DOCH DOCH. Elke dag van
11.00 tot 19.00 u. Tot 27 oktober. Met: Ludger Gerdes, Dan Graham, Gorik
Lindemans, Bruce Nauman, Onafhankelijk Toneel, Herman Pitz, Aldo Rossi,
Thomas Schütte, Jan van Oost. Organisatie Klapsfuk.

Dinsdag 22 oktoberVTK
• VTK organiseert gitaarlessen :
- Fingerpicking (blues, klassiek,
improvisatie, teorie).

- drie groepen van beginners tot
gevorderden. De 15 lessen van
elk 2 uur kosten 1900 fr. Inschrij-
vingen maandag 21 oktober bo-
ven 'tStuc (tweede verdieping).

- Meer inlichtingen in Cafë Wie-
ring vanaf 19.00 uur.

20.00 u. STARTVERGADERING. Open startvergadering Agalev-studenten
Leuven, in Dialoog, Blijde Inkomststraat 109. Voor nieuwe mensen en
oude medewerkers. Samen overleggen wat er zal gebeuren dit jaar.

20.30u. FILM Gebroken Spiegels (1984). Marleen Goris. Org. DAF i.s.m.
Vrouwenhuis Leuven, A'dams hoerensyndikaat "De Rode Draad" in AV.
Inkom 60/80.

20.30 u. DANS GrouplO. Vlamingenstraat 83. Inkom 150/250. Org. Klapstuk.
22.00u. DANS Onafhankelijk Toneel: Ab$olute Kunst. Naamsestraat 96.
Inkom: 150/250. Org. Klapstuk.


