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KwastixGroucho
Kwastix? Klasfix? Mastix? Kwistax? 3 van de
bovenstaande namen figureren in de nieuwste
Asterix. De andere naam staat garant voor
strobalen, nadarafsluitingen, helmen en bui-
len. Uitleg en tekst op pagina 7.

Oeps. Weer een gewild zetfoutje. Boven-
staand titeltje doet je zeker denken aan de
besnorde Marx-brother. Op bladzijde 6 gaat
het over een echte Marx-brother: Alexander
Grouchko, tweede sekretaris van de Sovjet-
russische ambassade in Brussel. Volgende
week komen de Yankees, en onze lotgevallen
in de Brusselse ambassade, aan de beurt.

'-
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Realiteit
Over woord en realiteit konden we u al
boeiend onderhouden. Over beeld en realiteit
nu ook. Echtwaar.Vergewis u ervan op pagina
4.

Weer een festival/ Een Europees geval/ Op
pagina 5/ Dichten wij u stijf.Vandinsdag 17 tot
zondag 22 november klinkt in alle toonaarden
de poëzie doorheen deze stad. Rond het tema
de dichter en zijn lezer, tot u geen gedicht meer
horen kan.

Professor Droste over Taal en Denken

"Religie kon nooit uitgedacht
zijn door een komputer"
Hetmoet zowat sinds de verschijning van het boek Göde' Eschet;

Bach (1979) van Douglas Hofstadter zijn dat er een grote
publieke belangstelling bestaat .voor het onderzoek in verband

met het menselijk denken. De disciplines die zich· met onze
schedelinhoud bezighouden, zijn haast niet op te sommen. Het boek van
Hofstadter illustreert deze wijdlopigheid overigens perfekt: de auteur
jongleert er met wiskunde en met muziekteorie, met filologie en biologie,
met komputerteorie, Artificiële Intelligentie en psychologie. Een
boeiende, maar tegelijk verwarrende cocktail (literair en stilistisch valt er
op het werk overigens heel wat af te dingen). ./

Hoedanook: één van de kernproblemen
die Hofstadter in zijn boek aanraakt - en
ätLniE ~. Ja.,jl~ ')04 i.,?,:

dromende denken omzetten in een
logisch-kausaal denken. AI kommunice-

~!l zekere orde aan te
brengeft 'm je iOéeeri. Bij dát àánbrengea
van orde word je op schitterende wijze
geholpen door de struktuur die aan de
natuurlijke taal eigen is,»

"In de natuurlijke taal gaje normaJiter
van iets bekend naar iets onbekend. In de
uiting: "Dat huis daar is nodig aan een
opknapbeurt toe" is "dat huis, daar" de
bekende informatie en "is nodig aan een
opknapbeurt toe" de onbekende infor-
matie. Die hele uiting wordt dan geïnte-
greerd en wordt dan bekend. In de
volgende zin kun je dan weer onbekende
informatie toevoegen: "Wat mij stoort,
is dat dat dak helemaal niet goed is." En
zo kun je verder gaan. Dat wil dus
zeggen dat je op deze manier van
schakeltje naar schakeltje wandelt, om
een heel komplex idee aan de ander over
te brengen. Het is met name de taal ze~
die de mogelijkheid biedt om op deze
manier een soort breiwerkje te maken,
waarin het ene keurig in het andere
schakelt»

menselijk denken en over de mate
waarin dit denken door een vorm van
kunstmatige intelligentie (komputers en
expertsystemen) kan geëvenaard wor-
den. Hofstadter spekuleert: "Het kan".

Is de mens dan een gesofistikeerde
komputer van vlees en bloed? Dat is
alvast niet de mening van Professor Flip
Droste, die volgende donderdag in het
tweede deel van zijn Universitaire Con-
ferentie zijn visie op deze en aanver-
wante problemen zal uiteenzetten. Dros-
tes boek Voor de spiegel van het denken
is trouwens net van de Universitaire Pers
gerold. Zijn uitgangspunt is taalfiloso-
fisch: Voor de spiegel van het denken
handelt over Taal en Denken en over de
manier waarop de natuurlijke taal een
rol speelt in het denken en vice versa.
Droste verdedigt de stelling dat de
natuurliJke taal een noodzakelijke voor-
waarde is om te kunnen redeneren:
logische argumentaties opbouwen, ge-
dachten op een gestruktureerde manier
aan mekaar koppelen zodanig dat dit
leidt tot een losiscbe konklusie; dat kan
alleen via de taal. Via de taal denken we
op hoog niveau.

Veto: U beschouwt de natuurlijke taal
als de belangrijkste denkkode en als de
enige We die ook bij het redeneren te
pas komt. Is dal kultureel of struktu-
reel?

Droste: "Ik denk dat dat het evolutieve
eindpunt van de mens is. Anders gesteld:
de taal is nu eenmaal het meest karakte-
ristieke middel waarmee we onszelf in
stand houden. En de taal heeft zich
ontwikkeld tot een systeem dat zich bij
uitstek leent voor het ontwikkelen van
nogal komplexe redeneerketens. Ik rou
het nog anders kunnen stellen: in een
droom heb je een reeks ideëen die met
elkaar verbonden zijn en die toch een
soort gesloten verbaal vormen. Hoe is
het nu als je niet droomt en er zich toch
gedachten ontwikkelen? Ik denk dat die
gedachten zich dan anders ontwikkelen
dan in de droom, namelijk als een soort
keten met een vrij sterke inwendige
logika en inwendige konsistentie. Zodra
dat denken een kommunikatieve waarde
krijgt, ga je krachtens je opvoeding en
krachtens de kultuur waarin je leeft dat

Analogisch

gebonden aan een kode want het is niet
zo dat de ene archtitekt totaal anders
denkt dan de andere architekt. Van groot
belang hierbij zijn bijvoorbeeld de uit-
voeringsmodaliteiten, dat is het plan van
aktie dat gebaseerd is op je model Met
andere woorden: je kunt als architekt
denken in lijnen en vlakken, maar als
komponist zou je dat niet kunnen. Als
komponist denk je natuurlijk in klank-
reeksen. Daarbij is de uiteindelijke
uitvoering ook weer bepalend voor het
model dat je gaat opstellen. Ik onder-
scheid daarom twee hoofdkategorieën:
enel'1;tidsde analoge modellen, die sta-
ti -\iiï aant zijn, eIt' anderzijds Oe
lineaire modellen. Als je architektonisch
denkt, ontwerp je in eerste instantie toch
'totale beelden', die niet zozeer hun
kwaliteit ontlenen aan de reeksvorming,
maar wel aan de totaliteit»

Mens gedacht
Veto: Komputers kunnen volgens u de
mens niet evenaren omdat ze niet asso-
ciatief kunnen denken.

Droste: "Omdat ze niet lateraal ~Dnen
denken, ja. Er komt bovendien nog iets
bij: denken is niet alleen een kwestie van

Vervolg op p.S

Poëziek

Flip Droste: "Een mens denkt niet; hij wordt gedacht"

Alma-schotels 12 fr duurder?

Studentenjobs verliezen
aantrekkingskracht

Veto: Maar die 'kommunlkaueve' funk-
tie die ü de ~rlijke taal toeschrijf/, is
een vorm van utilitaire /wmmuniktltie.
Bestaat er ook niet een soort artistieke
/wmmunikatie die misschien nog belang-
rijker is?

Droste: «Ja. Kijk: in de kognitieve
psychologie heb je twee richtingen. De
ene richting zegt: het denken berust op
één specifieke taal, de 'language of
thought'. Dat is een soort logika. De
andere opvatting zegt: we moeten ten-
minste twee typen kodes onderscheiden.
Enerzijds de kode wals die in de De t:-vee-uren-regel== gekaderd wor-
natuurlijke taal tot uitdrukking komt en den JO de onderwerping v~n werkgev~rs
die heb ik wel eens de lineaire kode en werknemers aan de sociale zekerheid.
genoemd, en anderzijds de analogische In het verleden wer~en werknemers, die
kode. Een voorbeeld van de analogische 2 uur per dag of mmctt:r waren tew~rk-
kode: je kunt het beeld van je vader, je gesteld,. aan de betaling van SOCIale
moeder, je vriend of vriendin foutloos zekerheid onttrokken.
oproepen» Dit leidde uiteraard tot heel wat

«Deze kode speelt voor de architekt misbruiken. In de schoonmaak- distri-
bijvoorbeeld een zeer grote rol. Als die . buti~- en horekasektor en bij de beoefe-
iets wil ontwerpen, ~ maakt hij een naars van vrije beroepen (voor 'hun
mod~l, een .prefiguratief mod~1.~aar de sekretaressen) werden halftijdse of zelfs
architekt die scheppend bezig IS, denkt voltijdse jobs opgesplitst in een veelheid
natuurlijk niet in een logische keten, van 2-uren jobs. Zo ontsnapte men aan
zoals in het talig denken. Een architekt de betaling van de werkgeversbijdrage.
denkt in de eerste plaats in ruimten en Het waren dan ook de vakbonden die
vlakken. Ook. daarbij ~ je natuurlijk sinds 1979 al, heftic tegen deze readi~

Reeds in de loop van de vakantie werd bekendgemaakt dat de
zogenaamde twee-uren-regel per 1 oktober 1987 rou worden
afgeschaû, Een jarenoude eis van de vakbonden werd plots

realiteit. Via studentenvoorzieningen werd bij de ministerraad aange-
drongen op een uitzonderingsmaatregel voor de universitaire instellin-
gen, omdat ook reeds in andere geledingen van het onderwijs deze
uitzondering werd toegekend. Doch de ministerraad van 6 november -
de laatste van de regering Martens VI - is hierop niet ingegaan. Student
of niet: op lange termijn zijn we allemaal de peer. Leest u vooral
verder ...

protesteerden. En ze hebben het uitein-
delijk gehaald: per 1 oktober werd de
tegel afgeschaft.

Uitzondering
Naast al die misbruikers waren er echter
ook instellinge» die zich strikt aan de
vastgestelde normen hielden. De KUL
en Alma bijvoorbeeld namen onder deze
regeling heel wat jobstudenten aan. Tot
grote tevredenheid van beide partijen:
studenten verdienden een centje bij, de
instellingen kwamen er goedkoper van-
af

Paniek alom dus, toen de afschaffing
van deze maatregel bekend werd. Vanuit
de verontrustende vast.sle~ dat het

(Foto Luc Dengis)

nieuwe KB een grote budgettaire weer-
slag zou hebben, diende men een aan-
vraag in bij de ministerraad om voorals-
nog een uitwndering te maken. Dit werd
gemotiveerd met het feit dat reeds in
andere geledingen van het onderwijs een
dergelijke uitzondering werd .toege-
staan.

Maar niet alleen de eerlijke, ook de
oneerlijke toepassers van de vroegere
twee-uren-regel tekenden protest aan
tegen het nieuwe KB, met name de
horekasektor. En dit speelde bij de
uiteindelijke beslissing van de minister-
raad duidelijk mee. Vooral onder druk
van de liberale fraktie, die de midden-
standers vlak voor de verkiezingen niet
wou achteruitstellen door een uitzonde-
ring te maken voor onderwiislnstellin-
gen, werd de aanvraag tot uitzondering
uiteindelijk afgewezen ..

Studenten
Veel studenten hebben in het verleden
onder dit statuut een job tijdens het jaar
aangenomen. Dat dit nu onmogelijk
wordt gemaakt, komt de student uitein-
delijk ten goede. De werkgever dient
hem nu te kontrakteren, waardoor hij
een aantal rechten verwerft: vakantie-
geld, verzekering tegen loonverlies inge-
val van ziekte. Bovendien wordt vanaf
de leeftijd van 20 jaar de gepresteerde
arbeid in rekening gebracht voor het
bepalen van het pensioen, en heeft de
student na een ononderbroken tewerk-
stelling van 5 maanden recht op een

eiaarspremie.

vervolK 111' P. 3
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WimArras

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op het redaktiesekretariaat
in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde onder-
werpen of op Leuvense (studen-
ten)aktualiteit, 'en ondertekend zijn
met naam, studiejaar en adres. Wie
liever niet heeft dat zijn naam gepu-
bliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties inbe-
grepen; dit komt overeen met ca. I
getikte blz. met een dubbele interli-
nie) worden in principe ingekort,
Behoudens deze restriktie worden
brieven geplaatst zoals ze ons berei-
ken.

Protea
I

. Geschokt lezen we het proza van Buysse,
Willemse en De Witte in Veto nr. 7. Met
fluwelen handschoenen, doch vastbera-
den verdedigden ze immers allen een
afgrijzingwekkend regime ..

. We argumenteren:
- Op jacht naar superwinsten deden de
blanke kolonisatoren ook Zuid-Afrika
aan. Vandaag houden de blanken deze
winsten uit Zuid-Afrika stevig in handen
door middel van een staatssysteem
waarin 75 % van de mensen van alle
rechten ontzegd worden. Onder de fi-
nanciers van de wapens waarmee dit
terreurregime zich in stand houdt, be-
hoort onder andere A. V1erick, voorzit-
ter van Protea, ex·CVP minister en
voorzitter van de Kredietbank (derde
grootste lener aan Zuid-Afrika; de op-
brengst van één op zestien Krügerrands

gaat rechtstreeks naar het Zuidafrikaans
leger). Spreken van een "dialoog" (sic)
met een regime waar alleen het geluid
van de wapens het haalt, getuigt van een
cynische sympathie voor de dictatuur in
Azanië.

overeenstemming met de feodaal-hië-
rarchische structuren in de "K" van
"KUL", maar de demokratische "K"
van volksKerk in Nicaragua kan op onze
steun rekenen (Internationale Solidari-
teit: Nicaragua nr. 6, p. 35).

Namens MLB
Bart Capéau

Nvdr: polemiek gesloten.

SDI
In uw Veto van 9 november laatstleden
publiceert U een interview met Prot:
R. Coussement, en een begeleidende
tekst van Lode Desmet en Geert Coene:
"Over een verkeerd begrepen loyauteit"
(p. 4). Daarin schrijft U letterlijk: "Het-
zelfde gevoel van achterdocht troffen wé
ook aan bij de assistenten en de weten-
schappelijke medewerkers van Professor
Coussement. Ze waren niet bereid zich
openlijk door Veto te laten benaderen."
(einde citaat).

Dit citaat is zeker niet juist, en wijst
ofwel op nonchalance, ofwel op kwade
wij vanwege Uw journalisten. Profes-
sor Coussement heeft drie assistenten
en lof wetenschappelijke medewerkers
die rechtstreeks met hem samenwerken.
Geen van deze drie is ooit door Veto
benaderd, noch telefonisch, noch via een
brief: noch via een bericht op ons bureel.
Dat wij op het ogenQllk van Uw bezoek
niet aanwezig waren in het IKS, is zuiver
toevallig en-te wijten aan hef voorberei-
den van een experiment aan het cyclo-
tron te Louvain-la-Neuve,

Guy Scheveneels
Frank Hardeman

Gerda Neyens
rechtstreekse medewerkers

van Prot: R. Coussement

_-

- Vanuit dezelfde demokratische opstel- Nvdr: Prof Coussement is de direkteur
ling zijn we inderdaad niet steeds in van het hele Instituut voor Kern- en

enaan

- Dat dezelfde mensen ook in België
hun best doen om hun winsten te beveili-
gen hoeft ons dan ook niet te verwonde-
ren. Zo is de CVP-PVV regering erin
geslaagd de laatste zes jaar de brutowin-
sten van del grote bedrijven te doen
stijgen met 145 % (jaarverslag Nationale
Bank 1986, pag. 99). De balans voor de
bevolking is even glansrijk, maar dan in
omgekeerde zin: 15 % inlevering op de
koopkracht. Dit beleid kan men maar
blijven verdedigen als men weerloze
mensen als zondebok zoekt en ondemo-
kratische methoden gebruikt. Zo schold
PSC minister Michel van Binnenlandse
Zaken onlangs de immigranten uit voor
barbaren, te. vergelijken met de inval-
lende horden in het Romeinse, Rijk
(Eksklusief p. 58). En Brussel wordt de
Kleine Apartheid van België: 25 % van
de volwassenen hebben er niet eens
stemrecht. Vanuit haar fundamenteel
demokratische opstelling schrijft de
PVDA in haar programma het orde-
woord stemrecht voor de gastarbeiders
omdat alle mensen gelijk zijn; omdat
algemeen stemrecht de basis is van de
demokratie; omdat zij als gastarbeiders
mee de rijkdom van België voortbrengen
en belastingen en sociale zekerheid beta-
len; omdat de gastarbeiders zich slechts
kunnen verweren tegen racisme als ze
over volledige politieke rechten beschik-
ken (PVDA gemeentelijk programma
1982, p. 33).

wordt de Nicaraguaanse revolutie afge-
daan als iets vrij banaals, wat een lichte
vooruitgang voor het volk heeft meege-
bracht. Nochtans werd een sprong voor-
waarts verricht op alle vlakken in Nica-
ragua. De grond werd herverdeeld onder
de arme boeren en het analfabetisme
werd op acht jaar tijd teruggedrongen
van 55 tot 13 %. Het onderwijs is nu
gericht op de echte noden van het volk:
landbouw, volksgezondheid, .... en niet
meer op het vormen van kaders in dienst
van de multinationals. Gezondheidszorg
is bijna gratis, en ook op het platteland
georganiseerd. De overgang van cura-
tieve naar preventieve geneeskunde is
merkwaardig, waardoor de kindersterfte
met 113 is teruggelopen op 6 jaar tijd.
Dit is niet het gevolg van een banale
overgang maar van een fundamentele
anti-imperialistische revolutie. Nicara-
gua en de andere derde-wereldlanden
strijden dagelijks tegen de supermachten
die hen uitbuiten. Hun strijd op leven en
dood toont de vredesbeweging waar het
in feite om gaat: de drang naar wereld-
overheersing van de supermachten en de
macht van de economische monopolies

, die zich op de winstgevende oorlogsin-
dustrie storten hebben een dubbel
zwaard van Damocles gecreëerd; de
schuldenlast boven het hoofd van de
derde wereld en de dreiging van een

Namens ll-ll-ll-studenten vernietigende oorlog boven het onze.
5 namen / Om die reden zijn NIcaragua en

Nvdr: Dat de informatie over 11.11.11 de anti-imperialistische bevrijdingsbe-
een week te laat kwam is geen kwaad wegingen van de derde wereld de voor-
opzet; maar een onvolkomenheid in onze naamste bondgenoten van de vredesbe-
planning. Wij zijn tenslotte ook maar weging. Dàt. heeft Nicaragua met de
vrijwilligers... vredesbeweging te maken.

Stralingsfysica. Met "de assistenten
en wetenschappelijke medewerkers van
Prof Coussement" verwezen wijdan ook
naar alle personen daar werkzaam.

11.11.11
In naam van l l-Ll-Ll-Leuvense Stu-
denten wensen we te reageren op het
commentaar van Veto bij de foto's naar
aanleiding van de l l-Ll-Ll-campagne
(in Veto nr. 6). Vooreerst willen wij
hierbij duidelijk stellen dat de verant-
woordelijkheid voor de commentaar bij
de foto met rektor Dillemans volledig bij
Veto ligt. Wij voelen ons hierbij gebruikt
als middel om persoonlijke anti-Dil-
lemansgevoelens van een Veto-mede-
werker te uiten.

De informatie over de 11-11-11-
campagne in Veto nr. 7 vonden we al
heel wat beter. Wel spijtig dat dit niet een
weekje vroeger kon worden gepubli-
ceérd. Enkel een tendentieuze commen-
taar tijdens de aktieweek en echte infor-
matie over de campagne na de aktie-
week van de Leuvense studenten laat
ons dan ook met een onvoldaan gevoel
achter.

Vredesbeweging
.In Veto nr. 6 (lezersbrief) stelt Pau! De
Munter dat de. vredesproblematiek en de
Nicaragua-problematiek van elkaar ge-
scheiden moeten blijven. Bovendien

SCHRIJFT U?
Veto zoekt

redaktionele medewerkers

Jaar van het milieu

Vreem
en in A1ma"A fval is grondstof',

luidt de slagzin. Hij
doet terecht vermoe-

den dat het gaat om een kampagne
rondom recyklage. Studenten die
regelmatig in Alma 2 eten hebben
het pamflet wellicht al in handen
gehad jen als je er langs rijdt sprin-
gen ze dadelijk in het oog: de
bollenparken. Het gaat om een
initiatief van de Openbare Vlaam-
se Afval Maatschappij (Ovam) in
samenwerking met de stad Leuven.
De sensibilisering is in handen van
Intermedium, maar naar de stu-
denten toe verloopt de informatie-
doorstroming tamelijk gebrekkig,
hoewel zij in Leuven toch een niet
te verwaarlozen groep afvalprodu-
ceerders vormen. Vandaar...

De 10 miljoen Belgen produceren ieder
jaar een afvalberg van 3 miljard kilo-
gram, een enorme hoeveelheid waarbij
meteen de vraag rijst: waar moeten we
er mee naar toe? Het grootste deel
(55 %) van de afvalberg wordt gestort op
gekontroleerde stortplaatsen, het huis-
vuil wordt kleiner gemaakt en volgens
speciale technieken begraven. 40 % van
het afval wordt verbrand in grote ver-
brandingsinstallaties, wat het voordeel
biedt dat de hoeveelheid afval die gestort
moet worden kleiner is. Nadelen echter
zijn de vrijkomende verbrandingsgassen
en de hoge kostprijs. Slechts 5 % van het
huisvuil wordt verwerkt tot kompost of
bodemverbeteraar.

Pilootprojekt
Een andere oplossing, althans voor een
groot deel van het afval is recyklage,
maar om dat te verwezenlijken moet het
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De bollen Gerard!

afval gescheiden worden en precies dat is
de bedoeling van de wijkcontainerpar-
ken of bollenparken. De bollen werden
ontworpen en' geleverd door een privé-
firma en de stad Leuven zorgt voor de
plaatsing, de ophaling en heeft de op-
brengst van herwonnen materiaal. Het
gaat hier om een pilootprojekt; de bol-
lenparken blijven gedurende één jaar
staan en in geval van een positieve
balans kan men werken aan uitbreiding.
Voorlopig blijft Leuven de enige stad in
Vlaanderen die over bollen parken be-
schikt.

De aard van het afval dat men in de
bollen kwijt kan is erg verschillend,
evenals de bestemming ervan. Voor glas
en papier is die wellicht bekend. Ieder-
een heeft waarschijnlijk al voor een of
andere jeugdbeweging oud papier rond-
gehaald waarvan kringlooppapier en
gedeeltelijk ook krantenpapier gemaakt
wordt. .

Bij de glascontainers is het enige
verschil tegenover vroeger dat' wit en
gekleurd glas afzonderlijk verzameld
wordt omdat men anders bij menging
onzuiverheden krijgt waardoor de kwa-
liteit vermindert. Het recykleren van
plastiek daarentegen is nog altijd een
probleem omdat vanwege de vele ver-
schillende soorten het herwerkte mate-

riaal veel te broos is. Het plastiek
wordt daarom voorlopig opgeslagen tot
men een geschikte herwerkingsmetode
vindt.

Batterijen
Ook het tin en ijzer waaruit blik bestaat
kan, mits. voldoende zuiverheid, gemak-
kelijk herwonnen worden. Hetzelfde
geldt voor het metaal van batterijen
(kwik en in sommige gevallen zilver)
maar het verzamelen van batterijen is
vooral belangrijk om te voorkomen dat
het kwik in het milieu terecht komt,
aangezien het een zeer gevaarlijke stof is
die het zenuwstelsel van mens en dier
aantast.

Het projekt van de wijkcontainerpar-
ken of de bollenparken biedt echter
slechts een gedeeltelijke oplossing (men
kan nog niet met alle soorten afval in de
bollen terecht) voor één van de vele
zaken die er mislopen met ons milieu,
Om aan al die verschillende problemen
eens de nodige aandacht te kunnen
besteden werd het jaar 1987 uitgeroepen
tot het Europees Jaar van het leefmi-
lieu. Door mee te werken aan de
recyklage kan Jan met de Pet de steeds
voortschrijdende milieuvervuiling een
beetje tegenhouden, maar de grote taak
ligt ongetwijfeld bij de industriële bedrij-

ven. Afwachten wat zij terecht brengen
van de goede voornemens die ze hebben
voor het jaar van het leefmilieu,

Lieve Pu!tau

CwÉ L jll1 Lev VE'IJ )
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Verslagen Akademische Raad

Over Eksainens en...
Kulak
Vorige week maandag en 12

oktober vergaderde de A-
kademische Raad (AR).

De AR is, naast de Raad van
Beheer, het hoogste bestuursorgaan
aan de KUL en houdt zich ledig
met het uitstippelen van de inhou-
delijke beleidslijnen. Voor de stu-
denten zitten dit jaar op AR Carl
Steyaerts, Wouter Gevaerts (posi-
tieve wetenschappen), Paul Vande-
put en Erik Paredis (humane we-
tenschappen ).
Hoewel op 12 oktober het akademiejaar
nog maar net begonnen was, stonden
toch al enkele aanvragen tot verandering
van het eksamenreglement op de agen-
da.
De eerste vraag kwam van de fakul-

teit geneeskunde. Dekaan Casteels stelde
voor de vooreksamens (of paaseksa-
mens) in de eerste kandidatuur genees-
kunde altijd te organiseren tijdens de
derde week van maart, of dat nu onder
de paasvakantie valt of niet Om de
normale duur van het tweede semester te
handhaven, zou ter kompensatie de
paasvakantie met één week verminderd
worden. Voor de studenten moet dit een
betere studieplanning mogelijk maken
doordat zij meer tijd hebben tussen de
vooreksamens en de eerste zittijd. De
studentenvertegenwoordiging wierp
echter op dat door de spreiding van de
eksamens de studiedruk zou verhogen en
de eksamenstress nog vroeger zou begin-
nen. Bovendien is er geen blokverlof
voorzien vóór de vooreksamens. In de
Kulak, waar een analoog systeem be-
staat, is dat wel het geval. De Raad nam
het voorstel toch aan. Aan de fakulteit
geneeskunde om te beslissen of een
b\oberlof wordt ingelast. ..

Vooruitdenken
Een tweede voorstel tot wijziging van
het eksamenreglement kwam van de
rektor zelf. Hij stelde voor de vrijstellin-
gen voor een bisjaar van 14 naar 12 op
20 te brengen. Op die manier zou
Leuven hetzelfde vrijstellingensysteem
krijgen als de andere universiteiten en
bovendien zou de wijziging passen in een
verandering van de wetgeving op de
akademische graden in de richting van
een kredietpuntensysteem. De studen-
ten, gesteund door verschillende deka-

nen, pleitten evenwel voor het behoud
van de 14 op 20. De reden daarvan is
vooral "psychologisch". Wanneer op
een eksamen een student zijn stof
redelijk kent, kan de prof oordelen dat
die student voor tweede zit - maar
daarom nog niet voor een bisjaar - een
vrijstelling verdient Door die verande-
ring in kwoteergedrag zou meteen ook
het globale percentage dalen ... en de
tweede vereiste voor vrijstellingen in een
bisjaar, namelijk "de helft van de punten
halen", zou ook moeilijker bereikbaar
worden. Trouwens, door dit psychologi-
sche effekt zouden ook het aantal
onderscheidingen dalen. De Raad bleek
uiteindelijk akkoord te gaan met deze
zienswijze en het voorstel werd voorio-
pig afgevoerd.
Het volgende agendapunt betrof de

installatie van het internationale pro-
gramma "M.A. in European Studies".
Bedoeling van dit soort programma's -
er zijn er al enkele en er staan er nog op
stapel - is buitenlandse, liefst Ameri-
kaanse studenten, aantrekken. Alhoewel
dit programma het resultaat zou zijn van
"intensief overleg" bleek op de Raad zelf
dat men gewoon vergeten is om één van
de belangrijkste aspekten van de Euro-
pese kultuur, de filosofie en de teologie in
het programma in te bouwen. Om zulke
fouten te vermijden stelden de studenten
voor om eerst algemene richtlijnen uit te
werken voor derde cyklusprogramma's
en daarna over te gaan tot de konkrete
invulling. Met de verschillende bezwa-'
ren werd evenwel geen rekening gehou-
den en het programma wordt opgestart,
of zoals vice-rektor Deruyttere na de
vergadering zei: "Wij bewonderen het
idealisme van de studenten in zo'n
zaken, maar de universiteit moet voor-
uitdenken.". Ondertussen worden de
eerste brochures al verdeeld ia de USA,
met het programma in zijn oorspronke-
lijke vorm.

Dreiging
Op 9 november vergaderde de AR voor
de tweede keer dit akademiejaar. Op de
agenda stonden een aantal interessante
punten, maar ook de bespreking van de
verslagen van het Bureau van Akademi-
sche Raad (BAR) was niet mis. We
vernamen onder andere da. er momen-
teel 3.600 studenten zijn in Ekonomi-
sche en Toegepaste Ekonomische We-
tenschappen (ETEW) (ongeveer 200

meer dan vorig jaar). Een aantal proffen
lijkt de druk niet meer aan te kunnen en
voor het volgend akademiejaar dreigt
men in ETEW met (in volgorde van
belangrijkheid): een totale stop op
nieuwe studenten (numerus clausus) of
een ingangseksamen of een 'verkennen-
de' proef bij de abituriëntendagen (die
dan later als selekterend gebruikt zou
worden) of het voeren van negatieve
reklame. Een tweede opmerkelijk
nieuwtje: het BAR stelt voor om,
wanneer de index 2,5 % bereikt, de
inschrijvingsgelden opnieuw te verho-
gen. Binnen de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad wil men zelfs al bij 2 %
verhogen. "Deze politiek van aanpassing
aan de levensduurte is toch logisch,
niet?", aldus Dillemans.

Bevoegdheden
De agenda dan. De rektor bleek een nota
geschreven te hebben over studentenbe-
geleiding. De idee achter de nota was het
probleem van studentenbegeleiding
(monitoraten, repetitoren tesisbegelei-
ding...) globaal te bekijken. Het advies
van de AR zou dan toevertrouwd
worden aan de Onderwijsraad (OR).
Maar binnen de GR, waarvan Dille-
mans ook voorzitter is, is net een
werkgroep Studentenbegeleiding ge-
start, met de uitdrukkelijke bedoeling
om advies uit te brengen aan de AR. De
studentenvertegenwoordiging; vond dat
enkel die laatste weg de juiste was,
vooral omdat de Onderwijsraad precies
geïnstalleerd is met de bedoeling advie-
zen te geven aan de AR en niet
omgekeerd. Uiteindelijk was het niet
duidelijk wat er met de nota zou
gebeuren.
Hetzelfde probleem van bevoegd-

heidsverdeling kwam even later op-
nieuw aan bod, ditmaal naar aanleiding
van een nota waarin Dillemans een
voorstel formuleert voor een polyvalente
kandidatuur rechten. Dekaan Blanpain
wil dat de geëigende kanalen gerespek-
teerd worden en dat eerst het advies van
zijn fakulteit ingewonnen wordt. Trou-
wens, binnen de OR is nu ook een
werkgroep Polyvalente Kandidaturen
opgericht. en rond Januari zal haar
voorstel naar de fakulteiten gaan. Daar-
na wordt het besproken in de AR.

De polyvalente kandidaturen kwamen
ook ter sprake bij het agendapunt over
de onderwijsbevoegdheid van de Kulak.
De Kulak bestaat nu 22 jaar en men
moet zich nu maar eens bezinnen over
welke richting men met Kortrijk uit wil.
De Raad werkte de volgende beleidslij-
nen uit:
1. De Kulak is een geslaagd projekt, dus
houden zo;
2. In Vlaanderen mag er geen verdere

Studentenjobs
Vervolg van p. I

Aan de andere kant houdt het nieuwe
KB een bedreiging in voor de toekomst
van de jobstudenten. Een werkgever zal
minder vlug geneigd zijn om jobstuden-
ten aan te werven, omdat hij nu ook
voor hen sociale zekerheid moet afdra-
gen. De voortdurende wisseling van
jobisten is voor zijn administratie een
kostenverhogend element. Op termijn
zal hij dus voor meer vast personeel
kiezen. In de fakulteitsbar van de rechten
is dat trouwens al gebeurd.
Kiest een werkgever toch voor een

jobstudent, dan moet ook de student zelf
zich van enkele negatieve konsekwenties
bewust zijn. De werkgever zal immers
geneigd zijn de student voor een lange
periode aan te werven. Dit houdt het
gevaar in dat de student de maximum-
grens van 60.000 fr overschrijdt, waar-
door hij fiskaal niet langer als persoon
ten laste kan beschouwd worden. En
bovendien impliceert het nieuwe KB
dat, wie tijdens het jaar ook maar 1 uur
in loondienst heeft gewerkt, niet langer
in aanmerking kan komen voor de
traditionele studentenjob tijdens de va-
kantie.
Dit laatste probleem stelt zich mo-

men teel binnen Alma. In afwachting
van een gunstig antwoord van de
ministerraad nam Alma immers tijdens
de maand oktober studentenjobisten aan
onder de oude regeling. Nu de uitzonde-
ring niet is toegekend en het nieuwe KB

in werking treedt per 1 oktober, is Alma '<!
verplicht een rechtzetting te doen en de "
studenten voor oktober een kontrakt te
geven. Hierdoor staan die studenten
voor een voldongen feit: ze mogen hun
vakantiejob vergeten. Binnen Alma en
de juridische dienst is men druk doende
om voor die gevallen vooralsnog een
oplossing te vinden.

Deficit
Maar de problemen binnen Alma zijn
groter dan dat. En het zou wel eens goed
kunnen dat niet alleen de jobstudent,
maar weldra ook elke regelmatige Al-
ma-bezoeker de dupe wordt van de
afschaffing van het kuisvrouwenstatuut.
Omdat Alma vanaf I oktober niet

alleen het wettelijk minimumloon moet
uitkeren (180 fr, dus 10 fr meer dan
vroeger) maar ook sociale zekerheid
moet betalen, betekent dit voor 1987
alleen al een onvoorziene meeruitgave
van 2,5 miljoen. En voor 1988 zijn de
gevolgen nog groter. Juist als gevolg van
het krappe financiële keurslijf van de
sociale sektor, te danken aan de St.-
Anna-besparingen van Martens VI, zag
Alma zich reeds gedwongen een begro-
ting in te dienen met een deficit van 7
miljoen. Als je daarbij de meeruitgave
voor 1988 als gevolg van dit nieuwe KB
(ongeveer 10 miljoen, of het nu jobstu-
denten of vaste personeelsleden zijn)
meerekent, start Alma in januari 1988
met een deficit van 17 miljoen.

uitzaaiing van de 2de cyklus (licenties)
komen, dus ook niet in Kortrijk (idem
voor Ufsal, WC...);
3. Onderwijsinstellingen met enkel kan-
didatuuronderwijs kunnen zich slechts
handhaven als ze verbonden zijn met een
volledige universiteit (waar aan onder-
zoek gedaan wordt). Voor de Kulak is
dat al zo en dat zou ook moeten gelden
voor andere kandidaatsinstellingen ;
4. De Kulak moet kunnen inspelen op
aktuele behoeften. Dat vereist flexibili-
teit in programma's. Nu is er bijvoor-
beeld behoefte aan ekonomisten. De
vraag is dan: hoe kan de Kulak een
antwoord geven aan die behoefte?
Voorlopig werd een kommissie opge-
richt om de problematiek te onderzoe-
ken.

Grapjes
Voor studenten die aan een tweede
diploma beginnen en teoretisch in aan-
merking komen voor een toelage van de
Vlaamse Gemeenschap, mochten ze
eerstejaars geweest zijn, is het volgende
interessant: na een experiment van 2 jaar
heeft de universiteit besloten een studie-
leningfonds op te richten voor die
studenten. Het geld zou vooral moeten
komen van vrijgevige Alumni. Tekorten
worden gefinancierd door de KU Leu-
ven zelf. Maar er is een probleem:
voorlopig zijn er 50 leningen voorzien en
er zijn zo'n 3000 studenten die aan een
tweede diploma beginnen.
Op het einde van de vergadering

brachten de studenten nog een vrij
belangrijk variapunt aan. In vorige
Veto's werd al bericht dat in Rechten
(naar aanleiding van het invoeren van
lessen op zaterdag) en in L & W (naar
aanleiding van de tesisproblematiek)
verschillende keren betwisting gerezen is
over de bevoegdheid van het Bureau van
de Fakulteitsraad. Kan een beslissing,
door het Bureau genomen, nog teniet
gedaan worden door de Fakulteitsraad ?
Volgens de studenten kan dat wel. De
Juridische Dienst van de KUL beves-
tigde dat standpunt, alleen wilden ze het
niet op papier zetten omdat dat toekomt
aan de AR. De rektor beloofde dat de
AR de volgende keer uitspraak zal
doen.
Ondertussen verklaarde dekaan Blan-

pain na de vergadering dat hij het
onderscheid tussen uurroosters en les-
senroosters - hét argument om de
uiteindelijke beslissing in verband met
zaterdaglessen niet bij de Fakulteitsraad
te leggen - gewoon uit zijn duim gezogen
had! "Het was toch goed verzonnen?"
Benieuwd of hij dat in het het openbaar,
op zijn Fakulteitsraad ook nog durft te
beweren ... Wie speechte daar weer over
de grap van het medebeheer?

Erik Paredis

Er is momenteel een werkgroep
vanuit de ministerraad opgericht om het
probleem verder te analyseren en voor-
stellen te doen. Maar we moeten sowieso
op enige verbetering wachten tot er een
nieuwe regering is, onder voorbehoud
natuurlijk, gezien de moeilijk voorspel-
bare aard van de nieuwe koalitie. In
iedei geval, als er op geen enkel niveau
een konkreet engagement wordt geno-

men om deze situatie recht te trekken,
dan is de rekensom vlug gemaakt. Als
we immers het deficit van Alma gaan
opvangen door een stijging van de
maaltijdprijzen, betaalt eenieder binnen-
kort gemiddeld 12 fr meer per schotel.
Laten we hopen dat het niet zover
komt.

Geert Van Eekert

24 Uren
Het is genoegzaam bekend dat je
aan grote sportmanifestaties intens
veel plezier kan beleven. Een
genoegen dat dagenlang in je lijf
blijft doorzinderen, en waar je later
nog week van wordt.
We denken hierbij aan diepe
gevoelens, jezelf kunnen zijn samen
met al die andere supporters, huilen
en opgelucht lachen, in groep op
zoek naar dat wat je zo gelukkig zou
kunnen maken.
Het zal niet anders zijn wanneer
binnenkort, ter afsluiting van de 24
Uren Loop, weerom het mooie
Chariots of Fire van Vangelis over
het Sportkot zal waaien, en in de
flakkering van honderden kleine
toortsen een ereronde wordt
afgelegd. Het hart kan dan tevreden
zijn.
Noem het een bevrediging van
oerinstinkten. In vreugde, maar ook
in verdriet, samen die eenheid te
kunnen vormen die het leven zinvol
maakt: de supporterschare van
familie-ploeg Sint-Truiden, Belgiê als
één man achter steeple-Ioper
William van Dijck, daar onder de
bomen van het Sportkot studenten
zijn van deze universiteit.
Maar tegelijk met dit beeld duikt er
ook een ander op. Dat van een
groepje saaie kerels, gaande van zo
jong als 25 tot een stuk over de 60,
de voeten geplant in het krijt van de
zijlijn van het oefenveld van
god-weet-welke eerste klasse
voetbalploeg. Hun klub is hun leven,
van die mensen, bij wie de match
van de zondag beslist over leven of
dood voor die week. Zij zijn de echte
supporters, ééngeworden met twee
vaste kleuren en de wisselende
namen van hun idolen.
Ze stralen hetzelfde entoesiasme uit
als leden van een sekte, als
bandarbeiders of als vakidioten. Het
zijn mensen die denken, of
gedwongen worden te denken dat in
het leven slechts één keuze moet
gemaakt worden, en alsof dat eerste
nog niet erg genoeg zou zijn,
geloven diezelfde mensen meestal
ook nog dat hûn keuze de enige
goeie is.
De mens, de student is en moet
echter meer zijn dan een trouwe
supporter. Het leven duurt langer
dan 24 Uren.

Wedstrijd Essay
De Universitaire Werkgroep Literatuur
en het tijdschrift "WeL" schrijven een
literaire wedstrijd uit. Gevraagd wordt
een essay over een literair onderwerp
(auteur, stroming e.d., geen recensie).
Het essay dient gesteld in behoorlijk
Nederlands en heeft een lengte van
minimum drie en maximum zes bladzij-
den machineschrift (kwarto). Aan de
wedstrijd zijn drie prijzen verbonden:
10.000 fr., 5.000 fr en 3.000 fr. De jury
bestaat uit: Dr. Hugo Bousset, Hans
Devroe (voorzitter), Jan Staes en prof
Alfred Warrinnier. De prijsuitreiking
vindt plaats ter gelegenheid van een
literaire avond in de lente van 1988.
Voor het volledige reglement en

andere inlichtingen: Redaktie WeL,
Kapucijnenvoer 67/15 te 3000 Leuven.
Wel snel wezen, want de wedstrijd
wordt afgesloten op 15 december
1987.

,Informatica
Het Dienstencentrum voor Plaatselijk
Kultureel Werk vzw, organiseert twee
kursussen 'Informatica voor beginners'.
Er is een kursus 'elementair programme-
ren' (telkens donderdag van 14 tot 16u)
en een kursus 'kennismaking met de
computer' (telkens donderdag van 20 tot
22u). Prijs per kursus (5 lessen): 980 fr.
Inlichtingen tijdens de kantooruren:
Tiensevest 142, Leuven. Tel. 20.58.56.
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Het Domesday Project

"De kijker maakt zijn
eigen programma"

In1086 liet Willem de Veroveraar een staalkaart opstellen van heel
Engeland om te getuigen van de rijkdom en de welvaart die twintig
jaar van zijn heerschappij voor het land hadden meegebracht. Het

werk nam één vol jaar in beslag en de resultaten werden met ganzeveer
op perkament geschreven. Nu nog is het Domesday Project een rijke
informatiebron over het leven in het elfde eeuwse Engeland. Bij de
negenhonderdste verjaardag ervan paste volgens de BBC een of andere
herdenking, een dokumentaire bijvoorbeeld. Producer en dokumentaire-
maker Peter Armstrong had een beter idee: waarom het projekt niet
overgedaan! En zo geschiedde. Alleen werd het resultaat deze keer
genoteerd met behulp van de meest moderne laser- en komputertechnie-
ken, op interaktieve beeldplaat.

De omvang van het werk is ronduit
verbijsterend. Gedurende ongeveer twee
jaar verzamelden in totaal zowat een
miljoen Britten gegevens, statistieken en
foto's over alle elementen en alle aspek-
ten van heel Engeland. Het resultaat is
een beeldplaat, met de omvang van een
LP,die echter waanzinnig veel informa-
tie bevat, in de vorm van, foto's, tekst en
statistische informatie. De plaat omvat
684 megabytes, wat omgerekend voor
zo'n duizendvijfhonderd floppy's zou
staan. Als je allès zou drukken zou het
geheel driehonderd volumes in beslag
nemen. Om alles te zien en te lezen wat
op de plaat staat, zou je, als je er veertig
uur per week aan zou besteden, zeven
jaar nodig hebben. Het programma
werd geschreven in zestigduizend lijnen.
Een groot gedeelte van de informatie
bestond uit demografische gegevens
voor elke vierkante kilometer van het
land. Het verwerken daarvan nam gedu-
rende weken veertig procent van de
mainframekapaciteit van de komputer
van de universiteit van Newcastle in
beslag.

Alles wat je nodig hebt om de beeld-
plaat te bedienen, zoals bleek uit Arns-
trongs demonstratie op het kollokwium
over de dokumentaire, is een komputer-
muis waarmee je een pijltje over het
scherm beweegt. Op die wijze kan Je een
deel van de kaart van Engeland aandui-
den waar je een luchtfoto van wilt of kan
je aanduiden welk schilderij je wat
nader wilt bekijken, over welk werktuig
je meer uitleg wilt of welke kast in een
huis je wilt opendoen enzovoort. Voor
eender welk plaatsje in Engeland kan je
het stratenplan vragen, want tot de data
behoren ook nog eens twintigduizend
kaarten. Op die manier kan je snel een
kijkje gaan nemen in de kerk van Exe-
ter.

Het projekt ontstond in de schoot van
de BBC, maar wordt gekommerciali-
seerd door Philips. Het is de bedoeling
dat biblioteken, scholen, maar ook on-
der meer toeristische agentschappen, re-
klamebureaus en prospektiekantoren er
gebruik van zullen gaan maken. Jan met
de Pet zal moeten hopen dat zijn biblio-
teek de plaat en de nodige hardware
koopt. want het laatste indrukwekkende
getal van het geheel is voorlopig de prij!
ervan.

Galerij

Veto: De omvang van dil projekt is
ong. ·Iofelijk. en dal allemaal op een
schijfje plastic dalje voor een paar frank
maakt!

Armstrong: «Opwindend is niet zozeer
de grote hoeveelheid informatie die erin
zit. als wel het feit dat zeer verschillende
zaken die normaal van elkaar gescheiden
zijn bij elkaar gebracht zijn. Als je alles
wil weten over één bepaald onderwerp
dan kan dal. Je krijgt dan zowel statisti-
sche gegevens en tekstuele informatie als
foto's, schilderijen en bijvoorbeeld frag-
menten uit de literatuur .»

Veto: De plaat beval enorm veel infor-
malie. maar hol' geraak je daar als
gewone gebruiker nog aan?
Armstrong: "Het geheel is zeer ge-

bruiksvriendelijk, je moet bijvoorbeeld
maar een woord opgeven en je krijgt een
uitgebreid menu van alles dat daarmee te
maken heeft. Je kan ook hiërarchisch te
werk gaan, maar dat is de saaiste manier:
je kiest één onderwerp uit het hoofd-
menu en dan daalje altijd verder aftotje
uiteindelijk een specifieke keuze moet
maken, zoals "geef me de statistieken
van het lezersaantal voor die krant in die
streek in dat jaar"»

Veto: Is het probleem niet dat er zoveel
informaiie op staat dat slechts eenfraktie
van de mogelijkheden gebruikt zal wor-
den?

Annstrong: «Inderdaad. Daarom heb-
ben we een 'galery' opgenomen. Die
galerij is een soort mentale kaart van
alles wat op de plaat staat. De gebruiker
kan er in 'wandelen' en zo onderwerpen
ontdekken waaraan hij anders nooit
gedacht zou hebben»

Veto: Waarom nodigt men de maker van
een inieraktieve beeldplaat uit op een
colloquium over de dokumentaire?

Mozart

Armstrong : «Ik heb zelf zeventien jaar
dokumentaires gemaakt op de BBC en
ik was een beetje teleurgesteld in het
genre. Eerst en vooral heeft een doku-
mentaire een zeer kort leven. Een goede
film kost een jaar van je leven, maar na
één of twee uitzendingen wordt hij nooit
meer bekeken. Bovendien blijft televisie
een oppervlakkig en beknopt medium.
Ik heb een aantal series gemaakt over
Ideeën, waarin ik grote figuren als
Nietszche en Wittgenstein belichtte.
Zoiets vergde altijd veel opzoekingswerk
en toch kon ik uiteindelijk slechts een
fraktie van dat alles op de buis brengen.
Dat is frustrerend. Als ik iets zou willen
weten over Mozart, dan zou ik álles
willen weten, niet alleen een subjektieve
samenvatting van een dokumentairerna-
ker. Waarom zou een televisiepro-
gramma niet even rijk kunnen zijn als
een boek of zelfs rijker?! Met Domesday
werd dit mogelijk. Als je een beeldplaat
zou maken over Mozart zou die alles
bevatten: alle gegevens, de muziek, teks-
ten, foto's, interpretaties, alles,»

Veto: Zou men mogen stellen dat de
beeldplaat één van de idealen van de
dokumentaire tot vervolmaking brengt,
namelijk hel pogen de werkelijkheid zelf
zo goed mogelijk en in al zijn forellen
weer Ie geven?

Armstrong : "Pas op! Het is heel belang-
rijk dat je zegt dat het gaat om één van de
idealen. Soms is een dokumentaire in de
eerste plaats artistiek of drukt hij een
boodschap uit. In die gevallen blijft de
subjektieve betrokkenheid van de maker
zeer belangrijk. Maar voor wat je zou
kunnen noemen de meer dokumentari-
serende dokumentaires lijkt dit inder-
daad het ideale medium .»

Veto: Ook hel interaktieve van de beeld-
plaat is een verschil mei de gewone
dokumentaire.
Armstrong: «Inderdaad. Het ergerde
mij vaak aan televisie dat het medium zo
lineair is: er is een maker en die bepaalt
wát de kijker Ie zien krijgt en in welke
volgorde. Bij de beeldplaat is dat niet zo.

Beeld en Realiteit
Jan Van den Bulck

.
Peter Armstrong: "Waarom zou een televisieprogramma niet even rijk kunnen zijn als een boek, of zelfs rijker? (Foto

Luc Dengis)
dingen je aandacht trekken. Dat is het
ideaal waarover ik het daarnet had: een
programma dat zoveè1 informatie bevat
dat je het keer op keer opnieuw kunt
gebruiken en dat toch altijd boeiend en
nieuw blijft.»

De gebruiker maakt hier het pro-
gramma, hij kiest zelf zijn parcours door
het geheel. Dat is zeker een grote voor-
uitgang. Toch, ik herhaal het, geldt dit
niet voor alle vormen 'I,IlIl dokumentaire.
Het moet ook mogelijk zijn om gewoon
languit te gaan zitten en iemands artis-
tieke kreatie te bekij~n en ze passief te

ondergaan. Daar kan het belangrijk zijn
dat je de kijkers de kans niet geeft om af
te wijken. Een interaktieve beeldplaat is
anders. Het opzet is hetzelfde als bij een
tentoonstelling, waar je in kan rondlo-
pen en naar believen dingen kan oppak-
ken en nader bekijken. De volgende keer
dat je ze bezoekt zullen weer andere

De' dokumentaire uit
het verdomhoekje

Men dient deze films daarom niet als een
vervalsing te zien. Het is echter duidelijk
dat wat ze tonen niet de realiteit zelf is,
maar hoogstens een bewerking of een
interpretatie daarvan. Een eerste ant-
woord op de vraag "Wat is een doku-
mentaire" luidt dan dat het die film is
waarvan de maker de intentie had een
dokumentaire te maken. Onmiddellijk
stelt zich echter een probleem: wat
bijvoorbeeld met een film gemaakt tij- .
dens de oorlog door een Duitse cineast
die zelf meende de grandeur en de
opmars van het nazisme in alle (h)eer-

Colloquia zijn vaak saai, langdradig en lijkheid weer te geven, maar waarvan
drammerig akademisch. Het grote aantal het nu onmiddellijk duidelijk is dat het
sprekers en de grote variëteit aan onder- om propaganda gaat. Bovendien is er
werpen liet dan ook het ergste vermoe- een paradox: terwijl de teoretici probie-
den. Alle deelnemers zagen zich echter men maken over een definitie herkent
gedwongen hun discours te beperken tot elke kijker een dokumentaire als hij er
een half uur. Wat dit eventueel deed een ziet. Ook deze vaststelling zorgt voor
verloren gaan aan akademische diep- problemen: er zijn kijkers die een speel-
gang werd ruimschoots teruggewonnen film, die de vormkenmerken van de
aan duidelijkheid en aan het niet- dokumentaire vertoont, voor waar aan-
afhaken van het publiek. Dit, samen met zien en er zijn voorbeelden van propa-
het grote aantal nationaliteiten dat verte- gandafilms die vermomd waren als do-
genwoordigd was op het spreekgestoelte kumentaire. Het tweede antwoord op de
en het feit dat het om het eerste initiatief hoger gestelde vraag luidt dan ook dat
op dit gebied ging, mag al gelden als een datgene een dokumentaire is, wat als
hele prestatie. zodanig gepercipieerd wordt, een opvat-
Tema van het colloquium was de ting die geen verbazing zal wekken in dit

relatie tussen het (dokumentaire) beeld postmoderne tijdperk.
en de realiteit, een relatie die voor veel /"
filmteoretici problematisch is. Elk fil-
misch beeld is immers het produkt van
montage en découpage. Niet alles wat
de dokumentairemaker filmde, wordt
weergegeven en niet alles in de volgorde
van het filmen. De maker brengt zelf een
struktuur, een verhaallijn aan. Sommi-
gen gaan daar zeer ver in en maken
hoogst persoonlijke evokaties, zoals Jean
Vigo's A propos de Nice, terwijl anderen,
waaronder Flaherty, de illusie koesteren
de realiteit ongemedieerd weer te geven.
In beide gevallen is er echter sprake van
een subjektieve interventie van een ma-
ker.

Op zaterdag zeven novem-
ber vond in het huis der
Vlaamse leergangen een

colloquium over de dokumentaire
film plaats. Volgens Robert Bar-
sam, van de City University of
New York, was dit het eerste initia-
tief van deze aard ter wereld. Niet
minder dan elf sprekers uit acht
landen vertolkten hun visie op één
.van de aspekten van het genre.

Kongo
De idee is dat men beelden vanuit

verschillende oogpunten kan bestude-
ren. De dokumentaire wordt dan niet
zozeer een filmgenre als wel een wijze
om naar film te kijken. Daarom beweren
de organisatoren in de programmabro-
chure dat het beter is in plaats van de
dokumentaire film te spreken van hel
dokumentaire, iets wat zich veeleer in
het hoofd van de kijker, onderzoeker,
cineast enzovoort afspeelt.

Wat opviel was het gemak en de
vanzelfsprekendheid waarmee verschil-
lende sprekers de link legden tussen
dokumentaire en propaganda. Histori-

Een cineast herschikt de beelden. Een kus Bert Hogenkamp zocht de oorzaak
dokumentaire over Beiroet in februari. hiervoor in het feit dat beide genres in
kan beelden tonen die in werkelijkheid het verleden een beroep moesten doen
in januari werden geschoten. De werke- op een bepaald alternatief cirkuit, omdat
lijkheid is hier het produkt van een ze nauwelijks toegang hadden tot de
kreatie. En dat kan nog verder gaan. Er bioskoop. Toch kan dit niet de enige
zijn voorbeelden waarbij een dokurnen- verklaring zijn. Het feit dat elke film een
taire gebruik maakt van fiktionele en kontekst heeft, verklaart deze band wel-
geënsceneerde beelden uit speelfilms. licht voor bijvoorbeeld een informatieve

Het dokumentaire

Kongofilm die achteraf een duidelijke
ideologie blijkt uit te stralen, maar niet
voor een aperte, maar als dokumentaire
vermomde, propagandafilm. Ongetwij-
feld heeft men het niet over deze laatste
films als men propaganda tot de doku-
mentaire rekent, maar het onderscheid
wordt niet vaak en niet uitdrukkelijk.
genoeg gemaakt.

Grierson
Het colloquium mondde vnj onver-
wacht uit in een groot-huldebetoon aan
John Grierson. Een aantal sprekers
week zelfs in mindere of meerdere mate
af van de voorbereide tekst om iets te
zeggen over deze Schot die aan de wieg
stond van de Engelse dokumentaire en
een wereldwijde invloed uitoefende.
Grierson achtte de overheid zeer belang-
rijk. Zij diende ervoor te zorgen dat de
burger opgevoed werd tot een volwaar-
dig participerend en mondig lid van een
demokratische samenleving. Het, door
de staat te financieren, medium film was
daarvoor het belangrijkste hulpmiddel.
Volgens de Amerikaan Lippman kan de
doorsnee man dit burgerschap echter
intellektueel. niet aan. Hij heeft een
gebrek aan kennis en kan niet eens
politici verkiezen op een rationele basis.
Volgens een van de sprekers, Robert
Drew, zou Grierson daar tegenover
plaatsen dat Jan-met-de-pet wél een
gemeenschappelijke ervaring kan ver-
werven die als basis kan dienen om
keuzes te maken, een ervaring die gele-
verd wordt door de film. Aan één
voorwaarde om dat te bereiken is onder-
tussen voldaan. Voor Grierson moesten
op alle kruispunten filmzalen komen om
de mensen de gelegenheid tot kijken te
bieden. Volgens Drew is de werkelijk-
heid nog mooier geworden: in elke
huiskamer staat tegenwoordig een tele-
visietoestel dat inderdaad voor een (erg
homogene) gemeenschappelijke erva-
ring zorgt. Of die televisie de mensen
echter tot goede en mondige demokra-
ten opvoedt, is nog een andere vraag.

Jan Van den Bulck

Verdamme
Op donderdag 19 november organiseert
damklub Hageland een simultaanwed-
strijd m.m.v. Danny en Frans Verschue-
ren.Deze laatste is vice-wereldkampioen
korrespondentiedammen. De wedstrijd
is zowel voor beginners als voor gevor-
derde spelers en gaat door in de Bar van
Campus Irena, lJzermolenstraat 24,
Heverlee, vanaf 19 u. Daar gaat ook de
wekelijkse damklubavond door. ~teer
inlichtingen bij Jos Celis (tel. 63.26.06)
of bij Werner Joosten (Vital Decoster-
straat 51). Tot dam!
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Over de kleur van de truitjes

Europese poëzie in de lift
U bent er misschien wel al

honderd keer voorbijgelo-
pen, ronder ook maar even

te vermoeden welke schatten ter
verheffing van de ziel het herbergt.
Of wist u al vanaf uw eerste week
in eerste kan waarvoor Blijde In-
komststraat 9 staat? We betwijfe-
len het ten zeerste temeer daar wij
het ook niet wisten. De Europese
Poëziebibliotheek is niet meteen de
drukst bezochte plek in Leuven te
noemen, al worden daar al bijna
tien jaar lang gedichten op elkaar
gestapeld. Misschien daarom pre-
cies. Deze week voltrekt zich voor
de negende keer het Europees Poë-
ziefestival, een initiatief van de
overkoepelende Europese Vereni-
ging ter Bevordering van de Poëzie.
Veto sprak met haar sekretaris-
generaal Eugène Van Itterbeek.

Veto: Niemand zou vermoeden dat dit
huis een heuse biblioteek herbergt. Ko-
men hier eigenlijk wel mensen over de
vloer?

Van Itterbeek: «Ons probleem is dat het
een wetenschappelijke biblioteek is. Het
dekreet op de biblioteken hanteert
strenge normen: wij zijn experimenteel,
met als gevolg dat we personeel, verwar-
ming, verlichting zelf moeten financie-
ren. We hebben een aanvraag ingediend
bij de Hoge Raad voor het Bibliotheek-
wezen wat impliceert dat we honderd-
duizenden Belgische franken achter ons
zouden moeten hebben, maar dat is niet
zo. Als zuiver wetenschappelijke biblio-
teek bestaan we tien jaar en zo hebben
we ons bestaansrecht verworven»

«Wat het publiek betreft zien we hier
leraars, regenten en studenten. Per jaar
krijgen we zo'n paar honderd mensen
over de vloer. Vooral Nederlandse,
Duitse, Engelse en Portugese werken
worden geraadpleegd. Na de festival-
week krijgen we telkens een hoogtepunt,
ondanks het feit dat er in Vlaanderen
maar qn paar duizend poëzielezers
zijn.»

Veto: Een aanwijzing voor de marginali-
teit waarin de poëzie verkeert?
Van Itterbeek: «Inderdaad. Slechts 1,8
tot 1,9 procent van de totale boekenpro-
duktie is poëzie, en daartoe behoren dan
nog de klassieken zoals Hooft en Victor
Hugo. Uitgeverij Orion bijvoorbeeld gaf
uit op tweehonderd eksemplaren. Als je
dat' dan vermenigvuldigt met het socio-
logische cijfer drie kom je op een aantal
van zeshonderd lezers. Dat is bitter
weinig. We hebben wel enkele dichters
zoals Paul Snoek en Herman de Co-
ninck, die een lezersgroep rond zich
opgebouwd hebben. In die zin is poëzie
een toetssteen voor wat er aan de hand is
op het humanistische vlak van de samen-
leving. In het algemeen konstateren wij

een kommercialisering en verzakelijking
van de traditionele waarden. Voor de
dichter is het zo dat zijn taal niet meer
overkomt. Elke kommunikatie ont-
breekt. De waarden die in hem leven kan
hij niet vertolken, zijn niet meer waar-
neembaar»

«Dichters hebben niet meer hetzelfde
gezag als vroeger. De poëzie van Guido
Gezelle en Victor Hugo, die werd nog
gelezen. Zelfs Eliot en Brecht, voor de
Tweede Wereldoorlog. Zo kun je je QOk
vragen stellen bij de rol van de dichter in
de maatschappij. Moet de dichter zijn
taal richten? De romantikus zou zeggen:
nee, waarden zijn vrij, ik sta boven de
maatschappij. Of moeten we realisti-
scher zijn en de taal van de eeuw
spreken? Dat is een kwestie van intellek-
tuele strategie. De dichter moet toch
door een minimum aantal mensen be-
luisterd kunnen worden. Hij is een so-
ciaal wezen, als een ander;-

Veto: Op 17 november begint het ne-
gende Europese Poëziefestival met als
tema 'De dichter en zijn lezer'. Komt
daar dat sociale aspekt Qil/I bod?
Van Itterbeek: «Als organisatie kunnen
wij de dichter geen strategie opdringen.
Geen enkele instantie kan dat want dan
raken wij in Sovjet-toestanden. Vertrek-
kend vanuit de pluralistische demokrati-
sche maatschappij zien wij het festival
als een forum. Het zou tot nadenken
moeten stemmen en ieder trekt dan voor
zich zelf de konklusie»

«Het aflijnen van de situatie is wel
belangrijk. Er is vastgesteld dat er in
Europa twee soorten van schrifturen
bestaan. Tot de gesloten schriftuur beho-
ren schrijvers als Maurice Gilliams. Her-
man de Coninck gaat de andere kant op,
en Hugo Claus zweeft ergens tussenin.
Claus is dus niet representatief voor
Vlaanderen. Wij geven hem uit in het
Frans en het Nederlands, maar zien dan
dat dat overroepen is, sterk overroe
Kwa uitstraling als dichter. Ook kon
mercieel, en nu spreek ik als uitgever»

«Afrikaanse auteurs behoren bijna
allemaal tot de open schriftuur, geba-
seerd op hun tradities. Dientengevolge
kunnen zij beschouwd worden als
woordvoerders van hun land, bijvoor-
beeld de Nobelprijs die vorig jaar naar
Wole Soyinka ging. Dat is een erkenning
vanuit Afrika, vanuit het zwarte ras»

Veto: De optredende dichters worden
volgens bepaalde kriteria geselekteerd.
Hoe gaan jullie daarbij te werk?
Van Itterbeek: «Wij selekteren onder
andere in funktie van het subtema 'Poë-
zie en School'. Nu zijn het dichters
waarvan we zeker zijn dat ze worden
gelezen door de jeugd, bijvoorbeeld een
Charpentreau en een Marc Alyn. Die
skoren de hoogste leescijfers in Frank-
rijk. Kriteria zijn ook de opname van
hun gedichten in bloemlezingen, de er-
kenning door scholen ... Alyn heeft bo-
vendien de Franse staatsprijs voor poëzie
gekregen. Je zou je de vraag kunnen
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stellen: zijn dat kriteria? Maar welke zijn
er anders?»

Veto: Welke bekendheid genieten de
biblioteek en het festival in Vlaanderen
en Europa?
Van Itterbeek: «In Europa zijn we de
enige vereniging die werkt naar dit
model. Er bestaat nog Poetry Internatio-
nal in Rotterdam en het Struga-initiatief
in Joegoslavië. Dat is een wereldkongres
met de nadruk op Midden-Europa»

«Wij van onze kant hebben een speci-
fiek Europees profiel. Momenteel zijn er
21 Europese landen bij het festival
betrokken. Wat het publiek betreft komt
zestig tot zeventig procent uit Vlaande-
ren en Nederland, twintig tot dertig
procent is Franstalig, en de resterende
tien procent zakt uit één of ander Euro-
pees . land voor een week naar België
at»

«Wat het Vlaamse publiek betreft: we
werken samen met de universiteit. Er
komen dus ook studenten op het festival
af. In die zin organiseren wij dit jaar ook
het koncert. Zo spreken wij ook een
ander publiek aan. We hebben ook
geprobeerd om met andere pÖêziçvere-
nigingen samen te werken, onder andere
met het Gentse Poëziecentrum, maar dat
ging net zoals met voetbalploegen: die
zijn niet bij elkaar te brengen. Fusies zijn
heel moeilijke dingen. Men begint te
diskussiëren over de kleur van de trui-
tjes.»

Veto: Hier organiseert ook Leuven Lit-
terair gelijkaardige evenementen. Ko-
men jullie niet in mekaars vaarwater
terecht?
Van Itterbeek: «Die twee initiatieven
zijn niet te vergelijken. Leuven Litterair
is zuiver Vlaams en het behelst één enkel
evenement, tegenover bij ons zijn er de

Een inbindsysteem is geen passe-partout. Zoals
er verschillende soorten werken zijn. heb je ook
diverse vormen van inbinden. In Acco-kopie-
dienst kan je kiezen uit vijf verschillende inbind-
systemen :

, Unibind, Bind-o-matic, Binda,
Paper-back en inringen.

Wil je je werk in de juiste vorm, loop dan maar
eens even langs, wij geven je
graag wat meer informatie. Daar
zijn we nu eenmaal een studen-
tenkoöperatief voor.

INGEBONDEN
STAAT
NETJES

acco
KOPIEDIENST

biblioteek, de uitgaven, het tijdschrift Pi,
en het festival tenslotte als manifesta-
tie.»

VelP: Een laatste vraagje: zit poëzie in
ie ii.ft?
Van Itterbeek: «Jazeker, Door de hui-
dige maatschappelijke krisis en de onze-
kere wereld rondom ons is er een
groeiende behoefte aan gefundeerde ge-
voelswaarden. We krijgen hier heel wat

vervolg van p. J

rationaliteit. Er spelen ook emotionele
en opvoedkundige faktoren een roL Dat
betekent dus dat het denken van ieder
mens toch een individuele kant heeft.
Ten tweede: het "information proces-
sing" van de komputer moet altijd van
buitenaf in beweging gezet worden. Het
denken van de mens beweegt zichzelf.
Extremer gesteld: een mens denkt niet,
maar wordt gedacht, want dat denken
draagt in zich ook de mogelijkheid om
het denken in beweging te zetten. De
koncepten die in het hoofd geborgen
liggen, zijn niet alleen een soort represen-
taties, maar ze dragen in zich ook een
mogelijkheid om beweging te geven aan
andere dingen, om zichzelf als het ware
in beweging te zetten. Dat is net als
bepaalde emoties die je hebt: als je
verliefd bent, dan kan die verliefdheid
ineens weer plots wakker schieten. Wat
gebeurt er dan? Die emotionele cirkuits
zijn dan zo fel geladen, dat ze te pas en 'te
onpas oplichten. Dat kan een komputer
helemaal niet. Bij een komputer moet er
steeds iemand zijn, die een knopje
indrukt, Maar in een droom bijvoor-
beeld zeg je niet: nu ga ik eens dromen
over de poes van de buren. Die poes van
de buren is blijkbaar belangrijk genoeg
om een rol te spelen in je dromen. Zo wil
ik ook heel extreem stellen: een mens
denkt nooit bij zichzelf: nu ga ik eens
over dit of dat denken. Ik denk dat er
altijd stimuli zijn van buiten uit of van

. binnenuit. Maar als je zegt: de mens
denkt, dan ga je je onmiddellijk afvra-
gen: wie denkt er dan zijn denken en dan
kom je in de narigheid terecht. Je denkt
je denken niet, het denken voltrekt zich
aan je»

Turing-machine
Veto: Er bestaan wel zogenaamde ex-
pertsystemen, die informatie kunnen
opnemen uit de werkelijkheid en die
informatie zelf kunnen manipuleren:
Kan je dat ook niet 'redeneren' noe-
men?

Droste: «Ja, om te beginnen hebben ze
geen emotionele stimuli. Ze kunnen
zichzelf ook niet in beweging zetten. Ze
hebben de "processing mechanisms"
niet in zich die zichzelf in beweging
zetten omdat ze feller branden dan
andere dingen. Je zou bet misschien ook
zo kunnen zeggen: in die komputer
opereert alles op elektrische wijze maar
ieder kontakt je heeft precies hetzelfde
voltage als ieder ander kontakt je. Wij
opereren ook wel met een bepaalde kode
die op elektrische signalen berust, maar
bij ons kunnen sommige dingen veel
feller branden dan andere Dat betekent
dus ten eerste datje daardoor een keuze
gaat doen, die individueel is. Ten tweede
is het zo dat wij ook keuzes kunnen
maken die niet op logische patronen
berusten. Juist die keuzes, die laterale
sprongen, die bepalen de allerhoogste
vorm van denken, die we kreatief of
wetenschappelijk denken noemen. Op
het ogenblik is men 'parallel-komputers'
aan het ontwikkelen, die niet één pro-
gramma maar een hele reeks program- _
ma's naast elkaar ontwikkelen. Dat 't Stuc zoekt akteurs en aktrices voor
betekent dat je kunt simuleren dat er nieuwe teaterproduktie Judith in regie
lateraal gedacht wordt. Maar ook hier van Hilde Wils. Meer info op 't Stuc bij
worden weer op logische wijze laterale Peter De Jonge. Tel. 23.67::73.

Droste: «Mijn probleem is dat ik in dat
soort systemen weinig hypotese-vor-
ming vind. Er kunnen wel perfekte
representaties ontstaan maar het zijn
allemaal representaties die van tevoren
voorzien geweest zijn door de mens, ook
in die expertsystemen. Dat wil zeggen
dat ze niet prefigureren maar na- of
postfigureren. Daarbij doen ze wel heel
belangrijke dingen, zelfs z6 belangrijke
dingen dat je zegt: ja maar, het lijkt er
toch wel op dat ze een aantal zeer
intelligente dingen kunnen doen. Dat is
onmiskenbaar waar, maar verder kun-
nen ze toch niet wat wij kunnen:
bijvoorbeeld een gesprek voeren. Dat zal
in der eeuwigheid niet mogelijk zijn.

Veto: Maar hebt u daar argumenten
voor?

werkloze jonge dichters over de vloer die
zich vanuit hun eigen noodsituatie in
bun werk vragen stellen rond de maat-
;chappij.»

Lut De Boel
Johan Reyniers

Alle verdere informatie kan verkregen
worden op het sekretariaat, Blijde In-
kornststraat 9.

koppelingen gemaakt. Dat is wat anders
dan de sprongsgewijze verbindingen die
wij maken, waardoor we tijdens een
uitleg over de absolute regelmaat van de
verkeersregels zeggen: "Wacht, ik zal je
een voorbeeld geven van een olifant in
het oerwoud," en zoiets kan nog verhel-
derend zijn ook. Dat soort mogelijkhe-
den is absoluut niet gegeven in een
komputer, tenzij je, het van tevoren erin
stopt, maar dan is het ""eer geen
kreatieve daad, dan is het weer een
logische koppeling» ,

«Een mens kan bijvoorbeeld meeden-
ken en zeggen: "Wat je nu zegt, klopt
niet". Dat betekent dus datje niet passief
opneemt, maar datje tegen modellen aan
het maken bent. Dat kun je van een
komputer niet verwachten. Ik heb een
zeer hoge pet op van komputers, maar ik
zie ze alleen als verlengstukken van de
menselijke aktiviteit»

«Ik heb er bezwaar tegen de mens
voor te stellen als een-uit-vlees-en bloed-
gevormde-komputer die denkt op de
wijze waarop de Turing-machine denkt.
Dat laat een aantal aspekten onver-
klaard en die aspekten zijn juist van
eminent belang: bijvoorbeeld al die
gekke vergelijkingen, die beeldspraak
die de mens kan maken. Laat ik het maar
eens extreem stellen: religie had nooit
uitgedacht kunnen worden door een
komputer, maar kan wel uitgedacht
worden door de taal-denkende mens.»

Didier Wijnants
Carla Rosseels

Flip Droste, Voor de spiegel van hel
denken, Universitaire Pers, 1987. Don-
derdag 19 november om 19.00 uur
brengt Professor Droste in de Grote
Aula het tweede deel van zijn Universi-
taire Conferentie.

Teater
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Alexander Grouchko: Sovjetrus

In'Moskou zat het
vol met breakdancers
"Heeft u een partijkaart?", vroegen we hem. "Ja". ant-

woordde hij, "ik ben een kommunist." Alexander
Grouchko, tweede sekretaris van de Sovjetrussische

ambassade in Brussel, isMoskoviet van origine. Over zichzelf wil hij niet
zoveel kwijt. Hij komt uit intellektuele kringen, zijn moeder is arts en zijn
vader houdt zich bezig met geschiedenis, maar hij is geen beroemdheid.
Na gestudeerd te hebben aan het Instituut voor Internationale
Betrekkingen in zijn vaderland, werkte Alexander Grouchko drie jaar als
stagiair bij onze bovenburen. Daarop volgde een periode van bijna zes
jaar op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en momenteel is hij aan
zijn tweede jaar in België toe. Misschien wordt hij ooit wel zelf
ambassadeur, maar als we naar de toekomst peilen heeft hij het in de
eerste plaats over zijn grote liefde, zijn kleine jongetje dat op 20 oktober
I jaar geworden is.

Dat hij in een veiliger wereld dan nu
moge opgroeien, wenste de innemende
Sovjet-diplomaat. Overigens konden we
op geen enkel ogenblik uitmaken of hij
nu komedie speelde of in alle éérlijkheid
bekende dat het nakende vredesakkoord
tussen de VS en de Sovjetunie de
vervulling was van een jeugdige harte-
wens.

Veto: Staat u aan iedereen die er om
vraagt een interview toe ?
Grotichko: (lacht) «Er komen niet
zoveel aanvragen voor interviews. Het is
onvoorstelbaar dat al onze diplomaten
hier elke dag een interview zouden zitten
geven. Het diplomatieke werk eist een
zekere... niet geheimzinnigheid, maar
geslotenheid en diskretie. Bovendien
hebben onze vrienden van Radio Mos-
kou al veel vragen beantwoord.»

Landbouw-Amerika
Veto: Blijkens de vragen die toen gesteld
werden, hebben de Vlamingen een heel
stereotiep beeld van de Sovjetunie. Heb-
ben de Sovjetburgers een even vertekend
beeld van het Westen?
Grouchko: «Dat weet ik niet. Mis-
schien... (twijfelt) Onze mensen zijn
opgevoed met een aantal belangrijke
werken over de het Westen en wij
spreken graag over het Landbouw-
Amerika. Vraag mij niet waarom, en
over het Eén Verdiepings-Amerika.»

«Bij mij bestaan er geen stereotiepe
beelden, en bovendien ben ik een
professioneel diplomaat. Misschien be-
staan er stereotiepe beelden in de dorpen
van Siberië, maar op het diplomatieke
vlak zijn ze uitgesloten»

Veto: Hoe staat de Sovjetunie tegenover
de Europese vredesbeweging? Denkt u
dat ze veel invloed heeft op de onderhan-
delingen in Genève?
Groucbko: «Die vraag valt moeilijk te
beantwoorden. Wij zijn er van overtuigd
dat het element 'publieke opinie' essen-
tieel is voor de analyse van de toestand in
de wereld. Bij het uittekenen van onze
politiek proberen wij rekening te houden
met de tendenzen die leven in alle lagen
van de maatschappij, in het Westen
zowel als in het Oosten. »
«Dat de raketten weg moeten, beant-

woordt aan de belangen van alle men-
sen, niet alleen die van de vredesbewe-
gingen. De nieuwe Sovjet-filosofie om-
trent buitenlandse zaken gaat er van uit
dat er momenteel geen gezond alterna-
tief bestaat voor vreedzame coëxistentie
op een zeer laag niveau van konventio-
nele bewapening, waarbij het onmoge-
lijk wordt de tegenpartij aan te vallen.»
«Vanzelfsprekend moeten er daar-

naast ook nieuwe, vertrouwenwekkende
maatregelen komen. De problematiek
alleen vanuit militair oogpunt benade-
ren, zal niet veel resultaten opleveren.
Daarom tonen wij een politieke wil tot
samenwerking op allerlei gebieden, van
ekonomie tot kultuur.»

Gorbatsjov
Veto: Hoeveel heeft die 'nieuwe' wil met
de persoon van Gorbossjov te maken?
Grouchko: «Hm ... Ik zal proberen die
vraag van de andere kant te beantwoor-
den!»
«Ik heb de indruk dat jullie in het

Westen denken dat met de komst van
Gorbatsjov alles veranderd is in de
Sovjetunie. Dat is niet juist. Ik denk dat
Gorbatsjov gewoon de dominerende

tendenzen in de USSR, in de partij, in de
top van de partij en in alle lagen van de
bevolking, weerspiegelt. Er moesten ver-
anderingen komen op allerlei vlakken.
Je kan je onmogelijk voorstellen dat één
persoon in de geschiedenis oplossingen
kan aanbrengen, als daar geen brede
konsensus over bestaat»

Veto: Vindt u dat Gorbatsjov ver genoeg
gaat?
I
Groucbko: «Euh ... Er zijn grenzen aan
de perestroika. Ik denk dat perestroika
een permanent proces van vernieuwing
van onze maatschappij moet zijn. Als de
situatie in het land verandert, dan
moeten er nieuwe aanpassingen k0-
men.»
«Wij spreken niet over perestroika in

termen die de richting van het kapita-
lisme uitgaan. Het is een proces dat moet
leiden tot méér socialisme.»
Veto: Wat bedoelt u daar mee? Er wordt
bijvoorbeeld gesproken over 'zelfverant-
woordelijkheid voor winst of verlies in
een bedrijf?
Grouchko: «Maar, winst en verlies zijn
geen kapitalistische termen! Ik denk dat
de basis-principes van het socialisme
bewaard zullen blijven: gemeenschap-
pelijke eigendom van de produktiemid-
delen en de regel dat er nooit exploitatie
mag komen van de ene mens door de
andere»

Veto: Klopt de indruk Ifat de glasnost;
het begrip dat oorspronkelijk de meeste
aandacht kreeg, nu meer en meer naar
de achtergrond wordt geschoven ten
voordele van dat andere, iets minder
spektakulair ogende begrip perestroi-
ka?
Grouchko: -Perestroika en glasnost zijL
twee kanten van één ontwikkeling. De
beste waarborg voor de hervormingen is
glasnost: meer demokratie. De bevol-
king moet meer kontrole en inspraak
krijgen in het bepalen van richtlijnen
voor onze leiders»

Tandpasta
Veto: De Sovjetburgers zullen nu na hel
afhaspelen van hun dagtaak kleine
initiatieven mogen omplooien, om even-
tueel iets bij te verdienen. Is het de
bedoeling om met die wet op de indivi-
duele arbeidsaktivueu de zwarte markt
wil te wassen?
Grouchko: «Nee. Binnen het socialisti-
sche systeem blijft het zeer moeilijk om
alles te plannen. Waar moeten er naai-
den zijn, waar is er tandpasta nodig?
Waar hebben ze broeken van doen, en
waar jeans?»
«De zwarte markt ontstond meestal

als gevolg van tekortkomingen in het
plan of door de nalatigheid van bedrij-
ven. Met de bevordering van de indivi-
duele arbeid willen wij die gaten vul-
len.»

Veto: In de Komsomolskaia Pravda
staat het geval beschreven van iemand

Vooralsnog
Overheden hebben doorgaans niet zoveel
inspiratie: ze apen mekaar dan maar na. Neem
nu het College van Bestuur van de universiteit
van Amsterdam. Enkele weken geleden konden
we u nog melden dat het universiteitsblad Folia
haar subsidies plots gehalveerd ziet, en nu
heeft de universitaire overheid een tuchtmaat-
regel opgelegd aan haar personeel: "Zeer tot
onze spijt hebben wij bij herhaling moeten
constateren, dat publicaties in Folia en andere
persorganen gegevens en gedachten omtrent
de universiteit en het universitaire beleid
bevatten die (vooralsnog) van vertrouwelijke
aard dienen te zijn en die (vooralsnog) niet
voor dergelijke publikaties zijn bestemd. Door
deze (voortijdige) publicaties kan het belang
van de universiteit, onderdelen daarvan of
anderen worden geschaad." Aldus het College
van Bestuur.

Seksueel geweld
Op 9 november maakte De Standaard melding
van een nieuw wetsvoorstel in West-Duitsland.
Na jarenlange druk van de feministen wil de
Westduitse regering ook seksueel geweld bin-
nen het huwelijk strafbaar maken. Daarmee
wordt deze vorm van geweld gelijkgesteld met
seksueel geweld buiten het huwelijk. Er is
echter nog één miniem verschil: seksueel
geweld buiten het huwelijk levert je twee jaar
minimumstraf op, terwijl seksueel geweld
binnen het huwelijk slechts goed is voor één
jaar straf. Nu moet je al buitenshuis gaan om
serieus genomen te worden.

Oriëntalistiek
Het monitoraat van de fakulteit Letteren en
Wijsbegeerte rubliceerde onlangs haar eerste
"Mededelingen van het Monitoraat". Daaruit
blijkt dat er dit jaar weer honderd studenten
minder ingeschreven zijn dan vorig jaar. In
vergelijking met 1984 daalde het studentenaantal
van 805 naar 519. Opvallend is wel destijging van
het aantal studenten in de richting Oriëntalistiek:
57 studenten in 1984 tegenover 120 studenten in
1987. Het voorbeeld van de Chinezen werpt
vruchten af.

die metro-plannetjes verkocht waarop hl
de grote warenhuizen van Moskou hac
aangeduid Hij verkocht die tegen éér.
roebel per stuk (een maandloon beo
draagt ongeveer 30 roebel) en à rato var.
1000 plannetjes per dag maakte h~
enorme winsten. Schept dat geen proble-
men?

Grouchko: «Dat is een konkreet voor-
beeld. Maar die nieuwe regeling vormt
inderdaad een probleem, waar verschil-
lende oplossingen voor mogelijk zijn.
We kunnen de initiatiefnemers belastin-
gen laten betalen. Daarnaast kunnen we
de beste ervaringen en ideeën laten
overnemen door de staatsbedrijven. Een
Moskouse drukkerij kan op enkele
nachten gemakkelijk miljoenen van die
plannetjes drukken, en dan zal onze
vriend werkloos worden»
«De zwarte markt op een administra-

tieve manier aanpakken levert niet veel
resultaten op, er moet een ekouomische
oplossing voor komen. Aan de andere
kant mag er geen te grote kloof ontstaan
tussen de verrichte arbeid en het 10011.
Ook bij de individuele arbeid moeten
socialistische principes blijven gelden»

Labiel
Veto: Smoort u het nieuwe initiatief niet
in de kiem?
Groucbko: «De individuele arbeid le-
vert op een paar terreinen zeer goeie
resultaten op: in de autoservice, het
maken van kledij op maat, en het voeren
van kleine taxibedrijven. De mensen
verdienen niet z6 veel, maar toch
voldoende opdat het interessant rou
blijven. Het evenwicht is al gevonden.»
«In de zuidelijke steden wilden de

mensen graag wittebrood kopen. Dui-
zenden individuele bakkers zijn daar
gelegaliseerd, maar in het begin moesten
ze voor die toelating een veel te hoge
prijs betalen om nog rond te kunnen
komen. Nu die som gehalveerd is,
kunnen ze winst maken»
«Het systeem moet labiel blijven. De

plaatselijke autoriteiten moeten zeer snel
kunnen tussenkomen als dat nodig is.»

Veto: Lenin heeft in de jaren 20 een
gelijkaardig initiatief van opgedreven
privé-inbreng ondernomen: de zoge-
naamde Nieuwe Ekonomische Politiek
(NEP). Dat experiment is onder Stalin
voor een zeer groot aantal mensen fataal
afgelopen. Ze zijn fanatiek vervolgd
Denkt u niet dat de mensen nu een beetje
bevreesd zullen zijn?
Grouchko: «Nee. Trouwens, die vervol-
ging was niet het gevolg van de NEP. Ik
denk dat er in de gedachten van de
mensen geen enkele parallel bestaat met
die periode. We hebben die Nieuwe
Ekonomische Periode wel aandachtig
bestudeerd. Sommige ekonomisten zeg-
gen dat er een fout gemaakt is in die zin
dat Lenin dacht dat de private elementen
in onze socialistische maatschappij van-
zelf rouden verdwijnen, naarmate de
staatsbedrijven beter zouden gaan draai-
en»
«Wij willen een systeem vormen

waarin de objektieve ekonomische wet-
ten doorslaggevend zijn voor de ontwik-
keling van de Sovjet-ekonomie. Daar-
voor moet de vrijheid van de bedrijven
gewaarborgd worden. Ze krijgen het
recht om rechtstreeks handel met elkaar
te drijven, ronder daarbij eerst langs de
staat om te moeten. Ze mogen zelf hun
produktie-kwota bepalen, en een zeer
belangrijk deel van de financiële midde-
len zal binnen het bedrijf mogen blij-
ven.»

Bezoek Marc Dullaert
Tiensevest 188

(tussen 18 u en 20 u)
of bel ons nog vandaag:
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lJ Gevolg: een zwijgplicht van de ambtenaren
L__ van de universiteit, op straffe van ontslag. Het
r- bericht dat (vooralsnog) niet mocht bekend
~ raken en dat (vooralsnog) vertrouwelijk diende
~ te blijven, maar dat (voortijdig) in Folia

O verscheen was: de universiteit van Amsterdam
heeft een tekort van 45 miljoen gulden, dat is

, ~ 15 miljoen gulden meer dan ze (vooralsnog)L=:- .officieel verkondigt.

Kleuterscholen
Grouchko: «De arbeiders zullen zelf
mogen beslissen welk deel van die
middelen zal besteed worden aan verho-
ging van het salaris, het bouwen van
nieuwe scholen, kleuterscholen, enzo-
voort, en welk deel moet gaan naar de
vernieuwing van installaties»
Veto: Wat zullen de reakties zijn als
Gorbatsjov zegt dat de prijzen omhoog
moeten?
Grouchko: «Bepaalde takken van de
Sovjet-ekonomie worden sterk gesubsi-
dieerd: het transport en de landbouw,
bijvoorbeeld. Onze ekonomen denken
dat het nodig 'is de prijzen een beetje
reëler te maken. Soms hebben de prijzen
immers niets meer gemeen met de
verrichte arbeid. Van rechtstreekse han-

del tussen bedrijven kan op die manier
geen sprake zijn. Aan de andere kant
heeft Gorbatsjov in Leningrad gezegd
dat de huidige regeringspolitiek in prin-
cipe gericht is op het verhogen van de
levensstandaard. Ik denk dat de prijsstij-
gingen gepaard zullen gaan met een
verhoging van de pensioenen en salaris-
sen»

Veto: De grondwet van 77 beloofde dat
het volk rechJstreeks inspraak zou krij-
gen. Nu, 10jaar later, spreekt de wet nog
slechts van 'advies: Hoe verklaart u die
diskrepantie ?

Grouchko: «Euh., Ik ben niet bereid
om daar op dit ogenblik over te praten.
Ik zou die problematiek eerst nader
moeten bekijken.»
«Op dit ogenblik bestaat er een zeer

goed ontwikkeld systeem van raadple-
ging. Ieder wetsvoorstel wordt vooraf
gepubliceerd. Daarop kunnen dan, via
brieven, kranten, en arbeidersraden,
honderdduizenden diverse adviezen
worden ingebracht. Desnoods gebeu-
ren er zulke drastische ingrepen dat
het originele voorstel onherkenbaar
wordt»
«De wet wordt aan het eind van dat

proces goedgekeurd door de Opperste
Sovjet. Dat zijn mensen die verkozen
zij!!.:)k kan me niet voorstellen hoe de
mensen zelf zouden kunnen stemmen
over, bijvoorbeeld, de nieuwe Wet op de
Staatsondernemingen, want elke mens
heeft tenslotte zijn eigen gedachten. Er
bestond ook geen absolute noodzaak om
er over te stemmen. Het was duidelijk
dat de mensen er voor waren»

Doodgezwegen
Veto: De Sovjetunie maakt soms hele
rare sprongen wat haar opvattingen
betreft. De privé-inbreng die tol over een
paar jaar taboe was, wordt nu mei de
grote trom terug binnen gehaald. En ook
in de geschiedschrijving worden meer
dan eens figuren opgevist nadat ze eerst
jarenlang doodgezwegen waren. Op die
manier moet u vaak voor verrassingen
zijn komen te staan ?
Grouchko: «Ja, soms zijn er verrassin-
gen. Ik kwam onlangs in Moskou na een
jaar afwezigheid, en in de oude stad zat
het vol met schilders en breakdan-
cersl-
«De hervormingen gaan echter in de

richting van wat de mensen al lang
hadden gedacht en verwacht. Daarom
zijn de meeste mensen niet verrast, tenzij
door het spektakulaire tempo waaraan
de veranderingen worden doorge-
voerd.»
«Op het ogenblik proberen wij onze

geschiedenis ronder vooroordelen te
bekijken, en de inbreng van bepaalde
personen, zoals Trotsky en Boecharin,
opnieuw en objektief te analyseren»
«Ik denk dat er inderdaad een plura-

listische kijk moet zijn op de geschiede-
nis. Maar je kan onmogelijk zeggen: dat
is goeie geschiedenis en dat is slechte.
Het is normaal dat de geschiedenis 20
jaar geleden op een ander manier werd
bekeken, net zoals de visie anders was in
de tijd van Stalin,»

Lode Desmet
Geert Coene
met dank aan

mevrouw Katlijn Malfliet



Zevende Kwistax-race

Wam, Daar Gaat Er.
Weer Eentje
Jawel. Het is al half Novem-

ber. Voel maar eens aan de
wintertenen van je lief. Het

wordt voor de sukkelaars onder
ons die met tentamens geplaagd
zitten, de hoogste tijd om weer eens
(indien niet voor het eerst) naar de
stencils en de kopiën te grijpen. Het
weer begint nu trouwens lang-
zaamaan guur te worden, in de
straten en op pleinen van deze stad
hangt een scherpe geur van rotte
bladeren, dus waarom rou je nog
buiten komen, nietwaar?

Misschien, misschien omdat Sportraad
woensdag zijn tweede Grote Klassieker
van het seizoen op het programma staan
heeft. De K wistax-race, bekend van
Wam Daar Gaat Er Weer Eentje De
Stroba/en In, is aan zijn zevende uitgave
toe. Een respektabele spanne tijds, waar
alleen de bissers en de geneesheren van
deze unief aan toe raken.

De race is de laatste jaren echter een
beetje in het slop geraakt. Vorig jaar was
er zelfs sprake van een kompleet diepte-
punt. Het regende de hele dag pijpeste-
len, en dat was goed te zien aan de
schrale bosjes toeschouwers die de
Kwistax-race mocht begroeten.
Maar blijkbaar heeft Sportraad de

oorzaak niet alleen gezocht in een akuut
tekort aan paraplu's. De hele bedoening
was aan een opkalefaterbeurt toe, en dat
,heeft tot een reeks ingrijpende wijzigin-
gen geleid.

De race wordt vooreerst niet langer over
heel de namiddag uitgesmeerd. De
formule waarbij zes uur lang door vier
samengestelde ploegen naar zoveel mo-

W",", op, .. I.....-.......#,
vervangen door een systeem in drie
manches van elk zo'n twee uur. Op die
manier kunnen zo maar eventjes acht-
tien ploegen (drie maal zes, kan iedereen
volgen ?) ingeschreven worden. VTK zal
nu bijvoorbeeld als een aparte ploeg
kunnen deelnemen, of Ekonomika, voor
ons part - het gaat hier om een
voorbeeld.

Iedere manche telt zes proeven. De
finesses ervan uitleggen zou ons te ver
leiden, maar u mag zich wel verwachten
aan enkele moeilijke standjes. Een
sprintnummer, bijvoorbeeld, een achter-
volging, rechtstreeks afgekeken van de
Zesdaagse van Antwerpen, en als klap
op de vuurpijl een Rondje Geblind-

doekt. De drie manches starten respek-
tievelijk om 15, 17 en 19 u op het
Hogeschoolplein.

De twee eerste ploegen van iedere
manche mogen later op de avond de
finale betwisten, waarin de deelnemers
dezelfde moeilijkheden zullen voorge-
schoteld krijgen als in de namiddag het
geval was, op de proef met de blinddoek
na.

Het zal tegen dan al donker genoeg
zijn zeker?

Tussen de selektie-manches en de finale
door wordt een go-cart race op het
parcours losgelaten. "Een go-cart", stelt
Sportraad, "is een voertuig zonder mo-
toraandrijving met minstens drie wieler
(die alle drie funktioneel zijn) en dat
zittend wordt voortbewogen." Karretjes
dus, die de deelnemer van thuis mag
meebrengen, of desnoods zelf in mekaar
sleutelt. De origineelste go-cart wordt
beloond met een vat, en alle go-carts
moeten voor 15 uur (start van de
manches) op het middenveld van het
Hogeschoolplein staan.
In de gauwte twee fietsen gaan jatten

om alsnog een karretje in mekaar te
knutselen, blijft ten strengste verboden.

Lade Desmet

24 UUR BLIJFT
De 24 Uur blijft vooralsnog op zijn
oude parcours. Twee weken geleden
kon u in Veto lezen dat de omloop
van Sportraads grootste klassieker
misschien zou verlegd worden van
het Sportkot naar de nabijgelegen
Cité. Het voorstel, dat onder andere
gesteund werd door VTK en Ekono-

=mika, is-op-Sportraad.weggestem
met 23· stemmen tegen 5. Dat wil
echter niet zeggen dat het voorstel nu
voorgoed naar de prullemand verwe-
zen is.

Het projekt zal tegen volgend jaar
eens grondiger worden bekeken.
Sportraad heeft te horen gekregen
van de beheerders van het Sportkot
dat de organisatie beslist eens een
jaar van het Kot mag wegblijven. Ze
moeten geen schrik hebben dat ze het
jaar er op dan misschien niet meer
zouden terug kunnen komen. Mis-
schien waagt de volgende lichting
Sportraders dan toch het experiment.
Misschien. (LD)

Moskou-reis VTK afgevoerd

Ingenieurs naar Japan
Traditioneel gaan de laatste-

jaarsstudenten Burgerlijk
Ingenieur in het begin van

de maand februari op (studie)reis
naar Moskou en Leningrad. Maar
daar komt dit jaar verandering in:
het VTK-presidium heeft het initia-
tief genomen om een Japan-reis op
poten te zetten, een tiendaagse trip
die zou doorgaan van 23 januari
tot 3 februari.

Organisator Ivo Marechal vindt dat de
traditie om naar Moskou te trekken een
beetje doodgebloed is. Moskou is niet
langer een "evenement": zo'n reis kan
men tegenwoordig makkelijker dan
vroeger op eigen houtje ondernemen.
Binnen het VTK-presidium werd vorig
jaar al luidop gedacht aan een andere
bestemming: een beetje gekscherend op-
perde men toen het idee om naar Japan
te gaan.

Dat idee is nu gekonkretiseerd, beo
halve dat de financiering ervan nog niet
volledig rond is. De bedoeling zou zijn
om de inschrijvingskosten op 25.000 fr
te brengen. Dat is zowat 10.000 fr. meer
dan de Rusland-reis. Een niet te onder-
schatten bedrag, maar de gemiddelde

ingenieursstudent moet daar niet zoveel
moeite mee hebben, want naar verluidt
zijn er al veel inschrijvingen.

Jappenologie
Het belangrijkste organisatorische pro-
bleem is natuurlijk- het bekomen van de
nodige sponsoring. VTK heeft daarvoor
de bedrijfswereld aangesproken (inge-
nieurs hebben die kontakten nu een-
maal), zowel grote als kleine Belgische
bedrijven. Daarnaast werd ook de
Vlaamse Gemeenschap gevraagd een
duit in het zakje te doen; van die kant is
er voorlopig enkel logistieke steun.

Via de bedrijven moet het ook moge-
lijk worden om ter plaatse fabrieksbe-
zoeken te doen: op zoek naar het Ja-
panse wonder dus. In enkele gevallen
kan de reis misschien zelfs beschouwd
worden als een vooruitgeschoven busi-
ness-trip.

Toch zou men niet uitsluitend de
technologische kant van Japan wilen
bezoeken, maar ook de kulturele. In dat
verband is het wellicht een goede zet dat
de organisatoren kontakt gezocht heb-
ben met enkele studenten Japanologie
die zouden meegaan.

Didier, Wijnants

ZOEKERTJES
• Gezocht tegen vergoeding: boeken-
rek of boekenkast en postêr van Che
Guevara. Zwt Simons Patrick, Celestij-
nenlaan 70, Kamer 02/03.

• Wie rijdt mee? Zondagavond naar je
kot enlof vrijdagavond naar huls (Ware-
gem, Ooigem, Ingelmunster, ...) Paul De
Cooman, Tervuursevest 106.

• Vertaa1werk: Ned-Ital, Ital-Ned,
Ned-Eng, Eng-Ned. De Vos Jacques,
beëdigd vertaler-tolk. Brusselsesteen-
weg, 132, 9402 Ninove.

• Te koop: Serri zetel (Ikea), 6 maand
oud 1.600 Fr, tussen 18 en 20 uur,
Mechelsestraat 188, vragen naar Luc.

• Voor al uw tikwerk: 016/260937.

• Gezocht: wil je kostendelend meerij-
den van vItsen näár teuverr(zondag- of
maandagavond) en terug (zaterdagna-
middag). Kom dan even langs, Brussel-
sestraat 174 (bel bij Peter, 3 x kort.

• Gezocht: liftboy voor MSI. Vereis-
ten: groot, blond, van Limburgse af-
komst, luisterend naar de naam Renaat.
Aanmelden bij L & P in L & W Foto
niet vereist, onthouden indien niet ern-
stig.

• Vertaalproblemen ? Ik vertaa1 van en
naar Nederlands: Frans, Engels, Duits,
Spaans en Italiaans. Tel. 20.55'.89 (Ber-
nard).

• Te koop; paar discoboxen type Karl-
son 160 W 170 L als nieuw, 9500 Frl
stuk, 02/465.32.69 tijdens het wee-
kend.

e Te koop: elektrisch kookstel, 2 platen,
zo goed als nieuw, 1.000 Fr, tel. 20.55.89
(Bern~rd).

• Te koop: rhythm-box, Roland
TR 606. Doet: boem, tsjak, tsk, tsjsj,
tom, toem alsook stjing in alle combina-
ties. 6.000 Fr, 015/61.00.10, Guy.

• Te huur: mooie stud. kamer, modern
komfort, keuken, douche, lnl. Schapen-
straat 6, tel. 22.54.76.

Is dat daar vijf
tig of vijf
frank? Rem-
meeee. (Foto
Archief)

• Wie rijdt mee? Zondagavond naar je
kot en lof vrijdagavond naar huis (Ware-
gem, Ooigem, Ingelmunster, ...) Paul De
Cooman, Tervuursevest 106

• Gezocht tegen vergoeding: boeken-'
rek of boekenkast en poster van Che
Guevara. Zwt Simons Patrick, Celestij-
nenlaan 70. Kamer 02/03
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• Dolle Datsun Sunny A 500: Auto gaf
vorig baasje 147.000 km rijplezier. Nwe
banden, remmen. Knalpr., kontr. OK,
25.000 Fr. 's Meiersstraat 5, bij Roei, of
tel. 25.53.86. • Te koop: graphic printer Comrno-
• Te koop: gesofistikeerde bureaustoel, dore Vic-1525. Parkdreef 25-27, kamer
4.000 Fr. Rilde, Ierse Predikherenstraat 311.
12. • JNM-ers en vrienden: samenkomst

op di. 17 november in de Blauwe Schuit
(voor de fuifnummers: er is daar een TD
die avond). Tot dan!
• Ann, jij speelt gitaar maar ik speel
banjo! Sté.

• Te huur: kamer 4 x 4 m. Gemeen-
schappelijke keuken + douches, Kardi-
naal Mercierlaan 22. Zich wenden:
Campus Irena, IJzermolenstraat 241
218.

• Gezocht: lege autozetel die tussen
Antwerpen-Stad en Leuven vervoerd
wordt, om op te zitten. Populierstraat 31
te Leuven. Bel bij Bart. Bedankt.
• 2 brommers Yamaha RD 50,
9.000 km, 5 versnellingen aan 9.500 Fr.
Mobylette 8.000 km aan 8.500 Fr. Perf
staat. Weg. legerd. Redingenstraat 75 te
Leuven. ZiJ staan vooraëlleifi' Oifs((5t.
Tel 23.14.65

• Blauwe jas verloren in Lido OJ:
maandag 9/11 tijdens TD van Germa-
nia. Beloning voor wie hem terugbrengt
naar Ronaid, Kiekenstraat 1.
• .Wie wenst mee te rijden tussen
Roeselare en Leuven op zondag en
vrijdagavond. Voor inlichtingen: Luc
Flipts, Lei 57, Leuven (na 19 u). Bij
afwezigheid laat een berichtje achter.

• Infovisie, technisch adviescentrum
voor visueel gehandicapten zoekt gewe-
tensbezwaarde met technische basisken-
nis en talenkennis voor studie hoogtech-
nologische hulpmiddelen. Tel 21.23.87.

• Luxemburgs meisje niet op tong
gevallen, zoekt jongen als koffie: sterk
met karakter en gevoelig. Alleen aan-
melden indien Zweed met-zwart haar,
niet roker en niet drinker.

• De jongeman die zijn trainingsbroek
vergat krijgt kouwe billen. Wilt ge zijn
onmisbaar verwarmingstoestel naar de
portier brengen?

• Waarom kopieert Bernadette (2de
kan. Rechten) voor 5 fr. haar studenten-
kaart om ze dan achter te laten? Antw.:
de portier van het N.G. verzamelt
pasfotootjes

• SOS. Ik superbok De Bondt heb een
probleem. 'k Weet dat er geen einde aan
is, maar ik zoek nog steeds het begin van
de Bondt. Help me aub. Ik ben heel vaak
in de st. en ik st. nogal.

• Begin met koördinaten 007.

• Gezocht: Robert.

• Verloren: Robert.

• Gevonden: Robert.

• Hoe gaat het met Robert?

• Te koop in Heverlee: 2de-hands
herenfiets. Bel Ludo Mentens, 0111
46.20.06. Na 18 u.

• Speel met uw eigen banjo!

• Lift Leuven-Zolder tegen vergoeding.
Zich wenden Luc Daniels. Tel 011/
42.12.55.

• Merk?

• Verloren: zwarte legerschoenen maat
40, kaki broek, kaki vest en rood baretje.
Te bezorgen bij Bart Tubbax, Minder-
broederstraat 15, kamer 01.11. Belo-
ning: mijn vorige pruik.

Politika
• Di 17/11 om 20.30 u POK: Prof op de
coffie: prof. Dobbelaere.

• Do 19/11 om 21.00 u Politika-TD in
je Lido.

t

Ekonomika
• Di 17/11 1ste How-Is-Fbbert-TD, in
Drietap, ink. 50/70.

Romania
• Ma 16/11 om 20.30 u Peter- en
meteravond in Fakbar L&W

Historia
• Ma 16/11 om 18.30 u Voorberei-
dende verg. POK in permanentie.

• Di 17/11 om 20.00 u Presidiumver-
;}adering in Blijde Inkomststr. 11.

• Do 19/11 om 09.00 u Europalia AI-
den-Biezen - Luik, samenkomst Ladeu-
zepln.

ZOEKERTJE
Zoekertjes zeeder kommercieel oogmerk (ge:zocht, gevooden. verloren e.d. zijn g:nlis: andere (te koop, 11: buur. tikwerk) worden betaald

naargelang de ruimte die Ie innemen (tie roosier). de redaktie behoudt zich het recht voor om zoekertjes met te plulSeo.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

IOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF
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Van Appel tot Atoom
,,

Lunapark voor InteUektuelen
Tot 6 december gaat in

de Universiteitshallen een
door de KUL en het Da-

vidsfonds georganiseerde tentoon-
stelling door over 300 jaar mo-
derne natuurkunde. In 1687 ver-
scheen namelijk in Londen de Phi-
/osophae Natura/is Principia Ma-
thematica, het hoofdwerk van
Newton en tegelijk een syntese van.
de teorieën van Copernicus, Gali-
lei, Kepler en anderen. Sterk vulga-
riserend zou je kunnen zeggen dat
vanaf dan de moderne weten-
schapsmetode gehanteerd werd:
teorieën moeten proefondervinde-
lijk getoetst worden aan de reali-
teit.

In weerwil van wat de titel doet vermoe-
den, geeft de tentoonstelling geen evolu-
tie te zien van de 300 jaar die achter ons
liggen. ":Je kan dan ook 2 delen onder-
scheiden: de pioniers en de huidige
praktijk. De museumzaal wordt voor
zowat de helft in beslag genomen door
vitrines waarin de werken van Newton
en anderen voor de hypotetische lezer
(want wie gaat dat allemaal lezen?)
uitgestald liggen. De andere helft bestaat
uit wat je een beetje oneerbiedig een
Lunapark voor intellektuelen rou kun-
nen noemen: komputers lossen vraag-
stukken op, vertellen je alles over de
zonsverduistering van 1998 of daarom-
trent en weten bijvoorbeeld ook hoe de
sterrenhemel er vannacht zal uitzien.
Natuurlijk geeft dat een vertekend

beeld. Het was wellicht niet doenbaar
een nog groteretentoonstelling te orga-
niseren waar de evolutie van 300 jaar
fysika optimaal zou worden weergege-
ven. Maar nu lijkt het alsof die enkele
geleerde alles bedacht heeft en dat alles
wat daarna komt slechts uitwerking is.

De anonimiteit van de hedendaagse
geleerden draagt daar nog toe bij.

Paradox
Zo'n opstelling heeft echter ook een
voordeel. Misschien onbedoeld vertelt
de expositie op die manier een ander
verhaal: dat van de terugkerende onvrij-
heid van de geleerde. Het is ironisch dat
Newton de wetenschap alleen kon be-
vrijden uit een voorbijgestreefd wereld-
beeld door er tegelijk een nieuwe mees-
ter voor te vinden: de dagelijkse praktijk
en daarmee de kommercie. Het geeft een
gevoel van ontzag te weten dat die
enkele genieën in staat waren de wereld
ingrijpend te veranderen. Nu is dat
onmogelijk geworden; de geleerde van
vandaag is een loontrekkende geworden
die zijn projekten niet meer beheerst.
Verdere kennis is nu pas mogelijk als ze
op korte termijn rendeert.
In de tweede zaal worden andere

recente toepassingen getoond. Deze va-
riëren van heel eenvoudig (een pluim en
een dobbelsteen vallen even snel in een
luchtledige glazen buis) tot de meest
geavanceerde (lasers, holografie, scan-
ning tunneling mikroskoop, ...).
Om meerdere redenen is dit deel van

de tentoonstelling het meest aantrekke-
lijke. Het toont overzichtelijk op welke
domeinen de teorieën van Newton en
zijn opvolgers kunnen toegepast wor-
den: eerst en vooral sterrekunde, maar
ook optika, mechanika, termodyna-
mika. Het belang van de sterrekunde zal
voor veel bezoekers revelerend zijn: heel
wat 'aardse' problemen rouden moeilij-
ker of zelfs helemaal niet opgelost kun-
nen worden ronder de kennis die wij
hebben van het heelal.

Ook om èen andere reden is de
tentoonstelling een aanrader: de bezoe-
ker mag vooraIoiet passief blijven, hij
wordt uitgenodigd zelf of onder geleide
experimenten uit te voeren. Die experi-
menten variëren - alweer - van kinder-
lijk eenvoudig tot hypergesofistikeerd.
Ze maken veel duidelijk over de voor de
leek toch wat duistere wereld die de
natuurkunde is.

Kursus
Want 'Van Appel tot Atoom' is geen
tentoonstelling waar je even doorslen-
tert, ondertussen minzaam naar de
prentjes kijkend. Naast de uit te voeren
experimenten word je ook 'uitgenodigd'
de werking van bepaalde fenomenen iets
stroever te bekijken. Bij elke stand hangt
namelijk een bord waar zo helder moge-
lijk (maar nooit ronder formule) uitleg
gegeven, wordt over het besproken feno-
meen.
Dit alles brengt met zich mee dat je

niet alleen een paar uur moet kunnen
uittrekken voor de expositie, je moet ook
de bereidheid kunnen opbrengen een
snelkursus fysika te volgen. En dat is
voor een tentoenstelling als deze niet
negatie[ Want de kritiek op de huidige
technologierage is dan wel niet onterecht
- en ook 'Van Appel tot Atoom' lijdt een
beetje onder die eenzijdige aanpak van
'kijk eens naar wat wij allemaal kunnen'.
Maar die kritiek kan alleen maar eerlijk
overkomen als je bereid bent je in te
leven in een vrij moeilijke, maar
boeiende wereld. Wat dat betreft, kan ik
me slechtere inleidingen indenken.
Sommigen, tenslotte, zullen de wenk-

brauwen fronsen bij bet horen van de
toegangsprijs (100 fr.). Dat moet wel
gerelativeerd worden; studenten betalen
SO fr. en die prijs is het 'boek' (eigenlijk
een forse brochure van 90 bladzijden)
op zichzelf al waard.

Nacht van de Reclamevreters

Pretentieloze
ontspanning
De Fransman Jean-Marie

Boursicot komt voor het
derde opeenvolgende jaar

een tweetal weken naar België. In
zijn koffer steken 6 uur reklame-
filmpjes. Filmpjes die hij sinds zijn
jeugd verzamelt, koestert, oplapt
en waaruit hij ieder jaar een
nieuwe selektie maakt om ermee
naar het publiek te trekken. Dit
jaar doet Boursicot ook Leuven
aan.

In Frankrijk is J.M. Boursicot een begrip
geworden. AI 6 jaar organiseert hij daar.
en met groot sukses, zijn Nuits des
Publivoires. Toen hij ook naar België
uitgenodigd werd en zijn initiatief de
pers haalde. waren 3 Leuvense studenten
het roerend eens: er zou. koste wat het
wil, een Leuvense Nacht van de Recla-
mevreters komen. Ondanks allerlei
praktische moeilijkheden slaagden ze in
hun opzet.
Pierre Deelere. één van de Leuvense

organisatoren: "Normaal stond Leuven
niet op het programma omdat de relatie
tussen de Régie Media BeIge (RMB) en
Studio-exploitant Rastelli niet zo best is.
En het is RMB die het gebeuren voor
België organiseert."
Toen Deelere en Co. van RMB het

fiat voor Leuven kregen, gingen ze, op
zoek naar een geschikte zaal, nog eens
aankloppen bij Rastelli. Te duur, vond
deze laatste en over de prijs valt
inderdaad wel iets te zeggen: 4S0 frank,
is dat niet wat veel voor een studenten-
publiek? Declercr'Ok, het is een hoge
prijs, maar een koncert bijvoorbeeld,
kost meer. Trouwens, het gaat om 6 uur
film (4 blokken van anderhalf uur
waarna telkens een half uur pauze) en
voor de volhouders is er een ontbijt
voorzien."
De nacht heeft nu onderdak gevon-

den in Auditorium Minnepoort. een zaal
met een kapaciteit van Soo man, wat
voor Leuven geen probleem zou mogen
zijn. Declerc: "Jammer genoeg is de
nationale promotiekampagne heel laat
op gang gekomen. Gek eigenlijk, we
organiseren iets rond reklame en de
reklame daarvoor liet heel wat te wensen

over.
Tenslotte drukten de organisatoren

ons op het hart dat het bekijken van die
duizenden reklamefilmpjes een heerlijke
pretentieloze ontspanning is. Gezanik
over het medium reklame, over de
rolpatronen die in deze filmpjes vaak
opgedrongen worden... dat is allemaal
naast de kwestie. Een publivoor komt
gewoon kijken naar de gekke, mooie,
originele, onnozele ftlmpjes van Boursi-
cot... en geniet.

Trui Moerkerke
Claudia Van de Velde

Nacht van de Reclamevreters. Woensdag
18 november vanaf middernacht in
Auditorium Minnepoort.

Thomas Sankara
De Anti-Imperialistische Bond (AIB)
organiseert een debat rond de figuur van
Thomas Sankara. Sankara, de president
van Burkina Faso, werd op IS'oktober
tijdens een staatsgreep vermoord. Ludo
Martens leidt het debat in, er is een video
met een toespraak van Sankara en
getuigenissen van mensen die onlangs
Burkina Faso bezochten. Donderdag 19
november om 20 u in ISOL.

TENTOONSTELLINGEN

Van appel tot atoom: Natuurkunde na Newton, in Universiteitshal, tot 6 december,
van 9.00 tot 17.00.
Albertine Eylenbosch: in expozaal L&W, tot 13 november.
Samuel Beckett: foto's van het Ierland van toen illustreren Beckett's literatuur, in
Iers College, Damiaanpln. 8, van 17 tot 27 november, van 17.00 tot 21.00 u, ink.
gratis.

Amerikaanse kunst na 1945 (privébezit): in Faculty Club, tot 18 december,
10.00-12.00 uur en 14.30-17.00 uur, ink. gratis.

Maandag 16 november

18.30 u FILM Onder de leden, TV-versie van gelijknamig Nederlands toneelstuk
van Shireen Stroker, in Vaartstr. 16, ink. gratis, org. Coutereelstichting.

20.00 u KONCERT Argentijnse volksmuziek door Dirk Van Esbroeck en Juan
Masondo, in aud. Minnepoort, ink. 150/200, org. CC.

20.30 u FILM Another Country (Marek Kanievska), in Vaartstr. 16, ink. gratis, org.
Coutereelstichting.

20.30 u DEBAT Het kleine verschil, seksuele differenties geschreven, met o.a.
prof. IJsseling, Hemmerechts, in MSI 00.28, Ravenstr., ink. 50,org. werkgroep
Krisis.

20.30 u LITERATUUR Liliane Versluys en Renate Dorrestein stellen hun nieuw
boek voor, in De Proletaar, Mechelsestr. 72, ink. 50/70, org. Dulle Griet.

21.00 u KONCERT The Lyres, garagerock, in 't Stuc, ink. 300/350, org. Stuc.

Dinsdag 17 november

10.00 u EUROPEES POEZIEFESTIVAL Opening Europees Poêziefestival en
Colloquium "Poëzie en School" (14.00 u), in L&W 8ste verd.

19.30 u EUROPEES POEZIEFESTIVAL Ontvangst deelnemers poëziefestival en
voorstelling van de poëzie van IIse Aichinger, in Broekstraat 1.

20.00 u LEZING Prof Goudzwaard (Amsterdam) over de ekonomie van het
genoeg: zin of onzin van een nulgroei, in 10k.02.40, Dekenstr. 2, org. WAEK.

20.30 u DANS #3, Simulacrum Reels, Walk-in door Stephen Petronio (ooit nOg bij
Trisha Brown), in Stadsschouwburg, ink. 80-320Lorg. Stuc.

21.00 u VIDEO Desert hearts, rond lesbianisme, in MSI 00.28, .Aavenstr. 46, ink. 70,
org. Roze drempel.

Woensdag 18 november

14.00 u KWISTAX-RACES met deelname van tal van sportvedetten, op het
Hogeschoolplein, org. Sportraad.

18.30 u DOKUMENTAIRE De kont tegen de krib (Agneeth Scherphuis), over
aspekten van lesbisch-zijn, in Vaartstr. 16, ink. gratis, org. Coutereelstichting.

19.00 u LEZING Prof. Beukerna (Utrecht): flexibiliteit voor de werkgever of
tijdssoeve(einiteit voor de werknemer, in 10k. 1\1,Van Evenstr. 2A, org.
POLEKAR.

20.00 u EUROPEES POEZIEFESTIVAL Nederlqndse Poëzieavond met live-
opname 'Het Genootschap', gevolgd door een internationaal luik (met o.a.
Patten, Cliff), in Grote Aula, ink. 150/200, org. Ekonomika.

20.30 u FILM Desert hearts (0. Deitch, 1985), in aud Vesalius, ink, 80, org:
DAF/Dulle Griet.

20.30 u FILM Cabaret (Bob Fosse, 1972) met o.a. Lisa Minelli, in Vaartstr. 16, ink.
gratis, org. 'Ooutereetstlchtlnq,

20.30 u TEATER Bikini (niet het badpak, maar de bom) door Nieuw West, in 't Stuc,
ink. 150/200, org. Stuc.

Donderdag 19 november

18.30 u FILM Entertaining Mr. Sloane (Douglas Hickox), in Vaartstr. 16, ink. gratis,
org. Coutereelstichting.

19.00 u LEZING Universitaire conferentie: Voor de spiegel van het denken: een
taalkundige visie, door prof. Droste, in Grote Aula, ink. gratis.

20.00 u LEZING Chris Vandenbroeke over de toekomst van de VU en het
engagement van de jongeren daarin, in Kleine Aula, ink. 50 (nt-leden), org.
VUJO-KUL.

20.00 u DEBAT Burkina Faso, met Ludo Martens en getuigenissen van mensen
die het land onlangs bezochten, in ISOL, org. AIB. ,

20.00 u INFO Dia-avond over het Vredeseiland Dapaong in Togo, in Ruelensvest
127, org. Vredeseilanden.

20.15 u VARIETE De Nieuwe Snaar: La-La, in aud. Minnepoort, org. WKS.
20.30 u EUROPEES POEZIEFESTIVAL Le trio mp he de la mort, naar een tekst

van Hélinand de Froidmont, in Gotische Zaal, Stadhuis, ink. 150/200, org.
Romania.

20.30 u FILM Top hat (M. Sandrich, 1936), in aud. Vesalius, ink. 60/80, org.
DAF/CeCoWe.

20.30 u TEATER Alleen, alleen op de wereld door Nieuw West, vervelend en
boeiend tegelijk, in 't Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.

20.30 u FILM My beautiful Laundrette (Stephen Frears), in Vaartstr. 16, ink. gratis,
org. Coutereelstichting.

Vrijdag 20 november

09.30 u EUROPEES ~EZIEFESTIVAL Start Colloquium "Dichter en Lezer", in
Broekstraat 1.

18.30 u FILM More lives than one (Michael Darlow, 1985), in Vaartstr. 16, ink. gratis,
org. Coutereelstichting.

20.15 u VARIETE De Nieuwe Snaar: La-La, in aud. Minnepoort, org. VVKS.
20.30 u KWIS over vrouwen in de wereld (literatuur, kunst, ...), in Achturenhuis, M.

Theresiastr. 119, ink. 50 per deelnemer, org. Dulle Griet.
20.30 u FILM Lianna (John Sayles, 1982), in Vaartstr. 16, ink. gratis, org.

Coutereelstichting.
20.30 u EUROPEES POEZIEFESTIVAL Koncert door het César Franck-

ensemble en poëzierecitals, in Grote Aula.

Zaterdag 21 november

20.30 u EUROPEES POE~IEFESTIVAL Poëzieavond van de Leuvense Schrij-
versaktie, in Vlaamse Leergangen.

22.00 u WEEKENDFILM Kaos van Paolo en Vittorio Taviani, In 't Stuc, ink. 60/80,
org. Stuc.

Zondag 22 november

11.00 u EUROPEES POEZIEFESTIVAL "Gratis Advies", poëzieprogramma rond
IIse Aichinger, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9, met Jinl-êrasseur
en Angelica Van Itterbeek, ink. 100/150

15.00 u ÉUROPEES POEZIEFESTIVAL Reading, in Broekstraat 1

Maandag 23 november

23.55 u 0 TEMPORA Tjen jaar Stuc: oudejaarsavondfuif (geschenkjes welkom), in
Stuc bar, org. Stuc.


