
Dit huis wordt de laatste tijd overrompeld door Grote
Demokraten. Uw kringvertegenwoordigers hebben

sinds kort her principe van de basisdemokratie ontdekt: er
wordt hier geen enkele beslissing meer genomen zonder dat
U daar eerst over bent gekonsulteerd. Zo .wordt U
binnenkort geraadpleegd over de vraag of de verslagen van
de OAV's nu wel of niet op milieuvriendelijk papier
gekopieerd moeten worden. En bovenal: betekent dit een
wijziging van de statuten? Meer daarover op pagina 3.

'jérleden week hebben we eindelijk ons maatpak,
" vlinderdasje en kriepende lederschoenen nog eens uit
de kast kunnen halen. Een tikkeltje blasé, natuurlijk, maar we
gaan ook maar eens per jaar naar zoiets sjiek als een
komputerbeurs. De hippies van het VTK waren er ook, en
gelachen dat we hebben. Hun schoenen kriepten nog meer
dan de onze. Er hangt nog steeds een echo, op pagina 7.

Maar die Gerolf kom weer; die kon nie langer wach, die
Gerolf kom weer; die volgende dag, geloof me tis waar;

de volgende dag is die Gerolf weer daar. Twas lang geleden
dat we dat nog eens gezongen hadden, maar verleden
vrijdag had Politika zijn grijze petje opgezet, en wijlie
meebrullen. Ho, jong, we voelden het arisch bloed weer
door onze aderen stromen. Gijlie seffens ook, op pa-
gina 6.

Incest, verkrachting, kindermoord, pedofilie, vrouwenmis-
handeling, ongehuwd moederschap, alkoholisme, chan-

tage, diefstal, moord. Neen, beste lezer; dit is niet de eerste
aflevering van de nieuwe familieserie 's Mearstreet 5. Wij
zijn na ons wekelijkse bubbelbad even in het Stuc
langsgelopen. Nu ze daar niet weten wat te doen met hun
geld, hebben ze besloten eksperimentele video en baanbre-
kend toneel te programmeren. Op pagina 4 en 5
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Sociale Raad eist tussenkomst

Miljoenentekort
bij Alma
Hetgaat niet goed met de sociale sektor aan deze universiteit: de

fmanciële problemen stapelen zich meer en meer op. De sociale
sektor, met Alma, de peda's, de studentendokters en de overige

universitaire diensten, is zwaar ziek. Zo kan de student binnenkort voor
zijn Alma-schotel allicht weer dieper in zijn geldbeugeitje tasten. Op die
manier beantwoordt de sociale sektor steeds minder aan zijn doelstelling,
namelijk de financiële drempelverlaging of de demokratisering van het
onderwijs. Konkreet betekent dit dat steeds minder jongeren uit de lagere
socio-professionele klassen beginnen aan universitaire studies en nog veel
minder halen er de eindrneet. Dit komt voor een goed stuk omdat
studeren voor hen gewoon te duur wordt. Sociale Raad, de
studentenorganisatie die zich met deze problematiek bezighoudt, vindt
het echter welletjes. Men is dan ook van plan om over te gaan tot aktie.
Hárde aktie.
AI sinds oktober is de Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS), het or-
gaan dat aan deze universiteit de sociale
sektor beheert, bezig met het op punt
stellen van de begroting voor 1990. Dat
is een werk van lange adem. RvS moet
immers het regeringsgeld voor de sociale
sektor verdelen over een heel aantal
geledingen: de AIma-universiteitsrestau-
rants, de buisvestingdienst met de uni-
versitaire peda's, de universitaire dien-
sten zoals de medische en de sociale
dienst, de studentenorganisatie.

Toontje
Vooral sinds de Sint-Annabesparingen
van 1986 slaagt RvS er echter niet in met
de weinige overgebleven middelen alle
betrokken diensten zelfs maar op het-
zelfde peil te houden. Voor de broodno-
dige uitbreiding van de sektor is er zeker
geen geld meer. De laatste jaren heeft
men voor het akute geldtekort wel een
aantal lapmiddeltjes gezocht: voortdu-
rende prijsstijgingen in alle denkbare
voorzieningen van de sociale sektor, het
gebruik van een deel van de inschrij-
vingsgelden (die ook uit de portemonnee
van de studenten komen), noem maar
op. Op lange termijn doet de sociale
sektor door dergelijke bedenkelijke ope-
raties natuurlijk helemaal niet meer aan
financiële drempelverlaging.
Symptomatisch voor de hele ver-

ziekte sociale sektor is de toestand van

AKTIE FAMILIE TEL -
De Koerdische Familie Tel is nog

steeds ondergedoken. Zij zijn immers
politieke vluchtelingen, maar hun aan-

vraag tot asiel werd afgewezen door
minister van Justitie Wathelet. Om hen
repatriëring naar Turkije te verhinde-

ren, heeft het 'Komitee Familie Tel'
verschillende akties ondernomen. Zo

was er vorige week woensdag een
leutige betoging met een kleine twee-

honderd deelnemers. Ondertussen heeft
men al zeven keer gehongerstaakt: Dat
aktie werk begint blijkbaar te renderen.

Op het SP-kongres zijn de Te/s ter
sprake gekomen, en Vandenbroucke

pleitte in De Morgen om een oplossing
voor hen te bekomen. Ook uit Justitie
werd er gemeld dat er "eventueel iets
mogelijk zou zijn. " Het begint tijd te
worden: de toestand wordt voor alle

Te/s onhoudbaar. Bovendien zijn twee
van de broers van Turko, de vrOUM;

onlangs in Turkije vermoord. Maar ja,
dat is natuurlijk een ekonomische maat-

regel geweest. Want de Te/s zijn géén
politieke vluchtelingen. Zegt Justitie.

Alma. Het lijkt wel alsof alle problemen
er tegelijkertijd akuut worden: Alma
bouwt aan een nieuwe Centrale Keuken,
de verschillende vestigingen moeten aan
die keuken aangepast worden, er liggen
een aantal personeelseisen op tafel, de
tewerkstelling van jobstudenten wordt
steeds duurder, ... Om geld voor dit alles
te vinden stelde Alma-direkteur Toon
Martens op de Raad van Beheer van 23
november een .prijsstijging van 3,2%
voor. Konkreet komt dat er op neer dat
je voor je pepersteak in de toekomst 4
frank meer rou moeten betalen. Resul-
taat van deze politiek rou natuurlijk zijn
dat de gemiddelde maaltijdprijs alweer
aanzienlijk stijgt. In '81 bijvoorbeeld
betaalden de studenten gemiddeld onge-
veer 60 frank voor hun schotel, in '90 zal
dat meer dan 90 frank worden.

Zielig
In de Raad van Bestuur van Alma zit
echter ook een studentenfraktie, afge-
vaardigd door Sociale Raad. De fraktie
houdt er duidelijk een andere mening op
na: volgens hen kan de prijsverhoging
met vier frank vermeden worden. In het
verleden is het namelijk wel vaker
gebeurd dat de direktie de omzetcijfers
- of inkomsten - van de restaurants
nogal pessimistisch inschatte, en een
prijsverhoging voorstelde om het voor-
spelde financiële tekort op te vangen.

vervolg op p.3 ...

SINT - Een hartverscheurend moment voor al wie het mocht meemaken. Loko schreef weer geschiedenis. Of denken ze
dat maar? Een kat in de zak op pagina drie. (Foto Koen Hendrickx)

Staten-Generaal van de Wetenschap

Politici hebben geen
zonnebloemkompleks
Alsalles naar wens verloopt,

heeft het wetenschapsbe-
leid in België sinds verle-

den zaterdag definitief een nieuwe
koers ingeslagen. Gedaan met het
beknibbelen op geld, het gebrek
aan visie van de opeenvolgende
'beleids'verantwoordelijken, de we-
reldvreemde geleerde. Tenminste,
dat hoopt Focus Research, een
vereniging van jonge wetenschap-
pers, die zaterdag in Brussel de
eerste 'Staten-Generaal van het

Wetenschappelijk Onderzoek' or-
ganiseerde. Maar of de politici dat
begrepen hebben, is nog de vraag.

De Staten-Generaal moet in België een
maatschappelijk debat op gang brengen
over de problemen van de wetenschap
en het wetenschapsbeleid. Focus Re-
search wil de beslissingen over weten-
schapsbeleid niet langer enkel aan de
politici overlaten. Ook de wetenschap-
pers zelf en het grote publiek moeten
inspraak krijgen.

Met die boodschap heeft men in elk
geval de wetenschappers weten te berei-
ken. Tussen de. 700 en 800 Belgische
vorsers waren zaterdag naar het Kon-
grespaleis afgezakt. Van de II ministers
en staatssekretarissen die in België een
poging doen om enige inhoud te geven
aan het wetenschapsbeleid waren
Schiltz, Coens, Chevalier, Liénard en
Ylieff komen opdagen.
Het grote publiek bereiken is natuur-

lijk een andere zaak. De organisatoren
van de Staten-Generaal beseffen dat zelf
ook. In de loop van het afgelopen jaar
hebben zij in ekspertenkommissies niet
enkel gediskussieerd over het tekort aan
geld en visie in het beleid, ook de ivoren
toren-mentaliteit van heel wat weten-
schappers is onder de loep genomen. Het
skala van moeilijkheden waarmee de
wetenschap op het moment worstelt,
kan je namelijk ruwweg in twee groepen

. indelen.
Ten eerste zijn er de problemen die

voortspruiten uit typisch Belgische toe-
standen. En wat is er Belgischer dan een
konstant gebrek aan geld. De overheid
besteedde dit jaar slechts 0,52% van het
bruto binnenlands produkt aan onder-

zoek. Daarmee zitten we helemaal
onderaan in het rijtie van de geïndustria-
liseerde landen. Het gevolg is dat bij-
voorbeeld de universiteiten verplicht zijn
zich tot de industrie te wenden om
voldoende onderzoeksmiddelen bij el-
kaar te schrapen. Op de Staten-Generaal
was men duidelijk over die afhankelijk-
heid: de universiteiten moeten vol-
doende middelen krijgen om een hoog
opleidingsnivo te garanderen en hun
eigen onderzoeksprojekten uit te bou-
wen. Bovendien moet er komaf gemaakt
worden met politiek gebonden subsidië-
ringen. De samenwerking met de indus-
trie kan dan gezondere vormen aanne-
men dan nu het geval is. Dat de industrie
die politiek volmondig beaamt, hoeft
geen verwondering te wekken. Goed
opgeleide vorsers en ruim gespijsd fun-
damenteel onderzoek bevorderen op
termijn ook de industriële aktiviteit,

Straat
Ván de overheid worden zo snel moge-
lijk nog initiatieven op andere gebieden
verwacht. Sinds 1958 zijn er al plannen
om de wetenschappers een statuut te
geven, maar daarvan is nog altijd niets in
huis gekomen. Die situatie treft vooral
de jonge onderzoekers. Na hun dokto-
raat staan ze terug op straat. Het statuut
dat wordt voorgesteld, moet de werk-
situatie van de jonge vorser verbeteren
door de onderwijs- en onderzoekstaken
binnen zijn departement beter te verde-
len. Tegelijk moet de mobiliteit tussen de
universiteiten onderling, en tussen de
universiteit en de industrie verbeterd
worden.
Een stimulerend overheidsbeleid kan

natuurlijk alleen maar wanneer er einde-
vervol~ op p.2 ...
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woordelijkheid daarvoor voor een be-
langrijk deel bij de wetenschappers zelf
ligt.
Wetenschappers zijn een aparte sociale
groep, dikwijls opgesloten in hun eigen
onderzoekje. Ze slagen er bovendien niet
in om hun bevindingen kommunikabel
te maken. Daardoor leiden ze dikwijls
aan een Zonnebloemkompleks, wals
Serge Jaumain, hoofdredakteur van het
tijdschrift Focus Research, het uitdrukte:
ze gaan ervan uit dat ze niets met
maatschappelijke ontwikkelingen te ma-
ken hebben, dat hun wetenschap waar-
denvrij is. Vooral in de eksakte en de
biomedische wetenschappen is de onder-
zoeksetiek lange tijd geweest: "Bedrijf
geen sociale etiek." Tot wat dat kan
leiden, is duidelijk geworden tijdens de
twee wereldoorlogen.
Vanuit die visie op de mogelijke

gevolgen van een wetenschappelijk iso-
lement wordt er dringend gepleit voor
een herwaardering van de humane
wetenschappen. Niet dat die nu zoveel
dichter bij het publiek zouden staan,
want ook in pakweg de linguïstiek, de
psychologie of de sociologie wordt er
met zeer 'eksakte' metodes gewerkt, die
onbegrijpbaar zijn voor de leken. Wel
was men het erover eens dat de humane
wetenschappen voor de zelfreflektie van
de maatschappij essentieel zijn. Een
maatschappij die zichzelf niet meer
bevraagt, glijdt af naar het nivo van de
semi-ontwikkeling, wals één van de
sprekers het stelde. Vandaar ook het
belang dat gehecht wordt aan het
interdisciplinair onderzoek. Alleen dat
kan leiden tot maatschappelijk gewenste
resultaten. De overheid heeft de plicht
om die ontwikkeling te stimuleren.
Er zijn enkele interessante voorstellen

gedaan om de inforrnatiedoorstroming
van wetenschapper naar publiek vlotter
te laten lopen. Zo zou men graag zien dat
er een wet wordt gestemd die van alle
toegekende middelen een percentage
reserveert voor voor de verspreiding van
de bekomen kennis." Verder werd er
sterk de nadruk gelegd op een polyvalen-
tere vorming tijdens de derde cyklus.
Alleen dat kan verhinderen dat de
onderzoeker een vakidioot wordt die
alle banden met de realiteit verliest.

L E Z ERS
E VEN I·: )B R I

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

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

Devroe
Tot mijn verbazing zag ik me in de
lezersbrief van Hans Devroe (Veto van 4
december) ten onrechte vermeld als
bestuurslid van de Universitaire Werk-
groep Literatuur. Zoals hij zeer goed
weet (!), heb ik al geruime tijd geen
enkele band meer met UWL. Naar
aanleiding van zijn mysterieuze mede-
deling kan ik Hans Devroe slechts één
advies geven: hij moet zijn Druivelaar
hoogst dringend snoeien (al ben ik er
zeker van dat er op dit moment slechts
27 blaadjes op hangen).

V. Hoorens

Papier
Je staat er eigenlijk niet bij stil: elke dag
gebruik je een massa smetteloos wit
papier voor kursussen, notities, reclame-
folders, fotocopies, ...
Papier maak je van hout, en voor dat

hout zijn bomen nodig. Het is een
spijtige zaak dat ons papierverbruik
voortdurend toeneemt. Dus vraagt de
papierindustrie steeds meer bomen en
moeten andermaal waardevolle natuur-
gebieden verder ingepalmd worden om
kunstmatige naaldbossen aan te planten
die ecologisch veel armer zijn en de
grond danig verzuren.
Jij kan echter meehelpen om deze

evolutie te remmen: het gaat erom je
papier bewuster te gebruiken. Waarom
het niet met minder papier stellen,je oud
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papier bijhouden voor recyclage en
daarbij ook zoveel mogelijk recyclage-
papier gebruiken?

Daaroms tellen wij het volgende
voor: copiëren op recyclagepapier. De
volgende keer dat je jouw favoriete
copiewinkel binnenstapt, vraag je naar
kringlooppapier. De kans is één op drie
dat je een positief antwoord krijgt.
Waarom recyclagepapier? Het ismilieu-
vriendelijk want voor de productie zijn
er geen bomen nodig, het water- en
energieverbruik ligt veel lager dan dat
voor wit papier en daarbij verkleinen
onze afvalbergen. Bovendien betaal je
voor copies op recyclagepapier nage-
noeg dezelfde prijs als voor copies op hel
witte papier. Waar wacht je nog op om
jouw steentje bij te dragen voor ons
milieu?
Deze week verspreidt Agalev-studen-

ten een folder waarop de adressen van
copywinkels die op kringlooppapier
copiëren vermeld staan.

Voor Agalev-studenten Leuven
. Filip Schepens

Wetenschap is een kostelijke grap. Maar dat wist u allang.

Staten-korporaal
• vervolg van p.l

lijk wat kontinuïteit komt in dat beleid.
Elke nieuwe regeringskoalitie legt eigen
klemtonen en lanceert nieuwe projek-
ten. Het gebrek aan koördinatie maakt
dat projekten vroegtijdig afgebroken
worden en hopen geld verspild wordt.
Toen op het einde van de dag alle
uitgenodigde ministers aan het woord
waren geweest, bleek trouwens dat er
ook binnen één regering verschillen in
klemtoon kunnen zijn. Er is dus drin-
gend nood aan een struktuur die niet
afhankelijk is van regeringswisseIs.

Maar zelfs als de overheid haar taak
naar behoren vervult, is er nog een groep
problemen waarmee afgerekend moet
worden. Het lijkt wel een inherent
kenmerk geworden van de wetenschaps-
beoefening in het algemeen dat de
niet-ingewijden in de verste verte geen
idee hebben waarover de specialisten
praten. De wetenschap is overigens niet
alleen vervreemd van het grote publiek.
Ook vorsers uit verschillende disciplines
weten meestal geen snars van het
onderzoeksgebied van kollega's. Zater-
dag werd niet ontkend dat de verant-

de
kerstman
winkelt

verstandig

TIENSESTRAAT 129, 134-138 3000 LEUVEN

Mouwen
Ook het wetenschapsonderwijs in het
middelbaar onderwijs kwam ter sprake.
Het is namelijk belangrijk dat de maat-
schappij een kontrole blijft uitoefenen op
de wetenschappers. Dat kan enkel wan-
neer het grote publiek voldoende kennis
heeft van wat er gaande is in de
wetenschapswereld. En daarvoor heeft
de bevolking een minimum aal) weten-
schappelijke kennis nodig. "Alleen dan
zal het grote publiek in staat zijn deel te
nemen aan het demokratische debat
over de sociale gevolgen van de weten-
schappelijke en technische ontwikkelin-
gen," staat er in de voorlopige samenvat-
tingen van de ekspertenkommissies. Of
zoiets in praktijk realiseerbaar is, is een
ander paar mouwen.
Wat de aanwezige politici van dat

alles dachten? Politici denken natuurlijk
in de eerste plaats aan zichzelf. Niemand
kon het nalaten regelmatig eens te
verwijzen naar zijn gulle giften voor
wetenschappelijk onderzoek. Op nog
een ander punt kwamen ze overeen:
hoewel de gedeeltelijke federalisering
van wetenschapsbeleid nog maar net een
feit is; pleitte iedereen voor samenwer-
king over de grenzen van de gemeen-
schappen heen. Schiltz: "Een geïnte-
greerd onderzoeksprogramma kan niet
opgesplitst worden volgens die grenzen.
Samenwerking en overleg zijn dan ook
de sleutelwoorden om een federaal
onderzoeksbeleid te voeren."
Toch was er blijkbaar iets misgelopen

op dat nivo. Zoals aangekondigd kwam
Yvan Ylieff minister van Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek van de
Franse Gemeenschap, met een plan
aandraven om het statuut van de Waalse
wetenschappers te regelen. Staatssekre-
taris Pierre Chevalier, die van het
voornemen van Ylieff ook wel op de
hoogte geweest zal zijn, had net daar-
voor echter zeer nadrukkelijk gepleit
voor een nationale regeling. Ylieff kan
natuurlijk niet nalaten verschillende ke-
ren ironisch naar Chevalier te verwijzen.
Het politiek gebakkelei was al begon-
nen, nog voor de Staten-Generaal goed
en wel geëindigd was. '

Erik Paredis
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De Sinterklaasakkoorden van Loko

Makkers staakt uw
wild geraas
De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) wordt

gekker met de dag. Op de Open Algemene Vergadering van
vrijdag 1 december kwam het nog tot onenigheid over de

statuten van Loko. Een afspraak van vorig jaar die stipuleert dat voor
wijziging van de statuten van Loko een tweederde meerderheid vereist is,
werd door een aantal (voornamelijk grote) kringen in twijfel getrokken.
Een geschil dat dreigde uit te draaien op een breuk binnen de koepel.
Maar met heel wat 'stille diplomatie' schijnt men er nu in geslaagd te zijn
de brokken voorlopig te lijmen. Toch is men er zich van bewust dat de
situatie verre van stabiel is. Daarom worden er een aantal initiatieven
ondernomen om vergelijkbare spanningen in de toekomst onmogelijk te
maken. Of die enige kans op slagen hebben, valt nog af te wachten.

Toen vorige week de verslagen van de
OAV's van afgelopen akademie jaar in
vraag werden gesteld, stond meteen de
hele koepel op de helling. De gewraakte
passage, over' de vereiste tweederde
meerderheid voor statuutswijzigingen
binnen Loko, was immers een voor-
waarde voor de invoering van het
gewogen stemrecht in de raden van de
koepel. Zo'n meerderheid moest een
garantie bieden tegen een te groot
overwicht van de grotere tegenover de
kleine kringen. Het was dan ook voor
een aantal kringen onaanvaardbaar dat
men deze passage wou herzien. Vooral
Politika - merkwaardig genoeg zelf een
'grotere' kring - reageerde bijzonder
vinnig. Zij dreigden uit de koepel te
stappen, indien er op dit vlak een
toegeving werd gedaan. Kennelijk ver-
baasd over het harde standpunt van
Politika, en over de konsekwenties van
hun eigen maneuver (hun eigen verste-
vigde positie kwam in het gedrang)
hebben de grote kringen deze eis onder-
tussen dan ook laten vallen.

Lobby
Dat gebeurde vorige maandag op een
'informele vergadering', inderhaast sa-
mengeroepen op initiatief van Benoit
Lannoo. Maar ook deze bijeenkomst,
door Lannoo zelf als een 'pacifikatie-
vergadering' voorgesteld, heeft voor heel
wat beroering gezorgd binnen alle gele-
dingen van Loko. Het was immers een
vergadering op uitnodiging, waar de
oppositie tegen de grote kringen netjes
buiten gehouden was. Maar ook op het
buro van Kringraad zelf was niet ieder-
een op de hoogte van het initiatief
Lannoo. Hervé Eeckman, studentenver-
tegenwoordiger op de Akademische
Raad, reageerde dan ook buitengewoon
heftig op de egotripperij van zijn kollega,
en verklaarde op de burovergadering
"niet te willen luisteren naar het gelobby
van een of twee personen die ergens iets
forceren na een OAV." Hierin werd
Eeckman bijgetreden door Peter Van-
duffel, de vrijgestelde van Kringraad.
Op de vraag waarom bepaalde krin-

gen niet uitgenodigd waren op de
pacifikatievergadering, antwoordde Be-
noit Lannoo op de burovergadering van
Kringraad dat "Apolloon te ongenuan-
ceerd voor een centrale raad pleit,
Politika en LBK te radikaal zijn en
Germania gewoon niet wil praten".
Over andere kringen die niet uitgeno-
digd waren, wals Romania, repte Lan-
noo met geen woord. Toch schenen de
meeste kringen zelf niet al te zwaar te

tillen aan de nogal bedenkelijke manier
waarop de vergadering tot stand geko-
men was. De meesten waren in eerste
instantie vooral tevreden met de resulta-
ten.
Die zijn samen te vatten in een aantal

punten. Ten eerste verklaren de grote
kringen zich bereid hun onderling kon-
trakt op te zeggen: een bij het begin van
dit akademiejaar gemaakte afspraak om
maandelijks een OAV samen te roepen.
Nochtans blijft die soepele samenroe-
ping van OAV's essentieel. Onder die
voorwaarde ziet men af van de nood-
zaak van een Centrale Raad binnen
Loko. En tenslotte bestaat er een konsen-
sus over het feit dat er een tweederde
meerderheid nodig is om de statuten van
Loko te veranderen. Op het eerste
gezicht inderdaad reden tot tevredenheid
voor veel kringen die een paar dagen
eerder nog vreesden voor het voort-
bestaan van de koepel.

Mediageniek
Met die resultaten ging men niet alleen
naar Politika toe, er werd bovendien
voor de volgende Algemene Vergade-
ring van Kringraad een mediageniek
gebeuren aangekondigd. De bekommer-
nis van de '7 Groten' voor een demokra-
tische koepel moest vereeuwigd worden
met het publiekelijk, en in het bijzijn van
de pers verscheuren van het kontrakt. Er
kon geen enkele twijfel bestaan over de
goodwill van Ekonomika en ko. En naar
de reakties van Politika en andere
'andersdenkenden' te oordelen, was die
er ook niet meer.
Nochtans is de kous daarmee niet af

Informele vergaderingen schijnen toch
niet altijd tot zo eenduidige afspraken te
leiden als men wel hoopt. Want nauwe-
lijks vier dagen na de pacifikatievergade-
ring kwamen op de AV al de eerste
afwijkende interpretaties van de akkoor-
den aan het daglicht. Tot stomme
verbazing van initiatiefnemer Benoit
Lannoo verklaarden Ekonomika en
VTK dat de opschorting van het kon-
trakt slechts voorlopig is. Dat men nu
afwacht tot januari, en dat vanaf dan
"alles opnieuw bespreekbaar moet zijn".
Niet toevallig moet er tegen die tijd een
kommissie geïnstalleerd zijn die de
statuten van Loko grondig moet onder-
zoeken en desgevallend herformuleren.

Kommissie
De OAV van I december had inderdaad
aan Benoit Lannoo en Bert Schoofs,
voorzitter Sociale Raad, de opdracht

gegeven om klaarheid te brengen in d,e
onduidelijke situatie van de verslagen
van de OAV's van vorig akademiejaar.

De goedgekeurde verslagen moesten
samengebracht worden, en degene die
niet bekrachtigd waren, moesten terug
naar de kringen. Op de AV van vorige
vrijdag omschreef Lannoo het hem
toegekende mandaat ietwat ruimer: er
moet nu plots een kommissie komen,
samengesteld uit niet minder dan elf
mensen, "van ekstreem-rechts tot ek-
streem-links", die de wijzigingen die
vorig jaar zijn doorgevoerd in de statuten
moeten inschrijven. De taakomschrij-
ving bestaat volgens de vertegenwoordi-
ger uit drie punten: ten eerste moeten de
afspraken, die gemaakt waren bij de
oprichting van de koepel, in juridisch
waterdichte artikelen gegoten worden.

Daarnaast moeten de op de OAV's
goedgekeurde wijzigingen ingevoegd
worden. En tenslotte moeten de statuten
van de koepel eventueel "geaktuali-
seerd" worden. Met andere woorden: de
statuten zijn voor wijziging vatbaar.

Dood
Op de vraag waar ooit zo'n mandaat
toegekend was, antwoordde Lannoo
doodgemoedereerd dat het hem ter

plaatse en op de andere Raden kon
toegekend worden. Wat op Kringraad
dan ook prompt gebeurde. Bij stemming
werd immers beslist dat de oprichting
van deze kommissie niet met kringstand-
punten hoefde te gebeuren. Zij die altijd
de mond vol hebben over representativi-
teit, konden hier best zonder een diskus-
sie op de presidia.

Het ligt voor de hand dat de grote
kringen nu niet meer wakker liggen van
hun eerdere eis in verband met de
afschaffing van de tweederde meerder-
heid voor statuutswijziging. Binnenkort
komt er immers een orgaan dat hen
ongetwijfeld nog veel makkelijker toe-
laat statuten te aktualiseren. En vanaf
januari lijkt inderdaad "alles weer be-
spreekbaar" te worden. Het laat zich
raden dat een initiatief als deze kommis-
sie de deur weer wagenwijd openzet
voor avonturen. En konflikten zullen
dan ook niet uitblijven. Loko gaat nog
harde tijden tegemoet, en de kerstvakan-
tie buiten beschouwing gelaten, heeft de
Reddingsoperatie Lannoo niet meer dan
twee weken respijt opgeleverd. Een
soort van Kerst en Nieuwjaarsbestand.
En voor de kringen die het allemaal zo
niet begrepen hadden, vijgen na Pasen.
Loko barst.

Stef Wauters

Miljard!
... vervolg van p.l

Vaak genoeg bleek een dergelijke maat-
regel na het afsluiten van het boekjaar
onnodig te zijn geweest.
Ook nu vragen de studenten de omzet

van de restaurants reëler te schatten,·
waardoor de prijzen eens niet de hoogte
zouden ingaan. De Raad van Bestuur
reageerde afwachtend op het voorstel
van de studenten en besloot de beslissing
over een eventuele prijsverhoging uit te
stellen tot haar vergadering van decem-
ber. Enkel de vertegenwoordiger van het
Algemeen Beheer van de KUL, Jef
Beukeleirs, was niet akkoord met dat
uitstel. Hij noemde het zielig dat de
studentenfraktie de cijfers en voorstellen
van de direktie niet als vanzelfsprekend
beschouwde. Hij zag blijkbaar over het
hoofd dat de cijfers van de direktie in het
verleden ook nooit 'vanzelfsprekend'
gebleken waren.

Raap
Het probleem gaat echter verder dan het
wegwerken van de door de direktie
voorgestelde prijsverhogingen. De AI-
madirektie probeert immers veel te vaak
haar financiële moeilijkheden binnen
het bedrijf op te lossen. Nochtans komen
de problemen grotendeels van buitenaf
Alles begint immers bij de regeringstoe-
lage voor de sociale sektor. In 1985
bedroeg die 190 miljoen frank per jaar.
In de fameuze Sint-Annabesparings-
ronde van Martens VI werd echter ruim
40% van de sociale toelage voor de KUL
geschrapt. Voor de vzw Alma betekende
dit dat vanaf 1986 haar toelagen op het
toenmalig nivo geblokkeerd werden en
dat ze zelf de kosten voor groot onder-
houd moest dragen.
Volgens de studentenvertegenwoordi-

ging kan het echter ook anders. De
studenten dringen er al langer op aan dat
Alma aktief beroep zou doen op de
universiteit en de Vlaamse regering om
haar financiële nood te lenigen. Zonder
een tussenkomst van buitenaf zal de druk
op de prijzen de volgende jaren immers
enorm toenemen. Dan zal de Alma-
direktie met nog grotere prijsstijgingen
moeten aankomen om de tekorten op te
vangen.

- FEE$iI>A6EN FATA.dL VOOR., ()E _FA~i.LJ~_ .:t~L:o-
't

Sjarel
Om haar begroting in evenwicht te
krijgen rekent de Alma-direktie zelf
gelukkig niet alleen op prijsverhogingen.
Ze gaat er ook vanuit dat de Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS) Alma
tegemoet komt met een ekstra toelage
van 9,5 miljoen. Dat geld moet dienen
om de infrastruktuur van de acht restau-
rants aan te passen aan de nieuwe
centrale keuken. Nochtans ligt het geld
bij RvS ook niet voor het rapen.
Deze 9,5 miljoen zou namelijk geput

moeten worden uit de reserves van de
RvS. Dat geld, in totaal ongeveer 75

miljoen frank, werd bijeengebracht in de
betere jaren voor de Sint-Annabespa-
ringen. Vorig akademiejaar werd binnen
de RvS besloten die reservepot zo snel
mogelijk op te soeperen. De precaire
financiële situatie van de geledingen van
de sociale sektor rechtvaardigde een
dergelijke beslissing. Bovendien wilde
men de maatregel gebruiken als ultiem
drukkingsmiddel naar het Algemeen
Beheer van de universiteit toe. Algemeen
Beheerder Karel Tavernier had de RvS
namelijk verzekerd dat de Raad van
Beheer van de KUL zou tussenkomen
indien de reserves van de sociale sektor
opgebruikt waren.

Het ziet er naar uit dat dit in 1990 een
feit zal zijn. Niet enkel Alma wil immers
uit de RvS-reserves putten, maar ook de
huisvestingsdienst heeft geld nodig. Het
kamerbestand in de sociale sektor dient
namelijk dringend uitgebreid, en een
aantal veiligheidswerken moeten uitge-
voerd worden. De aanvragen voor geld
uit de RvS-reservepot gaan zo ver dat
men reeds in 1990 de Raad van Beheer
van de KU Leuven zal moeten vragen
om een bijkomend bedrag van ruim 13
miljoen.

Aktie
Voor Alma ligt het natuurlijk voor de
hand dat ze bij de universiteit gaat
aankloppen. Maar eigenlijk moet de
Vlaamse regering in deze kwestie de
volle verantwoordelijkheid nemen. De
wet van 3 augustus 1960 stelt uitdrukke-
lijk dat er jaarlijks een regeringstoelage
moet worden toegekend die voldoende
is voor de werking van een volwaardige
sociale sektor aan de universiteiten. Op
regeringsnivo ziet men echter duidelijk
nog steeds niet het belang van een sociale
sektor in. Nochtans wordt het aantal
studenten dat niet aan de universiteit
geraakt omwille van de financiële drem-
pels steeds groter, Tegelijkertijd doet
men niet eens een poging om de sociale
sektor op peil te houden, maar gaat de
kwaliteit van de sektor zienderogen
bergaf.

Sociale Raad, en met haar de studen-
tenfraktie op de Raad van Bestuur van
Alma, heeft dan ook besloten heftig
tegen de plannen van de Alma-direktie
en de laksheid van de regering te
reageren. Enerzijds probeert de studen-
tenfraktie op de Raad van Bestuur de
Alma-direktie zelf te overtuigen van de
inkonsekwentie en de negatieve gevol-
gen van prijsverhogingen. Anderzijds is
het de bedoeling via een aantal ludieke
akties de studenten bevolking op de
hoogte te brengen van en te mobiliseren
rond de miserabele toestand van Alma
en de hele sociale sektor. Vanzelfspre-
kend wordt hiermee ook druk uitge-
oefend op de Alma-direktie, en indirekt
op de regering. En wie niet horen wil,
moet voelen.

Lut De Boel
Kris Hendrickx
Ronny Tielen

REDAKTIONEEL
Vlaanderen leeft
Op 1 januari 1990 wordt het allicht
weer feest. De Alma-direktie stelde
voor om volgend jaar de maaItijd-
prijzen weer eens te verhogen. Dat
betekent dat Alma voor de zoveel-
ste keer haar financiële perikelen
zelf wil oplossen. Dat is een
vreemde gang van zaken. De pro-
blemen van Alma - en van de hele
sociale sektor - komen immers
vooral van buitenaf. Het Sint-
Annaplan heeft in 1986 met een
halvering van de sociale toelagen
elke gezonde werking van de so-
ciale sektor, elke demokratisering in
de ware zin van het woord onmo-
gelijk gemaakt. Nochtans heeft der-
tig jaar geleden een regering voor
die demokratisering gekozen, en de
sociale sektor afhankelijk gemaakt
van overheidstoelagen. Dat was
geen slechte keuze. Een sociale
sektor moet immers niet gefinan-
cierd worden met het geld van de
mensen die er gebruik van maken.
Nochtans gaat aan de KU Leuven
een gedeelte van het inschrijvings-
geld van de studenten naar de
sociale sektor van de studenten. Zo
maakt de overheid van de hele
sociale sektor een absurditeit.

Bovendien scheept de overheid
met haar besparingspolitiek de so-
ciale sektor op met een valse te-
genstelling. Als subliem resultaat
van het toedraaien van de geld-
kraan raakt die sektor zelf immers
verdeeld. Die evolutie zet zich van-
zelfsprekend ook in Leuven door:
elke geleding van Studentenvoor-
zieningen knokt voor de eigen zaak.
Dat hoeft geen verwondering te
wekken. De beschikbare pot is im-
mers kleiner geworden. Het ligt dan
ook voor de hand dat bijvoorbeeld
het personeel van de Huisvestings-
dienst mort als Alma een groter
deel van de koek krijgt, ook al heeft
Huisvesting niets tegen de restau-
rants.

Ook de studentenorganisatie kan
voor hetzelfde dilemma komen te
staan, nog vóór ze het zich goed en
wel bewust is. Aan de ene kant
wordt Loko immers gesubsidieerd
door Studentenvoorzieningen en
bestaat de studentenorganisatie
ook bij gratie van die toelage. Aan
de andere kant is Sociale Raad,
één van de geledingen van Loko,
medebeheerder van die sociale
sektor. In die hoedanigheid moet·
Sociale Raad - en Loko - blijven
pleiten voor voldoende gesubsidië-
ring voor alle onderdelen van de
Leuvense sociale sektor. In de hui-
dige situatie betekent dit dat Loko
gewoon of meer de eigen ruiten
ingooit: ze wordt verplicht de be-
schikbare pot te verdelen tussen
zichzelf en de anderen.

Dat dilemma hoeft echter niet te
bestaan. De sociale sektor heft
geen verdeeldheid nodig De oplos-
sing ligt voor de hand: de staat
heeft de plicht tussen te komen.
Dertig jaar geleden heeft de Belgi-
sche regering immers beloofd dat
ze de sociale sektor uitbouwen. On-
dertussen is de situatie wel enigs-
zins gewijzigd. Het is geen Belgi-
sche regering meer, maar een
Vlaamse. Maar je zou van een
Vlaamse regering bijvoorbeeld kun-
nen verwachten dat ze zich iets
meer gelegen laat liggen aan de
demokratisering van het Vlaamse
onderwijs. Vlaanderen jammert al
zo lang dat haar ontwikkeling ge-
remd wordt door Wallonië. Dit blijkt
dus niet helemaal waar te zijn.

Voorlopig is er immers nog niet
veel veranderd, ook niet sinds de
betrokken bevoegdheden overge-
heveld zijn naar de Vlaamse rege-
ring. Vandaar dat er vanuit Sociale
Raad aktie gevoerd wordt. Er moet
druk uitgeoefend worden op Alma
zelf, omdat er behalve prijsverho-
gingen ook nog andere oplossingen
zijn. Maar er moet tegelijk ook een
duidelijk sein naar hogerhand ge-
geven worden. Het is immers onre-
delijk een sociale sektor onder de
huidige voorwaarden te laten be-
staan. Het is dan ook niet de zaak
van de studenten alleen. Heel Stu-
dentenvoorzieningen kan zich ach-
ter de eisen scharen.
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Rest and Remember door Studio's Onafhankelijk Toneel

"Schilder mijn portret alsof ik
een landschap ben"
Vorig jaar brachten de Stu-

dio's Onafhankelijk Toneel
On Wings of Art in de

museum bewaarplaats van de
NMBS. Twee beeldende kunste-
naars gingen op zoek naar de aard
en grenzen van hun kunst. Vorige
week waren ze opnieuw te gast in
het Stuc met hun nieuwste produk-
tie, Rest and Remember, geschre-
ven door Gerrit Tirnmers en in een
regie van Mirjam Koen. Ook hier
diende beeldende kunst, en meer
bepaald de landschapstekingen
van Jacobien de Rooij, als uit-
gangspunt. Het werd een stuk over
liefde en vriendschap en over'
man-vrouwverhoudingen, maar
het was ook een stuk over amorali-
wit en agressieve seksualiteit. In-
cest, pedofilie, verkrachting, vrou-
wenmishandeling, ongehuwd
moederschap, alkoholisme, chan-
tage, diefstal en uiteindelijk moord
waren schering en inslag. De pro-
duktie boeide soms door stukjes.
spitse dialoog,' maar de veel te
overladen problematiek deed aan
geloofwaardigheid inboeten.

Het Onafhankelijk Toneel werd opge-
richt in 1972 en is sinds 1973 gevestigd
in Rotterdam. In 1983 voegden ze
Studio's aan hun naam toe. dit om aan te
duiden dat ze aan verschillende discipli-
nes aandacht gingen besteden. Hun
produkties zijn dan ook telkens een
samenspel van toneel, dans, zang, beel-
dende kunst, video en film. Voor Rest
and Remember inspireerde Gerrit Tim-
mers, auteur van On Wings of Art en de
opera Orpheus dochter, zich op het werk
van Jacobien de Rooij, een bevriende
schilderes. Haar fiktieve landschappen
met rotsen, zee, heuvels en bossen, haar
afbeeldingen van viadukten, tunnels en
grotten zijn aantrekkelijk, maar tegelijk
ook bedreigend. Landschappen om tot
rust te komen, maar ook landschappen
die uitnodigen tot geweld: 'Plaatsen
waar de ruimtelijke gewaarwording
bijna vanzelfsprekend een emotionele
reaktie tot gevolg hebben'.

Vijf van haar schilderijen, die geïnspi-
reerd zijn op het woeste Schotse land-
schap, beheersen achtereenvolgens het
dekor en fungeren als rode draad door-
heen het verhaal. Ze zijn getiteld Rest
and Remember, St-Palais Sur Mer,
Hoveniersbrug, Het Paradijs en De
Muur. 'Rest and Remember' is 'een
spreuk met de kracht van een bezwering,
die ze op de rug van een bank langs één
van haar wandelpaden vond'.
'Rest and Remember' was ook het
advies dat Liza Inderman (Marlies
Heuer) kreeg van haar terapeut: zich
terugtrekken in een prachtige omgeving
om daar door te schilderen haar gedach-
ten te ordenen. Liza werd als kind
verkracht door haar vader. Nu leeft ze
samen met haar broer Martin, met wie
ze eveneens een verhouding heeft. In een
bubbelbad ontmoet ze Vera (Joke
Tsalsma). Ze worden vriendinnen en
vertellen elkaar hun geheimen. Vera
wordt mishandeld door haar man Ray
Stroom (Gerrit Timmers). Hij is een
zonderling die ervan houdt schilderijen
te stelen. Bij zijn diefstallen wordt hij
vaak vergezeld door zijn broer Benny
(Wieger Woudsma). Deze heeft een
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verhouding met Daze (Amy Gale), die
een landgoed bewoont. Vriend of kennis
van iedereen is een zekere Jean-Marie
Medecin (Tom Lutgerink). Dan is er ook.
de fotograaf (Paul Van Laak) en de
jogster (Dette Glashouwer), twee perso-
nages die het hele verhaal doorkruisen,
maar pas op het einde funktioneel
worden. De jogster is een jonge vrouw
die door haar fysieke kracht de natuur en
ook de drift van de man uitdaagt. De
fotograaf probeert de perfektie van de
steen te kontrasteren met de tekortko-
mingen van het lichaam. Als model
gebruikt hij het meisje in de meest
bizarre houdingen en met de meest
bizarre attributen.

Kruispunt
De onvoorstelbaar komplekse plot is
voornamelijk gebaseerd op de vaststel-
ling dat de moderne mens, die het
kontakt met de natuur verloren is, zich in
een ongekende omgeving gaat overge-
ven aan drift, seksuele uitspattingen en
frustraties. In dit landschap hebben
vrouwen een afschuw van mannen "die

zich als dieren tussen je benen willen
dringen". Mannen worden geobsedeerd
om "voor altijd de afdruk van je hand
achter te laten in een bil, een dij". De
mannelijke drift en de vrouwelijke neu-
rose worden het meest ekstreem uitge-
beeld in de figuren van Ray en Liza.
Over het hele stuk hangt ook een sfeer

van voyeurisme, van kijken en bekeken
worden. Bij het binnenkomen wordt het
publiek geobserveerd door de akteurs.
Tijdens elke scène is er iemand die,
vanachter een houten wand of van opzij,
de anderen gadeslaat, bespioneert. Ge-
sprekken worden afgeluisterd, brieven
onderschept. De fotograaf die telkens
opnieuw onverwachts opduikt, legt en-
kele kompromitterende scènes vast.

Sneuvelen

Het stuk is opgebouwd uit talrijke korte
tafereeltjes die elkaar in razendsnel
tempo opvolgen. Elke konfrontatie zorgt
voor nieuwe konfliktsituaties. De kijker
wordt overspoeld en verdrinkt haast in
de veelheid van gegevens. Soms wordt
deze snelle opeenvolging van flitsende
scènes wel onderbroken en geretardeerd
door het vertellen van wat niet uitge-
beeld kan worden op de scène, van wat
'te hard en meedogenloos' zou ~n. De
akteurs leveren in een terzijde naar het
publiek ironische kommentaar op teater-
konventies en op de problematiek van
het stuk. Hierdoor wordt de zwaarwich-
tigheid gerelativeerd en gemilderd. Der-
gelijke passages waren echter te weinig

aanwezig. Een te grote overladenheid is
ook terug te vinden in de opbouw van
het dekor: talloze, niet altijd even
funktionele attributen worden voortdu-
.rend aan- en weggesleept.
Tenslotte is ook de tekst zelf te barok

om drie uur lang de volle koncentratie
van de toeschouwer te eisen. Het publiek
raakte meer dan vermoeid.

Els Van de Perre

AGENDA&ADVALVAS
ten laatste op vrijdag-
avond tot 22.00 u

Avantgarde-film uit Oostenrijk

Wie gaat het ver
zoeken als het om
geschenken gaat
Artisanaat van koöperaties:
o gebruiksvoorwerpen in riet en
rotan uit de Filippijnen

o siervoorwerpen uit India
o tafellakens, handdoeken en
washandjes uit India

o siervoorwerpen uit Uruguay

OXFAM-
WERELDWINKEL
LEUVEN
Tiensestraat 140

Porno, gewe en
•voyeurisme

Stel dat je iets wilt doen met
beelden en geluid, maar zon-
der verhaal, zonder plot Het

resultaat van je werk kan niet
ingedeeld worden bij speelfilms of
bij dokumentaire films. Nu is daar
gelukkig een speciale naam voor:
eksperimentele film of zoals de
Oostenrijkers zeggen, Avantgarde-
film, Deze films verdienen meestal
de naam kunst Soms zijn ze ook
erg verdienstelijk en bieden ze een
welkome afwisseling op de door-
deweekse populaire film, die zel-
den van erg veel inspiratie getuigt.
Het Stuc vertoont de komende
maanden een hele reeks van derge-
lijke werken.

•
kers hun eigen normen. Zonder vol-
doende kennis van de persoonlijke ach-
tergronden van een filmmaker, is de
symboliek soms nauwelijks te ontcijfe-
ren. Lisl Ponger herhaalt in een goed
voorbeeld van deze onduidelijkheid
voortdurend beelden van vogels en van
oosterse volkeren, zonder daarbij een
hint te geven van de betekenis ervan. Dit
maakt het de toeschouwer vaak moeilijk
om het artistieke werk te volgen.

Een belangrijke invloed in deze films
is de opleiding van de filmmakers. Peter
Tscherkassky, filosoof en estetikus,
brengt het voyeurisme in de aandacht.
Dietmar Brehm, beeldend kunstenaar,
monteerde beelden uit geweld-, horror-
en porno films, op zoek misschien naar
wat de toeschouwer daarin aantrekt.
Alleen kijkend naar de beelden, en niet
naar het belang van Brehm's eksperi-
ment,' zou het woord wansmakelijk
zeker Van toepassing zijn. Het materiaal
dat hij gebruikt is, op zijn minst gezegd,
nogal afstotelijk. De invloed van de
opleiding is nog het duidelijkst bij
fotografe Lisl Ponger, die een soort van

bewegende fotografie maakt. Ze ge-
bruikt het beeld om het beeld, en niet om
de betekenis ervan.

Fotogrammen
De beste film volgens de programmator
is die van Martin Amold, de psycholoog
uit de groep. Door middel van herhaling,
terugspoeling, slow-motion en stilstand
van het beeld, bewerkt hij een 18
sekonden lang stuk uit een Amerikaanse
film van de jaren vijftig.Pièce Touchée is
het produkt van zeer veel en uiterst
minutieuze arbeid. Het is namelijk niet
zo dat men bij film wals bij video met de
snelheid van de film kan spelen. Om een
stilstaand beeld te krijgen van één
sekonde moet men het beeld 18 keer
opnieuw fotograferen en dan zeer zorg-
vuldig deze nieuwe fotogrammen aan
elkaar plakken. Arnold heeft tijdens zijn
anderhalf jaar van intensieve arbeid
zowat 148.000 fotogrammen gemaakt
en verwerkt.

Een typisch probleem bij de bespre-
king van het genre is de verwoording van
wat je denkt gezien te hebben. De
normen binnen het fiLmgenrepassen niet
binnen onze bekende definities. Er
wordt geëksperimenteerd met het mate-
riaal, met de vorm en met de ikonografie
van de traditionele film. Hoe legt men
dan aan een ander uit wat men gezien
heeft? Want hier gaat het uiteindelijk
om: wat men er zelf uit gehaald heeft.
Uitleg is dan slechts een persoonlijke
interpretatie van een nog persoonlijker
produkt. Het verwerken van deze films is
voor de toeschouwer bijgevolg een
uitputtende bezigheid.

Om het vermoeide publiek van de
vorige keer wat gerust te stellen: ditmaal
zijn er minder films en ze zijn korter,
zodat de toeschouwers die niet over de
noodzakelijke basiskennis beschikken
om een wat langere eksperimentele film
volledig te vatten en interessant te
vinden, toch aan hun trekken komen.
Daarmee blijft de eksperimentele film
een niet zo eenvoudig genre, één waar je
heel wat geduld voor nodig hebt, maar
waar je dan ook met veel voldoening
van weggaat. De komende maanden
krijg je wel de gelegenheid om nog wat
te oefenen in het kijken. Na Frankrijk en
Oostenrijk komt volgende maand
Groot-Brittanië aan bod. Omdat het
aanbod vanuit de Verenigde Staten zo
groot is, zullen aan de Amerikaanse
eksperimentele film drie sessies besteed
worden. Als laatste zal Joegoslavië aan
bod komen. Op die voorstelling zal de
enige filmer die besproken wordt zelf
zijn films komen presenteren.

Donatienne Brasseurr~I ~.:.. . I )

Horizontaal - 1. Inhechtenisneming 2. Sterke ontroering - Nikkel
3. Samentreffen 4. Tierde - Ontkenning 5. Met identieke eigen-
schappen in alle richtingen 6. Oudnoors prozaverhaal - Vogel
7. Leuvense kring - Gezongen toneelspel 8. vijf klinkers - Duitse stad
9. Mansnaam - Mansnaam 10. Lacht zeer uitbundig - Sterk
overdreven.

Vertikaal - 1. Bekoorlijke jongeman - Onaangenaam 2. IJl - Kool
3. Kreeftdicht 4. Museum in Leningrad, kluizenaarswoning 5. Lich-
tekooi - Overste 6. Venetiaans schilder 7. Droogoven - Fraai terrein
8. Verkondiger 9. Ontvange - Strijdperk 10. Nationaal.

Vorige maand was de eerste serie al te
zien. Programmator Willem de Greef
toonde een selektie van recente eksperi-
mentele Franse mms. Zijn bedoeling is
om elke maand (tot en met mei) van een
bepaald land te laten zien wat er in de
afgelopen tien jaar op het gebied van de
eksperimentele film gebeurd is. Door elk
land apart te behandelen wil hij de
verschillende ontwikkelingen tonen die
dit genre heeft doorgemaakt.

Wansmakelijk
Als men de Oostenrijkse films van deze
week vergelijkt met de Franse produk-
ties van vorige week, valt meteen op dat
er buiten het materiaal en de beperkin-
gen ervan weinig gelijkenis bestaat
tussen de twee. Daar waar de Fransen
emotioneel zeer rustig en evenwichtig
zijn, vallen de Oostenrijkers op door de
schok die ze willen veroorzaken. Waar
de Fransen nadenken over de stad, over
de familie of over het licht, zijn de
Oostenrijkers bezig met porno, geweld
'en voyeurisme. Wat de Oostenrijkse
avantgarde-film ook doet afwijken van
de Franse soortgenoot is het feit dat hij
zich nog minder houdt aan de kodes van
de film-vertelling, Dag en nacht lopen
door elkaar, het tijdsverloop wordt niet
altijd in acht genomen. Ook estetisch
ontwikkelden de Oostenrijkse filmma-
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Het beste uit de kringbladen

Als de hemel kraakt
Gelukkig worden er nog

kringbladen geschreven.
Gelukkig kunnen we ons

daardoor zo nu en dan nog eens
verdiepen in lichtzinnige schrijfsels
overkringkaartavonden,kringkan-
tussen, schachten weekends, doop-
fuiven. Zo heeft het frivole leven
van menige kring geen geheimen
meer. Kringbladen worden echter
ook soms ernstig, op het prekerige
af. Een kringblad is immers ook
een kanaal waarlangs de kring of
het presidium of wie dan ook
informatie verspreidt, indoktri-
neert, verantwoording aflegt. Het
ene blad al vlotter dan het an-
dere.

Rubriek bij uitstek voor ontboezemin-
gen over de erAstige kant des levens lijkt
wel het woordje van de preses te zijn.
Maar niet alle kringbladen houden ervan
hun leider aan het woord te laten. Om
een of andere reden willen vooral enkele
bladen van kringen met een groot aantal
studenten dat hun preses de eigen
populatie toespreekt. En ook binnen die
groep loopt de strekking van dit soort
schrijfsels nogal uiteen.

x
Z
coo
t::
~

In het Ekonomikablad Winkeliertje
bijvoorbeeld heeft de preses een droom.
Het geheel brengt ons enigszins Martin
Luther King in herinnering, en het begin
van de uiteenzetting is een beetje warrig,
maar de bedoeling is niet slecht. Er
wordt een perfekt - maar imaginair -
Handelskot ten tonele gevoerd, met
genoeg plaats voor alle studenten, een
uitgebreide, volledig uitgeruste biblio-
teek. ruime lokalen, eerlijke eksamens.
Op het einde roept de preses zijn
discipelen dan ook op die schitterende
droom waar te maken, waarvoor 'zijn'
werkingsjaar een uitstekende kans biedt.
Presessen lopen wel vaker hoog op

met hun eigen werking en hun eigen
ploeg. Ook Steentje in Irreëel, het blad
van de ingenieursstudenten, wordt in
zijn 'woordje' ronduit lyrisch: "Een
schitterend schachtenweekend, over-
donderende inschrijvingen, de stamp-
volle schachtenkantus, ( ...) een swin-
gende dubbel-TD, leuke doop en ten-
slotte de verdiende overwinning op de
24 uren ..." Zoiets gaat nog, natuurlijk.
Een preses móet gewoon overentoesiast
zijn over de eigen ploeg. Als Steentje in
zijn tekst ernstig-poëtisch blijft, gaat het
echter helemaal de mist in: "Dan plots
die rust, bedreigende bedriegende stilte,
stilte voor de storm. November. Stilte die
overgaat in tikkelende, druppelende,
klaterende regen. Een flits. De hemel
kraakt. Bomen met zwiepende takken
lanceren hun bladeren in de stortvloed.
De fietser tracht rechtopstaand de muur
van wind en water te doorbreken." Zo
gaat het nog wel even door. Het is niet
helemaal duidelijk of de VTK-preses dit
soort dichterlijke nonsens echt meent of
gewoon niets anders weet te verzinnen.

Radijs
Ook verder slaagt het blad er niet altijd
in 'ernstige' onderwerpen op een aan-
vaardbare manier te brengen, hoewel er
wel een poging gedaan wordt allerlei
hete hangijzers uiteen te zetten: de
werking van de huidige studentenkoepel
Loko, het plan-Dille mans, de stages,
Erasmus. Over Erasmus bijvoorbeeld
wordt een hoop bruikbare informatie
gegeven, en de tekst blijft er zelfs best
leesbaar çij. Maar de teksten over
Dillemans en Loko gaan aan hetzelfde

euvel tenonder: er wordt te wemig
informatie en gegronde kritiek 'gegeven,
de problematiek wordt te eenzijdig
behandeld. Ook het Winkeliertje van
Ekonomika gaat over het plan Dille-
mans dezelfde richting uit: een nogal
verwarde tekst die niet echt bruikbaar is
voor mensen die nog niet van de
problematiek op de hoogte zijn. Verder
doet Ekonomika, behalve met een ver-
slag over de bestuursvergadering, nau-
welijks nog een poging ernstig te zijn:
verslag schachten weekend, schachten-
onthaalavond, waterkantus, fakbar, ga-
labal. Als het maar prettig is.

Akuut, het wekelijks informatieblaad-
je van Medika, de kring van de genees-
kundestudenten, heeft ook een preses
met een wekelijkse bijdrage. Denkende
Radijs hoopt vooral dat "aan de studen-
ten in Leuven toch nog enige ruimte
wordt gelaten om zich wat uit te leven,"
dit naar aanleiding van een tussenkomst
van de Leuvense milieudienst bij nacht-
lawaai in de Medika-bar, Verder staat er
in het 'woordje', en in de hele Akuut, niet
veel meer te lezen.

Vlucht
Balans, het kringblad van de rechtsstu-
denten, doet het anders. Balans probeert
informatie mee te geven. Af en toe lukt
dat ook. Het novembernummer bijvoor-
beeld brengt een niet onaardig artikel
over monitoraten en repetitoraten. Wel
komt er weinig reaktie op nogal straffe
uitspraken. Volgens een - overigens
anonieme - repetitor bijvoorbeeld is het
repetitoraat wel degelijk demokratisch
want "de studenten ( ...) mogen zelf
bepalen wanneer en hoe vaak ze zich
laten ondervragen. ( ...) Een repetitoraat
is misschien wel duur, maar als je
daarmee een bisjaar kan uitsparen. ( ...)
Daarbij komt nog dat alle studenten in
schijven kunnen betalen." Zoiets is
ontegensprekelijk demokratisch, lijkt
Balans te denken. -
Een aantal kringbladen pakt het nog

ernstiger aan. Terwijl het psychologie-
blad Neuroosje vroeger vaak grappig
was, lijkt het zich nu onherroepelijk als
degelijk blad op te werpen. Er wordt een
vrij stevig onderbouwd dossier over
studentenklubs geleverd, met een soort
verklarende woordenlijst, een interview,

Tête vue de dos

een heus artikel en zelfs een redaktioneel.
Erna komt een zwaar - en voor een
buitenstaander iets te mistig - artikel
over klinische psychologie. Neuroosje
zegt het uiteindelijk zelf in een bijdrage
over slaagcijfers: "Vooreerst staan er
weer wat cijfertjes in dit blaadje wat
alleen maar in de kaart van onze
campagne 'maak het Neuroosje meer
informatief kan spelen." En het Neu-
roosje is ook meer informatief: naast de
voornoemde artikels nog cijfernieuws
over de Shrink, droge vermelding van
proffen en hun publikaties, wijze raad
van ouderejaars, een stevige bespreking
van het plan-Dillemans. Wat dan waar-
schijnlijk grappiger bedoeld is, is onder

ander een nogal warrige tekst over
'vluchtigheid en zekerheid', en teksten
waarvan het niet eens duidelijk is
waarover ze gaan.

uitgebreid gamma met heuse artikels,
flauwe grapjes, raadseltjes, dwaze ver-
haaltjes, frivole poëzie, nieuws uit het
buitenland. Het evenwicht valt best te
pruimen. Zo plaatst Pyromaan een
ernstig 'betoog tegen het opsluiten van
dieren' en een motivatie voor de publi-
katie van het blad op kringlooppapier.
Het valt alleszins op dat het blad - met
de kring - ervoor kiest duidelijk voor
zijn mening uit te komen. Ook de
enquête over de Romania-reizen levert
bruikbare informatie, waaruit zelfs be-
sluiten voor toekomstige uitstapjes ge-
trokken worden. Verder waagt het blad
zich aan een uithuil-rubriek 'brieven aan
Mona' en publiceert het een vrij onder-
houdend artikel over de al of niet
vermeende proffengymzaal op het
grondgebied van L&w. Aan dit soort
professionele kringbladjoemalistiek zou-
den andere kringen wel eens een puntje
kunnen zuigen.

Huil
Maar er zijn ook nog kringbladen die er
wél in slagen een leesbaar evenwicht te
vinden tussen ernst en vrolijkheid. Bij-
voorbeeld Bacchus, het blad van de
oud-historici en de klassiek-filologen,
brengt proffeninterviews die - zeker
voor insiders - het lezen waard zijn, al
was het maar om de prof beter te leren
kennen. Verder valt er in het blaadje een
best aardig artikel over de L&W-
komputers te vinden, en een bijdrage
over de integratie van de richting Oude
Geschiedenis in Moderne Geschiedenis.
We hebben Bacchus al grappiger gewe-
ten, maar het kan niet elke keer feest
zijn.

Het Romaniablad Pyromaantje doet
het nog beter. Het tijdschrift brengt een Lut De Boel

PROCES - Vorigjaar probeerde het NSV een stuk van de Leuvense studenten werking in diskrediet te brengen.
Onder de dekmantel 'Werkgroep Migratie' maakten ze de Financiële Kontrole Kommissie (FKK), een pluralistisch
orgaan dat subsidies toekent aan 'vrije' verenigingen, 5203 frank armer. Tot dan had het NSV nooit subsidies van het
FKK ontvangen. Het FKK beschuldigt het NSV immers van racisme.

Toen Veto de praktijken van het NSV aan de kaak stelde, schreven die een recht op antwoord Dat werd echter
nooit geplaatst, onder andere omdat het nauwelijks antwoordde op de inhoud van het artikel Op 18 december wordt
voor de vierde keer het proces tussen Veto en het NSV aangevat Volgende maandag krijgje om negen uur 's morgens
weer eens de kans om aan je drang naar rechtvaardigheid te voldoen. Kom met zoveel mogelijk naar het
Smoldersplein omje lijfblad te steunen. (Foto Archief)

fragmenten van een kultuur waarin het
magische en het mystieke een belang-
rijke plaats hebben. Ondanks het per-
soonlijk drama van de kleine tovenaar,
blijft de hele voorstelling baden in een
ironische sfeer, nooit is het de bedoeling
te moraliseren.
De twee spelers akteren in een roes.

Maillard danst, draagt speelgoed aan,
Van Damme dirigeert een niet aanwezig
orkest. Beiden drummen in een hels
ritme op de wanden van het dekor. Hun
uitspatting komt, gesitueerd in een eigen-
zinnige kinderkamer, bijzonder auten-
tiek over. Hun non-konformistische hou-
ding wordt begrijpelijk, je kan je als
toeschouwer enige tijd inleven in de
bijzondere problematiek die in het stuk
opgeroepen wordt. Er wordt begrip
bijgebracht, en daarom ook respekt
gevraagd voor de eigenaardige wereld
van iemand die andere mogelijkheden
heeft dan de meesten onder ons. Kinder-
kamers worden meestal nogal paradijse-
lijk voorgesteld, hoewel nogal wat kin-
deren uit de boot vallen. Teater dat zo'n
inzicht binpen het uur kan overbrengen,
brengt kultuur op hoog nivo. Als dat
alles ook nog met een ironische afstand
kan gebeuren, zijn we helemaal tevre-
den.

Op het einde van de voorstelling
wordt het speelgoed vooraan op het
podium gegroepeerd, binnen de omloop
van een elektrisch treintje dat nu één
rondje maakt. Er zijn zeven bewegende
hondjes, allerlei bewerkte voorwerpen,
er is een drummend beertje en een
konstruktie met lucifers. De zijwanden
van het dekor worden naar binnen
gesloten. Er ontstaat een vernieuwd
beeld van speelgoed, een grotesk schilde-

Een kijkdoos vol speelgoed
OP sinterklaasdag bezorg-

de de KUL haar studen-
ten een gewaardeerd ka-

dootje. In samenwerking met het
Stuc programmeerde de kultuur-
kommissie een gratis teatervoor-
stelling in de Vlamingenstraat.
Toeval of niet, de voorstelling, Tête
vue de dos, was een speelgoedvoor-
stelling. In een ruimte die je nog het
best met een kinderkamer kan
vergelijken, komt het speelgoed tot
leven en wordt deze omgevormd in
een grotesk schilderij. De voorstel-
ling bracht de beste momenten van
het voorbije Klapstuk in herinne-
ring. Het werd een bijzonder ge-
slaagde programmatie voor het
kul-t-uur.

Al sinds enkele weken kan je op
woensdagmiddag een gratis. uurtje kul-
tuur meemaken. Er wordt klassieke
muziek, teater, literatuur of film aange-
boden. De voorstellingen mogen echter
wel niet meer dan een uur duren.
Studenten zouden volgens de organisa-
toren immers weinig tijd hebben om de
kultuur die van toekomstige universitai-
ren verwacht wordt, te verwerven. Of
een uur Beethoven of Claus voor of na
de boterhammen veel indruk maakt valt
zeker te betwijfelen. Soms wordt echter
geopteerd voor vinnige kijkkultuur. Eer-
der al' was Sherlock Junior van Buster

Keaton zo'n schot in de roos. Tête vue de
dos slaagde er niet minder in om op een
uurtje een inzicht in kultuur over te
brengen op het publiek.

Toveren
Bij het begin van de voorstelling rijden
twee speelgoedauto's met glimmende
lichtjes op een volledig duistere scène.
Vooraan up het podium zie je in het licht
van de auto's af en .toe .een aantal
voorwerpen oplichten. Na enkele minu-
ten komt een kleine gestalte op, het blijft
een tijdje onduidelijk ofhet om een kind
gaat. Lucifers worden aangestoken en de
kleine man, het blijkt een volwassen
man te zijn, zet een kroon met veren op
zijn hoofd. De bezwerende atmosfeer die
al een tijdje in de zaal hangt, krijgt een
gelaat in de vorm van de kleine akteur
die de ruimte op de scène betovert. Hij
steekt vuur aan een toorts en plaatst die
in het midden van zijn scènisch afgeba-
kende wereld.
Een stuk van de scène wordt ingeno-

men door een kast, waarin lucifers
aangestoken worden, een ironische ver-
wijzing naar de poppenkast waardoor de
aandacht verschuift naar het kijken. De
scène wordt opgevat als een soort
kijkdoos waarin de spelers en het
.speelgoed hun plaats krijgen. Wat niet
op de scène getoond wordt, of kan
worden, kan in de kast afwachten om op
scènete komen. Dat houdt de aandacht
vast, er ontstaat een op zichzelf staande
wereld op het podium. . ...,

Ergens in een hoek liggen dingen die
op ortopedische hulpmiddelen lijken en
dat misschien ook wel zijn, twee been-
steunen die bepaald niet thuishoren
tussen het speelgoed op een kinderka-
mer. De twee akteurs, Jan Van Damme,
en de later opgekomen Jan Maillard, die
het speelgoed aanbrengen en er allerlei
kunstjes mee uithalen, nemen de toestel-
len op in hun spel. Van Damme beweegt
de been verstevigers op een door Mail-
lard gedrumd ritme. Geleidelijk neemt
hij de mechanische bewegingen van de
artificiële benen over, gaat hij lijken op
een hoekig bewegende robot. Het pu-
bliek wordt toeschouwer van een bijzon-
der eigenzinnige wereld met onduide-
lijke grenzen tussen de mens en zijn
speelgoed, tussen het speelgoed en de
toestellen die in het spel van 'het kind'
binnendrongen. De meester van het
speelgoed wordt een bestuurbare pop.

Paradijs
Het gevaar te verworden tot een mecha-
nisme is bijzonder groot voor de akteur
die zijn naïef vertrouwen in speeltuigen
heeft moeten opgeven. Een normale
reaktie op de aanwezigheid van de voor
het kind vreemde 'ortopedische toestel-
len' in de kinderkamer is voor de akteur
dan ook het vluchten in een irrationele
houding. De muziek, een mengeling van
pianomuziek van Erik Satie en van
Eskimo-liederen, begeleidt dit proces.
Satie was een voorvechter van de rï
absurditeit, zijn muziek doet ook heel ~.
kinderlijk aan. De eskimoliederen zijn .__ . __ . • ..• _. Koen Hendrickx
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Gerolf Annemans bij Politika

11Anti-racisme is een aksioma
van onverdraagzaamheid"
Politika, de kring van de

studenten Sociale Weten-
schappen, organiseert mo-

menteel een reeks lunchdebatten
over migrantenproblematiek. Om
beurt worden de politieke partijen
uitgenodigd om hun visie op dit
probleem te geven. Zo komen
Mieke Vogels (Agalev), Willy
Kuijpers (Volksunie), Frank Van-
denbroucke (SP), Rik Daems
(PVV) en Johan Leman (kabinets-
chef van Paula D'Hondt) hun
respektievelijke nota's verdedigen.
Naast dit rijtje 'eerbiedwaardige'
politici heeft Politika ook Gerolf
Annemans (Vlaams Blok) uitgeno-
digd. Zoals verwacht leidde zijn
komst tot een kleine rel. Tijdens
informele gesprekken hadden ech-
ter verschillende leden van het
Koördinatiekomitee (Koko) van
Politika gehoopt dat Armemans op
het debat zou gekraakt worden.
Zoals eveneens te verwachten was,
kwam hiervan niets in huis.

Het is niet evident dat sprekers van het
Vlaams Blok ergens worden uitgeno-
digd. In Leuven isdit tot nu toe nog maar
alleen gedaan door de Nationalistische
Studentenvereniging (NSV) of haar
'mantelorganisaties', zoals de Werk-
groep Migratie. Meermaals maakte men
zelfs mee dat sprekers van andere
partijen (in de eerste plaats Agalev of de
SP) weigerden deel te nemen aan een
debat met het Vlaams Blok.

Naïviteit
Politika heeft dus als eerste 'modale'
studentenvereniging het 'taboe' door-
broken. "We hebben beslist alle partijen
uil Ie nodigen. Het Vlaams Blok hoort
daar dus ook bij. Bovendien bestaat het
publiek uit studenten Sociale Weten-
schappen. Die zijn voldoende kritisch
om het onderscheid te kunnen maken
tussen demagogie en een intellektuele
uitleg", aldus Politika-koördinator Si-
gurd Vandermeersch. Op het Koördina-
tiekomitee (Koko) van Politika stond
iedereen - op één uitzondering na -
volledig achter het plan om ook het
Vlaams Blok uit te nodigen: "Zeker in de
migrantenkwestie moeten we het
Vlaams Blok aan het woord laten, zij
hebben per slot van rekening dit maat-
schappelijk debat geopend."

Dat betekent niet dat Politika hele-
maal geen problemen zag in de komst
van het Vlaams Blok: de kans was reëel
dat er een fikse rel zou komen. Daarom
besliste het Koko dat alleen studenten
van Sociale Wetenschappen de lunchde-
batten mogen bijwonen. Deze maatregel

is natuurlijk enkel geïnspireerd door de
Annemans-Iezing. Rik Daems of Johan
Leman kunnen er moeilijk van verdacht
worden dat ze de gemoederen hoog
doen oplaaien.

Haatgevoelens
Op een tegenreaktie moest Politika

inderdaad niet lang wachten. Boze Pol
en Sokkers - sommigen van de Projekt-
groep Anti-Racisme van het MLB, maar
evenveel anderen die niets met het MLB
te maken hebben - vonden "dat onze
kring nu toch te ver was gegaan".
Initiatiefnemer Tom Vandesande: "Poli-
tika werkt in Sociale Raad mee aan het
projekt 'Universiteit zonder Racisme',
Daarin wordt gevraagd alle racisme uit
de fakulteiten te weren. Wel, de uitnodi-
ging van Annemans staat helemaal
haaks op die intentie. Bovendien getuigt
het van enige naïviteit om te geloven dat
honderd studenten erin zullen slagen om
Armemans in een debat te vloeren. Het
komt er namelijk niet op aan om gelijk te
hebben, maar om gelijk te halen. Die
Vlaams Blokkers hebben een beproefde
strategie om in zo'n debatten haast altijd
hun slag (gedeeltelijk) thuis te halen."

Vanaf donderdagavond werd door de-
zelfde mensen een pamflet verspreid
"Politika steunt het Vlaams Blok (maar
weet het zelf niet)". De brutale titel dekt
de inhoud van het pamflet niet helemaal.
Zij lanceren immers geen aanval naar
Politika maar wel naar het Vlaams Blok:
" Het Vlaams Blok is immers een
racistische partij." En verder: " Maar
leven wij niet in een demokratisch land,
en mogen niet alle meningen aan bod
.komen? Inderdaad, maar wij zijn van
mening dat racisme geen mening is,
maar een misdaad. Wij baseren ons
hiervoor op de mensenrechten: "Nie-
mand zal het voorwerp zijn van (...) een
aanslag op zijn eer en faam. Een ieder
heeft recht op de bescherming van de
wet tegen dergelijke inmenging of aan-
slagen." (artikel 12 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens)."
"Ook het Internationaal Verdrag in-

zake Burgerrechten en Politieke Rechten
(artikels 19.3 en 20) impliceert in feite
een veroordeling van het.,ylaams Blok,
en verbiedt de openbare uiting van hun
mening. Het eerste artikel gaat over het
recht van iedereen een eigen mening te
hebben en die ook te uiten. Hieraan zijn

echter wel beperkingen verbonden, na-
melijk "in het belang van de goede naam
van anderen". Het tweede stelt overdui-
delijk "het propageren van op nationali-
teit, ras of godsdienst gebaseerde haatge-
voelens die aanzetten tot diskriminatie,
haatgevoelens, vijandigheid of geweld, is
bij wet verboden."

Bodyguard
De Vlamingenstraat, waar Annemans
zou komen spreken, stond vrijdagmid-
dag onder 'zware bewaking'. Politika
had namelijk gehoord dat het NSV "in
grote getale" zou afkomen, en dat er een
tegenreaktie gepland was door mensen
van de Marxistisch-Leninistische Bewe-
ging (MLB). Vandermeersch heeft toen
de politie op de hoogte gebracht van de
komst van Annernans om hem dezelfde
'veiligheid' te garanderen als dé andere
sprekers. Waarop de dienders hun typi-
sche 'diskretie' ten toon spreidden:
overvalwagens in een zijstraatje, negen
geüniformeerden plus BOB-er met wal-
kie-talkie vlak voor de deur.

Het debat zelf kende een opvallend
grote belangstelling: meer dan honderd
toeschouwers (de zaal was te klein). De
door de 'oppositie' aangekondigde
"vreedzame aktie" bestond uit een tien-
tal mensen die affiches droegen met "Ni
Wieder Fascismus. Stop Vlaams Blok"
De sfeer bleef uiterst rustig, de scherpe
'studentenkaartenkontrole' door Politika
was achteraf gezien zelfs niet nodig
geweest. Annemans, voor de gelegen-
heid met afgeborstelde body-guard,
mocht aan zijn uiteenzetting beginnen.
De vragen zouden wel volgen.

Tijdens het debat achteraf kwam de
Vlaams Blok-strategie bijzonder goed tot
uiting. Waar Armemans in het begin nog
eens een steekje liet vallen en soms echt
platte opmerkingen liet horen ("Ik woon
in Brasschaat, en heb nog nooit migran-
ten bij mij thuis gehad. Behalve om eens
een vandalenstreek uit te halen" of "het
anti-racisme is een aksioma van onver-
draagzaamheid"), kwam hij in het twee-
de deel goed op dreef Argumenten tegen
hem inbrengen was onbegonnen werk:
ofwel kende hij de geciteerde teksten
niet, ofwel ontweek hij de vraag (op de
opmerking "U verschuift het probleem"
antwoordde hij "Dat is mijn goed
recht"), ofwel waren sommige personen
geen lid meer van de partij, ofwel
betwistte hij of in een bepaalde gemeente
wel een Vlaams Blok-afdeling was,
ofwel verdraaide hij de waarheid (zie
kader). Hoewel het publiek nogal eens
begon te joelen bij zijn tussenkomsten,
kan men allerminst van een afgang van
Annemans spreken. De goede verstaan-
der herkent natuurlijk wel de rabiate
Vlaams Blokker, maar daar blijft het ook
bij.

Hypokrisie

Nochtans waren de organisatoren
achteraf tevreden: "Er zijn geen rellen
geweest, alles is rustig verlopen. Je moet
weten dat er maar twee Vlaams Blokkers
in de zaal zaten. Na het debat is hun
aantal gegarandeerd niet gegroeid." Het
is maar hoe je het bekijkt.

Walter Pauli

Baers en Van den Plas tentoongesteld

Exit kerk, keuken en kinderen
De laatste jaren gaat er

steeds meer belangstelling
uit naar specifieke vrou-

wenproblematieken : verschillende
onderzoeken worden op touw ge-
zet, en af en toe worden de
resultaten naar het publiek ge-
bracht via een tentoonstelling. Het
'Onderzoekscentrum Vrouwen
Opvoeding' van de KUL organi-
seert in de Leuvense universiteits-
biblioteek een tentoonstelling over
de Belgische feministen-van-het-
eerste-uur Louise Van den Plas en
Maria Baers.
Het centrum heeft als doelstelling "peda-
gogisch onderzoek op te zetten dat de
vrouw als invalshoek neemt en dat ook
dienstbaar wil zijn ten aanzien van de
vrouw in de samenleving". Met de
tentoonstelling wil men het engagement
van twee militante feministen in de
periode van 1900 tot 1936 in beeld
brengen. De organisatoren willen hier-
mee niet alleen de aandacht vestigen op
de fundamentele bijdrage van deze
vrouwen in de ontluikende kristelijk-
feministische beweging. Zij willen ook
deze vrouwen als persoon terug in het
daglicht plaatsen. Vrouwen, hoe belang-
rijk ook, worden namelijk in de geschie-
denisboekjes nogal eens vergeten.

DE ANDERE ANNEMANS
Gerolf Armemans hanteert tijdens zijn
lezingen de beproefde Vlaams-Blok
taktiek: personen en teksten kent hij
niet, hij verzwijgt of negeert de
scherpe kanten van het Vlaams Blok.
Vorige vrijdag maakten we opnieuw
hetzelfde mee. Wij geven hier twee
voorbeelden uit het lunchdebat van
Politika.
Annemans: In Bredene is er een
socialist burgemeester. Die heeft ooit
een verkiezingspamflet uitgedeeld met
'Bredene geen negerdorp'! Is dát niet
racistisch? .
Inderdaad, zo'n pamflet zouden wij
ook racistisch vinden. Wat Annemans
echter niet vertelde, is dat het Vlaams
Blok in Geel een pamflet uitdeelde,
waarin de fraaie zinsnede: "Terecht
hebt u opgemerkt dat u in een
negerbuurt woont".
Annemans: Natuurlijk heb ik niets
tegen échte politieke vluchtelingen.
Dat systeem mag er van ons gerust
blijven.

-.

In oktober schreven Annemans en
Filip Dewinter nochtans iets anders in
hun 'Dossier Gastarbeid': "Tussen het
kaf zit hier en daar nog koren. De
echte politieke vluchtelingen vormen
op zich ook een bedreiging. We
mogen immers niet vergeten dat deze
politieke vluchtelingen hun vaderland
hebben vergeten om politieke rede-
nen. Het zijn stuk voor stuk geënga-
geerde figuren die hun politieke
ideeën en strijd meenemen naar ons
land. Ze zijn dan ook vastbesloten om
hun strijd van hieruit verder te zetten.
In verschillende gevallen leidde dit tot
het openlijk steunen van allerlei ter-
reurbewegingen. (...) Geen enkele
terreurgroep, geen enkele fundamen-
talistische of integristische Islam-sek-
te, geen enkel pro- of anti-Khomeiny
of Kadhafi-groepje moet hier zijn
privé-oorlogje komen uitvechten. In
hun eigen land is daar plaats genoeg
voor!"

(WP)

In 1892 wordt de 'Belgische liga voor
de rechten van de vrouw' opgericht.
Deze ijvert voor huwelijk op basis van
gelijkheid en voor gelijke ontwikkelings-
kansen. Juist dan treden Louise Van den
Plas en Maria Baers in het debat. Alle
twee hebben ze een verschillende achter-
grond en motivatie. Van den Plas is
vooral aangetrokken tot de feministische
kontestatie. Baers daarentegen vertrekt
vanuit de parochiale werking waar zij
gekonfronteerd wordt met de ellende
van de vrouwen uit de volksklasse. Beide
vrouwen ondervinden veel moeilijkhe-
den om hun mening hard te maken en op
te boksen tegen de bestaande vooroorde-
len. Dat is dan ook goed te merken: zij
moeten hier en daar toegevingen doen,
hun mening herzien of bijschaven. In de:
loop der jaren kennen ze daardoor heel
wat raakvlakken, hoewel hun visies
eigenlijk ver uiteen liggen. Dit laatste
komt heel sterk tot uiting op het vlak van
de politieke rechten van de vrouwen:
Louise Van den Plas is voorvechtster van
het vrouwenstemrecht, terwijl Maria
Baers zich eerder op het sociale aspekt
koncentreert.
De twintigste eeuw lijkt voorspoedig

te beginnen voor de politieke vrouwen-
beweging, maar de enge binding met de
partijpolitiek wordt noodlottig voor de
eis van vrouwenstemrecht. De socialisti-
sche vrouwenbeweging vindt dat de
vrouw het huishouden moet doen en dat
de socialistische strijd zich vooral moet
toespitsen op het stemrecht voor man-
nen. De socialisten zelf evenals de
liberalen, hebben evenwel een ander
motief om voorlopig enkel aan het
mannenstemrecht te denken: de invloed
van de kerk zou de vrouwen er wel eens
kunnen toe bewegen katoliek te stem-
men.
De katolieken zelf zijn hoofdzakelijk

anti-feminist, doch onder leiding van
Louise Van den Plas ontstaat het kriste-
lijk feminisme. Zij zet zich vooral in voor
gelijkberechtiging, vrouwenstemrecht,
gelijke arbeidskansen en voor de verho-
ging van de vrouwenlonen. Toch blijft zij
zeer veel belang hechten aan de noden
van de familie en de principes van de
kerk. Haar akties liggen vooral in het
politieke en juridische domein. De dis-
kriminerende wetgeving ten opzichte
van de vrouw heeft in het begin van de
eeuw gunstige wijzigingen ondergaan.
Dit heeft de vrouwenbeweging vooral te
danken aan het feit dat de kampagne
gevoerd werd ten tijde van grote mate-
riële voorspoed en op een ogenblik dat
de maatschappij rijp was voor sociale
hervormingen.

De meeste vrouwenbewegingen be-
perken hun strijd tot het sociale vlak. Zij
komen op tegen alkoholmisbruik, pau-
perisme, prostitutie. Maria Baers strijdt
aanvankelijk zowel op het syndikale als
op het sociale front maar door de
moeilijkheden die zij daarbij ondervindt,
beperkt zij zich later ook tot het
sociaal-edukatieve, het vormingswerk
voor de vrouw.
De burgerlijke rechten van de vrouw

gaan erop vooruit, terwijl de verworven
rechten van de arbeidende vrouw wor-
den aangetast: de katolieken willen de
vrouwen weg uit de arbeidsplaatsen en
voeren daarom een kampagne voor het
moederloon. Maria Baers is hier een van
de grote verdedigers van het katolieke
standpunt. Voor Van den Plas wordt dit
een breekpunt: enerzijds vindt zij ook
niet dat men de vrouw onder elke
voorwaarde moet inschakelen in het

arbeidsproces, maar toch meent zij dat
het verbieden van buitenhuisarbeid voor
vrouwen een aantasting betekent van de
vrouwelijke vrijheid.
De grootste moeilijkheid is dat 'moe-

der-aan-de-haard' op een voetstuk staat.
De eerste roeping van de vrouw was het
huwelijk. In de tijd van de eerste golf was
de gehuwde vrouw eigendom van de
man, zoals 'de fruitboom eigendom is
van de tuinman', om Napoleon te
citeren. Heel onze wetgeving was door-
drongen van de visie dat het gezin heilig
is. Dat is dan ook een van de grootste
struikelblokken geweest voor onze twee
feministes: zij hebben gedurende heel
hun loopbaan te kampen gehad met hun
katolieke achtergrond en de diskrimine-
rende houding van het beleid. Dit komt
in de tentoonstelling niet genoeg tot
uiting. Er wordt wel een kronologisch en
soms tematisch beeld gegeven van de
betrachtingen en verwezenlijkingen van
beide vrouwen, maar er wordt te weinig
aandacht gegeven aan de-wijzigingen die
hun standpunten ondergaan onder druk
van hun milieu.

Tine Van Heesvelde

I
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Dit zijn Anneke, Bertha; Fred en Roger. Ze weten nu al meer dan de meesten onder ons. Dagelijks te raadplegen op
L& W (Foto Marie-Christine Rondou) • Eén procent hulp is meer dan hon-

derd procent medelijden. Kaarsen, ka-
promotie verder uit te breiden tot de rest lenders, stickers. Bond ronder Naam,
van het jaar. Ook na de beurs rou er dus Tervuursestwg. 81.
van genoten kunnen worden. VTK werd ,....--------------,
hiervan op de hoogte gebracht. Tot
dusver was er nog geen kontrakt, maar er
was wel een sterke mondelinge overeen-
komst." .,
"Die overeenkomst was er inder-

daad", zegt VTK, "Maar dat zoge-
naamde eksklusiviteitskontrakt van A-
systel met de KUL bleek niet veel voor te
stellen. Bovendien wist men ons op het
Rekencentrum niet te vertellen of dat
kontrakt inderdaad wel verlengd zou
worden. We besloten dan ook om na
Asystel ook Compulec aan te spreken.
Tenslotte iser toch nog altijd zoiets als de
vrije konkurrentie". Dat vond Vanden-
brande nog niet echt erg: "VTK belde
ons op om te zeggen dat Compulec ook
naar de beurs zou komen. Wij hadden
daar niets op tegen, en IBM vindt zoiets
volgens mij ook geen slechte zaak. En de
student zeker niet, want naar ik vernam
zou Compulec z'n normale prijzen dan
ook sterk reduceren, en dat is alleen
maar in het voordeel van de student.
Alles was dus in orde, tot er een
telefoontje kwam van VTK met de
melding dat er voor ons geen plaats meer
was op de beurs".

De Komputerbeurs van het Vl'K

Een oorlog tussen
dealers
Mees~ gaat het zo in z'n werk: brainstormen, lezen, schrijven,

achter de typmachine, kopiëren, en klaar is je tesis. Vandaag is
het echter de gewoonte om het een stuk eigentijdser aan te

pakken. Met de komputer bijvoorbeeld. Je kan die nieuwe high-teek dan
ook reeds overal kopen: een universiteitsstad als Leuven barst gewoon
van de komputerzaken. De Vlaams Technische Kring (VTK), de kring
van de studenten burgerlijk ingenieur, maakt het ons echter nog
gemakkelijker: met hun jaarlijkse komputerbeurs Compir brengen ze
soft- en hardware rechtstreeks naar de student. Dit jaar ging het hele
opzet voor de derde maal door, onder het motto 'studenten met
Computerdealers in contact brengen' (aldus het infoblaadje). Het dient
gezegd: de meeste grote merken waren aanwezig.

Het speciale van de beurs lag hem echter
niet zozeer in het 'kontakt met de
student' - iedere burgie kan zonder
problemen met alle mogelijke soorten
komputers in kontakt komen - maar wel
in de fikse prijsredukties op de voor de
student (budgettair) interessante model-
len. En de redukties waren de moeite
waard: sommige dealers verlaagden hun
prijzen met wel 43%. Het VTK be-
schouwt dit als een eigentijdse vorm van
dienstverlening voor de studenten: "Het
belangrijkste is dat een aantal merken en
modellen hier gecentraliseerd zijn, zodat
je niet overal naartoe moet om de prijzen
te vergelijken. Bovendien ben je hier veel
goedkoper af dan in de detailhandel"
Goedkoop was het er inderdaad, daar
gingen de meeste bezoekers mee ak-
koord. Om er eentje te citeren: "De
prijzen zijn laag. Je kan natuurlijk ook
naar een 'cash and carry'-bedrijf hollen,
voor hetzelfde geld, maar daar heb je
dan weer geen service".

Gevecht

Naast de komputerverdelers zelf, zal ook
het organiserende VTK er niet bepaald
armer op geworden zijn. Zij hadden er
trouwens voor gezorgd om hun organi-
satie financieel goedkoop te houden: in
de gebouwen van de KUL (de prokla-
matiezaai van het Arenbergkasteel) en
met medewerking van de universitaire
bewakingsdiensten. Die zaal viel nogal
klein uit, wat van de bezoekers soms echt
duw- en wriemelwerk vroeg om door-
heen de veertien stands te bewegen. De
drukte had toch z'n voordelen: men
werd immers gedwongen om lange tijd
aan één stand door te brengen. Dat
bezoekend volkje bestond voor het
leeuwenaandeel uit VTK-Ieden. En dat
was blijkbaar ook wel de bedoeling,
want ondanks de op het eerste gezicht
aan alle studenten gerichte reklamekam-
pagne ging het toch vooral om wat men
"ledenservice" noemde (al werd daar
later nuancerend aan toegevoegd dat
"iedereen welkom" was).

Er was dus maar plaats voor veertien
verschillende stands. Dat wil niet zeggen
dat er niet meer kandidaten waren, maar
het VTK heeft geopteerd om een selektie

te maken tussen de verschillende dealers
van komputers : "We kontakteren de
grootste bedrijven, op voorwaarde dat ze
een dealer in Leuven hebben, en meestal
komen die dealers dan wel. De meeste
zijn hier overigens vorig jaar al geweest
en komen graag terug. We hebben dit
jaar zelfs bedrijven moeten weigeren, er
is bijna gevochten om binnen te komen".
De bedrijven en verdelers moesten wel
een geldelijke bijdrage leveren in ruil
voor de hen geboden promotiekans,
maar daarin scheen VTK toch schappe-
lijk te zijn: "In vergelijking met de
grotere beurzen zijn wij nog vrij goed-
koop, en bovendien bestaat er niets zoals
onze beurs hier in Leuven".
Bovendien kon je als bezoeker een aantal
prijsbeestjes van komputers winnen. Er
was zelfs een heuse wereldpremière: de
nieuwe Compaq portable zou namelijk
z'n eerste blijde beursintrede gemaakt
hebben. Terwijl dit de blikvangers in het
Arenbergkasteel waren, bleek er buiten
ook iets speciaal te gebeuren: er stond
nóg iemand fenomenale redukties aan te
prijzen. Het ging om een vertegenwoor-
diger van Asystel, een komputerbedrijf
dat nauw samenwerkt met de PC-Shop
van onze KUL. Inderdaad, buiten, want
hem was de toegang tot de beurs
ontzegd. Nochtans kon je bij hem net
dezelfde reduktie krijgen dan bij Corn-
pulec binnen, namelijk 43% op het hele
IBM-gamma. Waarom Compulec wel
en 'insider' Asystel niet?

Luk Vandenbrande, departernents-
hoofd van Asystel: "Kijk, het zit zo:
sedert een jaar al werken wij samen met
het rekencentrum en leveren we IBM-
komputers aan hun PC-Shop, met een
prijsreduktie van 37%. Die samenwer-
king werd vorige maand mondeling
verlengd." Het VTK-presidium had
blijkbaar lucht gekregen van die over-
eenkomst, want ze besloten om Asystel
te engageren voor hun jaarlijkse kompu-
terbeurs. "VTK vroeg onze medewer-
king voor Compir en dus besloten wij
een IBM-symposium te organiseren
waar verschillende speakers informatie
rouden verstrekken", aldus Vanden-
brande, "Bovendien besloten we na
intern overleg om voor Compir onze
prijsreduktie tot 43% op te trekken en die

Barbertje
"Er was helemaal niks in orde", zeggen
de mensen van VTK, 'want Asystel eiste
een eksklusiviteitskontrakt, wilde dus
alleen op de beurs staan, terwijl dat voor
Compulec helemaal geen punt was.
Daarom hebben we voor Compulec
gekozen". Aan die keuze kleefde volgens
Vandenbrande anders wel een fiks geld-
geurtje: "Wij waren van plan gewoon
onze standplaats te betalen, maar van
zowel IBM als van het Rekencentrum
vernamen we dat we beter geen moeite
konden doen, omdat Compulec toch
veel meer bood. Er zit ergens geld onder
tafel, waar dan ook". Dat laatste geven
ze bij VTK ook toe: "Ja, er is geld mee
gemoeid. Compulec zal bijvoorbeeld
ook onze 'Barbara' -veertiendaagse spon-
soren. Dat is toch normaal zeker? Als
jullie een sponsor vinden die meer wil
geven dan een ander, zouden jullie dan
die ander nemen?"

Allemaal goed en wel, maar wat heeft
de'gewone' komputerkopende student
daaraan? Die wil waarschijnlijk alleen
een betaalbare komputer en een goede
service. Barbara mag dan desnoods
hangen. Vandenbrande verwoordt het
als volgt: "Op het moment van de koop
is de prijs van belang, en die was bij
Compulec en bij ons dezelfde. Maar
achteraf is de service van belang, en die
leveren wij - via het rekencentrum - het
hele jaar door. Wij zijn niet alleen een
prijzencentrum, wij bieden ook 'solu-
tions' '. ( Die 'solutions' biedt Compulec
overigens ook, pv.) Bij VTK is men
alvast niet erg overtuigd van Asystels
menslievendheid: "Ze stonden daar aan
de ingang van het kasteel met allerlei
toelatingen te schermen terwijl het
dekanaat hen uitdrukkelijk gevraagd
had niet te komen. Dat tekent toch de
mentaliteit van die mensen?" Maar ook
dat is natuurlijk een techniek van de vrije
marktekonomie.

Peter Vosch

ZOEKERTJES
• Voor alle tikwerk, verzorgd en goed-
koop, op tekstverwerker (WP5): Anne
Verdoodt, W. Lambertstr. 30, 1930
Zaventem. '1lf' 02/770.94.28.

• AI uw tikwerk op tekstverwerker,
snel en verzorgd, studentvriendelijke
prijzen, tabellen geen probleem. 016/
23.46.26.

• Zoek gemeubelde kamer in centrum
van Leuven vanaf 1/l/9O. '1lf' 091/
22.85.56. Vragen naar Piet.

• Luma, typen van tesisen, verslagen en
teksten. Vertalingen. Steenbos 25, 1641
Alsemberg. 'Lr 02/380.12.80.

• Ik rou graag meerijden tegen betaling
tussen Maaseik en Leuven vrijdagavond
en/of zondagavond. Wie heeft een
plaatsje vrij? Marie-Paule, Van Dale-
kollege kamer 104, '1lf' 28.43.92.

• Te koop: mobilette, zeer goede staat.
Keibersstr. 4, Heverlee, vraag naar Pie-
ter. Na 18.00 u., in de week.

Wie gaat het ver
zoeken als het om
geschenken gaat
Algerijnse wijnen:
o Cuvée du président, rood
G Cöteaux de Mascara, rood
o Dahra, rood
o Montagne de Lion, rood
o Medea, rosé
o Pelure d'Oignon, rosé
Portugese wijn:
o Vinho Alpiarça, wit
Nicaraguaanse rum:
o Black Label

ó Extra dry
o Graä Reserva
Cubaanse rum

• Verloren: oranje plastic zak met twee
platen en twee CD's (uit diskoteek) in de
buurt van het station (fietsenstalling
buiten). Gelieve terug te brengen naar
Tervuursevest 2. Beloning. P.Van Wieie,
'ZB!' 22.59.00.
• Greet (24 jaar) zoekt romantische
man met geronde genen om samen
kinderen te krijgen binnen een termijn
van elf jaar. 'lm' 20.11.1 0
• Wie heeft op 4/12 mijn agenda
gevonden in C.200 C? Graag terug, hij is
heel belangrijk voor mij. Tom Lauwe-
reins, Tervuursestr. 81.

• Wina-Songfestivalband zoekt zeer
dringend gitarist of synth. speler. Ook
niet-Winezen. Yvan de Boeck, Vlamin-
genstr. 128 1Ài' 29.18.33.

• Wie brengt mijn blauw-groene jas
terug? Verloren op 6/12. Koen c., Van
Evenstr. I.

• Woensdagavond na de Kwistax is er
een leren jas met autosleutels gevonden
aan Alma 2 af te halen na de middag bij
Koen, J.P.Mincklersstr. 15, Heverlee.
• Voor alle tikwerk - verzorgd en
goedkoop - op tekstverwerker (WP5):
Anne Verdoodt, W. Lambertstr. 30,
1930 Zaventem [IJ 02/770.94.28.
• Typen van tesisen, verslagen en tek-
sten op laserprinter. Vertalingen; inbin-
ding. Kris Rosselle, Naamsestwg. 130,
Heverlee. tel. 20.70.77.

• Te koop: gasfornuis in perfekte staat.
Inl. Kon. Albertln. 24, Cl!j<> 22.78.08.

• Vragen omtrent biseksualiteit of ho-
mofilie? Elke maandag en donderdag
onthaal 20.00-23.00 u. in het JAC. Het
Goeie Spoor, de jongerengroep van 'De
Roze Drempel', elke maandag, JAC,
Amerikain. 3. 22.85.82.

• Te koop: tickets U2 18/12 Parijs.
Filip Kempenaers, Tweekleinwegenstr.
64, Heverlee.

• Typen van tesissen en alle verslagen:
23.54.76 (liefst na 17.00 u.).

Bij aankoop van 12 flessen wijn
1 fles Pelure d'Oignon gratis
Bij aankoop van 6 flessen
Cuvée du président I wijnter-
mometer gratis

OXFAM-
WERELDWINkEL
LEUVEN
Tiensestraal 140

Romania
• Wo 13,12 om 17.00 u: Recital Spaanse
poëzie (Lorca, Machado, Hernandez), ln
L&W 08.16, ink, gratis.

Klio

• Te huur: ruime kamer voor stu-
dent(e). Bl.lnkomststr. 133. Drie op vier

~ meter, rustig gelegen, volledig bemeu-
~ beid, douche en kookgelegenheid, on-
~ middellijk vrij. Prijs: 4.000 fr. (alles
Fb' inbegrepen). Ann alaerts, BI. Inkomst-

stro64, namiddag of na 20.00 U. Laat
anders berichtje na.

• Te huur: kamer, M. Theresiastr. 13.
4.000 fr., alles inbegrepen. Keuken en
badkamer. - 015/614.637 (week),
02/64.62.63.
• Verloren: zilverkleurige broche met
witte parel. Sentimentele waarde. Terug.
tegen beloning bij Liesbeth, Groenveld-
In. I bus 8/1 Heverlee, ..,., 20.61.85.
lste verd.

LBK
• Do 14/12 en vr 15/12 van 10.00 tot
17.00 u: Tentoonstelling door landbouw-
studenten in raadzaal van het landbouwin-
stituut, ink. gratis.

Psychologische Kring
• Di 12'12: Optreden van 'Me also', in de
Shrink, ink. gratis.

• Do 14/12 vanaf 21.00 u: Klassieke
avond in de Shrink.

• Ma 18/12 om 21.00 u: RvB vzw Psy-
chologie, in het kringlokaal.

Ekonomika
• Ma 11/12 om 22.00 u: Optreden van

• Do 14/12 om 20.00 u: Kantus, in Mer- covergroepje 'Nightlife' in de Mercuur,
kuur, ink. 150/200. gevolgd door Eko-fanfie.

Historia
• Ma 11/12 om 21.00 u: Halve finale
Risk-kompetitie, in de permanentie.

• Di 12/12 om 16.00 u: Lezing 'Brazilië:
ontdekking en 500 jaar kolonisatie' door
prof. Hoornaert, i.h, kader vd week vd
bevrijdingsteologie, in MSI 00.20, ink. gra-
tis. Om 20.00 u: presidiumvergadering op
de permanentie.

• Wo 13/12 om 22.00 u: Volley lKA-2L
en 1KB-Assistenten.

• Do 14/12: dag uitstap naar A'pen. Ver-
trek aan permanentie om 9.00 U. Om
21.00 u: danskursus in Arenberginstituut.

Apolloon
• Ma 11/12: Kantus Ie lic LD., op de
zolder van de Spuye.

• Do 14/12: TD 2e lic LD., in de Eagles.

• Di 12/12 om 14.00 u: Namiddag van de
bruine bieren 7 abdijbieren. Om 20.00 u:
Bierkwis (eerste prijs: 1 gratis vat).

• Wo 13/12 om 12.00 u: Vlaamse stoverij.
Om 14.00 u: Gueuze, Kriek en
Fruitbieren-namiddag. Om 21.00 u: Extra-
BV in de bar over datum verkiezings-
week.

• Do 14/12 om 14.00 u: Namiddag van
het witbier.Om 19.00 u: kerstviering in de
Leo XIII-kapel (tegenover handelskot), met
o.a. prof. Van Driessche. Om 19.30 u:
Kaas- en bierkerstfeestje in zaal Stella
(enkel voorverkoop, dus vooraf inschrij-
ven). Vanaf 24.00 u: Kerst-TD, ink. 50.

• Vr 15/12 om 10.00 u: Dag van het
alkoholvrij bier.

Chemika
• Do 14/12 om 20.30 u: Film 'Amadeus'
in Aud. Vesalius, ink. 80/100.

,/

..
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Verdwij nen Toestanden
én De Groenen?

De progressieve
pers zwalpt
'Toestanden, progressief en pluralistisch weekblad' zal voorlopig

niet meer verschijnen. Het blad had 3200 abonnees nodig om te
kunnen overleven. Na meer dan een jaar was men bijna aan

duizend geraakt. Op 22 november besliste de uitgeverskoöperatieve
'Zijdelings' daarom de publikatie stop te zetten. Daarmee komt een einde
aan wat tweeënzestig nummers lang een uniek projekt was. In ons toch al
niet zo florissante perslandschap was 'Toestanden' een verschijnsel dat
even de indruk gaf dat 'het' kon: een progressief Vlaams weekblad
uitgeven en in leven houden. Het is dus weer niet gelukt, maar het is de
vraag of de oorzaken alleen moeten gezocht worden in de 'kleine, linkse
verzuiling'. Er was namelijk het een en ander aan te merken op de
gekozen formule. 'Toestanden' is trouwens niet het enige progressieve
blad dat het slecht stelt. De redaktie van 'De Groenen' wil van Agalev
één miljoen ekstra. Als die ekstra-steun er niet komt, is het niet
ondenkbaar dat het blad verdwijnt.

~.,.,

Jarenlang was 'De Nieuwe' het boeg-
beeld van wat in Vlaanderen voor
progressief-intellektueel doorging. Maar
toen het blad overgenomen werd door
VU-gezinden, daalden nivo en aantal
lezers. Men probeerde de schade nog te
beperken door van 'De Nieuwe' een
maandblad te maken, maar in de tweede
helft van de jaren tachtig hield het blad
op te bestaan. Het moet gezegd dat de
bizarre kombinatie van de inhoud -
Vlaamsgezind en links - niet bepaald
uitnodigend was. In elk geval bestond er
geen publiek voor.

Elitair
De progressieve schrijtlustigen zijn er de
moed niet bij verloren. AI rond 1984
werd er hardop gedacht aan een nieuw
blad. De initiatiefnemers van 'Toestan-
den' kwamen uit zowat alle hoeken van
wat in Vlaanderen voor progressief
doorgaat: socialisten, klein links, groe-
nen, vakbondsmilitanten ... Het was dus
de bedoeling geen enkele strekking uit te
sluiten, als ze maar 'links' was. Boven-
dien kon wie dat wou over om het even
welke kwestie zijn ideeën kwijt: het was
immers de bedoeling in Vlaanderen een
'diskussiekultuur' te introduceren.
'Toestanden' mikte dus hoog. Een

blad, dat vooral door vrijwilligers volge-
schreven werd, dat het forum wilde zijn
van kulturele en andere polemieken en
de berichtgeving in de diepte wilde
uitwerken. De verwachtingen waren
dan ook hooggespannen. Maar 'Toe-
standen' bleef té duidelijk een blad dal
gemaakt werd door vrijwilligers. In hun
entoesiasme stelden nieuwbakken joer-
nalisten zichzelf al eens in het middel-
punt van de belangstelling. Het geachte
lezerspubliek kon dan weliswaar verne-
men hoe de reporter in kwestie zijn tijd
had doorgebracht toen hij 'op reportage'
was, maar weinig of niets over wat er nu
eigenlijk gaande was.
Kinderziekten? Niet helemaal. Hel

nivo van de artikelen ging er zeker op
vooruit, maar 'Toestanden' bleef op
andere terreinen een allerminst profes-
sionele indruk geven. Sommige rubrie-

ken verschenen onregelmatig en waren
blijkbaar bepaald door de recentste
aankoop van de redakteur in kwestie.
Ook was het niet zo'n goed idee om de
redaktieleden tot onderwerp van kar-
toons te maken.
Daarmee is niet gezegd dat er in

'Toestanden' geen interessante bijdragen
kwamen. Maar om de konkurrentie van
'Knack' en 'Humo' te overleven is méér
nodig. Voor een progressief blad liggen
dan twee wegen open: ofwel hetzelfde
nieuws brengen, maar dan beter, ofwel
ander nieuws brengen. 'Toestanden'
heeft geprobeerd beide dingen te verzoe-
nen, wat met de beperkte middelen die
het blad had onmogelijk kon lukken.
Hetzelfde nieuws beter brengen kon
alleszins niet, juist vanwege die beperkte
middelen. Wat bijvoorbeeld de buiten-
landse berichtgeving betreft, kan alleen
'De Standaard' bogen op een behoorlijk
uitgewerkte redaktie buitenland. Toch
bracht 'Toestanden' nieuws uit het bui-
tenland. Maar dat bleef dan meestal
beperkt tot standpunten over de gebeur-
tenissen. Ook op de andere terreinen kon
'Toestanden' niet tippen aan de verslag-
geving van de meer professionele pers.
Bracht 'Toestanden' dan ander nieuws?
Er werd zeker nieuws gebracht dat
alleen in 'Toestanden' kwam. Dat had
het sterke punt van 'Toestanden' kunnen
zijn. Maar daarvoor werden die bijdra-
gen niet voldoende uitgewerkt. De
redaktie ging er immers van uit dat het
blad zou gelezen worden om de pole-
mieken. Het was immers de bedoeling in
Vlaanderen een 'diskussiekultuur' te
introduceren.
Het probleem daarmee was dat 'Toe-

standen' niet alleen pluralistisch, maal
ook progressief wilde zijn. Onder 'pro-
gressief werd verstaan: kritisch tegen-
over de neo-liberale ideologie en tegen-
over de westerse waarden meer in het
algemeen. Dat bracht helaas met zich
mee dat er niet veel leven kwam in de
polemieken die 'Toestanden' lanceerde.
Slechts zelden, wals in de diskussies over
de doodstraf of over stemrecht voor
migranten. kwam er enig leven in de

brouwerij. Het is daarom de vraag of een
'diskussiekultuur' in het leven kan geroe-
pen worden tussen principieel gelijkge-
zinden. Misschien is het geen slecht idee
'progressief niet langer als voorwaarde
te stellen om aan een polemiek deel te
nemen.
Het zijn in elk geval niet de konklusies

die direkteur Eric Corijn opmaakt uit de
mislukking van zijn blad. De lezer zou
zich laten afschrikken hè'bben door de
vormgeving. Maar vooral het politiek
klimaat is niet gunstig voor een progres-
sief-pluralistisch blad: " ...tegenover de
verzuiling van de machtsblokken staat
geen geest van pluralistische openheid,
maar een al even stevige kleine verzui-
ling. (...) Hoewel het principe van een
een onafhankelijke pers wordt beleden,
blijft de steun aan die pers steeds weer
moeilijk. Tientallen versnipperde pers-
orgaantjes worden rechtgehouden. Aga-
lev geeft liever vijf miljoen per jaar aan
een eigen maandblad 'De Groenen' dan
aan 'Toestanden'. Klein links blijft zwe-
ren bij eigen partijbladen. De SP betoont
sympatie, maar kan zich niet engage-
ren".

Status
Bij 'De Groenen' wordt in diezelfde
kleur gelachen om de verzuchting van
Corijn. Het blad krijgt ten eerste geen
vij( maar drie miljoen van Agalev. Er is
natuurlijk diskussie mogelijk over de
vraag naar de relevantie van een maand-
blad met drieduizend abonnees, maar
het is het enige blad van de 'groene'
stroming. Bovendien houdt 'De Groe-
nen' het al tien jaar vol, een adelbrief die
'Toestanden' niet kan voorleggen.
Maar binnen de partij is er onenigheid

de subsidie verder voort te zetten. Het
blad zou de gewenste oplage van 500u
eksemplaren niet halen; bovendien niet
iedereen gelukkig met de inhoud van
'De Groenen'. De partij werd er nooit
rechtstreeks in aangevallen, maar dat
betekent helemaal niet dat er vanuit die
hoek nooit kritiek komt. Zo schijnt de
groep rond Luk Versteylen al langer
problemen heeft met het tijdschrift, en
recent nog een artikel over isoleercellen
voor kinderen zeer slecht te verteren.
Bovendien is drie miljoen niet niks voor
Agalev. De begrotingsdiskussie zal daar
meer duidelijkheid over brengen. Op
een eerste 'verkennende' diskussie, die
vorige zaterdag 9 december doorging,
lijkt het status quo zich gehandhaafd te
hebben.

Agalev zal dus 'De Groenen' blijven
steunen; volgens verantwoordelijk uit-
gever en Agalev-senator Wilfried Van
Durme is dat trouwens niet slecht gezien,
omdat een partijblad naar zijn schatting
tien miljoen zou kosten. Of de redaktie,
die één miljoen ekstra vroeg, het daar-
mee eens is, is een andere vraag. Een
mogelijk alternatief voor 'De Groenen'
zou een fusionering met andere milieu-
biaden zijn. Volgens Van Durme heeft
dat geen zin, omdat 'De Groenen' meer
politiek getint is dan de andere milieu-
biaden. Maar het valt niet te ontkennen
dat er heel wat raakpunten zijn. En
waarom zou de nu dakloze klan van
'Toestanden' niet terecht kunnen in het
nieuwe, uiteraard progressieve orgaan?
Het laatste woord is dus nog niet
gesproken.

Luc Janssens
Erik Paredis

12 AGENDA
Samenstelling: Jan Vander Linden

Maandag 11 december
19.45 u FILMNipponMonogatari:Japanse kortfilms(Terayama),1. KeizerTomatenketchup,
2. Over het Veroverenvan een Vlinder,3. Een Vertellingover de Pokken,4. HetVlakgom,
5. Een Experiment in het Beschrijvenvan een Dwerg,in 't Studioke,org. DAF.

20.00 u OPTREDENDe Frivole Framboos met Allegrocon Fituro, in de Stadsschouwburg,
org. CC Leuven.

20.00 u KONCERTKasteelkoncert,metwerkvan o.a. Haydn,maar ook van The Beatles, door
de burgerlijkingenieurs, in het Arenbergkasteel in Heverlee, org. VTK.

20.30 u FILMSamenkomst van Het Goeie Spoor, de jongerengroep van de Roze Drempel,
met vertoningvan The RockyHorrorPicture Show,in 't JAC,Amerikalaan.

21.00 u FILMOrdet (C.T.Dreyer),met BergitteFederspiel, EmicHans Christensen en Preben
LerdoffRye, in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

24.00 u FILMNipponMonogatari (een selektie van Japanse films):The Crazy Family(Ishii,
1984),waarinop een geslaagd grappige manier de waanzin van de traditionelegezinsvorm
wordt aangetoond, in 't Studioke,org. DAF.

Dinsdag 12 december
19.45 u FILMDe vrouwin het zand (Teshigawara, 1964),inde reeks NipponMonogatari,die
een overzicht wilgeven van de Japanse film,in 't Studioke,org. DAF.

20.00 u FILMOostenrijkse eksperimentele film:een programma met zes verschillende films
(sommige nog geen tien minuten lang), in 't Stuc, ink.120/150, org. Stuc.

20.30 u KONCERTOrgelkoncertdoor Chris Dubois,met werkvan Gabrielli,Bach, enz. in de
mooie Sint-Jan-de-Doperkerk van het Groot Begijnhof, ink. 100, org. UP/
Kultuurkommissie.

20.30 u TEATERHet gebroed speelt MijnzoetjeJunior,van Pjeroo Roobjee, in een regie van
Jan Decleir,een komedieover een would-beakteur die bijtoeval de rolvan zijn leven krijgt,
in de Stadsschouwburg.

24.00 u FILMNippon Monogatari: The Crazy Family (Ishii,1984), over de waanzin van de
traditionelegezinsvorm, in 't Studioke,org. DAF.

Woensdag 13 december
13.00 u KONCERTFakulteitskoncertvan de fakulteitL&W:met Luc Devos (piano),in L&W,
8ste verd., ink.gratis, org. Kultuurkommissie.

20.00 u KONFERENTIEBevrijdingsteologie: gevaar?, in de Grote Aula, org. UP/wgo
BevrijdingsteologieVlaanderen.

20.00 u FILMIn de reeks Filmmonumenten: The magnificent Ambersons (Orson Welles,
1942), over de teloorgang van een aristokratische familie, in 't Studioke, Brabançon-
nestr. 25, org. DAF.

20.00 u DEBAT Een Nederlandse ruimte in Europa?, over de plaáts van Nederlands
Kultuurgebied in Europese integratie, met prof. Delmartino (intern. rel. KUL),Wilfried
Vandaele (Alg.Nederl. Kongres)en WillyKuijpers(VU),inMSI01.08, ink.50 (leden gratis).
org. VuJo-KUL.

20.30 u TEATERHetgebroed speelt MijnzoetjeJunior,van PjerooRoobjee,regie: Jan Decleir,
in de Stadsschouwburg.

20.30 u AKTIEAmnestyInternationalorganiseert een briefschrijfavondomhet lotvan politieke
gevangenen te verbeteren, op kot in de Brusselsestr. 226, org.AILeuven.

24.00 u FILMThe magnificentAmbersons (Orson Welles, 1942), in 't Studioke, Brabançon-
nestr. 25, org. DAF.

Donderdag 14 december
19.30 u INFO Informatieavond over legerdienst, uitstel of vrijstelling,maar ook over de
effektieve legerdienst zelf, in aud. Michotte,Tiensestr. 102 (gelijkvloers),ink. gratis,_org.
Juridische Dienst.

20.00 u FILMMisocio (Paalo Agazi),in 1501, Vesaliusstr.34, org. IsoliBevrijdingfilms.
20.00 u INFO Startvergadering in verband met de vierde wereld, in Jan Stasstr. 2, org.
UniversitaireParochie.

20.30 u TEATERPremière voor België van Morgane, een bewerking van Le Prétendant
(1874),één van de mooiste mantel- en degenstukken uitde Franse 19de eeuw, ineen regie
van HildeWils,in 't Stuc, ink.150/200, org. Stuc. •

20.30 u FILMUneflammedans man coeur (AlainTanner,1987),een heftigefilmdie balanceert
tussen uitersten, met Myriam Mézières in de hoofdrol, in de Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr. 9, ink.80/100, org. Stuc.

23.00 u FILMUne !lammedans man creur (AlainTanner, 1987),in de Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr. 9, ink.80/100, org. Stuc.

Vrijdag 15 december
20.30 u TEATER Morgane, het nieuwste stuk van Hilde Wils, een bewerking van Le
Prétendant, één van de mooiste mantel- en degenstukken uit de Franse 19de eeuw, in
't Stuc, ink.150/200, org. Stuc.

Zaterdag 16 december
20.30 u TEATERMorgane, het nieuwste stuk van de - volgens het Stuc -talentvolle Hilde
Wils,in 't Stuc, ink.150/200, org. Stuc.

Maandag 18 december
21.00 u FILMRoman Holiday(w.Wyler),met AudreyHepburn en Grace Kelly,in 't Stuc, ink.
80/100, org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Atletiek in de kunst nav 50 jaar ILOen 100 jaar KoninklijkeBelgische Atletiekbond,in
't Sportkot,Tervuursevest 101.
Vier kunstenaars stellen ten toon: Josef Zutelgte, Fred Eerdelems, Paul De Vylder en
Baudouin Luquet,tot 23 december ingalerij Transit,Tiensevest 39.
TuinarchItektuur in de kijker tot 13 december in UZSint-Pieter,Brusselstr. 69.
Een eigen engagement In de vrouwenbeweging gewijdaan LouisVanDen Plas en Maria
Baers, van 8 december tot 31 januari, in Universiteitsbib,Ladeuzeplein.




