
Afgifte Leuven X (weekblad - verscmjnt niet van [um tot augustus)

Twee;,emestereksamensystemen, stel u voor. Goed, in het
derde studiejaar dur/den wij ook wel eens lachen met

'hottentottenteruementoontellingen', maar die humor zijn
we inmiddels ontgroeid. Vandaag weigeren we gewoon
woorden met meer dan drie lettergre te schrijven - dat moet
ruuuurlil): tergrepen zijn, maar we blijven konsekwent.
Alhoewel, Sociale Raad doet ook haar best: vlotjes hebben
ze het daar over studietoelagenstelsel of financieringsmoda-
liteiten (pag.2).

Ludo Martens doet het nog beter! Die vervangt iedere
vijftiende (!) letter door een uitroepteken]! Maar daar

blijft het niet bij!?! Om de fluwelen revolutie (hoera!
revolutie!!) kracht bij te zetten wordt om de paar zinnen het
woord im-pe-ri-a-li-sme (???) tussengevoegd, en na elke zin
een punt (.!) AI!> u het niet gelooft, getuigt dat van een
ondogmatische geest, en bent u toegelaten tot het discours:
p.9!!!

Nee, geef dan maar het pure simplismè van het Stuc. Wie
treedt vandaag op? Oei? Met Aliud? Mark Murphy?

Blok? Steel? Meg? Stuett] Zin in Rosas? Neen, geef me maar
Dewit. Ja, Dirk. Mensen toch, wat een eenvoud voor het oot;
wat een muziek! En dat kaal, wit, iel en (reel nonkorformara-
mibel transsubstantionalistisch postmodernistaquilliverba-
/isme IMooi toch. ..

Propere taal, zeggen de Studenten tegen Racisme dan.
Dat zal wel. Zeg dus niet: 'Student tegen Racisme: maar

zeg: "Middenstandsdochter waarvan het familie(ortuin
tijdens de oorlogswinters werd vergaard". Het zijn immers
zelf allemaal zwarten! Hottento! Boesjiboe! zoeken! Ku!
Twijven! En dat wil nu onze taal komen uitzuiveren! Jaja, en
de taal is het volk, niewaar. Purist is vanaf nu een gallicisme
voor volkszuiveraar.
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'Den 32' wordt gesloopt. De inwonende studenten worden na nauwelijks twee maanden uit hun kamer gezet.
(Foto Karel De Weerdt)

De huisvestingsprojekten van de KU Leuven

omerohuis komt er,
maar niet zonder slag of stoot

Vorige week schetste Veto de verwezenlijkingen van de Akademi-
sche Overheid op de kamermarkt. Vooral door inbreiding van
bestaande universitaire residenties werd het kamerbestand van

Studentenvoorzieningen uitgebreid met een honderdtal wooneenheden.
Daardoor bezit de KV Leuven nu in totaal 2654 eigen wooneenheden:
kamers voor één of twee personen, studio's en appartementen. Op
middellange termijn hoopt men echter over ongeveer 3000 eenheden te
beschikken. Daarvoor heeft de huisvestingsdienst een aantal projekten
op stapel staan, die al heel wat voeten in de aarde hebben gehad. De
problemen zijn echter nog lang niet van de baan.

In zijn openingstoespraak in het begin
van het akademiejaar verklaarde rektor
Dillemans plechtig dat de universiteit
zou zorgen voor 550 bijkomende woon-
gelegenheden in de komende drie jaar.
Maar in de jongste interne nota van de
Huisvestingsdienst wordt het iets meer
voorzichtige cijfer van 390 kamers
vooropgesteld, zonder tijdsbepaling wel-
teverstaan. Daarbij wordt konkreet ver-
wezen naar drie projekten, waarvan één
volledig nieuwbouwprojekt. .

In een voormalig klooster aan de
Schreursvest 115 (vlak bij de 'Park-
poort') hoopt de unief een tachtigtal
kamers te kunnen bijkreëren. Op die
plaats huizen nu nog het Provinciaal
Instituut voor Techniek, Tuin- en land-
bouw (PitteI), en enkele stadsdiensten.
De onderhandelingen met de stad Leu-
ven over dit gebouw zijn nog volop aan
de gang. Voor de KV Leuven iouden er
dan tegen oktober '92 86 kamers kunnen
worden ingericht, naast eetkamers en
sanitaire voorzieningen. Waarschijnlijk

zullen stad en unief opteren voor een
vertikale opsplitsing van het gebouw,
waarbij de stad voor- en middenkant van
het kompleks zou gebruiken, en de unief
de achterkant.
Een ander veelbesproken plan is het

'Romeroprojekt', gelegen tussen de
Tiensestraat en de Blijde Inkomststraat,
vlak tegenover de fakulteit L&W. AI
sinds '87 is er sprake van dit projekt,
maar er bestaat nog steeds diskussie over
de omvang ervan. In feite kan men de
ruimte onderverdelen in drie deelzones:
ten eerste zijn er de leslokalen en ruimtes
aan de kant van de Tiensestraat (met
inbegrip van de fakbar Psychologie
'Shrink'), die voor het grootste deel
worden ingenomen door de fakulteiten
Psychologie en Pedagogie. Ten tweede is
er de overdekte parking. De derde
deelzone bestaat uit twee panden in de
Blijde Inkomststraat: de voorkant van
een vervallen schoenenfabriek, en een
gemeenschapshuis ('den 32'). Beide pan-
den zijn eigendom van de KV Leuven.

De Raad van Beheer geeft voorrang
aan deze derde zone, en heeft de overige
zones op de lange baan geschoven. Op
de plaats van de panden wordt dit
akademiejaar eindelijk aangevangen met
de bouw van het zogenaamde 'Romero-
huis', bedoeld voor de integratie van
studenten met een motorische handikap.
Ten vroegste tegen I oktober '92 wil de
unief een zestigtal kamers hebben afge-
werkt. De vrij vervallen gebouwen die er
nu staan zullen dan plaatsrnaken voor
een 'aantrekkelijke leefomgeving' waar-
in een tiental studenten met een handi-
kap worden opgenomen in een ruime
gemeenschap. De inrichting die de
integratie moet garanderen is zo opgevat
dat alle 60 kamers stuk voor stuk
toegankelijk zijn voor studenten met een
handikap. Om de meerkost die derge-
lijke benadering teweegbrengt te verlich-
ten, sponsort de petrochemische multi-
national Petrofina het projekt voor een
bedrag van 7 miljoen frank. Met de
sloopwerken wordt naar verluidt in
november begonnen.
Voor de studenten die nu nog verblij-

ven op nr. 32, zijn elders reeds 'reserve-
kamers' voorzien, zo wist Jan De Vuyst,
direkteur Studentenvoorzieningen. Van
de twaalf koten zijn er op dit moment
tien bezet. De manier waarop de verhuis
van deze studenten is geregeld, kan men
op zijn minst chaotisch noemen. Op een
vergadering van Studentenvoorzienin-
gen in mei was beslist dat er geen
jaarkontrakten meer mochten worden

vervolg op p.4 ...
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Paaseksamens afgeschaft

Herindeling
akademiejaar
A I twee jaar wordt er door de akademische overheid gedacht aan

een herindeling van het akademiejaar. Ondanks verzet tegen die
plannen, is de Akademische Raad er op 11juni 1991 in geslaagd

een beslissing te forceren. De paasvakantie wordt met één week ingekort
en het akademie jaar begint vanaf volgend jaar één week vroeger. Op die
manier worden de lessen in de toekomst beëindigd op 15 mei zodat d.e
eksamens tegen eind juni afgerond kunnen worden. Het nieuwe dekreet,
waarin gestipuleerd staat dat het akademie jaar op 1 oktober moet
.beginnen, doorkruiste de oorspronkelijke plannen van de akadernische
overheid. Beginnen rond 15 september, zoals eerst de bedoeling was,
behoorde niet langer tot de mogelijkheden.
De beslissing van de Akademische Raad
blijft niet zonder gevolgen. Vooral de
inkorting van de paasvakantie stelt groïe
problemen. De fakulteit Sociale Weten-
schappen wil de paaseksamens afschaf-
fen, althans in de eerste licentie. Ook in
de landbouwfakulteit (sinds het dekreet
Fakulteit Toegepaste Biologische We-
tenschappen) worden ze in vraag ge-
steld.
De problematiek werd vorige week

dan ook uitvoerig besproken op de
Algemene Vergadering van Kringraad.
Daar benadrukte men, ondanks het
principiële verzet tegen eksamensprei-
ding, de noodzaak om de paaseksamens
in de huidige omstandigheden te bewa-
ren. Door de gebrekkige invulling van
het plan Dillemans zit men in heel wat
fakulteiten immers nog opgescheept met
een te groot aantal vakken. Als het

aantal vakken al gereduceerd is, zijn ze
meestal niet geïntegreerd. Het kombine-
ren van vakken door de bestaande
kursussen op elkaar te leggen en er 1
eksamen van af te nemen, vermindert de
studiebelasting niet.
Ookorganisatorisch levert de maatre-

gel problemen op. Zo worden monde-
linge eksamens, wegens tijdsdruk, kwasi
onmogelijk. Kringraad pleit dan ook
voor het behoud van de paaseksamens,
en een paasvakantie van drie weken. Dit
tot het rationalisatieplan zowel naar
vorm als naar inhoud gerealiseerd is.
Naast die herstrukturering wordt er

ook gesleuteld aan begin en einde van
het akademiejaar. Oorspronkelijk
plande de akademische overheid de
aanvang van het akademiejaar rond 15
september, terwijl de eksaraens tegen het

vervolg op p.9 .....

Klapstuk gaat zijn tweede week in. Terwijl de Portugezen, Fabre. Mudances
en ko zich opwarmen, laten wij op pagina viit zes en zeven nog enkele
vervlogen gloriën de revue passeren.
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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 verwek, 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.

Een sociale sektor voor het Hobu

Coens hervormt
studiebeurzen
(een beetje)
Een van de voornaamste eisen die vorig jaar tijdens het

studentenprotest tegen het dekreet-Coens geformuleerd werden,
was de vraag van de Hobu-scholen naar een volwaardige Sociale

Sektor. Tegelijkertijd bepleitten verschillende belangengroepen (zoals de
vakbonden) een hervorming van het-stelsel van studietoelagen. Nadat hij
zijn universitair dekreet door de Vlaamse Raad gesluisd had, begon
minister Coens dan ook te werken aan een oplossing voor die twee
problemen. Injuli werd het eerste resultaat voorgesteld: de kriteria voor
het verkrijgen van een studiebeurs werden slechts lichtjes aangepast. Het
ekstra geld dat hierdoor vrijkomt, zal gedeeltelijk aangewend worden om
sociale voorzieningen in het hoger onderwijs buiten de universiteit op te
starten. Sociale Raad reageerde teleurgesteld en gaf de plannen van de
minister een onvoldoende.

In het kader van de wet van 1960
werd besloten om aan alle universiteiten
een volwaardig aanbod van restaurants,
huisvesting en allerlei dienstverlening uit
te bouwen. Daarvoor kregen de univer-
siteiten elk jaar een pakket van midde-
len, de zogenaamde rijkstoelagen voor
de Sociale Sektor. Deze middelen zijn de
laatste dertig jaar sterk gestegen en
bedragen in 1992 voor de KU Leuven
160 miljoen frank. Het Hoger Onderwijs
Buiten de Universiteit (Hobu) heeft
nooit recht gehad op dergelijke subsidies,
en moet het dan ook grotendeels stellen
zonder sociale voorzieningen voor haar
studenten. Hobu-studenten die in een
universiteitsstad verblijven moeten zich
tot nu toe behelpen met het gebruik van
een deel van de universitaire sociale
voorzieningen. Slechts enkele scholen,
bijvoorbeeld het Hoger Instituut der
Kempen in Geel, financieren zelf een
sociale sektor.

Diepvriezer
Vaak wordt opgeworpen dat Hobu-

studenten minder behoefte hebben aan
voorzieningen zoals huisvesting en voe-
ding, omdat hun instellingen dichter bij
huis zouden liggen. Afgezien van het feit
dat dergelijke redenering in veel gevallen
niet opgaat, hoeft 'dicht bij huis wonen'
nog niet te betekenen dat men niet op kot
zit. Anderzijds ligt de studiekost van
sommige richtingen binnen het Hobu
hoger dan de gemiddelde studiekost aan
de universiteit. De eis van de Hobu-
studenten klonk voor het eerst krachtig
in 1989, toen Daniël Coens besloot om
5000 frank inschrijvingsgeld te vragen.
Men hoopte toen dat dit geld zou
worden geïnvesteerd in sociale voorzie-
ningen. In plaats daarvan vloeide het
rechtstreeks naar de begrotingskas van
de Vlaamse Gemeenschap. Vorig jaar,
tijdens de dekreetakties, vestigden de
studenten opnieuw de aandacht op 'hun'
sociale sektor. Het punt werd opgeno-
men in de eisenbundel die aan minister
Coens werd voorgelegd. Die begon dan
ook te werken aan een ontwerp van
dekreet dat aan die eis zou tegemoet-
komen, het zogenaamde 'Sociaal De-
kreet'. Niet in het minst omdat onder
andere het ACW, de organisatie binnen
de CVP waartoe Coens behoort, zich in
de diskussie had gemengd en dringend
een oplossing eiste voor de sociale
ongelijkheid tussen Hobu- en univer-
siteitsstudenten.
Het 'Sociaal Dekreet' bevindt zich

echter nog steeds diep in de koelkast van
het ministerie. Wel bepaalt het vorige
week goedgekeurde dekreet voor het
Hoger Onderwijs van het Lange Type
(Holt) dat er een sociale sektor in die
scholen dient te worden opgericht. Over
de manier waarop dat moet gebeuren, en
vooral over de financieringsmodaliteiten
wordt stilletjes gezwegen. Het dekreet
stipuleert enkel dat een ambtelijke kom-
missie "belast zal worden met het
opmaken van een inventaris van de
bestaande sociale voorzieningen, de uit-
voering van een behoeftenonderzoek en
het voorstellen van konkrete projekten".
Na 6 maanden moet de kommissie
daarover verslag uitbrengen bij de
Vlaamse Onderwijsraad. Deze zou op
haar beurt binnen de 30 dagen een
advies uitbrengen aan de Vlaamse Ekse-
kutieve.

Stammen
Op hetzelfde moment dat er van een

Sociaal Dekreet sprake was, werd er,
onder andere weer van vakbondszijde,
druk uitgeoefend op Coens om het
stelsel van de studietoelagen te herzien.
De basis voor de toekenning en bereke-
ning van de toelagen is het netto
belastbaar inkomen van de ouders,
gekoppeld aan het aantal kinderen ten
laste in het gezin. Voor een kotstudent
varieert het bedrag van de beurs dit
akademiejaar tussen 5.000 en 91.000 fr..
Voor studenten die komen uit gezinnen
met een fiskaal 'aantrekkelijk' statuut,
zoals gezinnen van zelfstandigen en vrije
beroepen, die geen studiebeurs nodig
hebben, biedt dit kriteriurn de mogelijk-
heid om toch een studiebeurs te krijgen.
Zelfstandigen en vrije beroepen kunnen
immers een heleboel bestaande en onbe-
staande lasten van hun bruto-belastbaar
inkomen aftrekken en zo een relatieflaag
netto inkomen aangeven. Onderzoek
van de Sociale Dienst van de KU Leuven
en de Dienst voor Studietoelagen leert
inderdaad dat deze kategorie van studen-
ten een grotere kans maken op een
studiebeurs. De uitgekeerde toelage ligt
gemiddeld hoger dan bij studenten die
afkomstig zijn uit een gezin met een
fiskaal 'doorzichtig' inJwJien, zoals ar-
beiders en bedienden. • (
Een aanpassing van het systeem was

dringend nÓodzakelijk; bepaalde 'eks-
cessen' moesten worden geweerd. Het
stelsel zou selektiever, en dus rechtvaar-
diger gemaakt worden. Daarenboven
konden door besparingen op de post

Het slijk der aarde. (Foto Hielke Grootendorst)

studiefinanciering de langverwachte so-
ciale voorzieningen in het Hobu worden
opgestart. Om rond deze materie voor-
stellen te formuleren werd een werk-
groep samengesteld. Hierin hadden naast
een een aantal kabinetsmedewerkers
ook vertegenwoordigers van de verschil-
lende universitaire sociale sektoren en
vakbonden zitting. De opname van
studentenvertegenwoordigers in de werk-
groep werd niet nodig geacht. Echt veel
inbreng heeft die werkgroep niet gehad:
slechts tweemaal vergaderde ze. De
tweede maal, in juli, lag het definitieve
voorstel van Coens zelfs al op tafel.

hinderen dat er 'onschuldige slachtoffers'
vallen.
Leuk voor de minister was de op die

manier gerealiseerde besparing van 140
miljoen frank op de begroting van
studiefinanciering. Wel IlO miljoen
minder dan vooropgesteld, maar toch
voldoende om een aantal uitgaven te
financieren. Een deel van het geld wordt
onmiddellijk weer in het stelsel van de
studietoelagen gepompt. Zo stijgt de
toelage voor kotstudenten met 10% tot
91.000fr. Op die manier zou ze overeen-
komen met de strikte studiekost zoals
deze onlangs door Test-Aankoop is
berekend. Vreemd genoeg heeft men
blijkbaar het getal van de verbruikers-
organisatie als streefdoel genomen, ter-
wijl haar onderzoek toch tal van onvol-
ledigheden en feitelijke fouten vertoont.
Verder krijgen de zogenaamde' 130%'

beursstudenten nu een studiebeurs die
150% van het maksimum bedrag be-
draagt. In deze kategorie vallen de
studenten waarvan het gezinsinkomen
lager ligt dan l/ JO van de maksimurn-
grens van het netto belastbaar inkomen.
Het gaat hier dan voornamelijk' om
gehuwde en zelfstandige studenten. Na
deze twee maatregelen houdt Coens nog
40 miljoen over. Die gaat hij gebruiken
om een aantal pilootprojekten op te
starten met betrekking tot de sociale
sektoren van het Hobu.

Gehuwd
De wijzigingen die Coens heeft aange-

bracht veranderen niets aan de funda-
menten van het systeem. Het netto
belastbaar inkomen blijft behouden als
kriterium, maar wordt aangevuld met
een tweede welvaartsindikator: het ka-
dastraal inkomen. Wanneer dit hoger is
dan 20% van het netto-belastbaar inko-
men, verliest men automatisch het recht
op een studiebeurs. Dat kadastraal
inkomen zou men kunnen omschrijven
als de vervangingswaarde van inkom-
sten die men uit onroerende goederen
kan betrekken. Voor de berekening van
het totale bedrag wordt het kadastraal
inkomen van onroerende goederen die
men zelf niet gebruikt dubbel aangere-
kend. De hervorming, die 5% van de
beursgerechtigden zou 'treffen', is speci-
fiek gericht op diegenen die een relatief
hoog inkomen hebben, maar via allerlei
aftrekken een vrij laag bedrag aangeven.
Er zijn wel een aantal uitzonderings-
maatregelen voorzien die moeten ver-

Negatief
Precies dit laatste punt van de regeling

in het ontwerp van Coens vindt Sociale
Raad onaanvaardbaar. Het kan niet dat
men bespaart op de begroting van
studiefinanciering. De studenten hebben
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ondertussen al lang ingezien dat het
huidige systeem van studietoelagen als
mechanisme voor een herverdeling van
de welvaart zware lakunes kent. Het
teruglopende aandeel van kinderen uit
de lagere sociale klassen aan de universi-
teiten is hiervan een illustratie. Het
budget nog meer inkrimpen is daarvoor
allesbehalve een oplossing. De invoering
van het kadastraal inkomen als tweede
kriterium werd door Sociale Raad posi-
tief onthaald, net zoals de verhoging van
de toelage voor kotstudenten en de
'150%' beurzen. Daartegenover staat dat
over de jaarlijkse indeksatie van de
beursbedragen niet eens gesproken is.
Op termijn zou zulke indeksatie veel
meer zoden aan de dijk zetten dan die
plotse verhogingen om de zoveel jaar,
die overigens telkens plaatsvinden op
elektoraal interessante tijdstippen.
Coens kondigde aan dat een kommis-

sie van deskundigen zich zou buigen
over de resultaten van de hervorming, en
zou peilen naar reakties. Met die gege-
vens in het achterhoofd zou men dan
willen werken aan een meer ingrijpende
wijziging van het systeem. Daarbij
wordt het bruto belastbaar inkomen
nogal eens vernoemd als kriterium.
Sociale Raad acht het noodzakelijk dat
verder wordt gesleuteld aan verbeterin-
gen. Ze staat erop dat bepaalde alterna-
tieven, en met name studieloon (zie p. 3),
worden onderzocht. Bij besprekingen
van de verdere hervormingen moeten de
studenten inspraak krijgen.
Wat de plannen van Coens ook

mogen brengen, een volwaardige sociale
sektor in het Hobu vereist meer dan het
soort maatregelen waarmee we nu
gekonfronteerd worden. Het soort
vestzak-broekzak-operaties die vandaag
gekonstrueerd worden, zijn voor niets
goed: het beurzenstelsel wordt niet
fundamenteel verbeterd en het Hobu
krijgt geen volwaardige sociale sektor.
Integendeel, op korte termijn komen er
enkel nieuwe onrechtvaardigheden. Kor-
tom, een negatief bilan.

Kris Hendrickx
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Een droom van achtenzestig

Pleiten voor studieloon
en basisinkomen
Sinds jaar en dag ijvert Sociale Raad "in principe" voor een

studieloon: ongeacht zijn financiële draagkracht krijgt iedere
student een vaste toelage, gewoon omdat hij student is. Nu verschilt

het in praktijk wel van jaar tot jaar met hoeveel nadruk Sociale Raad dat
'principe' verdedigt, maar toch blijft zij de enige instantie van enig nivo
die nog wil opkomen voor een studieloon. Het kán misschien een beetje
weghebben van Mozes die in zijn eentje de woestijn introk, maar dat
mag. Zonder Mozes waren er ook geen Tien Geboden geweest, en geen
doortocht door de Rode Zee, en geen rieten mandje, en - eeuwen later -
geen dijk van een film. Om maar te zeggen: bet kan absoluut geen kwaad
dat Sociale Raad in deze materie een beetje profeet is. Er zijn immers
voldoende indikaties dat een studieloon een belangrijke impuls aan de
demokratisering van het onderwijs zou kunnen geven.

In de jaren zestig stond de spreekwoor-
delijke 'demokratisering van het onder-
wijs' vooraan op de politieke agenda.
Het was een bepaald prettige tijd voor
toenmalige studentenvertegenwoordigers:
veel van hun voorstellen werden gereali-
seerd, soms zelfs 'per kerende post'. Zo
pleitte men voor een modern studenten-
dorp, en in Heverlee werd de Arenberg-
woonwijk (Cite) neergepoot, kompleet
met restaurant en rekreatiecentrum. Even
gemakkelijk werd op 'simpele' vraag van
de studenten het Groot Begijnhof geres-
taureerd. In zo'n klimaat, waarin goede
voorstellen zonder veel omhaal gereali-
seerd werden, kwamen studentenverte-
genwoordigers na een tijdje natuurlijk
met pas echt innoverende ideeën op de
proppen.

Het is dan ook niet toevallig dat in die
tijd ondermeer Sociale Raad het 'studie-
loon' ontdekte als een onverhoopte
mogelijkheid om een verdere dernokra-
tisering van de studenten populatie te
stimuleren. Die demokratisering was
toen nog in volle ontwikkeling: ieder jaar
schreven zich meer studenten in aan de
KU Leuven, en ieder jaar verhoogde het
aandeel van de arbeidersgroep met
enkele tienden van een percent. Het zou
tot het begin van de jaren zeventig duren
eer die opwaartse tendens een tamelijk
abrupt einde zou kennen.

Stugheid
In 1966 werd de geneeskundestudent

Raf Masschelein (vandaag professor en
Voorzitter Studentenaangelegenheden,
kortom, een belangrijk man) voorzitter
van Sociale Raad. Hij zou het blijven tot
de zomer van 1968. In die periode kende
Sociale Raad een behoorlijke zwaai naar
links. Hiervan getuigt bet informatieblad
van Sociale Raad van februari 1968, een
temanummer rond Studiefinanciering.
Dat bundeltje stencils schonk behoorlijk
aandacht aan het opzet en doel van van
studiefinanciering. Sociale Raad schreef:
"Nochtans zou aan de basis van studie-
financiering de erkenning moeten liggen
van de rol van de student in de
maatschappij, m.a.w. men zou moeten
komen tot een sociaal statuut van de
student." Na het afwegen van het voor
en tegen van allerlei vormen van studie-
financiering, kwam men tot de slotsom
dat dit "uiteindelijk doel (aan alle
studenten dezelfde kansen bieden, nvdr)
in feite studieloon impliceert". Het zou
Raf Masschelein zelf zijn die geen volle
maand later reeds konkrete stappen zette
om allerlei aspekten van zo'n sociaal
statuut te verwezenlijken - een sociaal
statuut waarin hij de uitbetaling van een
studieloon telkens ekspliciet vermeldde
(zie kader).

Terwijl zoveel andere studenten eisen
wel ingewilligd werden, was de houding
van de overheid tegenover een studie-
loon onbegrijpelijk stug. Er zijn zelfs
nooit intenties geweest om dit in te
voeren. Weliswaar werd in 1971 de wet
op de studietoelagen aangepast, maar
daarin bleef het principe van de 'studie-
toelage' behouden: een financiering die
afhankelijk is van het gezinsinkomen.
Tot een echt debat is bet ook nooit
gekomen. Wellicht heeft hier een typisch
Vlaamse, behoudsgezinde refleks mee-
gespeeld. De reaktie tegen het studieloon
kan vergeleken worden met de onge-

woon koppige weerstand waarop alle
voorstellen stuitten voor meerderjarig-
heid op achttien. Een bepaalde meerder-
heid wenste gewoon geen 'onafhankelijk
statuut' voor de student, omdat zij hierin
een aantasting zag van het gezin als
hoeksteen van de samenleving. In Ne-
derland, waar die gevoeligheid minder
bestaat, kende de (althans gedeeltelijke)
invoering van een studieloon dan ook
weinig problemen.

Doos
Wellicht geïnspireerd door dat Neder-

landse model, bleef de diskussie rond het
al dan niet invoeren van een studieloon
toch voortsudderen, zij het in de marge.
Slechts sporadisch dook het begrip
'studieloon' op in het akademische
debat. Een belangrijke bijdrage werd in
1986 geleverd door professor Van Lan-
gendonck, docent Sociaal Zekerheids-
recht. In het bekende 'Tijdschrift voor

financieel moest worden ondersteund,
Ook hier lijkt het alsof een konservatieve
minderheid bijzonder hardnekkig weer-
stand bleef bieden. Daarvan getuigt: "De
vraag of dit principe een sociaal-ekono-
mische onderbouw moet krijgen via een
recht op inkomen (onder welke bena-
ming dan ook: bestaansminimum, oplei-
dingsuitkering, persoonlijke studiebeurs)
ligt blijkbaar moeilijker. Een meerder-
heid meent dat het principe zonder die
sociaal-ekonomische uitwerking een lege
formule is" (p.342). Ook elders ver-
meldt Van Langendonck: "De vraag of
dit statuut ook een eigen recht op
inkomen moet meebrengen wordt niet
unaniem beantwoord, hoewel een meer-
derheid wel meent dat dit wenselijk is"
(p.343). Deze ontwikkeling is interes-
sant, omdat Van Langendonck verder-
bouwt op de lijn die Sociale Raad in '68
reeds uitzette: meerderjarigheid op acht-
tien jaar, een eigen sociaal statuut, een
eigen inkomen - noem het 'studieloon'.

Ekonometrisch
Eerder aarzelend werd dit pnncipe

bijgetreden door een team onderzoekers
van het Hoger Instituut voor de Arbeid
(Hiva), die in 1987 van minister Theo
Kelchtermans (CVP) de opdracht kre-
gen om het geheel van studiekosten en
studiefinanciering door te lichten. Het
resulteerde in een aantal lijvige rappor-
ten, het ene al beter en grondiger dan het
andere. In 'Evaluatie van verschillende
vormen van studiefinanciering' van Sien
Winters werd het begrip 'studieloon'
nogmaals opgediept. Hoewel Winters

sociaal recht', nummer 5-6 (1986) publi-
ceerde hij een volledig temanummer
over 'Het sociaal-juridisch statuut van de
student'. In het hoofdstuk 'Voorstellen
voor de toekomst' nam de denkgroep het
vooral op voor de (inmiddels verwezen-
lijkte) meerderjarigheid op achttien jaar.
Om van die meerderjarigh~d geen 'lege
doos' te maken, leverde de\denkgroep
enkele konkrete voorstellen. Hierover
raakte men het spijtig genoeg niet altijd
eens.
Zo konden of wilden de leden van de

denkgroep niet tot overeenstemming
komen of die meerderjarigheid ook

Men zou tot een sociaal statuut van de student moeten komen.
(Foto Hielke Grootendorst)

hiervan geen voorstander is ("vanuit
budgettair oogpunt des te minder reali-
seerbaar"), erkent zij toch "zowel een
juridische als ekonomische rationaliteit"
voor de invoering van een studieloon.
Hiervoor ging zij te rade bij twee
Leuvense wetenschappers: voor hetjuri-
dische werk bij prof. Van Langendonck
(zie supra), voor het ekonomische bij
prof. Spinnewyn. Winters besluit dan
ook dat "Een studieloon eventueel op
langere termijn na te streven is, omwille
van zijn gunstige demokratiseringseffek-
ten." (p.65)

Die waanzinnig gunstige effekten op
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REEKS JEUGDZONDEN:
RAF MASSCHELEIN

Op zaterdag 9 maart '68 organiseerde
Sociale Raad een groots opgezette
'Studiedag Ziekteverzekering'. Naast
een aantal studentenafgevaardigden
uit andere steden, waren er ook
verantwoordelijken van de mutuali-
teiten en specialisten terzake aanwe-
zig. Voorzitter Raf Masscbelein beet
de spits af met een uitgewerkt referaat
'Ziekteverzekering in het kader van
het sociaal statuut van de student',
waarvan de basisopties vandaag nog
verrassend aktueel en allerminst geda-
teerd lijken.

De verslaggever van dienst vatte
zijn tussenkomst als volgt samen: "De
ruime optiek van bet streven van de
student naar onafhankelijkbeid van
zijn familiale binding en de betrach-
ting zijn arbeid te laten waarderen als
maatschappelijk renderend, beeft ge-
volgen op het stuk (sic) van de
Ziekteverzekering: een onafhankelijk
arbeidersstatuut impliceert een onaf-
hankelijke positie in de sociale zeker-
heid, en als streefdoel een studieloon."
En verder: "De sociale zekerheid van
de student is nu zodanig uitgebouwd
dat zij veeleer de student bindt aan
zijn familiaal milieu dan hem onaf-
hankelijkheid bezorgt: in plaats van
hem studieloon toe te kennen, (...)
komt de wet aanvullend tussen met
een stelsel van studiebeurzen."

Masschelein haalde op die studie-
dag zijn slag echter niet thuis. In de
diskussie na zijn referaat werden zijn
stellingen niet gevolgd. Het ging
immers niet om het "hoofddoel" van
de studiedag. Daarbij zouden deze
eisen een "vrij omvangrijke wet-
gevende herwerking vragen", die bo-
vendien de "inschakeling. van de
studenten - gepland tegen juni van dit
jaar - zeer gevoelig zou vertragen." .
Kortom, de tijd was "nog niet rijp
voor dergelijke hervorming". Uitein-
delijk werd hij zoetgebouden met de
belofte dat desondanks "de diskussie
moet openblijven".

Een korte blik op de aanwezigheids-
lijst volstaat om de naam te weten van
de persoon die naar alle waarschijn-
lijkheid Masscbelein afblokte. De
vertrouwelijke en nauwkeurige aan-
duiding van de toekomstige wetswij-
ziging - juni '68 - duidt zonder twijfel
op de tussenkomst van een kabinets-
medewerker. Tussen de aanwezige
buitenstaanders (vijftien in totaal)
ontdekten we inderdaad de naam van
iemand die net op dat moment als
attachee verbonden was aan bet
kabinet van de verantwoordelijke
Minister van Volksgezondheid. Het
ging om een jonge hoogleraar, specia-
list in sociaal zekerheidsrecbt: Roger
Dillemans. (WP)

l~.------------------------------------------~
het gebied van demokratisering blekeh
uit enkele ekstrapolaties van Ides Ni-
caise. In een ander Hiva-rapport onder-
zocht hij - weliswaar summier - de
praktische verwezenlijking van een stu-
dieloon. In zijn ekonometrisch model,
waarin hij ook socio-kulturele faktoren
inkalkuleerde, 'voorspelde' hij een stij-
ging van de universitaire onderwijsparti-
cipatie met liefst 86.2%. Bovendien zou
die stijging procentueel het hoogst liggen
bij de laagste inkomensgroep (71.3%).
Door die verhoogde onderwijsparticipa-
tie becijferde Nicaise de totale meerkost
op SI miljard frank. Daarom noemde hij
het voorstel "ondanks de positieve ne-
veneffekten" "utopisch".

Jaarkaart
Nicaise raakt met deze opmerking het

merkwaardige paradigma aan waarmee
iedere diskussie over een studieloon
strandt voor ze echt gevoerd kan wor-
den. Geen enkele vorm van substantiële
budgettaire meerkost (steevast "budget-
taire ontsporing" genoemd door de
studiediensten van de Nationale en
andere banken) wordt zelfs maar be-
spreekbaar geacht. Het Nederlandse
voorbeeld toont echter aan dat op zijn
minst enkele - weliswaar beperkte -
stappen kunnen worden gezet in de
richting van een studieloon. Een vergelij-
king met Nederland is trouwens erg
zinvol, omdat dit land in alle opzichten
erg bij België.aansluit.

In het hogervermelde Hiva-rapport
(1987) heeft Sien Winters zo'n vergelij-
king reeds gemaakt. In Nederland kreeg
iedere - dus ook de 'rijke' - student een
vaste toelage, de 'basisbeurs', die bestond
uit een 'basis-basisbeurs' en een 'basis-
reisvergoeding'. Hiernaast waren er nog

bijkomende toelagen voor minderbe-
goede studenten, en bestond de moge: .
lijkheid voor een aanvullend systeem
van studieleningen. In 1987 bedroeg die
'basis-basisbeurs' voor een thuiswonen-
de student 4848 frank per maand, voor
een kotstudent 11.015 frank. De 'basis-
reisvergoeding' was vastgesteld op een
maksimum van 4240 frank. Deze volle-
dige basisbeurs werd maandelijks uitbe-
taald aan de student zelf, zodat Winters
dit systeem terecht vergelijkt met een
salarisuitkering. Even pertinent is haar
opmerking dat die basisuitkering stuk-
ken hoger ligt dan elders: "De basistoe-
lage die een Nederlandse student krijgt,
onafhankelijk van het inkomen van zijn
ouders, is zelfs hoger dan de maksimurn-
toelagen voor de allerlaagste inkomens-
groepen in de andere landen." Mits
indeksatie en enkele kleine wijzigingen
(de reisvergoeding is vervangen door een
spotgoedkope OV-jaarkaart) blijft die
opmerking vandaag geldig, ook na de
recente aanpassingen van het Vlaamse
stelsel van studietoelagen.

Toch heeft ook het Nederlandse
systeem enkele niet onbelangrijke nade-
len. Zo heeft men ginds - en in
tegenstelling tot België - bijvoorbeeld
nauwelijks een sociale sektor aan de
universiteiten. Bovendien moet vermeld
worden dat in België ook een aparte
vorm van 'studieloon' bestaat: belasting-
saftrekken en kindergeld samen maken
een bedrag uit van gemiddeld 70.000 fr.
Dit bedrag wordt echter niet rechtstreeks
aan de student uitbetaald. Bovendien
wordt de behoorlijk achterlijke filosofie
van dit systeem nog het best getypeerd
door haar eigen naamgeving: kindergeld
- in dit geval voor een uitkering aan
volwassenen.

Walter Pauli
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Sparen met een goed geweten

Het etisch bankieren
in de-lift
Het jongste decennium mikken de banken meer en meer op het

geld van de jonge spaarder. Ze maken dan ook ruime budgetten
vrij voor reklamekampagnes waarin vooral gehamerd wordt op

de grote zelfstandigheid die uitgaat van een eigen .spaar- en zichtrekening.
Vanuit progressieve hoek wijst men echter meer en meer op de noodzaak
van het 'bewust en kritisch omgaan met geld'. Netwerk, één van de
grondleggers in België van dit 'gezond' bankieren, bestaat dit jaar 10jaar:
het moment om na te gaan hoe ver Netwerk staat en wat het etisch
bankieren momenteel te bieden heeft.
De spaarder staat er meestal niet bij stil
dat ook hij, via zijn spaarcentjes, verwe-
ven zit in het netwerk van investeringen
tussen de bankinstellingen en de indus-
trie. Het geld dat hij op zijn spaarreke-
ning plaatst, bLijft immers niet onbenut
in de kluizen van een bank liggen. Door
de ondoorzichtigheid waarmee de ban-
ken met het kapitaal van hun spaarders
omspringen hebben diezelfde spaarders
echter ook helemaal geen vat op het
investeringsgedrag van hun bank. Vooral
dit Laatste aspekt wordt vanuit verschil-
lende hoeken bekritiseerd. De mensen
die het wél wat uitmaakt wat er met hun
spaargeld gebeurt, krijgen immers hele-
maal geen informatie of inspraak. Om
aan die klachten tegemoet te komen zijn
er reeds een tijdje geleden in tal van
landen 'zuivere' banken opgericht (zie
kader) die garanties bieden over de
sektoren waarin het kapitaal belegd
wordt.Ook Netwerk heeft verleden jaar
de stap naar het etisch bankieren gezet.
Aan deze stap ging echter een tien jaar
durende zoektocht naar het 'anders
omgaan met geld' vooraf.

Analoog
In 1982 werd aan het einde van een

BRT-uitzending over Netzwerk Selbst-
hilfe Berlin, een Berlijns solidariteits-
fonds dat vernieuwende projekten steunt,
een oproep gedaan tot vrijwilligers in
Vlaanderen om een analoog hulpfonds
voor vernieuwende projekten op te
zetten. Uit deze oproep groeide Netwerk
Vlaanderen als een pluralistische vereni-
ging ronder winstgevend doel. In deze
beginperiode ('82-'85) was Netwerk
vooral een solidariteitsfonds voor het
verstrekken van giften en renteloze
leningen aan maatschappijvernieuwende
initiatieven. AI van in het begin speelde
Nelwerk met de idee een alternatieve
bank te vormen die aan de noden van
een andere ekonomie tegemoet komt.
Dat bleek echter omwille van techni-
sche, financiële en politieke barrières
geen eenvoudige zaak te zijn. Als gevolg
hiervan werd als aanvaardbare tussen-
_oplossing een samenwerkingsovereen-
komst met de ASLK afgesloten.

Een eerste produkt van deze samen-
werking tussen ASLK en Netwerk was
het Krekelsparen dat in 1985 gelanceerd
werd. Die innovatie op het gebied van
sparen bleek een lage drempel te vormen
voor een breed publiek dat haar sociale
bekommernissen wou uitdrukken in
haar spaargedrag. De formule Krekel-
sparen komt voor een groot deel overeen
met de klassieke spaarformules. Een
Krekelspaarder neemt een gewone ES-
rekening bij de ASLK en geniet daarbij
alle voordelen die andere spaarders ook
hebben: hij behoudt zijn volledig spaar-
geld, hij ontvangt intrest en eventueel
een getrouwheidspremie. Het verschil
met de klassieke spaarformules zit hem
in het kontrakt dat Netwerk met de
ASLK afgesloten heeft. Voor het totaal
aan spaargeld dat via Krekelsparen
wordt binnengebracht, krijgt Netwerk
van de ASLK een 'aanbrengvergoeding'
van 1,2% van het bedrag dat de spaarder
gedurende Ijaar op een rekening plaatst.
Zo brachten de 7000 huidige Krekel-
spaarders het leeuwenaandeel binnen
van de 12 miljoen die Netwerk in 1990
aan alternatieve projekten spendeerde.

Ontwikkeling
Deze steun gebeurt meestal onder de

vorm van (renteloze) leningen of giften.
De projekten zelf situeren zich hoofd-
zakelijk in sektoren als kansarmoede,
milieu, vorming en Derde Wereld,
alhoewel ook projekten uit de zachte
ekonomische sektor gesteund worden.

Veel van de door Netwerk gesteunde
intiatieven vallen wegens hun ongebon-
den stellingname overal elders uit de
boot. In principe kan iedereen een
projektaanvraag indienen bij Netwerk,
maar elke aanvraag wordt onderworpen
aan een erkenningsprocedure. Hierbij
wordt het initiatief getoetst op een aantal
kriteria die de eigenheid van een Net-
werk-projekt uitmaken. Zo wordt onder-
meer geëist dat er een demokratisch
zelfbestuur is en dat een professionele
aanpak ervoor zorgt dat het projekt
ekonomisch zelfredzaam wordt.

Verder vindt Netwerk dal het projekt
bereid moel zijn om te gaan samenwer-
ken met andere organisaties zodat ze
daadwerkelijk een onderling netwerk
vormen. Tenslotte vraagt men dat er
gewerkt wordt naar een nivellering van
de lonen, een socialisatie van de winst en
ontwikkeling van alternatieve levens- en
arbeidsvormen die sociaal nuttig en
zinvol zijn.
Verleden jaar, vijf jaar na hel lanceren

van het Krekelsparen, ging Netwerk nog
een stap verder: een zelfstandig Netwerk-
agentschap werd uil de grond gestampt
en kreeg een speciaal statuut binnen de
ASLK voor de verdere ontwikkeling
van het 'etisch bankieren'. Tot dan toe
had de Krekelspaarder nog altijd geen
inspraak en geen zicht op de manier
waarop zijn spaarcenten zelf belegd
werden. Het was dus nog altijd mogelijk
dat de bank deze spaarcenten in bijvoor-
beeld de kwijnende wapenindustrie, een
Zuidafrikaanse goudmijn of een vervui-
lend chemisch bedrijf investeerde.
In de beginselverklaring die tussen

ASLK en Netwerk bij de oprichting van
dit Netwerk-agentschap opgetekend
werd, staat nu echter uitdrukkelijk ver-
meId dat de gelden die via dil agentschap
verzameld worden, belegd zullen wor-
den in sektoren die de spaarder nauw
aan het hart liggen: kultuur en onderwijs,
vorrningsprojekten waar de overheid
(nog) geen geld voor overheeft, nieuwe
vormen van welzijnswerk, vredesprojek-
ten, bedrijven die werk maken van het
leefmilieu, initiatieven die lage loonlan-
den niet als reserve, maar als partner
beschouwen. Daarnaast blijft de ASLK
dan ook nog een aanbrengvergoeding
aan Netwerk uitkeren die aan de Net-
werkprojekten ten goede komt.

Engagement
De kritische spaarder zal zich nu

waarschijnlijk afvragen welke garantie
Netwerk biedt voor de effektief etische
belegging van zijn kapitaal. Ongetwij-
feld neemt hij geen genoegen met de
loutere beginselverklaring van de ASLK,
die zich, met de oprichting van het
Netwerk-agentschap 'ertoe verbindt bij
de bepaling van haar beleggingspolitiek
de sociale en etische kriteria van Net-
werk Vlaanderen inzake ontwapening,
milieu, ontwikkelingssamenwerking en
mensenrechten in overweging te nemen'.
Een formeel kontrolemiddel is dan het
jaarverslag van de ASLK dat iedereen
kan inkijken: daaruit moet blijken in
welke sektoren het geld van Netwerk
herbelegd wordt.

Alhoewel het etisch bankieren in
België nog maar pas ontdekt is, kunnen
de meeste van onze buurlanden toch al
bogen op een 'soms jarenlange traditie
in 'zuiver' bankieren.
In Nederland zijn in het verleden via

kerken, antroposofen en andere idea-
listen al 'geronde' spaar- en beleggings-
vormen ontwikkeld. Toen ging het
vooral om de direkte armoedebestrij-
ding en het onder druk zetten van de
kommerciële banken om de schulden
van de Derde Wereld kwijt te scheI-
den. In 1980 werd dan de Triodosbank
opgericht die momenteel ongeveer
vijfduizend spaarders telt. Zij maken
daarmee de financiering van meer dan
duizend ondernemingen en instellin-
gen mogelijk. Alle projekten die door
Triodos gesteund worden, kombineren
een zakelijke aanpak met een maat-
schappelijke meerwaarde. Zo mves-
teert deze bank zowel in duurzame
landbouw als in windenergieprojekten
en vormingscentra. Enkele van die
projekten komen trouwens Uit België.
In Nederland is de toevloed van
kapitaal van de spaarders momenteel
zo groot dat enkele nieuwe beleggings-
fondsen onvoldoende bedrijven kun-

ZUIVER BA~KIEREN
nen vinden die aan hun eisen voldoen.
Daarom zitten ze nog tot over hun
oren in de staatsobligaties.
In Duitsland vindt men wellicht de

meest bekende 'zuivere' bank terug: de
Ökobank uit Frankfurt. Deze bank
werd in 1988' opgericht door de
Westduitse Groenen waardoor ze on-
middellijk van start kon gaan met
achttienduizend leden en een balans
van achttien miljoen mark. In 1989
verstrekte de bank negenhonderd le-
ningen, waarvan 210 zogenaamde
speciale leningen met een rentetarief
van twee procent onder de marktrente.
Net wals Netwerk laat Ökobank de
belegger ook beslissen in welk soort
projekten de spaarder wenst te beleg-
gen. Een groot verschil met Netwerk is
wel dat de Ökobank niet verzekerd is
tegen het risiko van bankroet. De
moeilijkheden die ze ondervond voor
haar erkenning door de Duitse bank-
kommissie haalden geregeld de inter-
nationale pers. Nochtans sloot de
Ökobank haar boekjaar 1990 voor het
eerst met winst af.
De jongste 'zuivere' bank is de

Banque Alternative Suisse (BAS), die
in oktober vorig jaar werd opgericht in

het 'paradijs der banken'. De BAS is
best vergelijkbaar met vorige initiatie-
ven. De bank komt op voor ware
ekologie, sociale woningbouw en vor-
.ming en kultuur. Verder engageert ze
zich in het vrouwenemancipatiepro-
ces, en weigert ze geld van drugs- en
wapenhandel en van de nukleaire
industrie.
De meest tot de verbeelding spre-

kende voorbeelden zijn ongetwijfeld
de etische beleggingsfondsen in de VS.
Door het feit dat de belangrijkste
pensioenfondsen en beleggingsorganis-
men van universiteiten en dergelijke
aan dit systeem deelnemen kontroleren
deze fondsen ongeveer 340 miljard
dollar op hun zuiverheid.
De laatste ontwikkeling op het

gebied van 'etisch bankieren' in Eu-
ropa is de oprichting van Inaise
(International Association For In-
vestors In Social Economy). Deze
organisatie, waarvan Netwerk trou-
wens stichtend lid IS, groepeert een
heleboel etische banken uit Europa en
dient vooral voor het uitwisselen van
ideeën. Op die manier wil men verder
studeren rond het tema "anders om-
gaan met geld'. (PVDK)

Deze primeur in de bankgeschiedenis _
is een belangrijk precedent van inspraak ~ KAFEETEORIEEN ~
voor de kliënt in de beleggingspolitiek
van het gesloten bankwereldje. Als
konkreet resultaat van het etisch bankie-
ren is de ASLK voor het eerst in haar
bestaan bereid om dossiers uil de Derde
Wereld te behandelen, dank zij de
samenwerking tussen Netwerk en
11.11.11 en Oxfam Wereldwinkel.
Als nieuwste toepassing startte het

agentschap dit jaar met een 'spaarbon ~ L-_"""'_ _

met Krekel-Certifikaat'. Deze spaarfor-
mule werd uitgedokterd voor mensen
die hun geld 'proper' wilden beleggen
maar toch het hoge rendement van een
kasbon verlangen. Om de projekten die
Netwerk steunt een lange adem te geven,
vraagt Netwerk wel dat de spaarder een
tiende of een vierde van zijn netto-rente ~~
afstaat. Aan Netwerk zelf, of aan een ~
organisatie die men wil steunen. Zo
werkt de spaarbon drie keer: hij spaart
voor zichzelf, voor een organisatie naar
keuze en voor meer etiek bij de ban-
kiers.
Met de oprichting van het Netwerk-

agentschap en de introduktie van het ~
etisch bankieren kan iedereen nu nagaan
wat er daadwerkelijk met zijn geld
gebeurt, eenmaal het in het bankcirkuit
is opgenomen. Dat is trouwens een
legitieme vraag die elke bewuste spaar-
der zich zou moeten stellen. Dat is ook
de maatschappelijke diskussie waarin
iedereen die beweert het welzijn van de
gemeenschap na te streven zicht dient te
verantwoorden.

Pieter Vandekerckhove

De 1I.1I.1I -studenten werken hun jaar-
lijkse aktie uit rond het tema 'etisch
bankieren: Op woensdag 23 oktober om
20.00 u wordt in 'I SIUC hierrond een
info- vergadering gehouden.

De Blijde Inkomst
wordt gesloopt
~ vervolg van p.l
afgesloten, omdat de afbraak van het
huis elk moment van dit akademiejaar
van start kon gaan. Alleen maandkon-
trakten zouden, als noodoplossing, nog
gegeven worden aan buitenlandse stu-
denten, in afwachting van een definitieve
woongelegenheid. In augustus kregen de
studenten echter een kontrakt voor tien
maanden in de schoot geworpen. Hoe-
wel' ze dit niet helemaal begrepen,
hebben ze natuurlijk toegestemd. Nu,
twee maanden later, horen ze plots dat ze
zo snel mogelijk het huis moeten verla-
ten. Blijkbaar is er een ernstig misver-
stand gerezen tussen de diensten van
Hugo Cammaer, die als een van de vier
direkteurs van de universitaire residen-
ties bevoegd is voor het huis, en de
centrale dienst Studentenvoorzieningen.

Komplot
De vijf meisjes zouden hun intrek

kunnen nemen in de peda Sint-Katarina
in de Sluisstraat. Hun kamers hebben ze
echter nog niet te zien gekregen. Voor
drie jongens staat een kamer klaar in
Home Vesalius, hoewel ze hadden ge-
vraagd om een andere residentie. Eén
bewoner heeft elders een onderkomen
gevonden, en een andere is gewoon
vergeten door Studentenvoorzieningen .
Meest vervelend is dat er vier nieuwe
studenten in het huis zijn komen wonen.
Enkelen daarvan hebben vloer gelegd,
de muren geverfd, nieuwe gordijnen en
meubels gekocht. Over veertien dagen
begint men misschien met de sloop.
Hadden ze geweten dat ze net nu uit hun
kamer moesten, dan zouden de studen-
ten nooit een kontrakt getekend hebben.
De vooropgestelde kamers in de univer-
sitaire residenties zijn immers veel klei-
ner dan hun huidige woonst. De studen-
ten vrezen dat ze in de privee geen grote
kamer meer zullen vinden, zeker niet aan
de (zeer lage) prijs die ze voor hun huidig
kot betalen. Twee studenten hebben zelfs
geen tijd om te zoeken, omdat ze ~tagl.!
volgen.

Kontraktbreuk
Toen de studenten twee weken gek

den hun probleem voorlegden aan Ja:
De Vuyst, reageerde deze verbaasd. HIJ
stelde hen voor een klacht ID te dienen
bij de beroepskommissie van Studenten
voorzicmngcn. Dele kommissic bcrrud-

delt in konflikten tussen studenten en de
universiteit; zij kan vergeleken worden
met de rol die de Huisvestingsdienst
speelt in konflikten tussen studenten en
privee-eigenaars. In de beroepskommis-
sie hebben de volgende personen zitting:
Raf Masschelein, voorzitter Studenten-
aangelegenheden, Jan De Vuyst, direk-
teur Studentenvoorzieningen, de voor-
zitter van Sociale Raad van Loko, en een
vrijgestelde van Sociale Raad. De oplos-
sing die de kommissie zou voorstellen, is
nog onbekend. De Vuyst.is overigens - al
was het maar omwille van een kommu-
nikatiestoornis - betrokken partij, en er
wordt dan ook nieuwsgierig uitgekeken
naar de afloop van de hele affaire.

De studenten zijn van plan toch te
proberen een kamer in de priveesektor te
zoeken. De KU Leuven zou dan het
verschil moeten bijpassen tussen de
kostprijs van deze kamers en hun huidige
koten. Omdat het Romerohuis er alles-
zins moet komen, maakt de universiteit
zich immers schuldig aan kontraktbreuk.
Uit 'veiligheidsoverwegingen' willen de
bewoners van 'den 32' echter ook hun
toevlucht nemen tot juridisch advies
buiten de universitaire diensten.

Peper
Een projekt waarover ook al een paar

jaar sprake is, betreft de uitbreiding van
de kampus Heverlee door de zoge-
naamde 'blokken 13 en 14', die goed zou
zijn voor 250 ekstra kamers. De nieuwe
gebouwen zouden een scherm vormen
tussen blokken negen tot en met twaalf,
en de nieuwe keuken van Alma - de
zogenaamde COp, Centrale Opslag en
Produktie - die op vrijdag 15 november
officieel wordt geopend. In april vorig
akademiejaar werd nog gezegd dat de
blokken klaar zouden zijn tegen oktober
'92. Ondertussen zijn we het al wel
gewoon dit soort uitspraken met een
flinke korrel zout te nemen. Dat geldt
ook voor andere projekten. Met de
atbraak van het Romerohuis zou men in
dL zomervakantie al moeten begonnen
lijn, en in maart beloofde professor
vlusschclem nog dat de universiteit
tegen bcgm oktober van dit jaar 150
karners zou hebben bijgekreëerd. Het
7ÎJn er uiteindelijk 100 geworden. Toch
niet niks,

Dirk Bocckx
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'Puntos suspensivos ...':
een spel zonder grenzen

en werpen het een vernietigende of
ondeugende blik toe.

De toeschouwers worden echter het
meest betrokken in het spektakel op het
moment dat J uana zich als een be-
geesterd dirigent manifesteert. Ergens
tegen het einde van de voorstelling
begint deze schitterende aktrice namelijk
het zinnetje 'Por mi culpa' te mompelen.
De betekenis ervan doet totaal niet ter
zake, enkel de "klanken van de woorden
zijn belangrijk. Terwijl ze op zichzelf
begint te draaien, steekt Juana op de
klanken van deze woorden een liedje
ineen. Achtereenvolgens stopt ze er
kwaadheid, triestheid en uitbundigheid
in, om uiteindelijk te eindigen in stilte.

De uitbundigheid van de klanken
wordt echter overgenomen in haar
bewegingen, want als een entoesiast
dirigent, richt Juana zich nu tot het
publiek. Een halve minuut lang voert ze
de ritmische bewegingen van een kon-
eertleider uit. Van de ekspressiviteit in
haar gezicht en haar motoriek valt af te
lezen, dat ze ook echt gelooft (~als een
kind) dat een koor of orkest haar
muziekaanwijzingen opvolgt. Als toe-
schouwer bekruipt je dan ook de lust om
in een spontaan zingen uit te barsten (en
zo onbewust deel uit te gaan maken van
het spektakel), maar als beschaafde Belg

D ansliefhebbers weten dat ze in deze drukke Klapstukdagen best
het lijntje' 16.00 u' in hun agenda vrijhouden. Dan is er namelijk
steeds de openbare, informele babbel van Mark Hammond en

zijn vrouw Vesna Svilanovic, met een van de op het festival
geprogrammeerde koreografen. Vrijdagnamiddag waren Mónica Valen-
ciano en J uana Cordero, de twee danseressen van 'Puntos suspensivos ...'
te gast bij Hammond en Svilanovic. Beiden zijn ze, nog voor het
interview begint, druk bezig een pakje kinderkoekjes aan een grondig
onderzoek te onderwerpen. Ondertussen testen ze ongegeneerd de mikro
en fluisteren elkaar halfluid grappige dingen in de oren. Je verwacht dat
ze binnen de kortste keren een enorme lekstok uit hun broekzak
tevoorschijn zullen toveren of op de tafel zullen kruipen, maar ze kunnen
zich nog net inhouden.
In hun voorstelling 'Puntos suspensi-
vos ..: transformeren deze vrouwen zich
echter voluit tot twee weetgrage, onder-
zoekende kinderen en wordt de dans-
ruimte in een mum van tijd omgevormd
tot een enorme, gezellig rommelige
speelkamer. Getuige hiervan het slot-
beeld van de voorstelling. De vloer ligt
bezaaid met dobbelstenen, twee schoe-
nen - die niet eens een paar vormen -
slingeren in het rond, ergens in een
hoekje duikt er een verfrommelde zak
op, kinderlijke krijtkrabbels sieren de
grond.

ze zich trouwens van de meeste, 'lineai-
re', Noordeuropese en Amerikaanse
dansstukken. Mónica is dan ook vooral
op zoek naar fusie, naar het vervagen
van grenzen en kontoeren. Net zoals in
haar tekeningen lijnen in elkaar over-
vloeien en limieten verdwijnen, zo ook
vinden we dit terug in 'Puntos suspensi-
vos ..., Op een bewuste manier trekken
Juana en Mónica de grenzen tussen
elkaar, tussen zichzelf en de ruimte en
tussen dans- en publieksruimte op. Zo
verlaat Mónica op een bepaald moment
de dansruimte en neemt enkele ogenblik-
ken plaats tussen de toeschouwers.
Verder kijken zowel Juana als Mónica
geregeld en ongegeneerd het publiek in

realiseer je je net op tijd dat dat niet
kan.

Het Artaudiaanse ideaal van een
magisch, rituele eenheidsruimte, wordt
uiteindelijk nog het meest treffend gevat
in de metafoor van het water. Met een
natte borstel trekt Juana een waterlijn
tussen dansers en publiek. Deze aanvan-
kelijk strikte afbakening vervaagt echter
meteen, want stilletjes vloeit het water
uiteen en zoekt zich een weg naar zowel
publiek als dansers. Wanneer Cordero
daarna nog een vis tekent op de grond, is
de suggestie van een oerruimte waar
eenheid heerst, totaal.

'Puntos suspensivos ..: is een dansstuk
dat een Spaanse openheid en een kinder-
lijke oprechtheid uitstraalt. Niettegen-
staande Juana en Mónica zowel binnen
als buiten de voorstelling als grote
kinderen overkomen, schuilt er een
sterke filosofie achter dit stuk. Die komt
echter nooit te ekspliciet naar voren en
zo wordt de voorstelling ook nooit als
gekunsteld ervaren. 'Puntos suspensi-
vos ..: is .een rijk dansspektakel dat
terecht een warm eindapplaus ontving.

Kompagnie Ann Heyrbaut

Met 'Puruos suspensivos ..: is Mónica
Valenciano toe aan haar tw.eede koreo-
grafie, maar dansen heeft ze al haar hele
leven lang gedaan. Haar jeugd bracht ze
door op één van de Kanarische eilanden,
waar ze van haar dertiende tot haar
achttiende deel uitmaakte van een he-
dendaagse danskompagnie. Daarin had
ze het niet echt naar haar zin, omdat de
danstaal er te veel verankerd lag in-
vaststaande systemen. Na de produktie,
met de veelzeggende titel 'lncomunica-
ción', waarin Mónica weerom opgesol-
ferd werd met een solo (als eigenzinnige
persoonlijkheid paste ze blijkbaar niet in
de groepswerken van de kompagnie),
beslist ze dan ook het gezelschap te
verlaten en trekt naar Spanje. Daar
studeert ze gedurende twee en een half
jaar een mengeling van klassieke en
moderne dans aan het befaamde Institut
del Teatro, te Barcelona. Later vestigt ze
zich dan te Madrid. Drie jaar lang werkt
Valenciano er aan haar eerste koreogra-
fie en solo 'Aûpa', terwijl ze financieel
weet te overleven via het geven van

Omkijken naar vier Klapstukken (deeI2)

Een kwestie van aardigheid
en organisatie

visitekaartje uit te pakken als er onder-
handelingen moeten worden gevoerd
met de universiteit.

De twee leden van het Stuc in de
Raad van Beheer van' Klapstuk zijn dan
weer een logische emanatie van een
band die er toch altijd zou zijn. Hoewel
Klapstuk en Stuc formeel-juridisch ge-
scheiden waren, bleef en blijft Klapstuk
toch volledig op het Stuc aangewezen:
tijdens de werkdagen worden de kan-
toorruimtes en infrastruktuur van het
Stuc zonder gêne gebruikt, tijdens de
festivalperiode wordt de programmatie
van het Stuc ofwel stilgelegd, ofwel op
het Klapstuk afgesteld - denk aan de
ekstra filmprogrammatie die dit jaar
verzorgd werd. Bovendien steekt het
personeel van het Stuc tijdens de
Klapstuk-periode meer dan één bereid-
willig handje toe. Anderzijds hebben wij
ons laten vertellen dat de Klapstuk-
direkteur ook niet te beroerd is om enig
Stuc-werk te verrichten.

Deur
De Klapstuk-organisatoren zullen

overigens maar wat blij zijn dat ze op die
vaste (en vertrouwde) technische ploeg
van het Stuc kunnen terugvallen. Want
hoewel ook de medewerking van een
hele schare studenten-vrijwilligers bij-
zonder op prijs gesteld wordt, vergt het "
oplossen van sommige problemen toch
de nodige 'professionele' kennis. Zo
werd het technisch team bij de Klapstuk-
editie '85 voor tal van op het eerste zicht
haast onoverkomelijke problemen ge-
plaatst. In de zaal aan de Vlamingen-
straat moest men een dubbele deur
uitbreken. De bestaande ging open 'naar
de verkeerde kant', en dit stuitte op een
veto van de veiligheidsdiensten. Deuren
van teaterzalen moeten immers steeds
naar buiten openen .
En zelfs als er vriendelijke hulp van

buitenafkomt, dan is het nog meestal het
technisch team dat de laatste moeilijk-
heden kan oplossen. Nadat Klapstuk
eerst straal genegeerd was geweest door
de kulturele diensten van Stad Leuven,
kon men later toch bekomen dat de
attraktieve Stadsschouwburg gratis ter
beschikking werd gesteld door Stad
Leuven. Nu bleek dat de organisatoren-
lees: de technici - een volledig andere
vloer op het podium van de Stads-
schouwburg moesten leggen. De be-
staande planché was immers veel te
oneffen, er kon geen sprake van zijn dat
hier enige vorm van dans zou kunnen
doorgaan. Dus werd het podium eerst
bedekt met vezelplaten, en legde men'
daarover dan de echte dansvloer. Ge-
woon een kwestie van organisatie.

Walter Pauli

Voorstelling van de nieuwste out-fit voor weight-watchers.

In'83 werd de 'oude' versie van Klapstuk, eerder een soort
totaalgebeuren, vervangen door een festival dat zich eksklusief op
dans richtte, Die nieuwe formule sloeg onmiddellijk in bij het grote

publiek. Waar het Stuc steevast een zeker elitarisme verweten werd,
bleek dat verwijt eigenlijk niet op te gaan voor het Klapstuk, tenminste
als 'veel publiek' synoniem staat voor 'niet-elitair'. Het publiek vond de
weg naar het Klapstuk immers als vanzelf, en de organisatoren mochten
vol trots van een echte publiekslokker spreken. In dit tweede deel van
onze historische terugblik (het eerst deel verscheen in Veto 1) kijken we
even om naar de interne Klapstukorganisatie.

(Foto archief)
gen binnen het Stuc danig aangetast
werden: dans begon een al te grote
slokop te worden. Wellicht daarom
vroeg de belangrijkste subsidiënt van het
Klapstuk, in casu de minister van
Kultuur, om de organisatie in een
autonome vzw onder te brengen. Het
Stuc ging op die suggestie in, verleende
het Klapstuk de nodige autonomie, en
stelde een Raad van Beheer samen met
twee vertegenwoordigers van het Stuc,
twee vertegenwoordigers van het festival
van Vlaanderen, prof. Jef Van Langen-
donck (Rechtsfakulteit KU Leuven) en
Jeanne Brabant, ere-direkteur van het
Ballet van Vlaanderen. Jeanne Brabants
werd tegelijk de voorzitter van de vzw.
Die samenstelling was natuurlijk niet

'toevallig' gekozen. Door Jeanne Bra-
bants te lijmen, haalde Klapstuk niet
alleen de banden met het Festival van
Vlaanderen nog nauwer aan, maar
verzekerde zij zich ook van tal van
interessante 'kontakten' en introdukties
in de internationale dansscène. Een
andere 'strategische' keuze werd ge-
maakt door professor Jef Van Langen-
donck binnen te halen. Het is namelijk
altijd handig om met een 'prof op het

KLAPSTUK
. danslessen; het werken in bars en' het
verkopen van zelfgemaakte tekeningen.
Na dit driejarige, eenzame werk krijgt

Mónica echter zin om met iemand te
gaan samenwerken. Op een teatervoor-
stelling van een stuk van Marguerite
Duras, ontdekt ze de aktrice Juana
Cordero. Meteen voelt ze zich aange-
trokken tot de nog ruwe en onge-
schoolde lichaamstaal van Cordero.
Mónica vraagt Juana dan ook om bij de
opening van een tekeningtentoonstelling
die ze op dat moment organiseert, een
door haar gekoreografeerd stukje te
willen dansen. Juana stemt toe en het
sukses van hun twintig minuten durende
spek takeltje, doet hen besluiten te gaan
werken aan een wat grotere produktie:
'Puntos suspensivos ...'.

Deze voorstelling kan nog het best
omschreven worden als een cyklisch,
organisch geheel. Daarmee onderscheidt

stellingen bijwoonden. Anderzijds had
'dans' niet de minste konkurrentie van
teater (976 voorstellingen met 5461
toeschouwers) en - merkwaardig ge-
noeg - muzikale koncerten, waarvoor in
totaal 'slechts' 6745 freaks naar 36
optredens in het Stuc afzakten.

Het Klapstuk had het Stuc allerminst
windeieren gelegd. Niet alleen was het
tot dan toe de voornaamste publieks-
trekker geweest. Bovendien had het Stuc
op die manier ook een niet te verwaar-
lozen bekendheid gekregen als 'dans-
centrurn'. Die 'onrechtstreekse return'
van het Klapstuk aan het Stuc was
eigenlijk niet onbelangrijk. In de eerste
helft van de jaren tachtig zat 'dans' als
kunstvorm immers onweerlegbaar in de
lift. Dertig dansvoorstellingen trokken in
1985 niet minder dan 7.911 toeschou-
wers. Hiermee werd dans wat populari-
teit betreft enkel geklopt door 'film',
waar 8580 toeschouwers 102 film voor-

Jeanne
Ondermeer door de organisatie van

het Klapstuk haalde het Stuc in 1985
bijvoorbeeld een omzet van bijna 30
miljoen frank. Dat begon al te lijken op
een aardige KMO. Een nadeel hiervan
was natuurlijk dat de interne verhoudin-
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Door blauwige, MTV-achtige beelden te
laten flikkeren op de draaiende lichamen
van enkele dansers, slaagt 'Aliud' erin,
via niets dan beweging, een bijna
mystieke sfeer op te roepen.
Met 'Aliud' gaat Angelika Oei reso-

luut een nieuwe weg op. In tegenstelling
tot haar vorige produkties danst ze deze
keer niet zelf mee, maar verschijnt ie
enkel als koreografe. Iets wat ze trou-
wens als een vanzelfsprekende stap in
haar karrière ervaart.

Oei: "Ik voel mezelf in eerste instantie
geen danser, maar wel koreografe. Dat ik
vroeger zelf danste had meer te maken
met het feit dat ik toen nog geen andere
mensen had die dat voor mij deden. Het
belangrijkst is dat er komt te staan wat ik
bedoelde, niet wie er danst»
Deze evolutie in Angelika Oei's werk

is beslist interessant en positief te noe-
men. Toch mag Oei er als koreografe
vooral niet voor terugschrikken op een
meer ingrijpende manier vorm te geven
aan het materiaal dat haar door de
dansers wordt aangereikt. 'Aliud' is nu
namelijk nog te veel het werk van de
dansers alleen, waarbij de finishing
touch van een koreografe nog wat
ontbreekt.

Angelika Oeioeioei

IAliud': een andere
kijk op fysika
A Is dochter van een natuurkundige is de Nederlandse koreografe

Angelika Oei steeds gefascineerd geweest door het gegeven van
de beweging. Daarvoor trok ze zich niet terug in de stilte van

koele laboratoria en muffe fysika-boeken, zoals haar vader. Wel
onderzocht ze de beweging op een eksperimentele manier in een zelf
opgebouwde dansstudio. Zij biedt daarbij een interessante, eigenzinnige
kijk op de fysika. Daar waar in haar vorige groepswerk
'Oidan ...Skroeba' het onderzoek naar de gereglementeerde tegenover de
vrije, natuurlijke beweging nog centraal stond, koncentreert de nu
tweeëndertigjarige Oei zich in 'Aliud' op het moment waarop beweging
tot dans wordt.

Met haar nieuwe produktie streeft Oei
op een bijna wetenschappelijke manier
naar een kategorisering van de bewe-
ging, iets waarmee ze trouwens reeds
langer bezig is. Sinds jaren probeert ze
namelijk een danswoordenboek in el-
kaar te steken, waarbij het de bedoeling
iseen overzicht te geven van bewegingen
en hun lading.
Zoals de titel 'Aliud' ('hef andere')

reeds duidelijk maakt, is Oei niet geïnte-
resseerd in gereproduceerde of geko-
pieerde bewegingen, zoals in de vast-
staande danstaal van het ballet. Wel is ze
op zoek naar nieuwe, natuurlijke bewe-
gingen.

KLAPSTUK
Oei: «Ik vind dat er meer overeenkomst
bestaat tussen dansers die vanuit hun
eigen motoriek een bepaalde beweging
uitvoeren, dan tussen dansers die elkaars
beweging trachten te kopiëren. Er zijn
een aantal bewegingen die typisch zijn
voor mij. Een ander kan die na een tijd
misschien wel imiteren, maar toch zou
het nog niet helemaal mijn beweging zijn
;en ook niet die van hem.»
"Ik wil dan ook geen kopie van mijn

danspassen. Wat mij meer interesseert is
een bepaald effekt. -Als ik dat kan
verkrijgen via een heel andere beweging
dan diegene die ik voor ogen had, dan
verkies ik die andere beweging, boven
een kopie van mijn eigen bewegingen
met een ander effekt..

Imploderen
Met die merkwaardige filosofie voor

ogen, organiseerde Angelika Oei bij het
begin van dit jaar een reeks van audities
in Londen, Leuven en Amsterdam.
Hieruit selekteerde ze een aantal men-
sen, waarmee ze zich dan gedurende één
maand heeft teruggetrokken in de dans-
studio van het Stuc. Na deze periode van
intensieve samenwerking en training
hield ze uiteindelijk een groepje van zes
dansers over, waarmee ze aan de pro-
duktie van 'Aliud' wou beginnen.
Anne Katrine Haugen, Jessica Moole-
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naar, Vivianne Rodrigues de Brito, Rem
Lee, Bert van Gorp en Anton Skrwypi-
ciel zijn stuk voor stuk dansers met een
heel persoonlijke en verschillende moto-
riek. Hun inbreng in 'Aliud' was erg
groot, want het uiteenlopende lichaams-
vokabularium van elk van hen vormde
het uitgangspunt voor de voorstelling.
Vier maanden lang teisterde Oei haar

dansers met natuurkundige opdrachten.
Zo werd hen onder andere gevraagd
vorm te geven aan koncepten als 'uit
elkaar vallen', 'smelten', 'oplossen',
'eksploderen', 'imploderen'. Op basis
van deze elementen uit de fysika ont-
stond dan een reeks van improvisaties,
waarbij de uiteenlopende interpretaties
van de dansers een kleurrijk amalgaam
van bewegingen opleverden. Na een
proces van wederzijdse beïnvloeding
van Angelika Oei op de dansers en van
de dansers op elkaar, moest dit uiteinde-
lijk resulteren in een dansvoorstelling.
Oei's nogal persoonlijke werkwijze is

duidelijk terug te vinden in 'Aliud' en dat
is dan ook meteen het grootste punt van
kritiek op deze voorstelling. Dit dans-
stuk, dat de sprekende ondertitel 'imagi-
naire fysika' meekreeg, is op dit moment
nauwelijks meer dan een losse aaneen-
schakeling van boeiende en minder
boeiende fragmenten. Oei slaagde er
(nog) niet in die verschillende, op basis
van improvisatie ontstane stukjes, tot

één geheel aan elkaar te breien. Daar-
voor is de voorstelling trouwens veel te
overladen en werd er te weinig materiaal
uit de voorbereidende faze 'wegge-
gooid'. Soms krijg je als kijker de indruk
dat Oei alles wat tijdens het vier
maanden durende werkproces naar vo-
ren kwam in de voorstelling heeft willen
persen.
Mede hierdoor ontbreekt het 'Aliud'

aan kontinuïteit. Sommige stukken zijn
te lang en slagen er niet in de aandacht
van de toeschouwer vast te houden.
Andere fragmenten horen gewoonweg
niet thuis in deze voorstelling: vooral in
het midden van het dansstuk kan je van
een ritmebreuk spreken. Wat niet weg-
neemt dat de produktie een enorm
potentieel in zich draagt en beslist kan
uitmonden in een volwaardige, kohe-
rente, kontinue dansvoorstelling. Maar
dan schaft Oei zich best een flink uit de
kluiten gewassen schaar aan.

Jurkje
De idee van beweging komt niet enkel

terug in danspassen en -patronen, ook
kleding, dekor en belichting geven er
vorm aan. Zo vindt er doorheen de hele
voorstelling een wervelend proces van
kleden en ontkleden plaats. Daar waar

de zwarte dansvloer voorbehouden is
voor beweging in de dans, doen de witte
zijkanten van het dekor tegelijkertijd
dienst als plaats voor kostuumsverande-
ringen. Bijna onmerkbaar wisselen zij-
den jurken en gewone jeansbroeken,
zware bottinen en elegante jaren-zestig-
schoenen, gebloemde bloesjes en ge-
streepte hemden elkaar af. Soms valt het
de toeschouwer plots op dat het strakke
rode jurkje dat net nog een vrouw sierde,
plaats heeft genomen op een robuust
mannenlichaam, of merkt de kijker
ineens dat de sterke bottinen die Rem
Lee droeg, verhuisd zijn naar een ander
paar voeten.
Ook in het dekor zit de idee van

beweging vervat. Omdat de dansers
energieke en bij wijlen gevaarlijke pas-
sen uitvoeren, was er geen plaats voor de
aanvankelijk geplande bewegende ob-
jekten van scenograaf René Verouden.
Wel is er de metalen plaat achteraan op
de scène die af en toe een stoot krijgt en
dan lawaaierig op en neer wiegt. Ook
het door Verouden ontworpen massieve
houten blok wordt in de beweging van
de dansers betrokken, aangezien het
konstant dienst doet als schuif-, kruip-,
klop- en stampplatform. Zelfs de zes
televisies die het dekor sieren, zorgen op
een bepaald moment voor beweging. Ann Heyrbaut

Weerom zand tussen opwaaiende rokjes?
r . .

Jonge dansers zoeken nog
naar eigen identiteit

Kwart over zeven
op zijn Portugees
Tijdens de volgende twee weken staan er zeven Portugese

dansprodukties op het programma van Klapstuk Van deze 19:15
voorstellingen - drie solo's, drie duetten en een kwartet - wordt

veel verwacht. Het is de eerste keer dat een Belgisch publiek de kans
krijgt op zulke grootschalige wijze de Portugese hedendaagse dans te
ontdekken. De 'stijl van en de ideeën achter de verschillende
voorstellingen hebben weinig met elkaar gemeen. Toch ontwikkelden de
koreografen zich vanuit eenzelfde achtergrond: allen werden immers
diepgaand beïnvloed, hetzij in buitenlandse metropolen, hetzij in
Lissabon zelf, door de internationale dansscène in de late jaren '80_

Portugal is een land zonder danstraditie.
Indertijd deden de vorsten beroep op
buitenlandse .dansers om het hoofse
amusement wat op te fleuren. Vanuit
Frankrijk, Spanje en Wenen kwamen
een aantal dansers aangewaaid die bij
wijlen moesten onderduiken omdat de
censuur al dat gehuppel maar ongepast
vond. Van een echt danspubliek is er
maar sprake in de twintigste eeuw, al kon
het zich aanvankelijk alleen op buiten-
landse figuren richten, zoals Diaghilev
en zijn Bal/ets russes. Onder Salazar, de
Portugeseversie van Franco, degradeer-
den de meeste kultuuruitingen tot een
nationalistische bedoening. Kunst stond
in het teken van de verheerlijking van het
glorierijke (?) verleden. Voor officiële
promotie van avant-garde was er abso-
luut geen plaats. Het folkloristische
ballet en ook de meer klassiek georiën-
teerde koreografie kregen daarentegen
beter voet aan de grond.
In 1955/ overleed de Armeniër Ca-

Iouste Gulbenkian, die lange tijd in

Portugal verbleef. Naast een gigantische
kunstschatten verzameling liet hij" aan
Portugal een fabelachtige geldsom na die
moest dienen voor de oprichting van een
naar hem genoemde kulturele stichting.
Háár budget zou dat van het Ministerie
van Kultuur ruim overschrijden. Stilaan
ging de Gulbenkianstichting de vooruit-
strevende Portugese kunstwereld be-
heersen. In de Europaliaprogrammatie
duikt de naam van haar oprichter
trouwens herhaaldelijk op ('Orquestro e
Coro Gulbenkian', 'Gulbenkianballet').

Ontmoeting
Na de Anjerrevolutie van 1974 werd

dans een van de symbolen van de
herwonnen vrijheid. Portugal werd met
zijn neus op de reëel bestaande wereld
van de tweede helft van de twintigste
eeuw gedrukt.· Het land zocht vurig .
aansluiting met de rest van Europa.
Interessant in de Klapstukkontekst is de

'oprichting van 'Acarte' (1984) binnen
• 'de alomaanwezige Gulbenkianstichting.

Initiatiefneemster Perdigäo verwoordde
de opdracht van deze hedendaagse-
kunstafdeling aldus: "Wij zullen intrin-
sieke samenwerking mogelijk maken
tussen komponisten, uitvoerende musici,
regisseurs, akteurs, dansers, beeldende
kunstenaars en grafici met het doel
werken te brengen waarin hun verschil-
lende kundigheden samengaan." In '87
dierf Acarte het aan om een aantal
groten uit de danswereld uit te nodigen
voor het eerste internationale heden-
daagse teater- en dansfestival in Lissa-
bon: 'Encontres Acarte'. De Portugezen
keken zich de ogen uit het hoofd. Dit
evenement liet diepe sporen na bij de
jonge koreografen, die de daaropvol-
gende jaren kennismaken met Anne
Teresa De Keersmaeker, GaUotta (Gre-
'noble), Wim Vandekeybus, Kantor, Du-
roure en vele anderen.

Honger
Naast het 'Acarte'-initiatief is ook de

invloed van drie pedagogen van de
Dansschool van het Nationaal Konser-
vatorium in Lissabon beslissend geweest
voor de ontwikkeling van de 'Nieuwe
Portugese Dans'. Madalena Victorino,
Gil Mendo en António Pinto Ribeiro
hebben verschillende van de koreogra-
fen, aanwezig op Klapstuk, gevormd.
Zelf kregen .ze hun opleiding in het
buitenland. Mendo, die bewegingsana-
lyse doceert, is ter gelegenheid van
Klapstuk met zijn leerlingen meegereisd
(volgende week hopen we een interview
met hem te publiceren).
Ondanks de Dansschool en 'Acarte',

en enkele andere verrassende initiatie-
ven, blijft Portugal vandaag op dansge-
bied omzeggens 'onderontwikkeld' (dixit
programmator Bruno Verbergt). Na de
dood van Maria Perdigäo is de infra-
strukturele en financiële situatie er op
dansgebied precair. De ondersteuning
van avant-garde kunst en jong talent
dreigt in een doodlopend straatje te

belanden. Francisco Carnacho, een van
de Klapstukgenodigden, bevestigt: "To
work in dance in Portugal never is a
synonym of wealth and luxury; it may
however be - and frequently is - a
synonym of hard -conditions, or even
hunger." Men kan alleen in Lissabon
terecht, en vandaaruit is er, met een
Gulbenkianbeurs, eventueel uitzicht op
het buitenland. De Klapstuk-dansers
belandden vaak in de studio van Merce
Cunningham in New Vork. Voor ande-
ren betekende Londen of Brussel (bij-
voorbeeld voor Paulo Ribeiro) een
leerrijke uitweg.
In Portugal blijft het aantal voorstel-

lingen ontstellend laag (vaak niet meer
dan één of twee voorstellingen na de
première). Voor de jonge koreografen
biedt Europalia - én Klapstuk - hopelijk
de noodzakelijke springplank naar een
internationale karrière. Sommigen heb-
ben de stap al gezet: Joana Providência
en Vera Mantero maakten dit voorjaar
een knappe indruk op het Utrechtse
'Springfestival'. Anderen kenden reeds
de internationale planken maar betreden
ze nu voor het eerst met een eigen
koreografie. Daarom zijn er tijdens
Klapstuk niet alleen dansers maar ook
Portugese medewerkers en danskritici
aanwezig.

Vroeg
Onze Portugese gasten zijn nog jonge

mensen. De meesten maakten hun
debuut vanaf '87-'88. De persoonlijke
verwerking van hun buitenlandse oplei-
ding weegt nog zwaar. Voor een typische
Portugese stijl, laat staan een school, is
het nu nog te vroeg. Men ervaart de
noodzaak om risiko's te nemen, op zoek
naar een eigen identiteit. Francisco
Camacho schrijft: "I may reject tomor-
row everything I produced and defended
but today I'm fully convineed of my
options." Om kwart na zeven geven we
hen de kans.

Véronique Rubens



van Hahn Rowe wordt er getrokken,
gesleurd, geworpen. Uiteindelijk vleit
het zwarte hoofd zich neer op de
berustend uitgestrekte arm van Stuart.
De jongen staat felbelicht vooraan.de

meisjes liggen achteraan. De bewegin-
gen worden langzaam op elkaar afge-
stemd. Opnieuw leiden ledematen een
eigen leven. Prachtige viooltonen vullen
de ruimte. Terwijl Stuart Francisco
Camacho nadert, verdwijnt Lagido
onopgemerkt. Laag over de grond dan-
send en glijdend achtervolgt Stuart de
mannelijke danser. Herhaalde pogingen
om hem in te halen, doen haar ten einde
krachten neerstorten. Eindelijk komt er
een toenadering van zijn kant. Het
resultaat is een schitterend duet waarbij
de zijwaarts geprojekteerde schaduwen
de enige zijn die elkaar aanraken.
Dat dit verhaal oneindig zou kunnen

doorgaan, wordt door het laatste dans-
stuk benadrukt. Met een klein nuance-
verschil wordt de solo wan het centrale
gedeelte hernomen. In stilte betast La-
gido haar eigen gezicht. Vooral haar
mond ontsnapt niet aan een hardhandig
onderzoek. Deze keer is het daadwerke-
lijk de hand van een ander die het
betasten van haar lichaam verderzet.
Geen enkele manipulatie kan de dwin-
gende vingers tegenhouden. Als ze laat
begaan, druipt hij af. Heel alleen wacht
ze het donker worden af.
Het uitstekende lichtspel werd ont-

worpen door Randy Warshaw. Voor
Stuart is dit zeker geen onbekende. Voor
ze aan de Klapstukproduktie begon,
heeft ze vijf jaar lang gedanst bij deze
voormalige danser van Trisha Brown.
Naast de invloed die haar werken van
hem meekregen, zijn er ook sporen terug
te vinden van dansers die ze in New Vork
toevallig bezig zag. Allerlei soorten films
zowel als het gewone straatleven worden
gekonsumeerd en dragen bij tot haar
specifieke dansstijl.
Pás toen het stuk al enigszins op poten

stond, werd de Japanse muzikant Hahn
Rowe binnengehaald. Dat zorgde voor
hemzelf voor enige moeilijkheden om-
dat de muziek hier wel degelijk een
essentiële bijdrage levert. De kontinuïteit
wordt bereikt door de basismuziek van
Hugo Largo die als een lijn door het live
uitgevoerde viool- en gitaarspel van de
Japanner loopt.
Ondanks de improvisaties in de mu-

ziek getuigt 'Disfigure Study' van een
perfekte timing en verrassende regel-
maat. Dit wordt vooral in de hand
gewerkt door een duidelijke struktuur,
opgebouwd door de belichting en de
muziekscore. Het perfekt afgewerkte
geheel laat een diepe indruk na. Het
bewijst nog maar eens dat van eenvoud
de grootste kracht uitgaat.
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Negentien vijftien
op Klapstuk

Spin, schelp, spriet

STEVE
KRIECKHAUS:

SOLOS
In zijn 'Solos' danst de Amerikaan

Steve Krieckhaus twee vrij sobere stuk-
ken. De twee dansstukjes worden ge-
bracht zonder enig attribuut, door
Krieckhaus alleen. Op zichzelf zijn
dergelijke uitgangspunten natuurlijk niet
vreemd in de moderne dans. Het meest
opvallende en toonaangevende in 'Solos'
is echter het ontbreken van muziek in het
eerste deel. Het effekt hiervan ging
echter ten dele verloren door een net
voldoende storende piano op de achter-
grond, afkomstig van pianolessen in het
Arenberginstituut.
Het hele stuk doet sterk denken aan

mime. Krieckhaus heeft een ekspressief
gezicht. Hij beeldt met grote precisie een
aantal handelingen uit, die op zich
meestal wel herkenbaar zijn. Samen
lijken ze echter geen samenhangend
geheel te vormen: er worden niet direkt
op elkaar volgende gebeurtenissen uitge-
beeld, noch wordt een boodschap mee-
gegeven.
De handelingen en dansbewegingen

die Krieckhaus brengt, worden telkens
versterkt. Dit is een motief dat wel
herhaaldelijk in zijn twee stukken terug
te vinden is. Krieckhaus trekt bijvoor-
beeld aan een denkbeeldig touw. Hij
begint telkens opnieuw aan het begin
van deze handeling, terwijl het touw
echter steeds groter wordt.
'Solos' laat een vrij inkoherente na-

druk na. Het publiek leek dan ook niet
bijster entoesiast. Steve Krieckhaus werd
na het buigen slechts een enkele keer
'terug-geklap!'. Een veeleer middelma-
tige prestatie. (RV)

KRISTIEN VAN
REUSEL: SOLA
Bij Kristien Van Reusel voelt de

toeschouwer zich onmiddellijk op zijn
gemak. Het enige voorwerp op het voor
de rest volledig zwarte podium is een
grote schelp, op ooghoogte geplaatst
boven drie dunne metalen staven. Uit de
verte klinkt wat weemoedig monotone
flamencomuziek. Ergens voel je de
warmte van een sobere, maar toch
gezellige huiskamer. Daarin beweegt
zich aarzelend en vragend een in het wit
geklede Kristien Van Reusel.
Het lijkt wel of ze wil repeteren, maar

De 'negentien vijftienen', het koninginnestuk van deze Klapstuk-
editie, beginnen allemaal om kwart over zeven. Dat is dan ook
het enige gemeenschappelijke aan deze' voorstellingen. De

bedoeling is jong talent een podium te bieden. De dansers mogen in
ongeveer een half uur hun kunnen aan het publiek ten toon spreiden.
Vaak dansen deze jonge goden voor de eerste keer op de internationale
scène. Er waren dan ook heel wat premières te zien. De voorbije week
waren reeds te bewonderen: Blok en Steel (première voor België, zie
vorige Veto), Jasperse (première voor Europa), Van Reusel (première
voor België), Krieckhaus (première voor Europa) en O'Connor
(wereldpremière zowaar).

DENNIS
O'CONNOR:
KREATIE

De titel van de wereldkreatie van
Dennis O'Connor luidde: 'Van de ooie-
vaar en de spin wordt gezegd dat ze hun
eieren uitbroeden door ernaar te kijken'.
Wat O'Connor en zijn gezel Joseph
Lennon uitbroeden bezit een ongewoon
grote zeggingskracht. Het gevecht tussen
een ooievaar en een spin uitbeelden in
dans ligt niet voor de hand. Van alle
dansers uit de '19: 15' moeten O'Connor
en Lennon schijnbaar het minst moeite
doen om iets te kunnen uitbeelden. Hun
optreden schiep echter verwarring. De
synkronie van de bewegingen van het
duo, het afgestemd zijn op elkaar laat
echt te wensen over. Het stuk geeft de
indruk nog niet af te zijn. Wanneer
bijvoorbeeld de ene danser op de andere
kruipt - de ooievaar strijkt neer op zijn
nest? - houdt het publiek de adem in; er
kan elk ogenblik iets mis gaan (stel dat
de ooievaar uit zijn nest valt). Het
vleugelgeklapper van de ooievaar komt
bij momenten onzeker over. Of is dat de
bedoeling?
Desondanks roept de voorstelling van

in het begin een mysterieuze fantasiewe-
reld op. Dit effekt is in niet.,geringe mate
te danken aan de onaards mooie muziek
van David Linton. Misschien hecht
O'Connor niet zoveel belang aan vorme-
lijke perfektie, maar des te meer aan
sfeerschepping. In het stuk is een sterke
homo-erotische geladenheid voelbaar:
het naar elkaar toebuigen en weer
afstoten van twee mannenlichamen. De
indruk van dominantie en onderwerping
manifesteert zich nergens zo goed als
wanneer O'Connor, ineengekrompen
op handen en knieën, zo dicht bij de
grond, langzaam om zijn as draait.
Lennon staat boven op zijn schouderbla-
den. De spin en de ooievaar. (DB)

JASPERSE: HALF
STEP DROP

Lange magere spriet Jasperse opent zijn
eerste zelf gekreëerde duet 'Half Step
Drop' met een toonaangevende solo. De
abstrakte Amerikaanse dansstijl vereist
duidelijk nog enige gewenning van het
Europese publiek. Typisch voor Jasperse
lijken zijn vele knipoogjes naar de sport.
Simpel omschreven kenmerkt zijn dans
zich door een lange aaneenschakeling
van aanloop en inspanning. De opwar-
mingsoefeningen maken vooral gebruik
van de voortstuwende kracht van een
beweging. Op die manier worden de
eigen krachten zo veel mogelijk ge-
spaard. De atletische sprongen die erop
volgen en de uitputting achteraf maken
de noodzaak van dit ekonomisch dansen
duidelijk.
Als ook de kleinere Conor Me Teague

erbij betrokken wordt, kan de stijl het
best omschreven worden als het elegant
en gepolijst uitvoeren van gevechtsspor-
ten. Ze kickboxen terwijl ze op hun
hoofd staan. Ze slingeren elkaar voort in
de ruimte en gebruiken het lichaam van
de ander aIs afzetpunt voor hun eigen
eskapades. De buitelingen en sprongen
van de ander worden nagebootst en in
hun wedijver worden telkens kleine
nuances aangebracht die het nog moeilij-
ker maken.
In de kalmere partijen neemt Jasperse

de leiding. Als een poppenspeler mani-
puleert hij de armen van Mc Teague, stut
hem als hij futloos neervalt of stopt hem
in zijn pogingen om weg te wandelen.
De weinige keren dat ze ineengeplooid
op de grond liggen, mag hij het zweet uit
de nek van Mc Teague weghijgen. Zelfs
rustend staat Jasperse zijn dominante
positie niet af.
Op enkele korte momenten na wordt

de voorstelling kracht bijgezet door de
muziek van Chris Cochrane. Dat is dan
ook de enige funktie die eraan kan
worden toegeschreven. De dans op zich
heeft hoegenaamd geen uitstaans met de
gitaarklanken. Het abstrakte karakter
van de voorstelling wordt nog -sterker
benadrukt door de ekspressieloze ge-
zichten. De Amerikaanse koelheid van
een Europese première. (IS)

KLAPSTUK
vergeten is wat ze moet doen, of hoe de
bewegingen elkaar moeten opvolgen. Ze
tekent met haar armen enkele figuren uit
in de ruimte, schuifelt over de vloer,
plaatst een hand in haar zij of aan haar
hoofd, verplaatst ze met haar andere
hand. Dan valt ze stil, kijkt een beetje
angstig om zich heen. Ze zoekt vertwij-
feld inspiratie bij de schelp, herhaalt nog
eens de 'oefening', of maakt een soort-
gelijke reeks bewegingen. Af en toe een
verlegen glimlachje. Het is zoeken,
tasten. Ze moet bepaalde poses uitvoe-
ren, maar kan zichzelf er niet toe
overhalen.

Hoe meer het stuk vordert, hoe meer
de toeschouwer zich bewust wordt van
de zielloosheid van deze opgelegde,
'onnatuurlijke houdingen. Die indruk
wordt versterkt door de schitterende
mimiek die Van Reusel hanteert: ze lijkt
soms een etalagepop, soms een speels en
onschuldig klein meisje. Daarentegen
kan de danseres pas ten volle zichzelf zijn
wanneer ze uit haar rol valt, wanneer ze
zich beslist ontdoet van die 'verplichte'
fantasietjes. De boodschap achter Solà is
dan ook duidelijk: een danser slaagt erin
emotie over te brengen enkel indien hij
of zij de eigen motoriek, het eigen
lichaamsvokabularium kan ontwikke-
len. Vooral naar het einde van het stuk
toe overstijgt Van Reusel de verkrampt-
heid: krachtig tolt ze over de grond.
Een ondeugend aardigheidje tot slot:

precies op het moment dat de muziek
afgelopen is en op de band het handge-
klap van het publiek weerklinkt, gaat
Kristien naar af en flitst het licht uit. Het
'echte' publiek zal dan ook maar applau-
disseren. Alhoewel de uitwerking van de
originele idee achter het stuk soms wat
eentonig overkomt, bewijst de Vlaamse
Van Reusel met deze eerste gedurfde solo
dat ze heel wat in haar mars heeft.

(DB)

Meg Stuart danst Disfigure Study

De _ruwheid van
stekelkopjes
Drie kleine kortgeknipte dan-

sers en één grote langha-
rige Japanse muzikant: dat

is de bizarre podiumploeg van Meg
Stuart. Zij brengen een minstens
even bizar schouwspel van ruwe
dans, robuust en geblokt als hen-
zelf. De carte blanche die Bruno
Verbergt aan de New Yorkse dan-
seres gaf, werd ingevuld met een
van alle franjes ontdane danspro-
duktie, op de rand van het agres-
sieve. Gezien de goede ondersteu-
ning die ze hier, naar eigen zeggen,
kreeg, waren de verwachtingen
hoog gespannen. De stress die dit
met zich meebracht, heeft zeker·
niets afgedaan aan het resultaat.

Wat is er dans aan ..een hoofd dat
verlangend reikhalst naar twee erboven
bengelende voeten? Het is net zoveel
dans als elke beweging die ieder mens
dagelijks maakt - of niet maakt: staan,
zitten, gaan, liggen, luisteren, denken.
Op zoek naar. de meest fundamentele,
naakte beweging is Meg Stuart van het
alledaagse vertrokken. Ze kwam tot een
onkonventionele lichaamstaal die de
afstand tussen fragiliteit en kracht over-
brugt. In het eerste dansstukje wordt dit
heel letterlijk weergegeven. Als de voe-
ten niet aan het liefkozen ontsnappen,
nemen ze het hoofd in een wurggreep.
Het middenstuk 'Held' wordt door-

zichtig opgebouwd van een solo naar
een trio. Momenten van komplete stilte
en duisternis onderscheiden de verschil-
lende delen. De eerste lichtbundel toont
een eenzame vrouw, het gebogen hoofd
onzichtbaar achter het eigen lichaam
verborgen. Een vreemd lijkende hand
biedt troost en steun aan de gebogen rug.
Het dreigend misbruik van de intimiteit
wordt telkens afgeweerd. Bijna onhoor-
bare achtergrondmuziek onderschrijft
de ingehouden energie van de trillende
vingers.
Een duet blijft een zoektocht naar een

voor beiden begrijpbaar bewegings-
vokabularium. Toen ook Carlota Lagido
haar haar kortgeknipt had, werd beslo-
ten de bewegingen te koncentreren op
het hoofd. Ondanks deze zelf opgelegde
beperking zijn ze erin geslaagd een zeer
diepzinnig spel te kreëren. Uitgangspunt
was de manipulatie binnen een relatie en
de tegenstelling tussen dominantie en
onderdanigheid. Twee stekelige hoofden
liggen innig verbonden naast elkaar. De
foetushouding is gebaseerd op het sterk
bijgebleven beeld van Stuarts stervende
grootmoeder. Carlota Lagido is het
fysisch gewicht van de dood dat door
Stuart meegesleept wordt als een leven-
loze pop. Op klagende gitaal klanken lIse Steen
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verschillende fakulteiten STeR-kernen
opgericht. Vooral die van L&W en
Medica waren bijzonder aktief. Het
hoogtepunt van de werking was de
veertiendaagse tegen racisme in februari
1991, met ondermeer debatten, films en
een multikulturele fuif in ISOL.

STeR wil dit sukses herhalen in
1991-'92. Daarnaast zoekt het ook
direkt kontakt met migranten langs
migrantenorganisaties. Samen met Tinl
(Trefpunt Integratie) en SteR-Antwer-
pen haalt STeR-Leuven begin november
Mouloud Aounit naar België. Aounit,
sekretaris-generaal van het Franse Mrap
(Mouvement contre Ie Racisme et pour
l'Amitié entre les Peuples), wordt de
hoofdpersoon in een reeks ronde-tafel-
gesprekken in de verschillende STeR-
regio's. In het licht van de komende
verkiezingen wil STeR de kiezer wijzen
op impliciet en ekspliciet racistisch
taalgebruik van politici, op de nefaste
konsekwenties van het migrantenbeleid
dat vele partijen vooropstellen en op de
positieve aspekten van dç reeds gedeelte-
lijk verwezenlijkte multikulturele sa-
menleving. Wie zich aangesproken voelt
door STeR en aan de aktiviteiten wil
meewerken, laat zijn/haar stem horen
op de eerste regionale bijeenkomst,
woensdag 23 oktober om 19.00 uur, in
de 's Meiersstraat 5.

En gelopen wordt er. Als men be-
denkt dat er gemiddeld zowat 25.000
rondjes gelopen worden en dat één
ronde ongeveer 507 meter bedraagt, kan
men snel uitrekenen dat er jaarlijks een
kleine 13.000 km afgemaald wordt, en
dat op 24 uren tijd. Gewoon voor het
plezier. Daar is het immers allemaal om
te doen: samen met jaar- of pedagenoten
zoveel mogelijk rondjes draaien. Deel-
nemen is voor de meesten nog steeds
belangrijker dan winnen. Dit klichee is
in de loop der jaren uitgegroeid tot het
motto van de 24-urenloop en de meeste
kringen vinden het al een hele prestatie
om konstant op de baan te blijvên.
Vooral de kleinere kringen kampen vaak
met een nijpend loperstekort tijdens de
nachtelijke uren en vaak ook gedurende
de kolleges. Velen proberen dit probleem
op te lossen door te fusioneren met een
andere kleine kring en door loperslijsten
te laten rondgaan in de jaren.

Jeneverkes
Naast fakulteitskringen nemen ook

talrijke peda's en een handvol studenten-
klubs en hogescholen deel aan de
24-urenrace, al dan niet in samenwer-
king met een uniefkring. Zo lopen de
studenten van de Sociale Hogeschool
Heverlee al sinds jaar en dag samen met
Politika, de studentenkring van Politieke
en Sociale Wetenschappen. Ook het
Senioren konvent heeft ooit deelgeno-
men, maar zij werden twee jaar geleden
uitgesloten wegens het verkopen van
alkoholische drank.

Vijfhonderd km voor VTK?
Het is immers ten strengste verboden

geestrijke dranken te serveren tijdens de
24-uren. De enige uitzondering hierop
vormt de verkoop van warme wijn en
het gratis aanbod van jeneverkes. Aan
vele stands is er verder ook water - al
dan niet gesuikerd -, melk en frisdrank te
koop, Elke deelnemende ploeg zorgt in
zijn tent voor iets meer substantieels:
pannekoeken, wafels, appelsienen, man-
darijntjes, hot-dogs, hamburgers, satees.
Iedereen vindt zijn gading op het Sport-
kot. Dit alles is ook gratis te bekomen
indien men voldoende bonnetjes spaart.
Telkens een loper of loopster een rondje
gelopen heeft, krijgt hij of zij zo'n
bonnetje. Op voorwaarde dat men in de
juiste richting loopt natuurlijk.

Stok
Ondanks verwoede pogingen tot ver-

andering is de enige juiste looprichting
nog steeds tegen de wijzers van de klok
in. Op de eerste Algemene Vergadering
van Sportraad van dit jaar werd het
voorstel gelanceerd om eens in de andere
richting te lopen. In een kQ[te diskussie
tussen voor- en tegenstanders van de
verandering, werd beslist de zaak te laten
zoals- ze is. Het doorslaggevende argu-
ment voor het behoud van de huidige
situatie was het feit dat de doorgeefstok
bijna altijd met de rechterhand wordt
overgedragen.

De origineelste aflossingsstok kan'
trouwens prijzen opleveren. Naar jaar-
lijkse traditie worden er immers weer
een aantal nevenklassementen ingericht:

GEDREVENHEID VAN FATTOUMI-LAMOUREUX BEKOORT
AKROBATIE EN KONTEMPlATIE

voorstelling zou men een steeds meer dankbaar lenen voor het af en toe
uitgewerkte variatie op de twee begin- doorbreken van het adembenemende
beelden kunnen noemen. De snelle, ritme, wordt erg vindingrijk gedanst: het
identieke sekwentie van bewegingen. heen en weer gaan van Lamoureux' op
komt voortdurend terug, afgewisseld de stoel staande onderlichaam, terwijl
met ingetogen passages of met andere romp en hoofd stilblijven, is als de snelle

. bruisende krachttoeren. Daarbij wordt tik-tak van een klok; of de dansers
een bijzonder goed gebruik gemaakt van nemen allerlei mijmerende, akrobati-
de beschikbare ruimte: de korte diago- sche poses aan op de leuningen en het
nale sprintjes, de verdeling van de onderstel van de stoelen. De derde
schommelstoelen - in de loop van het schommelstoel wordt langzaam op de
stuk worden er nog twee aangedragen -, scène gerold, waarbij hij helemaal over-
het verdwijnen en terug opkomen van de kop gaat. Vindingrijk is ook het voortdu-
dansers achter de panelen (de vloeiende rende lichtspel met het metaal, waardoor
overgang van de 'onzichtbare' naar de de schommelbeweging tot in de zaal
'zichtbare' ruimte). gedragen wordt. Een beeld dat bijblijft is

De nerveuze, soms mechanische ma- het agressief weer aanzwengelen van die
nier waarop de dansers hun gestileerde beweging (en tegelijkertijd de voorstel-
'turnoefeningen' en repetitieve bewegin- ling zelf): op het moment dat de overige
gen uitvoeren - denk aan het steeds dansers stilvallen, wil Lamoureux de
sneller om elkaar heen draaien van loomte van de 'après-midi' doorbreken.
Fattoumi en Affragan - laat een onbe- 'Après-midi' is een prachtig stuk, met
haaglijk gevoel na. De stemming is soms een doordachte opbouwen een stevige
melancholisch, zoals wanneer een pia- struktuur. Zowel in de akrobatische
nokoncerto . van Rachmaninov weer- toeren als in de kontemplatieve pasjes
klinkt door het insektengezoem. en soms schuilt een verinnerlijkte emotie. Zelden
euforisch, zoals bij de halsbrekende spreken de dansers hun publiek recht-
sprongen vergezeld van het opzwepend streeks aan. Daardoor komt hun gedre-
geluid van een bastrom. venheid misschien des te sterker over.

Met de schommelstoelen, die zich (DB)

19de 24-urenloop

Volgend jaar kan Sportraad
opnieuw feesten. Nadat ze
dit jaar hun zilveren jubi-

leum met de nodige festiviteiten
vieren, heeft in 1992 de twintigste
editie van het meest bekende sport-
gebeuren van Leuven en omstre-
ken plaats: de 24-urenloop. Maar
in afwachting van die blijde ge-
beurtenis, kan iedereen ook dit jaar
weer zijn trainingspak van onder
hei stof halen en zich op 23 en 24
oktober naar het Sportkot reppen.
Van woensdag 19.00 u tot donder-
dag 19.00 u zullen er weer duizen-
den studenten, proffen en assisten-
ten kontinu rondjes draaien op de
asfaltbaan buiten de atletiek piste.

.... Sinds 1989 heeft de 24-urencross plaats
op het einde van oktober. Voordien joeg
Sportraad de studenten de arena in op
het einde van november of zelfs in het
begin van december. Het doorgaans
slechte weer - regen, koude en wind -
noopte de organisatoren er toe de
grootste sportklassieker van het akade-
miejaar een maand te vervroegen. De
tijden van doorweekte lopers met bevro-
ren ledematen en modder tot achter hun
oren behoren nu definitief tot het
verleden. Het kan natuurlijk nog wel nat
en koud zijn in oktober, maar vergeleken
met de soms Siberische temperaturen en
sneeuwvlagen van weleer zijn de loop-
kondities tegenwoordig optimaal.

Klapstuk - 'Après-midi', de koreografie
van het Franse duo Héla Fattoumi en
Eric Lamoureux, was vorige vrijdag-
avond te bewonderen in de Stads-
schouwburg. Het stuk komt traag op
gang. Op een zachtjes lichter wordende
scène balanceert de frêle Fattoumi en-
kele minuten op het geluid van gonzende
insekten. Tenslotte vleit ze zich neer in
een metalen schommelstoel, opgesteld
tegen een van de drie witte wanden die
het dekor vormen. De verschijning van
een danser op het podium krijgt, door
het kontrast met het kontempIerende
heen en weer schommelen van Fat-
toumi, een flitsend effekt, waarvan de
toeschouwer zich ook tijdens de rest van
de voorstelling nauwelijks herstelt: La-
moureux stormt vanachter een paneel
naar voren en voert een reeks akrobati-
sche toeren uit die beelden oproepen van
de grondoefeningen op het wereldkam-
pioenschap turnen. Tenslotte laat hij zich
·plat op zijn rug vallen, roerloos. De
interventie heeft nog geen tien sekonden
geduurd. Een moment later rent Eric
Affragan de dansvloer op. Ook hij
maakt de vreemde 'rugsprong'.

Meteen is de toon van het 55 minuten
durende stuk gezet. De rest van de

ANTI-RACISME
STER PROPAGEERT PROPERE,TAAL
In 1988 vonden enkele Antwerpse
studenten het nodig om, naar het voor-
beeld van Scholen zonder Racisme, de
Vlaamse studenten te sensibiliseren en te
mobiliseren ·tegen de steeds groeiende
vreemdelingenhaat. Zo ontstond Stu-
denten tegen Racisme, kortweg STeR.
Ze zochten kontakt met de Leuvense
werkgroep anti-racisme van Sociale
Raad, met de bedoeling een nationaal
netwerk op te zetten met STeR-afdelin-
gen in alle universiteitssteden. De werk-
groep doopte zich om tot S'Iek-Leuven
en trad toe tot de nationale STeR-bewe-
ging.

STeR wil een pluralistisch-dernokra-
tische beweging zijn die studenten,
zowel aan universiteiten als aan hoge-
scholen over heel Vlaanderen, aktiveert
tegen racisme en voor een multikulturele
samenleving. Vooral tijdens de eerste
jaren werd er gewerkt rond het koncept
van 'universiteit en hogeschool zonder
racisme'. Vorig jaar ondertekenden bij-
voorbeeld 60% van de Leuvense studen-
ten uit de fakulteiten pedagogische en
psychologische wetenschappen en poli-
tieke en sociale wetenschappen de petitie
voor een 'fakulteit zonder racisme'. Als
bewijs van hun anti-racistische instelling
mochten deze fakulteiten vorig jaar een
bordje ophangen waarop 'fakulteit zon-
der racisme' prijkte. Tijdens het wer-
kingsjaar 1990-91 werden ook aan (DDK/~W)

de best geklede loper of loopster, het
snelste rondje achteruitlopen, een rondje
jongen met meisje op de rug, de meeste
rondjes in één uur, de loper en loopster
met de meeste of de minste kleren, het
origineelste gerecht, de mooiste stand,
enz. Industria (Industrieel ingenieurs),
VTK (Burgerlijk ingenieurs), VRG
(Rechten) en Landbouwkring sloven
zich op dat gebied gewoonlijk serieus uit.
Opgestapelde bierbakken, strobalen of
andere ingenieuze konstrukties, tijdens
de 24-urenloop vindt men het alle-
maal.

Het zijn tevens dezelfde kringen,
samen met Apolloon (studenten Licha-
melijke Opleiding en Kinesiterapie) en
Ekonomika die vooraan eindigen in het
eindklassement. De strijd om het hoog-
ste schavotje gaat echter al sinds jaar en
dag tussen Apolloon en VTK. Toen deze
laatste kring in 1987, mede dankzij een
A-team (de beste lopers bij elkaar), de
overwinning behaalde en het toenmalige
rekord op 941 ronden bracht, beloofde
de ingenieurskring ten laatste in 1992 de
kaap van de 1000 rondjes te halen. In de

tussentijd hebben de Sportkotters het
ronde rekord op 975 gebracht, dat 'bete-
kent gemiddeld I '28" per ronde. Om
I000 ronden te halen zullen de lopers en
loopsters een gemiddelde van 1'26"
moeten halen. Het persoonlijk rekord
mag dan wel op I '09" liggen, het aantal
sporters die dergelijke tijden presteren,
'lopen' er niet al te veel rond.

Het meest prestigieus rekord is wel-
licht dat van het hoogste aantal rondjes
per deelnemer. Vorig jaar verpulverde
een loper van Artsen Zonder Grenzen
het toenmalig rekord van 8art Cuypers
(156 ronden) en bracht het op 200 ron-
den - meer dan 100 km dus.

Kortom, er valt altijd wat te beleven
. tijdens de 24-urenloop. Het is trouwens
eveneens een unieke gelegenheid om
verschillende kringen in één happening
samen te brengen. Het interdisciplinair
kontakt werkt ook in sportieve kontekst
verruimend en mondt vaak uit in
eeuwige vriendschappen of een beetje
meer misschien.

Bigband
Patriek Staudt

De Interfak Bigband werft nieuwe leden
aan. Dit ensemble bestaat uit studenten
en personeelsleden van de universiteit
die eenmaal per week in een ontspannen
sfeer samen muziek maken. Op het
repertoire staan naast bekende nummers
uit de jaren veertig ook modernere
bewerkingen van jazz standards met
plaats voor improvisatie. De Dixieland
brengt oudere jazz in een kleinere
bezetting. Iedereen die vlot muziek kan
lezen en één van de volgende instrumen-
ten bespeelt is van harte welkom op de
eerste repetities: trompet/bugel, saxo-
foon, klarinet, trombone, elektrische
gitaar, bas, slagwerk, piano, banjo. Er
wordt geen proef afgenomen van kandi-
daat-leden. Ook als je niet over een eigen
instrument beschikt, kan dit probleem
opgelost worden. Repetities vinden
plaats elke maandag van 19.30 u' tot
20.30 u (Dixieland) en van 20.30 11 tot

Harde werker (m/v)
Lokozoekt ter ondersteuning van de wer-
king van haar Sociale Raad, voor het aka-
demiejaar 1991-'92 één halftijdse kracht
(19,5 uur per week). Van het personeelslid
wordt verwacht dat zij/hij de AVvan de raad
praktische en inhoudelijke ondersteuning
verstrekt om tot een doordacht beleid te
kernen. Kandidaten zijn zeer dynamisch en
beschikken over degelijke organisatorische
en administratieve kapaciteiten. Zij zijn op
de hoogte van de werking van de AVvan
Sora en van de verschillende funkties van
de Raad in het medebeheer van de Sociale
Sektor. Interesse in de problematiek rond
studiefinanciering, huisvesting, gezond-

22.00 u in het Arenberginstituut,
Naamsestraat 96 (2de verdieping). Kon-
takt: Bart Preneel ~ 22.09.31

Griep
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het
Medisch Centrum voor Studenten een
griepvaccinatie tijdens de' maand no-
vember. Vorig jaar moesten honderden
studenten het bed houden tijdens de
decemberepidemie. Met een inenting
kan men zich relatief goed beveiligen
tegen griep. De vaccinatie geeft een
bescherming bij 80% van de ingeënte
personen. Neveneffekten zijn te ver-
waarlozen. Dit jaar kunnen studenten
zich laten inenten op 5, 6 en 7 november,
telkens van 12.00 tot 13.00 en van 18.00
tot 19.00 uur. Men dient zich vóór
31/ LOin te schrijven via de jaarverant-
woordelijke of op het Medisch Centrum
zelf (Van Dalekollege, Naamsestraat 80,
'Zi!l' 28.44.20).

heidszorg, studentenrestaurants en alles
wat verder met de sociale positie van de
studenten te maken heeft, is een absolute
noodzaak. De kandidaten moeten de stu-
denten kunnen bijstaan in de verdediging
van hun belangen indeze aangelegenheden.
Het personeelslid zal werken met een be-
diendenkontrakt dat afloopt op 31 augustus
1992. Schriftelijke sollicitaties, met Cv, moti-
vering en vermelding van speciale nuttige
kwaliteiten moeten ten laatste donderdag 24
oktober om 17.00 uur op het sekretariaat
van Sociale Raad aankomen, bijKris Hen-
drickx, 's Meiersstraat 5, Leuven. Sollicitan-
ten moeten aanwezig zijn op een van de
eerstvolgende AV's van Sociale Raad. De
kandidaten zullen hiervoor persoonlijk uitge-
nodigd worden.



lopend scheldwoorden, een uiterst sub-
jektief jargon en vaak bombastische taal)
en de bewondering voor de grondige
dokumentatie (uiterst gedetailleerd fei-
tenmateriaal, uitvoerig geannoteerde
hoofdstukken), valt of staat iedere beoor-
deling van dit boek immers met de
ideologie van de lezer.
Voor wie overtuigd is van het ultieme

gelijk van het westerse model (variant
Fukuyama) is 'USSR: de fluwelen con-
trarevolutie' ongetwijfeld een walgelijk
boek, een smaadschrift dat best ter
plekke verbrand wordt. Voor de eigen
PvdA-militanten is het boek dan weer
een must, en de rest situeert zich wellicht
ergens daartussen.

Uiteindelijk speelde Ludo Martens
het wel klaar om, in een tijd dat de
meeste KP's zichzelf gewoon afschaffen,
binnen zijn discours een koherente
analyse te schrijven. Tegelijk biedt de
centrale stelling van Ludo Martens aan
zijn medestanders tenminste enig toe-
komstperspektief "Het marxisme-leni-
nisme werd niet verslagen tijdens de
'fluwelen revoluties', om de eenvoudige
reden dat het niet deelnam aan deze
schermutselingen." De revisionisten, dié
hebben pas een goed pak slaag gekre-
gen.
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Sire, er zijn geen kommunisten meer

Het revisionisme failliet
A Is het regent in Moskou, druppelt het vandaag zelfs in Brussel,

goed tweeduizend werst verder. Terwijl ze ginds Marx en Lenin
wegkieperen, ontdekt in België de KP haar eigen zinloosheid en

heft zichzelf op. Er blijven hier dus nog 'slechts' twee kommunistische
partijen over: de trotskistische Socialistische Arbeiderspartij (SAP) en de
Marxistisch-Leninistische Partij van de Arbeid (PvdA). Ludo Martens,
sinds mensenheugenis voorzitter van de PvdA, schreef zijn visie op de
recente Oosteuropese ontwikkelingen neer in 'USSR-de fluwelen
contrarevolutie'. Hoewel de Franstalige versie van dit boek al enkele
maanden in de handel ligt, is de Nederlandse vertaling een tiental
pagina's dikker. Sindsdien heeft Janajev zichzelf immers tot een voetnoot
in de Sovjet-geschiedenis gepromoveerd. En kon Ludo Martens zijn
analyse weer eens op punt stellen.

Dat laatste is zelfs niet denigrerend
bedoeld. Hedendaagse geschiedschrij-
ving laat immers weinig ruimte voor
historisch perspektief: een beoordeling
die vandaag juist lijkt, is in no time
gedateerd. 'Akademische' historici han-
teren dan ook een veiligheidsmarge van
tien jaar. Berichtgeving over meer re-
cente gebeurtenissen rekenen zij tot de
joemalistiek. Dat is meteen de vooraf-
gaande beperking van Martens' boek:
waarschijnlijk zal hij binnen afzienbare
tijd een aantal van de nu geponeerde
stellingen moeten aanpassen, nuanceren
of kompleet herzien. Anderzijds is de
verschijning van 'USSR: de fluwelen
contrarevolutie' belangrijker dan op bet
eerste zicht lijkt. Het is bij ons weten een
van de eerste, zooiet de eerste, kommu-
nistische evaluatie van de Oosteuropese
omwentelingen. Daarom alleen is bet
boek het lezen waard: we bebben nog
niet dikwijls de stem geboord van wat
traditioneel 'de andere kant' beet. Om-
wille van dat internationale belang
verzorgde uitgeverij Epo eerst de Frans-
talige versie. Naar verluidt wordt er
trouwens gewerkt aan nog meer verta-
lingen, ondermeer in bet Russisch.
Wie PvdA-militanten ook maar een

beetje kent - en iedereen die zich ooit
aktief heeft ingezet voor een 'goeie zaak'
ként ze -, weet dat ideologische soepel-
heid niet hun meest opvallende kwaliteit
is. Daarom ook dat de inleiding van het
boek w verrast volle 25 pagina's lang
formuleert Ludo Martens een onafge-
broken metodiscbe twijfel. Hij geeft een
overzicht van alle foute analyses en
praktijken van de laatste decennia, en
dat zijn er oogal wat. Zo oordeelt
'maoïst' Martens dat de Chinese KP
grondig fout zat ("dogmatiscb en mis-
plaatst") in haar ongenuanceerde afwij-
zing van de ekonomiscbe politiek van
Chroesjtsjov. Eveneens veroordeelt de
'stalinist' Martens de ekstreme en arbi-
traire beslissing van Stalin om na bet
17de Partijkongres van de Bolsjevisti-
scbe Partij ongeveer duizend afgevaar-
digden te veroordelen en een groot
aantal van ben te eksekuteren. Dat lijken
misschien evidente veroordelingen,
maar wie bet klassieke linkse discours
ook maar enigszins kent, begrijpt dat bier
een aantal oude taboes worden verbro-
ken.
Bikkelhard is Ludo Martens over de

USSR in bet Breznjev-tijdperk, een
periode die hij vroeger typeerde als
'sociaal-fascisme'. Vandaag schrijft hij
over Breznjev: "Hij ondersteunt bet

'socialisme' van Saïd Barre in Somalië,
maar even later verandert hij van kamp
en omarmt de putschisten die in Ethiopië
net een staatsgreep hebben gepleegd.
Vanaf nu zal Mengistu 'socialisme' fabri-
ceren en Breznjev zal hem de wapens
verschaffen voor eindeloze interne oor-
logen. ( ...) Dan komt de ekspeditie in
Afgbanistan: bonderdduizend doden tij-
dens de pacifikatie. Parasitisme en skle-
rose in de binnenlandse politiek. Psy-
chiatrische ziekenhuizen voor de kontes-
tanten. Militarisatie van de jeugd. Een
ritueel, saai marxisme." (p.29)
Tegelijk maakt Martens duidelijk dat

er één zaak is waaraan niet - nooit -
getornd wordt. Martens wil een nieuwe
analyse ("reeds te lang hebben we
oogkleppen opgezet"), maar enkel met
"het marxisme-leninisme zoals wij het
begrijpen" als uitgangspunt. Hiermee
trekt hij zijn lijnen: wie eerlijk gepro-
beerd heeft om een kommunistische
maatschappij op te bouwen, kan op
Martens' principiële steun rekenen. Wes-
terse destabilisatie-pogingen worden dan
weer onverbiddelijk ontmaskerd, maar
w mogelijk nog harder is zijn oordeel
voor 'revisionisten' - Martens noemt
kommunisten die bepaalde toegevingen
doen aan het westers systeem 'revisionis-
ten'. Dat is meteen de rode draad
doorheen Martens' boek: het zijn niet de
kommunisten, maar een kombinatie van
revisionisten en 'demokraten' (vaak aan-
geduid als 'CIA-agenten') die Oost-
Europa aan het kapitalisme hebben
uitgeleverd.
Neem bijvoorbeeld de passage over

de militaire interventies in Hongarije in
1956. Hongarije had van 1920 tot 1945
een fascistische diktatuur gekend onder
generaal Horthy. Nadien nam de Hon-
gaarse KP de macht over. Na een interne
strijd binnen die KP, kregen verschil-
lende vroegere medestanders van die
Horthy opnieuw belangrijke funkties
aangeboden door premier (en 'revisio-
nist') Imre Nagy. De bekendste onder
ben was wellicht de rooms-katolieke
kardinaal Midszenty, die Horthy gedu-
rende zijn bele regeerperiode haast
onvoorwaardelijk steunde. Na de kom-
munistische machtsovername zette Mids-
zenty zich scherp af tegen de nieuwe
machthebbers, en ijverde hij voor de
rebabilitatie van oorlogsmisdadigers.
Die houding moet toen niet evident
geweest zijn: niet alleen bebben ekstreem-
fascistische Pijl kruisers tijdens de laatste
maanden van de oorlog een onvoorstel-
baar schrikbewind gevoerd, maar ook

REKTOR
VERONTSCHULDIGT ZICH

In een brief aan de lezer van de voorlezing van de speech. Ondertus-
studentenspeecb heeft rektor Dille- sen waren de betreffende passages
mans zicb verontscbuldigd voor zijn door de studenten reeds bijgeschaafd.
reaktie hierop tijdens de akademiscbe Deze kleine aanpassingen zijn de
zitting, naar aanleiding van de ope- rektor ontgaan: "Bij het beluisteren
ning van het oieuwe akademie jaar van uw toespraak meende ik alle
(zie Veto 2). Tevens geeft bij hierin elementen die ik voordien gelezen had
aan hoe dit misverstand ontstaan is: te boren, maar ik moet naar het einde
's morgens voor de openingsplecbtig- toe verstrooid geweest zijn: ik was nl.
heid had hij reeds kennis genomen in de geest reeds aan het plannen hoe
van de tekst van de studententoe- ik mijn toespraak kon inkorten ver-
spraak. Enkele scherpe passages over mits wij achterop geraakten op de
de huisvestingspolitiek van de uni ver- timing en dan moet het mij ontgaan
siteit waren volgens de rektor "niet zijn dat u niet letterlijk deze scherpe
alleen bijzonder onrechtvaardig maar woorden hebt gebruikt." De rektor
ook volledig onjuist". Hij oordeelde geeft grootmoedig zijn fout toe en
het dan ook opportuun dit recht te drukt zijn spijt hierover uit. Waarvan
zetten in een reaktie meteen na de akte. (PM)

ligt het totaal aantal Hongaarse slacht-
offers tijdens de Tweede Wereldoorlog
bijzonder hoog: 700.000 doden op 10
miljoen inwoners.
Kortom, zo'n 'ekstreern-rechts kom-

plot' (bovendien gesteund door Radio
Free Europe) kan op geen enkele
klementie van Ludo Martens rekenen:
hij oordeelt dat in de gegeven omstan-
digheden een militaire interventie ge-
rechtvaardigd en noodzakelijk was.
Merkwaardig genoeg neemt Martens het
evenmin op voor de tegenstanders van
Nagy. Zowel de binnenvallende Sovjet-
leider Nikita Chroesjtsjov als de met
hem kollaborerende Janos Kadar (de
latere president) worden afgedaan als
revisionisten, die dus geen kommunisti-
sche koers volgden. Zo wordt Kadars
KP getypeerd als een verzameling "bu-
rokraten en opportunisten die in niets
verschillen van de ploeg van Imre Nagy"
(p.l16).

Martens ziet in die Hongaarse toestan-
den (maar ook de 'Praagse Lente') de
preludes van het verval van het spreek-
woordelijke epicentrum van het kom-
munisme: de Unie van Socialistiscbe
Sovjet Republieken. W'è stipten reeds
aan dat Ludo Martens het bewind van
Chroesjtsjov en Breznjev bescbouwt als
een steeds sneller wegglijden op een
hellend vlak. Daarvoor was de USSR in
zijn ogen echter een autentieke kornmu-
nistische staat. Ludo Martens heeft het
dan over de Sovjet unie van Stalin ..
Samengevat komt Martens' visie op

Stalin hierop neer: Stalin heeft de
ongeëvenaarde verdienste gehad om het
achterlijke, tsaristische Rusland in een
tijdsspanne van goed vijftien jaar tot een
moderne, kommunistische staat uit te
bouwen. Bovendien won hij daarna de
oorlog tegen Nazi-Duitsland. Stalin beeft
weliswaar fouten gemaakt - zware
fouten zelfs -, maar Martens vraagt zich
af of die ten eerste niet onvermijdelijk
waren, ten tweede niet aangedikt of
ronduit gefantaseerd werden door de
westerse media, en ten derde of alle
Stalin ten laste gelegde fouten ook wel
echte 'fouten' zijn. Stalins terreur tegen

de koelakken is in Martens' ogen een
rechtvaardige én noodzakelijke klassen-
strijd.
Tegenover het echte kommunisme

van Stalin zet Martens de nieuwe
politiek van Mikhaël Gorbatsjov. Mar-
tens erkent dat de eerste maatregelen van
Gorbatsjov noodzakelijk waren om de
sklerose van Breznjev te doorbreken. Zo
beoordeelt hij het opnieuw stimuleren'
van de politieke diskussie ('perestroika')
als kruciaal voor de 'revolutionaire
moraal'. Alleen blijkt Gorbatsjov de
ingeslagen weg niet te kunnen volhou-
den. Als Margaret Thatcher Gorbatsjov
feliciteert met "Ik ben een overtuigd
voorstander van de perestroika. Het is
een gedurfd en zeer aantrekkelijk idee",
dan beschouwt Ludo Martens dat inder-
daad als stront aan de knikker. Uiteinde-
lijk stelt Martens dat Gorbatsjov haast
van meet af aan geen enkele ontwikke-
ling in zijn land volledig onder kontrole
had, en dat hij nooit en nergens funda-
mentele marxistisch-leninistische opvat-
tingen verdedigd heeft. Bovendien dis-
krediteerde Gorbatsjov door zijn failliet
tal van linkse bevrijdingsbewegingen in
de Derde Wereld. Vandaar de kompli-
mentjes van Thatcher.

Bovenstaande is slechts een 'vliegend
overzicht' van de Oosteuropese geschie-
denis, variant Ludo Martens. Een 'objek-
tieve' beoordeling van dit boek is in onze
ogen onmogelijk. Afgezien van afkeer
van de stilistische anomaliën (om de
twee bladzijden een uitroepteken, door-

Walter Pauli

Ludo Martens, USSR: de fluwelen con-
trarevolutie, Epo, Berchem, 301 pagi-
na's.

Semestereksamens
~ vervolg van p.I
einde van de maand juni moesten
afgelopen zijn. De bedoeling acbter de
vervroeging van het begin van bet
akademiejaar is de beëindiging van bet
eerste semester met Kerstmis. Daarmee
wil de akademische overheid de organi-
satie van baar onderwijs afstellen op het
Europese onderwijs. Ook de organisatie
van het Erasmusprogramma moet de
nieuwe konstruktie verantwoorden. De
Erasmusstudenten zouden hun verblijf
hier kunnen afronden voor Kerstmis
waardoor Kerst en Nieuwjaar thuis
gevierd kunnen worden.

Belangrijker is echter de mogelijkheid
om partieeleksamens te organiseren met-
een na, of zelfs tijdens de kerstvakantie.
De uitslagen van deze proefeksamens
kunnen dan aangewend worden om
eerste kandidatuurstudenten te heroriën-
teren en zo bet slaagpercentage in eerste
kan op te krikken. Tenslotte rolt deze
nieuwe jaarindeling de rode loper uit
voor een 'tweesemestereksamensysteem'.
Dit is een systeem waarbij tweemaal per
jaar op het einde van elk semester
eksamens worden afgelegd over de
gevolgde vakken. Binnen het Buro Aka-
demische Raad en enkele fakulteiten zijn
er heel wat professoren die luidop van
zo'n systeem dromen.

Een grondige analyse van de vier
aangehaalde argumenten roept echter
heel wat vragen op. Hoe wil men streven
naar uniformiteit in Europese kontekst
als de Europese universiteiten allen op
een verschillend tijdstip beginnen? Ook
het Erasmusargument is erg onduidelijk:
binnen Erasmus streeft men immers naar
uitwisselingstermijnen van 6 maanden
tot een jaar in plaats van 3 maanden.
Wat is dan nog het nut van een
verschuiving?

Het nieuwe scenario biedt ook geen
oplossing voor de vele mislukkingen in

eerste kan. Zonder hèt probleem te
ontkennen, moet er op gewezen worden
dat het de jongste jaren ook opgeblazen
wordt. Of wat te denken van de
patetiscbe bekommernis om de 'levens-
lange frustraties' van mislukte studenten,
van wie men op voorhand wist dat ze
geen kans maakten. De helft van de
Leuvense studenten zou dan gefrustreerd
moeten zijn voor de rest van bun leven.
Wat echter met de frustraties van
mensen die onterecht geheroriënteerd
worden en later beseffen dat universi-
taire studies wel degelijk binnen hun
mogelijkheden lagen? Een jaar leven in
de stimulerende omgeving die een uni-
versiteit biedt, is hoe dan ook verrijkend
en dus niet verloren.

Het is duidelijk dat het om een
kompleks probleem gaat, .dat niet ge-
diend is met een geïmproviseerde aan-
pak, en waarbij een meer genuanceerde
benadering aangewezen is. Of is ekono-

mische efficiëntie dan toch het enige
kriterium? Vooraleer men overgaat tot
heroriëntering op basis van proefeksa-
mens, is een gedegen onderwek noodza-
kelijk. . •
Tot slot opent de voorgestelde.inde-

ling de poorten om de Kerstvakantie om
te dopen tot blokvakantie en het eerste
semester af te ronden met een eksamen-
periode in de eerste week van januari.
Het probleem stelde zich de voorbije
jaren trouwens al binnen verschillende
fakulteiten. Vorig jaar nog werd bij de
burgerlijk ingenieurs een voorstel tot
tweesemestereksamensysteem ingediend.
In de rechten kwam men drie jaar
geleden met februari-eksamens op de
proppen. Binnen de landbouwfakulteit
gaan er ook meer en meer stemmen op
in die richting. Tot nu toe hebben de
studenten steeds de boot kunnen afhou-
den. Binnen de vooropgestelde kon-
struktie zal de druk echter groter worden
en het verzet moeilijker.

Luc Christiaensen
Stef Wauters

Deze week in Leuven:

Umberto Eco
van de Universiteit van Bologna
geeft drie lezingen rond het tema

The Quest Of Perfect Language
Op dinsdag 22, woensdag 23 en vrijdag 25 oktober

om 17.00 u in het Monseigneur Sencie-instituut, 10k. 03.18.
Op vrijdag 25 oktober om 11.00 u leidt hij een diskussie-
forum over zijn laatste boek, The limits of interpretation,

op de achtste verd. van het Erasmusgebouw.
Op al deze aktiviteiten is iedereen welkom.
U leest er alles over in de volgende Veto.

1-.

_'
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Maandag Z8 oktober

ten

Volgende week maandag, 28 oktober, verwelkomen
we de studenten met een drankje. je kan in een
ontspannen sfeer door de recentste aanwinsten
snuisteren en nog met een tof cadeau buiten lopen
bovendien. Want Standaard Boekhandel heeft voor
iedere student die voor 1000 frank boeken koopt,
een vrijkaart voor "En nu serieus" klaarliggen *
(met een waarde van 200 frank).

"En nu serieus" is een literair programma dat
j.M.H. Berckmans, Herman Brusselmans, Kristien
Hemmerechts, Tom Lanoye, Hugo Matthysen en
loost Zwagerman verenigt, en dat tien dagen lang
door het land toert onder begeleiding van Marcel

advertentie

De eerste weken van dit academie-

jaar zijn vrij druk geweest voor jullie.

Ook zo voor Standaard Boekhandel.

Onze voorraad aan de universiteit

gebruikte vakliteratuur' gaat in een

recordtempo de deur uit, aan on-

klopbare prijzen. Meer dan ooit is de

winkel koploper onder de Leuvense

boekenverkopers.

Als jij jouw dosis wijsheid al in huis

gehaald hebt, mag je nu de tijd

nemen voor wat rustige lectuur. Met

de Antwerpse boekenbeurs in het

verschiet is het aanbod trouwens

enorm gevarieerd. En we hebben

nog een verrassing in petto.

Vanthilt. Het gezelschap doet Leuven aan op
7 november en Standaard Boekhandel 'steunt het
initiatief.

Zomerwedstrijd Met de studentenopendeur-
dag sluiten we meteen ook onze zomerwedstrijd af.
Een jury van professoren en studenten zal de
prijzenpot van 125.000 frank verdelen over vijftig
winnaars. De beste vakantiekaart jes zullen ook in de
winkel tentoongesteld worden. Ga zeker eens een
kijkje nemen.

• Aanbod geldt zolang de voorraad strekt en is niet van toepassing op de
lijst van reeds sterk in prijs verlaagde studieboeken, te vinden in Veto nr. 2.

WIE DOET BETER?
S daard

BoekhandelBeter op reis met
Insight Guides

NAAM SESTRAAT 57 3000 LEUVEN 016/23.98.21
Meerdan 100 titels, waaronder vast ook
iets over jou reisbestemming.
Te koop bij je Standaard Boekhandel.



Veto, jaargang 18 nr. 4 dd. 21 oktober 1991 11

ZOEKERTJES • Homo- en lesbiennejongeren koepel richt
eventueel nieuwe groepen op In Izegem,
Geraardsbergen, Mol en Oiest. Interesse?
Schrijf Dambruggestraat 204 3,2060 Antwer-
pen . .:.. 03 233.25.02.
• Homo- en lesbiennejongerenkoepel richt
nieuwe groepen op In Oostende, Wevelgem,
Deinze, Aalst, Smt-Nklaas, Borgloon en Eis-
den. Schrijf Dambruggestraat 204 3, 2060
Antwerpen. _ 03 233.25.02.
• Gezocht: eerste kanners G.D.w Profiel:
zoals Ellzabeth .
• Geschiedenisstudenten I Het Neo-Autori-
tair Front zal jullie binnenkort verlossen van
dat inkapabellinks presidium. Leve de Grote
Roerganger
• Wie wil zich in de week van 3 tot 8
november enkele uurtjes vrijmaken om mee
te werken aan de 11.11.11-studentenaktie.?
Vergadering wo 23/1 0 om 20.00 u in 't Stuc of
laat een berichtje achter in de Wereldwinkel.
• Croc donne rèndez-vous pour pondröme
au Supercity, mercr. 23/10 entre 20.00 et
20.15 h, en bas, à I'escalier central : Ie dernier
tournée générale ...
• Kaas- en wijnavond voor alle KSJ-kot-
studenten, op do 24/10 om 19.00 u, in zaal
Universum, Hooverplein, org. KSJ Brabant.
• Zeer goed berijdbare fiets voor 800 frank.
Eeuwfeeststraat 71, Kessel-Lo.
• Aan de gele kanaries: als jullie ons enkele
stukken space cake offreren en een leuk
liedje kwinkeleren, zullen we jullie met meer
dan een glimp vereren. De Zwarte Raven.
• Marjan, Petra, Kobe, Tina, IIse: do 24/1 0 om
21.00 u aan de POS. Andere toffe zijn ook
welkom. Tot dan, croc!
• Volleybalploeg op zoek naar spelers voor
liefhebberscompetitie (vr.avond): 'fj" 23.30.05
• Wie rijdt er mee op zondagavond van
Kortrijk naar Leuven? Vier plaatsen vrij. Info:
Karel D'Hulst, Schapenstr. 114 (na 20.00 u) of
bel 056/22.06.58 (weekend).
• Lucy, my sperms will be alive and kicking at
the Scorpio party on wednesday. Andy.
• Vick, wil je je paard voortaan thuislaten?
• Wie heeft er op de landbouwfuif van 15 okt.
in de Thier een grijs met roze K-WAY én
kodeks gevonden? Gelieve die terug te
bezorgen aan Katrien Van den Bruel, De
Lignestraat 16, Heverlee. De twee bierglazen
moogt ge houden.
• Echte stripkenners gevraagd voor het oplos-
sen van konflikten op Sora. De verschrikke-
lijke R-fraktie.
• Annabel, zelfs al moet je zwijgen in statis-
tiek, het wordt een groots jaar voor groep
vier ...

• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
lingen. Chris Rosselle T 20.70.77

• Wanneer zal Herman S. eindelijk de geest
geven? Hij hoeft zelfs niet eens eerst helden-
daden te verrichten! De verschrikkelijke R-
fraktie.

• Plastieken Alma-frietbakjes. Ook totalwei-
geraar? Volgende week komen de zoekertjes
je halen.

• Zwarte jeansvest. merk Conrad, verloren
op Scorpio-fuif van woensdag 16/10. Bewijs
nu eens dat progressief zijn ook gelijk is aan
eerlijk zijn en breng ze terug naar Frederik,
Pieter Coutereelstraat 10. Dank.
• DJ met nationale referenties zoekt werk in
Leuven. Zowel voor studenten-TD's als tijde-
lijk In ambiancekafee. Voor meer informatie
en besprekingen z.w. Stefan Miermans,
Layensplein 2 bus 101, 3000 Leuven.

o MEUWISSEN
• Sax, trompet en aanverwanten: jazzimpro-
visatie donderdag, MT 02.20 om 16.30u.
• De CVP - intussen omgedoopt tot Neo-
Autoritair Front- dankt alle geschiedenis-
studenten voor het vertrouwen. Datum van
staatsgreep volgt later.
• Aan de sukkelaars van 78: wij hopen ook
op gezellige bilaterale kontakten ondanks
jullie beruchte zwijnereputatie! Tot nader
bericht. 76.
• Radio Estavoy, de nieuwe alternatieve en
prettig gestoorde studentenradio, zoekt luis-
teraars.ledere woensdag vanaf 21 uur op FM
103.3
• Jolé, chirokot, houdt di. 22 okt. een toffe
spel-, dans- en zangavond. Alle chirosympa-
tisanten zijn welkom om 20.15u aan Jolé of
om 20.30u aan het R.C.
• Hierbij verklaren wij het jachtseizoen op-
nieuw voor geopend! China Blue, Rozebottel
en NV!
• Jan, jongen, de enige die wat bezadigder
gaat moeten zijn, ben jij!
• Hoi, meter Katrien! Kom eens afspreken
voor een etentje. Jan.

• Studente aan St.-Lukas, Brussel vraagt
dringend jonge matroos (met bros en uniform)
voor opnamen tijdens het weekend van 19 en
20 oktober. Akteerprestaties zijn niet vereist.

22.34.71 (vragen naar An, evt. tel. nr.
opgeven).
• Gezocht: sparringpartner voor konditietrai-
ning op sportkot. 3x per week. ma, woe, vr om
18.00u. Ernstig maar niet kompetitief. Steven.

20.12.06. (tss. 19.00 en 20.00u)
• Geert en Paul, bedankt voor het avondje
vrouwenplezier .. Na de beloofde champagne
volgt toch een kulinair hoogstaand etentje?
Vanwege Wild at Heart.

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-
menten, optredens .~

en fuiven ~..
BARCOVISION: 5000 fr.
DIS C 0 BAR: 4000 Ir , 106 7 8 9234 51
tel. 016/201.301
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• Werkgroep 'Red de boom op Sora van een
gewisse ondergang' zoekt dringend finan-
ciële steun. Wendt u tot de R-fraktie
• Wil je di. 22 okt. meedoen aan de spel-,
dans- en zangavond van het chirokot? Kom
dan om 20.15u naar de Tiense Vest 128 of om
20.30u naar het R.C.
• Pieter VDKH: ik ben geen fascist en andere
verhalen. Lang leve Guns'n Roses. Groetjes,
Jane the Ripper.
• Diane, it's wednesday, 10.54 p.m., and I'm
now leaving for the Scorpio-party. Agent
Cooper.
• Hallo allemaal. Ik ben Ellen. Ik heb een kot,
een fiets ... en zelfs een surfplank!! En ik zoek
365 minnaars. _
• Abulafia, middeleeuws kabbalist, tovert uw
manuskripten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia:
tekstverwerking-Iaserprints. Tiensestr. 177.

29.22.77. 10.00-12.00u. 14.00-16.00u.
• Abonneer u nu op het nieuwe mdl. (8 tot 20
pp.) tijdschrift: de homo- en lesbiennejonge-
renkrant : 200 fr. (open omslag) of 500 fr.
(gesloten) op rek.nr. 001-2063737-41 van
HLJK vzw.
• Koop uw CD's per post: gemakkelijk en
voordelig! Alle genres, alle titels verkrijgbaar
aan de laagste prijs. CD van de maand = Dire
Straits, On Every Street - 559 fr. Vraag
vrijblijvend info bij CEDEPOST, postbus 16,
3001 Heverlee, Ir 20.21.50
• Tikken van alle tesissen, teksten, weten-
schappelijke teksten op komputer met laser-
printer. van 9-18u m 35.06.01. Na 18u of
weekend '<Ir 23.54.76
• Gevraagd: Tweetallen van proefpersonen
- dwz personen die regelmatig met elkaar
spreken - voor beoordelingsonderzoek. Duur
ongeveer 15 minuten. Beloning: 200 frank

28.59.99

Horizontaal - I Heilige die door haar eigen vader werd onthoofd -
Meer dan goed is 2 Het ververen - Frans filosoof 3 Klage, zanike -
Koppels 4 Voorzetsel - Mansnaam - Gezang van een vogel 5 Opgeld
- Afgelopen 6 Vervoermiddel - Oorlogsgod 7 Brok, stuk -
Levenskiem - Muzieknoot 8 Loofbomen - Dommekracht 9 De baas
spelen - Nuttige 10 Zoogdier - Langharige jachthond.

advertentie VERHUUR
VAN GELUIDSINSTALLATIES

MET OF ZONDER DISC·JOCKEY

DANCE
DELIGHT
TEL. 016/23.30.86

Vertikaal - 1 Aartsbisschop van Keulen, broer van Otto I -
Londense buurt 2 Fijn-stoffelijk omhulsel - Titaan die de hemel torst
3 Richel - Fijne geur 4 Registratie van de hersenaktiviteit -
Middeleeuws godsdienstig kerstlied 5 Spil - Vakantieherinnering -
Vervalst 6 Snel, vlug - Vreemde munt - Later dan 7 Meer in de
Sovjet-Unie - Loofboom 8 Drietallen - Rondedans 9 Arm van een
handkar - Cultusgebruik 10 Zwemvogel - Vlaskam.

19.15 u DANS J. Providëncia, in Stuc, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
19.15 u DANS Camacho, in de Vlamingenstr. 83, toeg. 80/120, org. Klap-
stuk.

20.00 u DEBAT Debat met de jongerenvoorzitters van de CVp, in MT 22, org.
COS Leuven.

20.00 u KONCERT door het BRT-Filharmonisch Orkest olv. Alexander
Rahbari, met Duo Crommelynck (piano), in Koncertzaal Lemmensinst.,
Herestr. 53, toeg. 200, org. Koncertvereniging van het Lemmensinst.

20.00 u KONCERT Uitreiking van de prijs 'Cera - Jeugd en Muziek
Vlaanderen 1991', koncert gegeven door het BRT-Filharmonisch orkest
o.l.v. Alexander Rahbari, in Lemmensinstituut, Herestraat 53, toeg. 1501
300. .

20.00 u VERGADERING Aiesec ledenvergadering, in E~nomikabar, org.
AlESEC. •

20.30 u DANS Mudances (Barcelona) brengt 'Atzavara' (1991), in stads-
schouwburg, toeg. 200-700, org. Klapstuk.

22.30 u DANS Rosette De Herdt (Dendermonde) brengt 'Kamer op het meer
over karmijnrood in poeders van goud'(1991), in Klapstukstudio, Arenberg-
instituut, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

19.15 u DANS Guergué, in Soete zaal, Arenberginstituut, toeg. 80/120, org.
Klapstuk.

19.15 u DANS Cam ac ho, in de Vlamingenstr. 83, toeg. 80/120, org. Klap-
stuk.

20.30 u DANS Mudances (Barcelona) brengt 'At.zavara'(1991), in Stads-
schouwburg, toeg. 200-700, org. Klapstuk.

22.00 u FUIF van Radio Scorpio, in Belgisch Kongo.

o ()' 0 R A N N DONDERDAGVANDERMAESEN

MAANDAG 12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 op aanvraag, in Stuc
(videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.

16.00 u GESPREK Mark & Vesna meet.. Angels Margerit, in Kafee Metropole,
toeg. gratis, org. Klapstuk.

12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 u op aanvraag, in
Stuc (videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk ..

12.30 u KONCERT Kompatriota, een Belgisch-Argentijns ensemble, speelt
samen met Poll Bess (piano) en Juan Masando (gitaar), in Inkomhal U.Z.
Gasthuisberg, Herestr., toeg. gratis, org. Paul Bessemans.

16.00 u GESPREK Mark & Vesna meet ...19.151, in Kafee Metropole, toeg.
gratis, org. Klapstuk.

19.00 u VOORSTELLINGSAVOND, in Aud. Eyskens (00.10), Dekenstr. 2, org.
Aiesec.

19.15 u DANS Mark Murphy, in Stuc, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
19.15 u DANS O'Connor, in de Vlamingenstr., toeg. 80/120, org. Klapstuk.
20.30 u DANS Fabre (Antwerpen) danst 'Sweet Temptations', in Stads-

schouwburg, toeg. 200-700, org. Klapstuk.
20.30 u VIDEO-AVOND, in Blijde Inkomststr. 106, toeg. gratis, org. Liberaal

Vlaams Studenten verbond.

r-----------() •o-----~----.
EKONOMIKA l!l21/10: Startontgroeningsperiode. Peter-
en meterverklezing, in Lido. l!l 23-24/10: Behalen vierde plaats
24-urenloop, in Sportkot l!l 25/10: Night of the Proms. l!l 29/10:
Onderwijsvergadering.

FARMACEUTIKA l!l25/10:FarmagaatnaarNightof!he
Proms.1!) 30/10: Doop en Doop-TD, In Albatros.

GERMANIA I!) 21/100m21.00 u: Cocktailavond eerste lic.,
In praatkamer Fak, I!) 28/10: Presidiumvergadering, in praatkamer
Fak.

HISTORIA I!) 21/10 om 20.00 u: Kaas- en wijnavond voor
kandidaturen. Kaarten op permanentie, in Isol. l!l 22/10 om 20.00 u:
Kaas- en wijn avond voor licenties, kaarten op permanentie, in lsol. l!l
23-24/10: 24-urenloop: loop de poten van je ga~ als we winnen is er een
vat, in Sportkot.

INDUSTRIA l!l 23/10 om 19.00 u: Start 24 Uren-Loop, in
Sportkot I!) 25/10: Night of !he Proms.

KLiO I!) 21/10om 14.00-19.30 u: Klio tapt in de Fak. l!l 22/10 om
21.00 u: presidiumvergadering, in 's Meiersstraat 5.

MEDICA I!) 22/10 om 19.30 u: Centrale Raad. I!) 22/10 om
21.00 u: HORRORNIGHT, in Doe's bar. lil 23/10: WG Artsen zonder
Grenzen: sponsoraktie tijdens 24-uren. lil 24/10: WG Artsen zonder
Grenzen: spoosoraktie tijdens 24-uren,

POLlTIKA 11121/10 om 20.00 u: Kringvergadering, in Politika
111 24/10 om 19.00 u: Night ei tie Proms. Nog 9 buspIaaIsen vrij.

ROMANIA 111 21/10 om 20.00 u: Peter- en Meterawnd, in
Universum.

VRIJDAG
12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 op aavraag, in Stuc
(videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.

16.00 u GESPREK Mark & Vesna meet... 19.15 2, in Kafee Metropole, toeg.
. gratis, org. Klapstuk.
19.15 u DANS J. Providëncia, in Stuc, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
19.15 u DANS Mantero, in Soetezaal, Arenberginstituut, toeg. 80/120, org.
Klapstuk.

20.30 u DANS Rosette De Herdt (Dendermonde) brengt 'Kamer op het meer
over karmijnrood in poeders van goud'(1991), in Klapstukstudio, Arenberg-
instituut, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

DINSDAG
12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 op aanvraag, in Stuc
(videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.

16.00 u GESPREK Mark & Vesna meet... Jan Fabre, in Kafee Metropole, toeg.
gratis, org. Klapstuk. -

19.15 u DANS Guergué, in Soetezaal, Arenberginstituut, toeg. 80/120, org.
Klapstuk.

19.15 u DANS Mark Murphy, in Stuc, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
20.00 u.A VOND met zang, dans en spel, in Chirokot Jolé, Tiensevest 128.
20.00 u KONCERT Arenbergkoor speelt samen met La Chapelie de Lorraine

'Wachet auf, ruft uns die Stimme', in Sint-Jan-de- Doperkerk, Groot
Begijnhof, toeg. 200, org. Arenbergkoor.

20.30 u DANS Rosette De Herdt (Dendermonde) brengt 'Kamer op het meer
over karmijnrood in poeders van goud' (1991 ), in Klapstukstudio, Arenberg-
instituut, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

20.30 u KONCERT Combattimento Consort (Amsterdam) speelt in het kader
van Musiqua Antiqua Leuven 1991, met werken van Biber, Telemann, ..., in
Pieter De Somer Aula, de Beriotstr. 24, toeg. 450, org. Musiqua Antiqua
Leuven. •

22.00 u GEBEDSAVOND, iJl Jan Stasstraat 2, org. Taizé.
22.00 u VERGADERING van Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu-

bescherming (JNM), in de Peylkoker.

ZATERDAG
19.15 u DANS Mantero, in Soetezaal, Arenberginstituut, toeg. 80/120, org.

Klapstuk.
19.15 u DANS Nunes, in de Vlamingenstr. 83, toeg. 80/120, org. Klapstuk.
20.30 u DANS Rosette De Herdt (Dendermonde) brengt 'Kamer op het meer
over karmijnrood in poeders van goud' (1991), in Klapstukstudio, Arenberg-
instituut, toeg. 280/350, org. Klapstuk.

ZONDAG
11.00 u GITAARRECITAL Jan Wouters speelt barok, blues, wals, ... met
komponisten als Duarte, Torroba, Tempestini, Blyton, ..., in CC Oratoriënhof,
Mechelsestr. 111, toeg. 150, org. CC Oratoriënhof.

15.00 u CIRKUS Het Oost-Hilariaans Staatscirkus, door Gebakken Eieren, in
Aud. Minnepoort, org. CC Romaanse Poort.

VRG 111 De hele week: Kampagne- en verkiezingsweek jaarpresi-
dia. I!) 22/10 om 21.00 u: Peter-en meteravondeerstekan.metkabare~
in Alma 2.l!l 23-24/10: 24-uren: Behalen van plaats vóór Ekonomika, in
Sportkol

VT~1/10om2O.00 u:Onderwijswerkgroep, in ac.s 22/100m
19.00 u: lweedehandskursusverkoop, in R.C .. l!l 22/10 om 20.00 u: The
Wallk: zeven Belgische vrouwen hebben de volledige' Chinese muur
bewandeld; zij doen hun verhaal met inbegrip van dia's en filmreportage,
in Grote Aula, ink. 80/150. I!) 22/10 om 20.00 u: OWC: onderwijswerk-
groep voor alle POK'ers. in R.C .. I!) 28/10: China-avond: kontaktavond
presidium- proffen-jaa.rverantwoordelijken.

MAANDAGWOENSDAG
10.00 u FESTIVAL rond kinder- en jeugdt,eater, in Aud. Minnepoort, org. CC

Romaanse Poort.
16.00 u GESPREK Mark & Vesna meet., 19.153, in Kafee Metropole, toeg.
gratis, org. Klapstuk.

19.15 u DANS Bizarro, in Klapstukstudio, toeg. 80/120, org. KLapstuk.
19.15 u DANS Nunes, in de Vlamingenstr. 83, toeq. 80/120, org. Klapstuk.
20.30 u DANS Nadir (Venetië) brengt 'Quaderni in ottavo' (1991), in Stuc, toeg.

280/350, org. Klapstuk.
20.30 u VIDEO-AVOND, in Blijde Inkomststr. 106, toeg. gratis, org. Liberaal

Vlaams Studentenverbond.

12.00 u VIDEO Videoteek van Fabre en Verdin, tot 18.00 op aanvraag, in Stuc
[videoruimte), toeg. gratis, org. Klapstuk.

13.00 u KONCERT door het Trio Klassikum met Divertimenti van Mozart voor
drie bassethoorns, in Voormalige Minderbroederskerk, Kadee, Vlamin-
genstr. 39, toeg. gratis, org. Kultuurkommissie K.U. Leuven.

16.00 u GESPREK Mark & Vesna meeLRosette de Herdt, in Kafee Metropole,
toeg. gratis, org. KLapstuk. '

19.00 u 24 UREN-LOOP Grootse sportmanifestatie: welke kring of organisatie
loopt het meeste rondjes, eindigt donderdag 19.00 uur, op het Universitair
Sportcentrum, org. Sportraad. Sportkot.



Veto sprak met Dieter Lesage

Wie is bang voor de filosofie l
De laatste tijd is er in intellektuele middens een diskussie aan de gang rond de

vraag of filosofie al dan niet als apart vak in de laatste jaren van het
middelbaar onderwijs moet worden ingevoerd. Wettelijk is daartoe

inderdaad de mogelijkheid voorzien, maar vooralsnog lijkt van deze mogelijkheid
geen of nauwelijks gebruik te zullen worden gemaakt. Het NSKO (Het Nationaal
Sekretariaat voor het Katoliek Onderwijs) heeft het vak 'Wijsgerige Stromingen' in
zijn voorstel tot invulling van de keuzevakken netjes terzijde gelaten. Het Wijsgerig
Gezelschap te Leuven, de vereniging van oud-studenten in de filosofie, heeft zich in
deze diskussie alvast niet onbetuigd gelaten. Veto ging hierover praten met Dieter
Lesage, die als aspirant-navorser van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek werkzaam is aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

In het kader van de voorbereiding van zijn
doktoraat volgde Lesage twee jaar lang de
seminaries van Jacques Derrida in Parijs. Bij
Derrida, die vorig jaar een lijvig boek publi-
ceerde met teksten rond gelijksoortige proble-
men in Frankrijk, 'Ou droit à la philosophie',
moet men wel voeling krijgen met het probleem
van de 'filosofie en haar institutionalisering'.
Over het recht op filosofie dus - in Vlaande-
ren.

Velo: U volgt het debat over de eventuele
invoering van filosofie in het middelbaar
onderwijs van dichtbij. Hoe komt het dat de
warme pleidooien voor filosofiscn onderricht
weinig gehoor vinden in onderwijsmiddens?
Lesage: «Ik zou dat pleidooi een onmogelijk
pleidooi willen noemen, niet omdat er geen
harde argumenten zouden bestaan voor de
introduktie van een vak filosofie, - integendeel
zelfs, de argumenten zijn onwaarschijnlijk
bikkelhard - maar omdat het onderwijs een
dove, logge instelling is, die misschien in
principe wel enige sympatie koestert voor onze
argumenten, maar die sympatie de facto niet in
organisatorische inspanningen wil of kan verta-
len.»

Kreaties

Veto: Zou men ook kunnen zeggen dat de
politieke wil er niet is om filosofie in het
middelbaar onderwijs in Ie voeren?
Lesage: «De vraag is of de politiek hier nog wel
iets te willen heeft. Het Vlaamse onderwijs mag
dan nu wel 'autonoom' zijn, in de genoegzaam
bekende kommunautaire betekenis van het
woord, maar daarom is het nog lang niet
autonoom in een andere zin: het onderwijs - en
vanzelfsprekend niet alleen het Vlaamse -
wordt op uiteenlopende wijzen bevoogd door
de industrie. Fabrieksdirekteurs kloppen bij
scholen aan en gooien het met de schooldirek-
téurs op een akkoord dat aan de volgende
struktuur beantwoordt: "Als jullie dit en dat vak
zus en zo laten geven, dan nemen wij zoveel van
jullie leerlingen onmiddellijk bij het verlaten
van de school in dienst. Voor ons is het
interessant, want het maakt de opleiding binnen
het bedrijf korter, gemakkelijker of zelfs over-
bodig; voor jullie is het ook interessant, want
dan kunnen jullie zeggen: kijk, wij zijn een
goede school, want zoveel van onze leerlingen
vinden onmiddellijk werk wanneer ze hier
buiten stappen"»

«Een dergelijk monsterverbond tussen on-
derwijs en industrie maakt van de leerling een
radertje dat goed moet worden geolied om
optimaal in het industriële raderwerk te kunnen
funktioneren. De bedrijfsleiders (of waarschijn-
lijker: hun handlangers) komen de schooldirek-
teurs wel vertellen met welke olie dat bij
voorkeur moet gebeuren. Elders gebeurt de
bevoogding van het onderwijs door de industrie
op een subtielere, maar daarom .niet minder
ingrijpende manier; een uitgebreide analyse
ervan - een 'mikrofysika van de industriële
macht' - zou ons hier te ver voeren, maar men
kan onder meer denken aan de figuur van de
gerespekteerde en wijze klastitularis die vindt
dat zijn leerlingen iets moeten gaan studeren
'met toekomst'. Filosofie, gedoodverfd als een
richting 'zonder toekomst', beschikt binnen die
kontekst vanzelfsprekend over bijzonder slechte
papieren om als vak in het middelbaar onder-
wijs opgenomen te worden»

Velo: Kan men dan spreken van een komplot
tegen de filosofie? En wat zouden daarvoor de
motieven kunnen zijn?
Lesage: «Het woord 'komplot' doet ons net iets
teveel in de misdaadsfeer belanden, maar het
lijkt toch in die richting te gaan. Waarom zou
men immers een vak filosofie invoeren?

Oproerkraaiers, revolutionairen, wereldverbe-
teraars, alternatievelingen, skeptici, vervelende
kritici ... Overal waar er in het recente verleden
belangwekkende maatschappelijke revoluties
hebben plaatsgevonden, waren filosofen en
kunstenaars niet zelden belangrijke agitatoren.
Wie het maatschappelijke bestel enigszins
komfortabel vindt, heeft het dan ook niet erg op
hen begrepen. Dat geldt voor velen die niin of
meer een vaste stek hebben in een bepaalde
institutie. Het mag dan ook weinig verwonde-
ring wekken dat diegenen die de organisatori-
sche touwties in handen hebben van de
institutie 'onderwijs', filosofen niet graag zien
komen. Met filosofen in de gelederen zouden de
touwtjes wel eens in de knoop kunnen ra-
ken.»

Velo: Kortom' ofwel vindt men filosofie nutte-
loos, ofwel vindt men filosofie gevaarlijk.
Lesage: «De gedachte dat filosofie gevaarlijk is,
heeft in het begin van de jaren zeventig de
royale positie van de filosofie in het Franse
middelbaar onderwijs inderdaad in gevaar
gebracht. Niet toevallig kreeg die gedachte
vorm in de nasleep van mei '68: sommigen
waren er al of niet heimelijk van overtuigd dat
er een band bestond tussen de revoltes van de
studenten en de kritische filosofische bagage die
zij reeds op de middelbare school hadden

meegekregen. Onder impuls van Jacques Der-
rida heeft de Greph (Groupe de Recherches sur
l'Enseignement Philosophique) zich echter
krachtig teweer gesteld tegen het voornemen
om het aantal uren filosofie gevoelig te
reduceren. Op een gegeven ogenblik was hun
'strijdleuze' een vraag: 'Qui a peur de la
philosophie?'. Dat was knap bekeken, want wie
durft dan nog te zeggen dat hij filosofie maar
niks vindt?»

Façade
Velo: Welke redenen zijn er dan omfilosofie als
vak in het middelbaar onderwijs in te voeren?
Lesage: «Het risiko is niet denkbeeldig dat men
het 'recht op filosofie' probeert te verdedigen
door aan te tonen dat filosofie wel degelijk
nutswaarde heeft, èn door zich tegelijk te
desolidariseren van de maatschappelijke impul-
sen die in bepaalde filosofische strekkingen
teruggevonden kunnen worden. Proberen aan
te tonen dat filosofie nuttig is, is al plooien voor
bepaalde maatschappelijke imperatieven. Het
verhaal is overbekend, maar daarom niet
minder een trieste waarheid: alles moet nuttig
zijn. Kultuur wordt nog steeds beschouwd als
een supplement dat mooi meegenomen is als er
iets overschiet»
«Een pleidooi voor filosofie in het middel-

baar onderwijs staat voor mij dan ook niet op
zich. Het is eigenlijk een klein en relatief
onbeduidend stemmetje in een groot koor van
kulturele kreativiteit. Als we nu echter proberen
dit stemmetje te isoleren, wat horen we het dan
zeggen? Misschien dit: filosofie in het middel-
baar onderwijs moet kunnen, zoals ook dans en
teater, muziek en film, literatuur, geschiedenis
en beeldende kunsten moeten kunnen: als
vormen van kreativiteit, die geen ekstern doel
meer hebben, maar interessant zijn op zich. Van
dingen die interessant zijn op zich, heeft het
geen zin te vragen: "Ja maar, waar is dat nu

Velo: Filosofie als kritische 'ontmaskering'?
Lesage: «Het mag weinig modieus, of zelfs wat
ouderwets klinken, maar daar geloof ik terug
een beetje in. Er gebeurt immers zoveel dat niet
door de beugel kan. Filosofen - in de
akademische zin van het woord: mensen die
filosofie gestudeerd hebben enlof filosofie
doceren - hebben volgens mij lang niet het
privilege om te zeggen wat wel en wat niet kan.
Maar wie daar een uitspraak over doet, doet een
filosofische uitspraak en stapt virtueel in een
debat waaraan ook filosofen kunnen participe-
ren. Politici slaan elkaar vandaag om de oren
met uitdrukkingen als 'etisch-moreel verant-
woord'. (Echt!) Het demokratisch debat is
vandaag meer dan ooit een etisch dèbat, of
minstens iets dat zich als dusdanig aandient. Als
je onderwijs dan kan definiëren - het is maar
een suggestie - als opvoeding van jonge mensen
tot een volwaardige participatie in een demo-
kratie, dan denk ik dat het onderwijs vandaag ] _
gezien de aard van de topics die in hedendaagse
demokratieën aan de orde zijn, niet denkbaar is
zonder filosofie»
«Ik vind overigens dat de 'bewijslast' veeleer

ligt in het kamp van diegenen die denken dat
filosofie niet hoeft in het middelbaar onderwijs.
Een volwaardige participatie in de demokratie
is immers alleen mogelijk als men over een
aantal vaardigheden beschikt die men filoso-
fisch kan noemen: de vaardigheid, niet alleen
om een-etische positie in te nemen (bijvoor-
beeld: 'wapenleveringen aan het Midden-
Oosten kunnen niet'), 'maar ook om er argu-
menten voor te ontwikkelen die vatbaar zijn
voor kritische weerlegging of beaming door de
andere deelnemers aan het debat.»
«Een demokratie die al het mogelijke doet

opdat haar burgers deze vaardigheden zouden
missen, is alleen formeel een demokratie. In
bepaalde omstandigheden heeft men al heel
veel verwezenlijkt als men een formeel-demo-
kratische maatschappij heeft weten in te
richten. Maar op een bepaald punt verlangt
men meer dan dat alleen. Het invoeren van
filosofie in het middelbaar onderwijs zou naar
mijn aanvoelen de geloofwaardigheid van onze
demokratie ten goede komen»

Veto: Hoe ziet u dan praktisch de inrichting van
een vak filosofie? .

Lesage: «De filosoof zit natuurlijk met het
hardnekkige imago verveeld dat hij onpraktisch
is. U stelt me een praktische vraag, dat is dus een
risiko. Wel, ik zou het zo zien. Onlangs was er
sprake van om leerlingen van het middelbaar
onderwijs gratis kranten te bezorgen. Maar wat
moeten ze daar dan mee doen? Lezen natuur-
lijk, zal men zeggen. Het initiatief,' zo wordt
immers gesteld, zou de zogenaamde ontlezing
moeten tegengaan. Goed, maar dan denk ik dat
men konsekwent moet zijn en dat men
leerlingen ook moet leren lezen. Filosofie zou -
opnieuw: gezien de tema's waar de kranten bol
van staan - het vak kunnen zijn waarin men
gratis de krant leest. Elke morgen, het eerste
lesuur: filosofie.»

goed voor, waar moet dat nu voor dienen?".
Die vraag wordt natuurlijk gesteld door diege-
nen die filosofie bij voorbaat niet interessant
vinden»

Veto: Vindt u dan dat iedereenfilosofie eigenlijk
interessant zou moeten vinden?
Lesage: «Er zijn dingen die veel interessanter
zijn. Maar waar het volgens mij wèl zonder
meer fout zit met de vraag-naar-het-nut, is dat
zij veronderstelt dat iets pas dan reden van
bestaan heeft, als het ergens toe dient. De
filosoof voelt zich goed in het gezelschap van
dansers en akteurs, musici en romanciers, want
hun aktiviteiten hebben tenminste dit met
elkaar gemeen, dat zij niet dienen voor iets dat
buiten die aktiviteiten gezocht moet worden.
Mensen die vinden dat alles nuttig moet zijn, dat
alleen het nuttige zinvol is, krijgen het met dit
gezelschap natuurlijk op de heupen. Maar het
probleem met filosofen is dat zij erop zullen
wijzen dat dit standpunt zelf ook één bepaalde
filosofie vertegenwoordigt die kritisch onder de
loupe kan worden genomen. Je kan filosofie
niet zomaar wegprogrammeren, want de wil
om dat te doen beantwoordt zelf reeds aan een
bepaald soort filosofie. Als filosofie bestaans-
recht heeft, dan wel om dit soort dingen bloot te
leggen»

Poppetjes

Gorik de Henau

(Foto Karel De Weerdt)


