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Mag Ik binnen?Louvain-Ia-Neuve
De geschiedenis heelt alle wonden, vertelt
men wel eens. Vorige week ontving profes-
80r Hers van de Université Catholique de
Louvain-Ia-Neuve een eredoktoraat aan de
KU Leuven, waar hij zelf nog - ten tijde van
de unitaire universiteit - student van was. En
In januari trok een reportageploeg van Veto
naar dat kleine stadje ten zuiden van Waver,
waar sinds de fameuze splitsing (Walen
buiten) d~ranstalige UCL gegrondvest is.
Over steden en pausreizen, biblioteken en
studenten. Samengebracht in een vier blad-
zijden tellende uitneem katern. Zie p. 5 tot 8.

Open Universiteit begint in Vlaanderen
stilaan van de grond te komen. Wat zei u?
Open Unief, zijn de anderen dan gesloten?
Veto, de passe-partout, opent voor u een
minder gekende doos. Deze week het eerste
deel over Open Universiteit op bladzijde 3.

't Is toch niet waar zeker! Nu we pertinent
zeker wisten dat numerus clausus in geen
geval toelaatbaar is, zijn de politici zo
verstandig geweest het beestje een andere
naam te geven. Minister Dehaene bijvoor-
beeld spreekt over beheersing van het aantal
geneeskundestudenten, en ook minister
Coens toont zich een meester in politieke
handigheid. De studenten organiseren zich
nu op nationaal vlak om te reageren tegen de
geplande regeringsmaatregelen inzake het
hoger onderwijs. Zie p. 2 en 3.

Kurosawa

. Verantw. Uitg.: Filip Huyzentruyt
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Akira Kurosawa komt naar naar Leuven I Of
toch zijn films. Volgende week is er immers
de Kurosawa-retrospektieve. Een inleiding
op het werk van deze man en op de Japanse
film in het algemeen. Zie p. 10.

Splititis
Het werd later en het gehoor en gezicht
van uw verslaggever geraakte lang-
zamerhand getroebleerd en Kurt Van
Eeghem steeds zatter. Nog twee groe-
pen. Eerst Apolloon iThe Javelinsï.
Het optreden was de vierde keer dat dit
bonte gezelschap samenspeelde. En-
kele weken voor het Interfakultair
Songfestival was de oorspronkelijke
groep bezweken aan de nationale
splititis-disease. Alsof dat nog niet
genoeg rampspoed was. wou het
videofilmpje dat hen moest aankondi-
gen eerst niet starten. Naast het
obligate Twist and shout brachten zij
nog een eigen nummer. Games. en drie
covers waar vooral het sexy en
kabareteske Big Spender overtuigend
klonk.

Chemika (Carte Blanche) mocht

standpunt in te nemen.
Wegens een geval van overmacht

(de first -ladies van onze dekarren
wachtten om het kerstdiner in te
zetten) werd de kwestie verschoven
naar de volgende vergadering. In
tussentijd kreeg Kringraad de tijd het
probleem uit te diepen en ze had
hiervoor reeds in december studenten
uit het" Aktiekomitee Zuidelijk Afri-
ka" onder de arm genomen. Door deze
kruisbestuiving werd de decembernota
getransformeerd in een lijvig dossier.
waarin de klemtoon van een "vraag
om standpuntbepaling" verschoven
werd naar een "vraag om een gedrags-
kode". In 36 pagina's werd een
argumentatie opgebouwd die. ge-
steund door massa's bewijsmateriaal:
kumuleerde in de vraag "om de
apartheidsbevestigende kontakten om
te bouwen tot een reeks kontakten die
het verzet van de zwarte meerderheid
zou steunen." Dit is geen unikum in
Akademische annalen: het gros van de'
Nederlandse universiteiten sprak zich
in interne moties reeds uit voor een
positieve gedragskode. voor selektleve

dan de rijen sluiten. Het feit dat zij als
laatsten moesten optreden bezorgde
de vijf jongens en één meisje de nodige
"trac". Dat was dan ook te merken
aan het eerder stuntelige begin van de
set met Twist and shout, Een en ander
werd naar het einde toe recht gezet.
Call me (Blondieï, Everv breath 1'011

take (The Polieet en vooral het eigen
nummer Stay konden ons bekoren.

De winnaar is ...
Dan werd het wachten op de uitslag.
Zo rond de klok van drie maakte de
jury-voorzitter Jos Van Oosterwyck
eerst de winnaars van de nevenklasse-
menten bekend. Politika werd be-
kroond als de beste visuele akt.
psychologie kreeg de prijs voor de
origineelste versie van het opgelegde
TII·i.\'( and shout, Dan brachten de zes

Akademische Raad en Zuid-Afrika
De moeizame weg van het medeoeheer

Numerus Clausus

juryleden (De Wyngaert, Heymans,
Follet, Mariman. Van Herck, Chatzo-
poulos) hun puriten uit. AI gauw was
het .duidelijk dat het spektakulaire
gitaarwerk van VTK het haalde op de
spitsvondigheid en de visuele kracht
van Politika. Het ongeoefende Apol-
loon was eervol derde.

Songfestival
VTK rockt en wint
Dikwijls worden muziek-

kritici bestempeld als
mislukte muzikanten.

Deze keer gaat die vlieger niet
op. Ondergetekende is een totale
leek en kan een mi amper van een
do onderscheiden. Gelieve wat
volgt dan ook te beschouwen als
een zeer subjektieve kijk op het
podiumgebeuren tijdens het In-
terfakultair Songfestival.

De spits werd afgebeten door Frix and
the Judges of hazard househo/ding
archestra (Politika). Een onfris lange
naam die verwijst naar de onverholen
bewondering voor een kabaretgroepje
dat destijds alleen huishoudspullen
gebruikte om muziek te maken en
tevens naar freaks die wij allen zijn.
Volgens voorman en aalmoezenier Jan
is hun muziek zekenmerkt door de

den. De grootste groep van de avond,
II leden, werd tijdens de repetities
voor 30"000 BEF aan materiaal besto-
len. Maar het kon de pret niet derven.
Dans- en verkleedpartijen, een gedicht
over het zeemansschap, viool in sa-
menspel met saksofoon en synthesiser,
en een kalypso-reggea-versie van het
opgelegde nummer Twist en shout
zorgden voor- een dynamische en
meeslepende akt. Het was duidelijk
dat de eerste groep al onmiddellij keen
hoge kwaliteitsstandaard oplegde.
Kwaliteit die ook de rest van de avond
geregeld de kop op stak.

Kurt Van Eeghem akteerde nog wat
presentator en kondigde dan de groep
van Landbouwkring (geen naam) aan.
In het programmaboekje werd de
terugkeer van Kaat (in een vroegere
editie ooit winnaar met LBK)omschre-
ven als de transfer van het jaar. Met
recht en reden. dit verrukkelijk jong-
mens zit geplaagd met een heerlijke
stem en dito look. Spijtig dat deze
elementen niet wat beter geéksploi-
teerd werden door bijvoorbeeld de
bewegingen op het podium wat meer
dynamiek en overtuigingskracht te
geven. Twist en shout werd als een zich
versnellende sleper gebracht. Twee
andere covers Angel of the morning en
Bent! me. shape me. die dateren uit een
ver verleden. werden plichtsgetrouw
nagespeeld. Voor de talrijk opge-
komen supporterschare was de schan-
de van vorig jaar duidelijk uitgewist.
En die stem hé. zo mooi. zucht.

An egg too much
De winnaars van vorig jaar dan: TII('
Egg (Medika). De naam is destijds
ontstaan omdat de jongens veclcikes'
moesten eten om hun repetitielokaal
met eierdozen te kunnen isoleren. AI
gauw bleek dat tijdens hun optreden
iets met het geluid misliep. Achteraf
vertelden de jongens verbolgen dat cr
van het begin af technische problemen
waren geweest. Zowel drum. gitaar en
synthesizer vertoonden ma nkementen
of werden niet versterkt. Toch slaagde
TII(' I::r~g crin om een gesmaakte
kulypso-vcrsic van Twist ('11 shout neer
te zetten. Tijdens dit liedje werd. om in
de sfeer te blijven. een potje Limbo
gedanst (u weet wel. onder een koord
of lat doorwiggelen zonder deze te
beroeren. Alhoewel de laatste (eigen)

song best mocht gehoord worden, was
het toch duidelijk dat de zuivel-
produktjongens hun knalprestatie van
vorig jaar niet zouden evertaren.

Psychokiller
De volgende lammeren die naar de
publieke slechtsplaats werden geleid:
Anais (Psychologie). Een groep met
gastspelers (twee pol & sokkers en een
japanologe) die naast twee eigen
nummers een prima versie van Twist en
shout op speed speelden. Twist en
shout met Windsurfing- -en Abba's
sos-invloeden. Nog twee covers wer-
den over het hoofd van het publiek
uitgestrooid. Eerst een nummer van
Fisher Z (Pretty Paracetembols, of iets
in die aard) en dan Love is the drug
(Roxy Music) met - hoe kan het
anders - een Psychokiller-intro. Van
de pauze tussen deze en de volgende
groep maakte Kurt Van Eeghem
gebruik om het intuele (sic) publiek
.... _k ••m'Iu__ k ......
ken te zetten.

Stool and the gang (VTK), vijf
nieuwelingen in het Songfestivalvak.
Er waren binnen VTK nogal veel
bereidwilligen om mee te werken aan
een groepje, te veel zelfs. Twee
gitaristen en twee drummers moesten
beleefd maar met aandrang wandelen
gestuurd worden. 'r Is jammer maar
helaas. De resterend jongens zochten
het vooral in het Rock & Roll-genre,
met veel gitaarsoli en tutti quarui. en
deden mee zonder enige hoop op
winst, louter voor het plezier. Twee
eigen nummers, Twist and shout met Je
t' aime moi non plus-intermezzo inkluis
slowende verpleegster. en nog twee
andere covers, More than a feeling
(Boston) en Johnny B Good(van zowat
iedereen) zorgden voor een rockende
set met puik gitaarwerk dat duidelijk
niet alleen in de smaak viel van het
publiek ...

Jan Huyse

kontakten (meer over deze nota in
Veto nr. 14 van 16 januari 1986).
De Akademische Raad van januari

kon. wegens een akuut gebrek aan tijd
deze nota niet behandelen. maar
richtte ter kompensatie de "Kom-
missie De Ruyttere" op. Deze zou zich
dan bezinnen over de opportuniteit
van "het innemen van publieke stand-
punten door de akademische over-
heid." De raad van 10 februari zou dan
de Kringraad/ AKZA-nota en de ad-
viezen van de kommissie De Ruyttere
bespreken. Een lange weg dus. van
december tot februari. ofte "het" op
die langhe boen schuyven.

Die knuppel in
die hoenderhok

Maandag jongstleden blijkt dat de
adviezen van de kommissie een brede-
re reikwijdte hebben dan de bespre-
king van "inname yan publieke stand-
punten" (persmoties bijvoorbeeld) en
evenzeer betrekking hebben op interne
moties over de kontakten KlIL-Zuid-
Afrika. Let wel: de studentenfraktie

Uitslag
I. VTK 19 pt
2. Politika 10 pt
J. Apolloon 7 pt
4. Psychologie 4 pt
5. LBK. Medika. Chemika. I pt
\.

Maandag 10 februari
stond voor de laatste
maal het probleem "de

KUL en Zuid-Afrika" op de
agenda van Akademische Raad.
De lijdensweg die dit agenda-
punt doorlopen heeft, laat zich
samenvatten in drie autentieke
"afrikaner" spreekwoorden:

Het "op die langhe
baen schuyven"

Naar aanleiding van de "dag tegen
apartheid" besloot Kringraad om de
Akademische Overheid te verzoeken
haar dubbelzinnige politiek ten aan-
zien van Zuid-Afrika uit te klaren. In
het verleden was er géén politiek in
deze kwestie en zoals zo vaak, is dit een
slechte politiek. Kringraad dacht in
haar aanvankelijke naïviteit dat de
'laak zou gediend zijn met een uit-
spraak van de Akademische Overheid
tegen het apartheidsregime. Ze diende
daarom in december een korte nota in
om de raad te overtuigen een publiek

was aanwezig op de kommissie. maar
ze verwachtte de bespreking van haar
dossier tijdens de raadsvergadering
zelf. Men zou kunnen spreken van een
(al dan niet bewuste) sluikstorting van
het dossier in de kommissie De
Ruyttere.

Het dossier wordt niet als uitgangs-
punt genomen voor een uitgebreide
diskussie op de raadsvergadering zelf.
wat een erg ongewone en voor de
arbeid van de auteurs erg oneerbiedige

- houding is.

Een symptoom van de overvoor-
zichtigheid van de akademische raad?
Op vergadering dan heet het duide-

lijk dat men toch de besluiten van de
kommissie diende na te volgen: anders
heeft men toch geen kommissie op te
richten. nietwaar?
De studentenfraktie was daarop

voorbereid. en als eerste deel van haar
scenario verzette ze zich principieel
tegen de besluiten van de kommissie
inzake het innemen van standpunten.
Persmoties kunnen inderdaad inflatoir
worden bij herhaaldelijk gebruik. Soit.
Minder idealistisch en een waar breek-
punt was het simpele verzoek tot
uitnodiging van Nguzo Mkatshwa.
bisschop. oud-student van de KI'L en
voorzitter van de Zuidafrikaanse kato-
lieke bisschoppenkonferentie. Hij leek
ons de aangewezen man om voor-
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r:::',rsreaklles kunnen bezorgd
woroen op de het redaktiesekreta-
riaat In de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven

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

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

Jongens. .en meisjes
l litspra ken over vrouwen ab die van
K \"1 tv-preses Filip Marrens hebben
eigenlijk geen commentaar meer no-
dig. Ie zouden in de tweede helft van de
twintigste eeuw voor zich moeten
spreken. l.cn aantal mensen lullen bij
het Ie/en ervan echter instemmend
knikken. en er tul dan niet gedeeltelijk)
mee a kkoord gaan. Dele opvatting
hoor je namelijk nog al eens in de
vorm: 'Ciclijke, kansen voor jongens en
meisjes. oké. maa r meisjes zijn foch
nog altijd helemaal anders. hè !', en,
wat het meest ontgoochelt, vaak van
meisjes vclf. Ik discussie die er op
,:olgi. draait dan rond de vraag: zijn
die verschillen (die je inderdaad vaak
aantreft) aungcborcn of zijn ze het
gevolg van een sexegerichte opvoe-
ding'! Dat is een moeilijke discussic.
die zelden het niveau van vcronder-
stellingen, hypotheses en intuïties 0-

vcrstijgt. Ionder dat je iets echt kan
bewijzen. Daarom en ook omdat het
hier niet ter zake doet ga ik er niet op
111.

Want ,,,"'s indien je 'andere ge-
\ocligheden' /Ol! aanr rctfcn hij resp.
jongens en meisje» i, dat nog geen
argument om gescheiden j-ugdbe-
wegingen te vormen. Integendeel.
opgroeiende jeugd kan er alleen maar
haat bi] hebben, op dergelijke hijeen-
komsten met elkuur te leren samen-
werken. opdat dat ook later op alle
vluk kcn van de samenleving 70U

gebeuren. en opdat Ie zich niet. haast
vreemd "oor elkaar, ieder in hun
'eigen' wereldje zouden terugkeren.

Bovendien is het zeker geen argu-
ment om bepaalde taken exclusief aan
bepaalde groepen toe te vertrouwen.
Hocwel het logisch verhand nu.russen
F. Martcns' opmerking over de 'ande-
re gevoeligheden' hij jongens en meis-
jes en lijn uitspraak 'dat de hele
geschiedenis daarhij een mannenzaak
is geweest'. mij grotendeels ontgaat.
meen ik uit de hijwoorden 'daar' en
'toch te kunnen opmaken, dat de
laatste uitspraak de eerste moet sta-
ven. Het IOU dan de taak van de man
lij n 'geschiedenis te ma ken " terwijl de
vrouw beminnelijk op de achtergrond
blijft. Dat het K\'11\' het niet 70 nauw
neemt met gelijke ka nscn blijkt ten-

,101Ie ook uit de zinswending 'het is
theoretisch mogelijk dat er een vrou-
welijke preses komt', die bij mij
persoonlijk het vervolg oproept:
'maar praktisch niet, en gelukkig
maar'.

Natuurlijk i, het altijd riskant uit
iemands woorden of daden, ook z'n
bedoelingen trachten op te maken,
vooral wanneer de repliek van Filip
Martens wel eens 7.0U kunnen zijn:
'Het i, niet omdat je anti-emancipa-
torisch bent. dat je geen Dolle Mina
kan zijn'.

Carla Rosseels

Janssens
De controverse M. Reynebeau - M,
.lanssens - E, Dartiels heeft blijkbaar
een steen geworpen in de vaderlandse
literaire kikkerpoel. Discussies n.a.v.
de Ark van het Vrije Woord-prijs zijn
m.i. minder relevant: een vereniging
heeft het recht een prijs toe te kennen,
anderen hebben het recht daar com-
mentaar op te leveren. Zowel van
rechter- als van linkerziide.

Een en ander wordt belangrij-
ker wanneer het gaat om pubieke
gelden: staatsprijzen en subsidies van
overheidswege worden betaald door
iedereen, Er is al jaren kritiek op
de samenstelling en werking van de
Commissie van Advies, Waarom?
Verregaande politisering (met als alibi
het Cultuurpakt) qua benoemingen.
De ambtstermijn van de voorzitter is
sowieso te lang, kan zelfs de sterkste
ertoe verleiden schipper naast God te
worden, Ook is gebleken dat sommige
auteurs, vooral H. Claus, een abonne-
ment werd toegekend op staatsprijzen.

De Commissie adviseert eveneens
i.v.m. subsidies aan verenigingen en
auteurs. Waar een instelling als de
Culturele Raad van Leuven de subsi-
diëring aan verenigingen laat afhangen
van heel wat normen (en in te dienen
verslagen) antwoordt "de Gemeen-
schapsminister" (in feite de Commis-
sie) of in 't geheel niet, of zonder
motivering. Wellicht - men zou het
op de duur gaan veronderstellen -
gebeuren de beslissingen hier via
onderonsjes, met douceurtjes .aan die-
gene die vaak genoeg de mouw hebben
geveegd der commissieleden.

Bovendien springt in deze sector de
cumulatie in het oog. De combinatie
hoogleraar/lid van meerdere commis-
sies/lid van meerdere jury's/lector van
uitgeverij(en)/recensent van de publi-
caties daarvan enz. is ongezond. Leidt
enkel tot hartinfarct en gefronste

opvingen. Daarom, een woordje ter
verduidelijking.
De samenwerking tussen Politika en

Ekonomika, die overigens gesmeerd
verliep, was in de eerste plaats bedoeld
als beperkte bijdrage tot verzoening
tussen ASR en KrUL. Uiteraard is het zo
dat beide fakulteitskringen in die
materie hun eigen (uiteenlopende)
meningen behouden. Politika is zich er
bewust van dat Ekonomika haar eisen,
bi,!:!nen de KrUL, het hoogst van alle
kringen stelt. Dit neemt niet weg dat de
dialoog moet blijven en dat er, in geval
van gelijklopende belangen, samen-
gewerkt moet worden.

Hoofddoel van die avond was
uiteraard het geven van informatie,
door de politici, over hetgeen gaande is
binnen de regering i.V.m. het hoger
onderwijs. Gezien de aktuele aard van
het onderwerp werden hier ook de
volmachten aan toegevoegd. De ver-
schillende politieke partijen werden
gevraagd om rond de hoger genoemde
materie hun visie te geven. Achteraf
konden er kritische vragen gesteld
worden door de studenten. Op basis
hiervan zou de aanwezige student dan
in staat moeten zijn om zijn visie te
vormen.

Groot was onze verrassing toen we
een Ml.O-pamflet in onze handen
kregen dat gericht was tegen deze
avond zelf. Het debat werd erin
afgedaan àls een "regeringsshow"
want Ekonomika was de organisator.
Het even grote a~ndeel van Politika,
waar alle kringleden unaniem achter
stonden, werd gewoon over het hoofd
gezien. Ook werd in datzelfde pamflet
opgeroepen om "gewapend met span-
doeken, bordjes en pamfletten tegen
de komst van het regeringscircus van
Marrens VI te protesteren". Verder
werden de SP en VU afgedaan als
"parlementaire aanhangwagens" en
werd Agalev ook al over het hoofd
gezien. Aan het slot van het pamflet
gaat de proza verder met een oproep
om massaal te demonstreren "zodat de
oude wonden van de burgerij, die
sedert mei '68 moeizaam waren ge-
heeld, weer werden opengereten ....

Onafgezien van het feit dat MLD zich
hopeloos belachelijk maakt met dit
soort Conscience-romantiek, dat ove-
rigens alle effect heeft gemist, stoort
Politika zich aan het feit dat MLD niet
zozeer de "burgerlijke" partijen aan-
valt, wat haar goed recht is, maar wel
aan hun aanval tegen de debatavond
op zichzelf. Nochtans hebben de
MlO'ers de gelegenheid gebruikt om
vragen te stellen, iets wat op een
"regeringsshow" zeker niet gekund
zou hebben. Misschien was het enkel
wat natrappen omdat de PVDA niet
was uitgenodigd. Het feit dat die partij
een te verwaarlozen rol speelt in de
demokratie zal ze waarschijnlijk toch'
ook voor een stuk aan zichzelf te
danken hebben (cfr. de weigering van
de PVDA om de miljoenen zuiveringen
tijdens de Chinese Kulturele revolutie
te erkennen). Uiteraard denkt iedere
partij of ideologie de waarheid in
pacht te hebben, dit wil echter niet
zeggen dat men waarden zoals ver-
draagzaamheid en openheid zomaar
over de balk moet smijten. Anders
breken er sombere tijden aan voor de
demokratie ...

Chris Van den Bruel

wenkbrauwen.
Hans Devroe

Pamfletten
van deMLB

Op donderdag 6 februari organiseerde
Politika, samen met Ekonomika, een
debat over ondermeer de regerings-
maatregelen betreffende het hoger
onderwijs. "Politik a en Ekonomika
samen een debat organiseren! Wat een
merkwaardige gebeurtenis!" Dit was
een van de vele reakties die we vooraf

De studentendokter duurder
Vrijdag J I januari stond een beslissing
over de honoraria in het medisch
centrum voor studcnrcq op de agenda
van de Raad voor Studentenvoor-
zierungen. Dit omwille van het pas
afgesloten akkoord tussen zieken-
fondsen en artsen waardoor de terug-
betalingstarieven van de ziekenfond-
sen stegen. In het medisch centrum
vraagt men momenteel een bedrag dat
tussen het algemeen ereloon van de
dokters en het terugbetalingstarief ligt.
Het medisch centrum is een deel van de
sociale sektor hier aan de universiteit.
Dit heeft als doelstelling studeren zo
goedkoop mogelijk te maken in het
kader van de demokratisering van het
onderwijs. Hiervoor krijgt men staats-
subsidies. Het is daarom dat de
dokters in het medisch centrum aan
een goedkoper tarief werken dan de
gewone huisdokters. Ook hebben zij
door hun jarenlange ervaring een goed
inzicht verkregen in de specifieke
gezondheidsproblemen va n de stu-

dent , zoals bv. de studiestress.
Naast dit medisch centrum voor

studenten is er ook het medisch
onderzoek voor eerstejaa rsstudenten.
Dit' gebeurt door een onafhankelijke
dienst die haar inkomsten haalde uit
de staatssubsidies in het kader van het
tbc-onderzoek. Vorig jaar zijn deze
subsidies echter afgeschaft en nu stelt
zich de vraag wat met dit eerstejaars-
onderzoek moet gebeuren. Hierover
zal zich binnenkort een werkgroep
bezinnen en dit in het algehele kader
van de medische hulp aan de universi-
teit. Dus ook het medisch centrum

voor studenten en het al dan niet
vragen van remgeld (datgene wat de
patiënt reëeel betaalt en niet terug-
krijgt van het ziekenfonds). In af-
wachting van de resultaten hiervan
heeft de Raad voor Studentenvoor-
zieningen beslist de tarieven op één-
zelfde hoogte te houden t.o.v. het
gestegen terugbetalingstarief. Dit wil
zeggen een stijging van 320 fr . naar
330 fr. Dit tegen de vraag van de
studentenvertegenwoordigers in om
het remgeld af te schaffen daar nu al
verschillende dokters in het Leuvense
aan terugbetalingstarief werken.

Peter Breugelmans

studenten teugbeta!ing

Nieuwe tarieven
niet-studenten

= gewoon ereloon

r raadpleging
huisbezoek

330
463

298
388

376
529

keerd. Konkreet betekent dat: ver-
hoging van de Almaprijzen, verhoging
van de huurprijzen, bij de dokter
betaal je meer... Kortom het leven
wordt duurder tot onbetaalbaar. Maar
dat is 'slechts' voor diegenen die erdus
niet zijn. En er zullen er naar de
toekomst toe, nog meer 'niet zijn',
want ook de scholieren gaan voor de
hakbijl.

Herkent u hem nog? Hij is minister en hij draagt een bril. En voor onze lens
valt hij in slaap. (foto Veto)

Coens en de zijnen
Enkele weken geleden had I

een Belgische delegatie
van het Nationaal Aktie-

komitee tegen de regeringsmaat-.
regelen een onderhoud met on-
derwijsminister Coens. Informa-
tief had dit gesprek zeer zeker
grote· waarde. De vorm, de
organisatie en ook de inhoud
vonden de studenten echter al
behoorlijk minder. Zij waren
immers niet te spreken over de
publiciteitsstunt die Dhr. Coens.·
er voor zichzelf had uitgepuurd. I

Hij kreeg uitgebreid de mogelijk-
heid de zaken even toe te lichten
voor de Nationale pers terwijl de
studentenbezoekers van de aan-
wezigheid van dè pers niet eens
op de hoogte waren gebracht.
Maar goed, waar gaat het eigen-
lijk over? De regeringsverkla-
ring inzake onderwijs allicht.

Dhr. Coens kwam ons vertellen dat het
toch maar normaal is dat de inschrij-
vingsgelden eens geïndekseerd wor-
den. Alles wordt hier in België ge-
indekseerd (met uitzondering van de
lonen dan toch, en de studiebeurzen,
die werden immers sinds '79 niet meer
aangepast). Dat betekent dus konkreet
volgend jaar voor beursstudenten 75 fr
meer betalen, voor niet-beursstuden-
ten 575 fr meer. En dit principe zal
vanaf nu jaarlijks worden doorge-
voerd. Dus op het ogenblik dat u, uw
(eventuele) eigen kinderen moet laten
studeren, betaalt u iets van een
50000 fr of meer? Maar ach, dat is nog
zo . ver af en bovendien, met een
universiteitsdiploma op zak word je
ook 'passend' vergoed. De klasse- en
standenmaatschappij wordt zo op de
beste manier in stand gehouden, niet
waar?

Indeksering van de inschrijvings-
gelden dus en als toernaatje zullen ook
de sociale toelagen worden geblok-

Numerus clausus, fixus of
forfaitaire betoelaging

Men spreekt in de regeringsverklaring
ook over maatregelen ter voorkoming
van overbevolkte 'fakulteiten' (en dus
niet alleen van geneeskunde). De
numerus clausus in geneeskunde stond
deze week ter bespreking op de agenda
van de Akademische Raad. Wat zal
men daar boven onze hoofden bedisse-
len?

Tegen dit soort en gelijkaardige
andere anti-sociale maatregelen willen
wij de studenten verzamelen om hun
mening te formuleren. Daarom is er
een grote Algemene Vergadering ge-
pland met studenten, scholieren en
allerlei organisa ties over gans 'België.
Deze vergadering gaat door op woens-
dag 19 februan aan de VUo in
Auditorium Q(a) om 15.00 u.

We willen daar de regeringsmaat-
regelen nader toelichten en de kon-
krete gevolgen schetsen. Er is ook tijd
voorzien om op regionaal vlak na te
gaan wat men in de diverse steden,
dorpen en uithoeken van Vlaanderen
kan doen rond de regeringsmaat-
regelen.

De beste manier om van deze dag
een geslaagde dag te maken is door zo
massaal mogelijk naar Brussel te
trekken om er daadwerkelijk een
aktieve en eigen inbreng te hebben.

Dan pas zal Dhr. Coens weten wat
we over zijn plannen denken en wat
we eraan willen doen. 0

Woensdag 19 februari om 15.00 u
aan de VUB, auditorium Q (a)
Pleinstraat 2, 1040 Brussel
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, geschermd met de korte werktijd van
de vorige regering zodat beslissingen
niet konden uitgevoerd worden .»

Veto: Ze hadden toch volmachten,
Van den Branden (lacht): ..Het pro-
bleem ligt misschien niet zozeer op
regeringsvlak. Coens is erg pro. Het is
veeleer het konkurrerend onderwijs
dat het been stijf houdt: het onderwijs
tot sociale promotie ziet zich bedreigd,
het beroepsonderwijs hangt aan de
klaagmuur wegens diskriminatie, heel
de sektor van het buitengewoon on-
derwijs. En er is de diskussie over de '
sociale toelagen aan het Hoger Onder-
wijs buiten de Universiteit, het terug-
schroeven van de werkingstoelagen
voor het sekundair onderwijs enz .i.»

Veto: Korporatisme dus.
Van den Branden: ..Er is van alle
kanten druk. Ook bij de universiteiten
zelf was er een stuk weerstand. Maar
binnen de VLIR valt er de laatste tijd
wel een positiever geluid te horen. Het
lijkt er trouwens op dat Coens het
subsidie-behoud van de universiteiten
afhankelijk zal maken van een posi-
tieve bijdrage aan initiatieven zoals
Open Universiteit. ..
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I gulden, voor ons 3150 BEI (berekend
op basis van de kostprijs van het
dagonderwijs). Voor een diploma
moet je rekenen op een 54 modules.
Daar bovenop komen dan verplaat-
singskosten, enzovoort. Reken op
150 000 tot 200 000 voor een diploma .»

Veto: Dat is niet niks.
Van den Branden: ..Dat is het zeker
niet. Ik heb al meegemaakt dat
werklozen, of mensen die plots werk-
loos worden, om financiële redenen
moesten afhaken."
Veto: Dat is toch verschrikkelijk. Net
als die mensen in een zee van tijd terecht
komen. Ziet de overheid dan helemaal
het belang daar niet van in? Wat wordt
er op dat vlak gedaan?
Van den Branden: ..Coens heeft - om
de samenwerking met Nederland niet
te laten stuklopen - een symbolisch
bedrag overgemaakt aan Nederland.
Er is nu een projekt goedgekeurd op
ministerieel nivo om voor de eerst-
komende jaren in Vlaanderen mensen
aan het werk te stellen om de Open
Universiteit te coachen en aan kursus-
ontwikkeling te doen. Voor de rechten
bijvoorbeeld, omdat je anders een
opleiding in Nederlands, maar niet in
Belgisch recht krijgt. »
Veto: Zo kunnen ze nog tien jaar
aanmodderen.
Van den Branden: ..Dat is ook zo.
Officieel is er een dubbele uitleg
daarvoor: dergelijk initiatief ressor-
teert onder twee ministeries: onder-
wijs, wat nationale materie is, en
volwassenenvorming, wat geregionali-
seerd is. En er wordt dan ook

voor een onderwijs van het hoger of
van het universitair type. Er zijn geen
voorafgaande diploma-vereisten, wel
natuurlijk een algemene geschiktheid.
Verder kunje in eigen tempo starten en
studeren. En je kunt ook een diploma
halen zonder dat daar een studie-
richting opgekleefd wordt."
Veto: Wie richt zich vooral tot dat type
onderwijs? .
Van den Branden: ..Vooral menseri die
binnen het bestaande studieaanbod in
de kou blijven staan. In de eerste plaats
mensen die - om welke reden dan ook
- geen eerste kans hebben gekregen.
En die intussen in een situatie zijn
geraakt waar het hen onmogelijk is
nog een klassiek diploma te gaan
verwerven. Ik druk hier op het woord
diploma, want die mensen voelen daar
behoefte aan: zij stempelen bijvoor-
beeld en krijgen vaak van de RVAgeen
toelating dagonderwijs te volgen - al
is die regeling de laatste tijd wel iets
versoepeld. Of zij zitten in een be-
roepssituatie en voelen zich geblok-
keerd zonder diploma's. Ook andere
mensen die onmogelijk een vaste
kursus kunnen volgen, vrouwen met
kinderlast bijvoorbeeld of mensen met
sterk wisselende arbeidstijden. En er
zijn ook mensen die door bijvoorbeeld
een lichamelijke handikap niet in staat
zijn zich vaak te verplaatsen. Dat soort
situaties komt meer voor dan je zou
verwachten. Maar wat vooral een
probleem is bij een aantal mensen, is
dat zij niet de diploma's hebben om tot
hoger onderwijs toegelaten te worden,
terwijl zij voor zichzelf toch de indruk
hebben een dergelijke studie aan te
kunnen. Precies die mensen spreekt de
Open Universiteit sterk aan de tweede
kansers ...
Veto: Maar er zijn dus ook mensen die
niet echt op een diploma uitzijn?
.Van den Branden: «Ja, er zijn mensen
die al een (universitair) diploma heb-
ben, maar die zich willen herorièn-
teren, een bijkomende vorming willen.
Hetzij uit interesse, hetzijomdat zij op
dit moment op de arbeidsmarkt moei-
lijk aan de bak komen. Dat soort
mensen komt echter voorlopig nog
moeilijk aan zijn trekken. Men heeft
bij de start geopteerd om meteen alle
studierichtingen toegankelijk, te ma-
ken. Daardoor is het werk van
kursusontwikkeling er een van lange
adem, wij schatten dat het reële
aanbod pas rond zal zijn tegen 1995."
Veto: Dat zijn dus de doelgroepen. Wat
betekent dat in cijfers uitgedrukt?
Van den Branden: «Het aantal belang-
stellenden dat in Nederland op de

Nieuwe vorm van afstandsonderwijs
Open Universiteit in Vlaanderen

eerste lancering is afgekomen lag om
en nabij de 400000."
Veto: Wablieft?
Van den Branden: ..Je hebt mij goed
verstaan, om en nabij de 400000.
Daarvan hebben er zich een 35.000 tot
40.000 aangemeld als eventuele kur-
sist. De kapaciteit bedraagt op dit
moment 20 000."

Vrijwilligerswerk
Veto: En hoe ligt dat in Vlaanderen?
Van den Branden: ..Op het eerste zicht
ligt de belangstelling hier lager. AI bij
al zijn er een kleine 1000 mensen op de
één of andere manier met een kursus
bezig. Maar dat is mede te verklaren
door het feit dat de Open Universiteit
hier niet als een volwaardige opleiding
wettelijk erkend en gefinancierd is."
Veto: Maar de VLIR doet toch mee?
Van den Branden: «Ja, maar je zou dat
een soort mecenaat kunnen noemen.
In België waren de plannen immers
vastgelopen. Toen Nederland dan
alléén startte is de VLIR op eigen
initiatief op de kar gesprongen, zonder
overheidssteun, om niet te laat te zijn.
Dat betekent echter dat elke universi-
teit die meewerkt, dit u~ het eigen
patrimonium moet financieren. Het
gebruik van gebouwen en beschikbaar
stellen van mensen, mag zelfs niet ten
laste van de normale werkingskosten
komen. In de praktijk komt het erop
neer dat iedere begeleiding dus puur
vrijwilligerswerk wordt. Dat heeft als
neveneffekt dat wij liefst niet te veel
propaganda maken, want als wij zo'n
massale toevloed te verwerken krijgen
als in Nederland, dan zitten we met de
rug tegen de muur."
Veto: Typisch Belgisch dus. Wat be-
rekent dat konkreet voor Leuven?
Van den Branden: «Wij hebben hier
een 75 mensen die op ons aangewezen
zijn. Zij worden hoofdzakelijk be-

leid door assistenten en monitoren
op basis van vrijwilligheid. Dat pu-
bliek bestaat zoals elders voor de helft
uit tweede-kansers en voor de helft uit
mensen met een diploma. Opvallend is
dat bij deze laatste groep het vaak om
mensen gaat waarvan de ouders een
beperkte onderwijsvorming hebben
genoten. Wij komen dus volgens mij
duidelijk aan een nood tegemoet die
iets heeft te maken met de demokrati-
sering van het onderwijs ...
Veto: En war kost dat grapje nu?
Van den Branden: «In Nederland werkt
men met modules van 100 uur studie-
belasting. Zo'n module komt op 175

Dehaene in volmachtenkommissies

Dat een vrije pers in de
huidige periode van op,
handen zijnde volmach-

tenbeleid aan belang wint, werd
vorige week - in ongelukkige
omstandigheden - nog maar
eens duidelijk.

Donderdag 6 februari meldde Het
Volk bij de kommissiebesprekingen
van deze "bijzondere machten" dood-
serieus de nu volgende bemerkingen
van onze minister van Sociale Zaken.
De terminologie numerus clousus komt
niet in de regeringsteksten voor.
vertelde Dehaene. wel dl' beheersing
van het aantat geneesheren. Om dit doel
te bereiken haalde hij twee mogelijke
technieken aan: het inkrimpen van de
financiële middelen van de universi-
teiten (zoals door forfaitaire betoe-
laging n.v.d.r.) en hervorming van de
fakulteiten zndat kandidatuurstuden-
ten geneeskunde na hun kandidatuur
andere richtingen uitkunnen.

Beide voorstellen komen hoe dan
ook neer op numerus clansus. nl. het
beperken van het aantal studenten, En
daarvan kon tot nu toe volgens
Dehaene en zijn kollega Cocris geen
sprake zijn. ook al dreigde Wynen
ermee in dit geval hetovereengekomen
tariefakkoord tussen artsen en zieken-

fondsen terug op losse schroeven te
zetten. Een Vlaamse "kwaliteits"-
krant. die haar informatie dicht bij een
regeringsbron kan halen. liet eind
januari nog weten dat Wynerr in een
dergelijke konfliktsituatie op dit punt
waarschijnlijk het onderspit zou moe-
ten delven. net zoals bij een vorige
gelegenheid (na Dehaene als gespreks-
partner te wraken. bleef hij doodleuk
verder onderhandelen). Verrassend is
dan ook dat diezelfde krant. De
Standaard namelijk. op geen enkele
wijze gewag maakt van Dehaene's
retorisch handigheidje om vroegere
verklaringen in te slikken. Van waar
dit plotse stilzwijgen'!

Studenten
In ieder geval vroegen de genees-
kundestudenten. op initiatief van de
Medica-preses. vorige week om een
dringend onderhoud bij de minister.
Zij betreuren dat deze zonder raad-
pleging van de belanghebbenden reeds
is overgegaa n tot het bespre ken van de
modaliteiten voor een numerus clau-
sus. De meerderheid van Belgische
geneeskundestudenten heeft zich im-
mers in referenda tegen numerus
etausus uitgesproken. De studenten-
overkoepeling van de fakultciten ge-
neeskunde.INIIK-CINI:M. vindt dat het
miljarden tekort in het RIZIV in de

Numerus clausus heet nu anders
eerste plaats te maken heeft met het
gebrek aan koherent gezondheids-
beleid. Omwille van gedeelde belangen
weigeren artsensyndikaten en zieken-
fondsen hun financiële verantwoorde-
lijkheid op te nemen. Een numerus
etausus dient dus enkel als doekje voor
het bloeden en zou hieraan niets
verhelpen, Wel moet een goed gezond-
heidsbeleid uitgaan van de behoeften
van de samenleving. waarbij de na-
druk moet liggen op de eersterijn- en
thuisgezondheidszorg. Tijdelijk den-
keer de studenten eerder aan technie-
ken van arbeidsherverdeling om de
problemen van jonge artsen op te
lossen. terwijl een numerus clansus pas
ter sprake zou mogen komen na een
herstrukturering van de gezondheids-
zorg. Dus zeker niet zoals nu het geval
is: numerus ciausus. een louter syndi-
kale eis. wordt als pasmunt in het
akkoord ausen-ziekenfondscn ge-
bruikt.

In ieder geva I sta a t vast da t de twee
technieken die Dehaenc voorstelde,
een diepgaande hervorming van het
universitair onderwijs vergen en er de
facto ook de andere fukultcitcn mee in
betrekken. Meer achtergrondnieuws
komt in één van volgende Veto's
ruimer aan bod. -

Frank Segers

(Volgende week praat Veto met J. Van
den Branden over de problemen rond
de derde cyk/us.) -
Inlichtingen over Open Universiteit:

J. Van den Branden
Dienst Studieadvies
Naamsestraat 63
3000 Leuven
tel. 016/22.90.54 en 016/22.56.84.

September 19~4 ging in
Nederland de Open Uni-
versiteit (OU) van. start.

Via de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR) kwam er een ak-
koord waardoor ook een be-
perkt aantal Vlamingen zich
kunnen inschrijven. De VLIR
verbond zich tot zes begelei-
dende studiecentra in Vlaan-
deren, waaronder één in Leuven.
J. Van den Branden van de
Dienst Studieadvies is de kon-
taktpersoon in Leuven. Veto
stak zijn licht bij hem op.

Veto: Wat is dat precies. een "Open
Universiteit" ?
Van den Branden: ..Er zijn verschil-
lende soorten onderwijs die "Open
Universiteit" genoemd werden ofwor-
den. België heeft eigenlijk al drie
verschillende initiatieven gehad onder
een dergelijke naam. Hier gaat het
specifiek over een vorm van Open
Hoger Onderwijs, afstandsonderwijs
met begeleiding, geënt op het Neder-
landse initiatief "Open Universiteit".
Er zijn multi-mediale leerpaketten in
de maak, vooral schriftelijk materiaal,
maar ook media als video, komputer,
praktika .,;»

Veto: Een schriftelijke kursus op hoog
nivo?
Van den Branden: «Ongeveer ja. Met
verschillende mogelijkheden: je kunt
voor één enkele kursus opteren en het
daarbij houden. Je kunt een pakket
kiezen vergelijkbaar met wat wij aan
onze universiteiten de "vrije student"
noemen: je pikt losweg een aantal
kursussen uit het pakket en houdt het
daarmee voor bekeken. En je kunt
rechtstreeks naar een diploma toe-
werken."
Veto: Een universitair diploma?

den Branden: ..Ja. Maar het is niet
meteen de bedoeling duplikaten van
bestaande diploma's af te leveren, dat
komt eerder uitzonderlijk voor. Het is
vooral de bedoeling mensen te oriën-
teren naar een reeks studiegebieden.
met niet-traditioneel gestruktureerd
studieaanbod. Bijvoorbeeld techni-
sche wetenschappen of kultuurweten-
schappen .»

Veto: Maar waar zit precies het verschil
met de traditionele universiteit?
Van den Branden: «Er zijneen vijftal
verschillen. Het idee "studierichting"
wordt dus anders benaderd. Binnen
die studierichting kun je dan kiezen

Faze kontra Faze

De moeizame weg ...

Gisteren woensdag 12 februari moest
de definitieve beslissing vallen over het
verzoeningsvoorstel tussen ASR en
KrUL. Veto gaat echter altijd woens-

, dagrnorgen naar de drukker zodat wij
u de uitslag van die beslissing niet
kunnen melden.

Waren de verwachtingen tot vorige
week vrijdag overwegend positief te
noemen, met het verschijnen van Faze
Hot Ups werd die hoopvolle sfeer wel
enigszins vertroebeld. In enkele 'gele
bladzijden' werd door anonieme au-
teurs fel van leer getrokken tegen het
voorstel. Zowel ASR, initiatiefnemer
Peter Persyn, enkele Veto-medewer-
kers en zelfs alle afgevaardigden die
aan het ontwerp hadden meegewerkt,
moesten het ontgelden. Het voorstel
zelf werd nagenoeg geheel verguisd
met een reeks argumenten die noch-
tans ook de vergaderingen zelf ter
sprake gekomen waren en daar door

vervolg van p. 1

stellen te doen voor een positieve
politiek ten aanzien van Zuid-Afrika
ook eens kritische universitairen uit-
nodigen, een fonds voor zwarte stu-
denten, het bespreken van het pro-
bleem van de stages in de fakulteit van
de geneeskunde en de uitwisseling van
professoren die geselekteerd worden
door Pretoria.

De rektor is entoesiast en stelt voor
een open panelgesprek te organiseren
met Mkatshwa en anderen. zoals
bisschop Van Den Berghe die tot de
delegatie van de Belgische bisschop-
penkonferentie naar Zuid-Afrika be-
hoorde. Oh wee. maar net is die
suggestie gedaan. of daar klinken al
enkele vermanende stemmen door de
zaal. Enkele dekanen, die kort daar-
voor nog entoesiast de vrijheid en de
ongebondenheid van de universiteit en
de wetenschap inzake akademisch
verkeer bepleitten. waarschuwen nu
voor het kompromitterend karakter
van zo'n invitatie. Maar. merken we
hier op. bracht de toekenning van een
eredoktoraat aan Nadine Gordimer
ons niet in meer kompromitterende
omstandigheden?

Het oorspronkelijke voorstel wordt
nu progressief afgezwakt. Men kan
immers geen betutteling dulden van
een vreemde bisschop over het aka-
demische doen en laten. Het feit dat
Mkatshwa en kei ingeroepen wordt om
klaarheid te brengen in het komplekse
probleem van eel1 mogelijke akade-
mische boykot dringt bij de meerder-
heid niet door.

Tenslotte konkludeert men 'dat het
eigenlijk beter zou zijn als de studenten
zelf bisschop Mkatshwa zouden uit-
nodigen voor een "debat of zo". De

de meerderheid van kringen niet als
valabel werden beschouwd.

De rel ontstond pas echt toen bleek
dat de fameuze 'gele bladzijden' achter
de rug van de eigenlijke redaktie in de
Hot Ups-editie waren gesmokkeld. De
overige medewerkers aan die editie
vroegen alvast aan onze redaktie te
melden dat zij (Jan Declercq, Karel
Puype en Koen Strobbe) met de
bewuste artikels beslist niets te maken
hebben. Maandag van deze week
verscheen dan een pamflet vanwege
VRG en Romania waarin zij als KrUL-
kringen niet alleen afstand nemen van
de inhoud van het gele dossier, maar
ook en vooral van de toon waarin het
gesteld is en de "achterbakse" manier
waarop het gepubliceerd werd. Boven-
dien eistte men het ontslag van de
auteurs, een ontslag dat zij inmiddels
hebben gekregen. Officieel zijn ons de
namen echter niet meegedeeld. , (BM)

rektor kan dan nog altijd Vanden-
berghe uitnodigen voor een gesprek.
Zo is iedereen tevreden. zo hoeft
niemand zich te "kompromitteren".

Die vorsichtkeit is die
moeder van die
porceleynekast

Ziehier het bilan van dit vluchtige.
edoch. 0 zo ventilerende artikel:
Stadium I: kringraad vraagt een
duidelijk en publiek standpunt tegen
het apartheidsregime, gekoppeld aan
een akademische boykot.
Stadium 2: De studentenfraktie sugge-
reert de akademische overheid om
"betrouwbare bronnen" als bisschop
Mkatshwa en bisschop Vandenberghe
uit te nodigen om over een positieve
politiek (d.w.z. verandering van de
huidige toestand) te spreken. Daarna
kan men denken aan een interne
motie.
Stadium 3: De raad beslist: geen
motie (noch intern. noch extern). het
opnemen van positieve kontakten
wordt afgeschoven opde afzonderlijke
fakulteiten: Mkatshwa wordt niet
uitgenodigd: de rektor zal een onder-
houd' hebben met bisschop Vanden-
berghe.

Het kontrast tussen het aanvanke-
lijke. harde studentenstandpunt. het
voorzichtige. geduldige voorstel op de
vergadering van maandag en de ont-
goochelende raadsbeslissing spreekt
voor zichzelf.

Rudy Lanssens
Bart Kennen

P.S. Nodig eens een hoogleraar uit
Pretoria uit om "Afrikaans" bij te
schaven.
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Debat van Ekonomika en Politika

Indeksering en volmachten, of de
kwestie van het doel en de middelen

Inde serie "verbale gevech-
ten" was het vorige donder-
dag de beurt aan het gezel-

schap Eyskens, Van Puym-
broeck, Tobback, Kuypers en
Denys om te laten beoordelen
wie van hen de sterkste was.
Instrumenten daartoe waren
BRT -er Gui Polspoel, die als
scheidsrechter optrad, de indek-
sering van de inschrijvingsgelden
aan de universiteit en de vol-
machtenpolitiek van de regering.
Dit waren de twee tema's waar-
over de heren politici konden
bekvechten en dat deden ze dan
ook.

In het eerste deel van het twee ronden
durende woordenspel mochten de
deelnemers alleen universitaire proble-
matiek aanraken. Denys - vervange"
van de ziek gemelde Armemie Neyts-·
mocht de eerste stappen zetten, doch
ver waagde hij zich niet op het gladde
ijs. Het ging van "selektief eksamen"
naar "selektieve aanbeveling" tussen
de eerste en tweede kan, om alzo de
numerus clausus te omzeilen.
Willy Kuypers had duidelijk meer

vaste grond onder de voeten. De eerste
aanval van de avond kwam van hem.
Hij hekelde het gebrek aan een
onderwijsvisie op lange termijn, en het
gebrek aan samenwerking tussen de
Vlaamse universiteiten. Bovendien
was het hem niet duidelijk waarom de
regering op dat enorme pakket dat ze
zal moeten gaan bezuinigen nu juist
een half miljardje bij de studenten
moest gaan halen. Dat bedrag kon
volgens hem makkelijk elders gehaald
worden. Hij pleitte er in dat verband
voor het inschrijvingsgeld te ditTeren-
tiëren naargelang de kost van de
student.
Tobback, als volgende in de rij, zei

dat de regering er fout aan deed de
universitaire politiek tot het domein
van de bezuinigingen te rekenen. AI
jaren wordt een fundamentele dis-
kussie over de universitaire ekspansie
beloofd, maar het enige dat wordt
gedaan, is inkrimping, zo betoogde hel
SP-boegbeeld. Hij wenste wel dat de
universiteit zich in haar klaagzang

tegenover de regeringsmaatregelen
niet korporatistisch zou opstellen. Hij
was van mening dat heel de bevolking
eigenlijk een gezamenlijke treurzang
zou moeten aanheffen.

Volgde dan het intermezzo-Van
Puymbroeck. De dame zette, hoe goed
bedoeld ook, op jammerlijke wijze de
Agalev-traditie voort die wil dat
diegenen van de partij die aan debatten
deelnemen zo nauwgezet mogelijk het
toch al vage partijprogramma afra-
telen. ze werd voor de rest van de
avond dan ook gespaard door haar
opponenten.

Eyskens dan. Gewiekst begon zijn
pleidooi over het verschil tussen
enerzijds het ideaalbeeld van de vol-
maakte onderwijstoestand - waar-
over men het volgens hem gemakkelijk
eens kon geraken - en de realiteit van
de rampzalige budgettaire toestand
van het land. Indien we dit laatste niet
grondig zouden aanpakken, zouden de
universitairen van nu er later voor
moeten opdraaien. "Grondig" zou
voor de bevolking "slechts een terug-
keer naar de levensstandaard van 1977
betekenen". Het protest tegen de
indeksering van de inschrijvingsgelden
wenste hij dan ook niet ernstig te
nemen, bovenal omdat het inschrij-
vingsbedrag het laagste van Europa is
en de onderwijsbegroting van alle
begrotingen de laatste 25 jaar het
sterkst gestegen is. De prof pleitte er
dan ook voor bijvoorbeeld het stelsel
van studiebeurzen te vervangen door
studieleningen, waarbij deze later als
blijk van solidariteit zouden dienen
terugbetaald te worden. Hij was ook
van mening dat, hoewel vele landen
het stelsel wél hebben ingevoerd, de
numerus clausus in onze kontreien niet
van kracht diende te worden. Het was
integendeel de selektie in het middel-
baar onderwijs die strenger zou moe-
ten geschieden.

Einde van de eerste ronde, ware het
niet dat zich in het vragenrondje nog
een hetige diskussie ontspon rondom
het begrip "verzuiling". Eyskens had
achter een stellingname van Kuypers
voor de opheffing van de verzuiling in
het onderwijs een aanval op het
katoliek onderwijs vermoed. Dit le-
verde hem woedende replieken op,
vooral van Tobback.

r-------------~----------,
: Referendum bij VRG :
: Zoals vorige week aangekondigd Voor een nieuwe :
hield het Vlaams Rechtsgenoot- overkoepeling.. 73 % (224) 1

I schap haar referendum waarbij voor Tegen. . . . . . . . . 22 % (66) 1
I of tegen de nieuwe overkoepeling Onthouding. . . . . 5% ( 16)
I van ASR-KrUl diende gekozen te Er stemden 306 studenten van de 1
1 worden. 2600. Het VRG-praesidium sluit zich 1
1 aan bij de ui tslag van het referen- 1
I Dinsdagmiddag werden de stern- dum, en zal dus dapper gaan 1
bussen gesloten. De uitslag: verzoenen. 0 1

1 ----------:----------

Scherpenheuvel
Tijd dan om de volmachten in het
strijdperk te gooien. De eerste ronde
leek echter net iets te lang geduurd te
hebben, want de beperkte tijd dit:' nog
restte, noopte de deelnemers slechts
tot een summiere herhaling van de
langzaam overbekende standpunten.
De meerderheid argumenteerde dat

de biezondere machten (geen vol-
machten) vereist zijn vanwege de al te
trage parlementaire werkingsproce-
dures, wat belette snel en adekwaat
tegen de krisisomstandigheden op te
treden. Het werkritme van de biezon-
dere kamerkommissie die het ontwerp
op de biezondere machten diende te
bespreken (van januari tot Pasen)
illustreerde dit reeds op voldoende
wijze. Bovendien worden de machten
slechts voor een beperkt deel van de
problemen in dit vaderland toegekend
en blijft de kontrole op de werkzaam-
heden van de regering gewaarborgd
door de voorzitters van Kamer en
Senaat, de Raad \I(ln State, en het
parlement zelf.

Tobback vroeg zich af waarom de
regering tijdens de vorige legislatuur
eigenlijk biezondere machten ge-
vraagd had. Het enige "resultaat" dat
werd bereikt, was een verdubbeling
van het overheidstekort en het kon-
stant houden van de werkloosheid. En
hoe zat het nu met die tunnel van
Martens? Twee derde van de weg
afgelegd, vier vijfde of gewoon in-
gestort? Het zag er volgens hem
immers naar uit dat de regering zelf
totaal niet wist waar en hoe diende
bezuinigd om het overheidstekort te
saneren, de belangrijkste doelstelling
van Martens VI. Het leek er dan ook
op dat de regering met twee rechter-
schoenen naar Scherpenheuvel wilde
trekken (gelacht), want tegelijk fiskale
lasten verminderen en inleveringen
vermijden, daar geloofde hij niet in.

ring van de begrotingen van de
voorbije jaren.
Het bleek de apoteose te zijn van een

uitstekend debat dat zoals steeds over
geen enkel tema uitsluitsel had ver-
schaft, maar dat voor een volle zaal
een bijwijlen meesterlijk steekspel had
laten zien. Aangezien de meesten
wellicht voor dit soort showmanship
naar de Grote Aula gekomen waren,
was het geen wonder dat Gui Polspoel
hierna dan ook vlughet sein gaf tot
ophoepelen. Het handenschudden
achter de tafel kon beginnen. Het
handenwrijven van de organisatoren
ook. Bart Deelen

·---------------------------------------- 1r-----------.l
: Lieve schat ~
J I
, De tips die u moeten in staat stellen I
'de zo begeerde schat te vinden,'
Ikonden wegens onvoorziene om~

• Wie rijdt er 's zaterdags van Leuven , standigheden niet geplaatst worden.
naar Brussel en Dilbeek? Degelijke Ze liggen wel ter inzage op het
vergoeding voor diegene die mij mee- Ikantoor van Kringraad in de 's
neemt. Robby Krans, Twee Klein- IMeiersstraat 5. 0
wegenstraát 200, Heverlee. Tel. 016/ _~ _
22.79.17.

Laag water te Heverlee

Referendum Ingenieurs

Hierna kwam Willy Kuypers nog op
de proppenmet (zoals gewoonlijk) een
uitgebreide redevoering, die bij mo-
menten wel niet ter zake deed, maar
nogal doorleefd was en dus veel
.tpplaus oogstte. Hij vroeg zich af of de
regering niet beter eerst zou kijken wie
eigenlijk de inefficiënte werking ver-
oorzaakte in plaats van de traagheid
van de parlementaire procedure aan te
klagen. In dit verband werd onder-
meer gewezen op de half afgewerkte
staatshervorming, de politisering van
allerlei topfunkties, de verzuiling (nog-
maals), en de uiterst gebrekkige kon-
trole van het Rekenhof op de uitvoe-

• Verloren: beige stotTen boekentas
met nota's en pennezak (de naam staat
erin geschreven). Christel D'Haene,
Geldenaaksevest 40, Leuven.

• Wij zoeken Engelstaligen die ook
Nederlands kunnen 016/23.36.69.

zullen zijn die het presidium zal
trekken uit heel.deze zaak. Zullen zij
de resultaten (zie kadertje) laten
gelden? Wat betreft de verzoening
ASR-KrUl waarschijnlijk wel, daar-
voor dringt de tijd. Wat betreft hel
innemen van standpunten waarschijn-
lijk niet. De vraag die zich dan
opdringt, is wanneer en op welke
manier er wel kan gepeild worden naar
de mening van de ingenieursstudent.
Misschien zit er niets anders op dan
zo'n referendum te koppelen aan een

Zeer lage opkomst
Het doel van dit evenement werd zeker
niet bereikt. Enkel een zeer klein deel
van de ingenieursstudenten kwarr·
opdagen, dit ondanks aankondigingen
in de jaren, bekendmaking in het
wekelijks informatieblaadje hel bak-
ske, en een aankondiging in het vorige
nummer van Veto.
De vraag is nu welke de konklusies

kursusverkoop. één van de weinige
aktiviteiten van VTK die tegenwoordig
nogal wat volk trekken.
Over de gevolgen van heel deze

zaak, zal er binnen VTK waarschijnlijk
nog heel wat te doen zijn. Daarvoor
wordt u verwezen naar volgende
edities van dit blad.' Bruno Peeters

f-----------,
I Uitslag :
I 63 deelnemers I
I
1 stand- ASR I
I punten KrUL I

I
1 ja 19 53 I
I neen 39 7 I
lonth. 5 3 1L _

Geschiedkundigen slikken
meerderheid. en in "gevoelige kwes-
ties" (zoa Is dat heet) kunnen de
kringen met die gewone meerderheid
een 2/3 eisen. De Historische Kring
zucht I

Zou het niet eenvoudiger en efficiënter
zijn om een 60 (lr te vragen voor alles?
Niet omdat wij geen standpunten
willen, maar 60 ei· is gemakkelijk te
bereiken in de meeste gevallen. En als
ze niet behaald wordt. zijn het sowieso
"gevoelige materie,": en dan is het
beter geen eenheidsstandpunt in te
nemen. Wij willen geen tweede split-. ,xmg :
Bittere pillen waren dat voor de

Historische Kring. Maar Historia is
een brave patiënt. en slikt.
Wij treden dus toe. al i, het niet

zonder enige argwaan. En we roepen
alle kringen dan ook op om die
omslachtige stcrnrningvproccdure ten-
minste als vertragingsmancuvcr al uit
te schakelen. door bij elke presidium-
beslissing meteen te bepalen of het
gaat over een "gevoelige" K,we>ÛC of
nict. A.u.b., zoeners. gun HiSto~ia dit
zoethoudcrtjc !

VTK - Zoals vorige week in dit blad te
lezen was, heeft VTK maandag 10 en
dinsdag 11 februari een referendum
georganiseerd. De bedoeling was om
te peilen naar de mening van de
ingenieursstudenten in verband met de
verzoening ASR-KrUl, over de vraag of

, VTK standpunten mag innemen in
zaken die niet studentgericht zijn, en
ook over de (on)bekendheid van het
Stuc.
Het presidium van VTK wou door

middel van een ruim referendum
kijken of de ingenieursstudenten hetal
dan niet nuttig vonden om VTK in de
nieuwe koepel te laten toetreden. Deze
werkwijze om dadelijk de studenten te
raadplegen werd gekozen om de
tijdslopende procedure met de externe
tk-rade, dit is de vergadering van het
presidium met alle jaar- en departe-
rnentseerantwoordelijken, niet te moe-
ten gebruiken wegens tijdsgebrek.
De vraag naar het al dan niet

innemen van standpunten in niet-
st udentgerichte zaken is afkomstig van
een vorige algemene vergadering.
Daar stemden nauwelijks 93 aan-
wezigen over deze vraag. Deze op-
komst werd te klein geacht om
representatief te zijn voor de gehele
fakulteit. Bovendien werd er naar
aanleiding van de drukte rond het Stuc
en de programmatie louter informatief
gepeild naar de bekendheid en de
interesses van dit kultuurcentrum.

HISTORIA - Tot spijt van wie 't
benijdt. gebeurt er nog wel degelijk iets
in Leuven. Akties tegen de regerings-
maatregelen van Martens VI, stuur-
groepen waar de stuc-ken van af
vliegen, én ... 'een verzoeningspoging.
De Historische kring heeft over dal

aatste op de jongste presidiumverga .
dering een beslissing genomen. Een
belangrijke beslissing, want Historia
was al over een paar verzoeningsvoor-
stellen gevallen: voorstellen die "mis-
schien wel mooie kompromissen zijn.
maar een efficiënte werking totaal
onmogelijk maken."
Het verkiezen van de vrijgestelden i,

daar één van. Waarom deze laten
verkiezen via die omslachtige proce-
dure van I) voorstellen op AV. 2)
bepalen van kringstandpunt en 3)
verk iezi ng op Av '! De verzoeners
voegden eraan toe dat elke AVopen i.,
en dat meerdere mensen per kring
welkom zijn. Goed zo, maar waarom
dan niet expliciet stimuleren of 7elf,
verplichten?
En dan, de sternmingsprocedure. De

onverbiddelijke zoeners hebben de
volgende worst gedraaid: normaal
werken de raden met een gewone

Armemie Pijcke en
Dirk Van Bovcm



LOUVAIN-LA-NEUVE

In januari ligt Louvain-Ia-Neuve plat. De studenten zitten in die maand in
volle examen periode, en aangezien in Louvain-Ia-Neuve de bevolking
praktisch uit niets anders dan studenten bestaat, is er in die periode bitter
weinig te beleven in de stad.

Veto ging in die periode nieuwsgierig een kijkje nemen bij "onze Waalse
broeders". Hoe funktioneert die universiteit daar eigenlijk? Hoe is het
studentenleven er georganiseerd en wat is er geworden van de stad die
speciaal voor de Université Catholique de Louvain-Ia-Neuve opgericht
werd? Allemaal vragen waar wij mee naar ginder trokken.

Om dan rog maar te zwijgen van het tenorneen.Oruba: het meisje dat vorig
jaar in mei een gewaagde speech hield ter gelegenheid van het pausbezoek.
En nog zo iets: de fameuze boedelscheiding tussen de KUL en de UCL en de
perikelen die dat meebracht voor de biblioteken van de beide universiteiten ...

Inhet centrum. van Louvain-Ia-Neuve
hangt een reusachtige muurschilde-
ring: ze illustreert de eeuwenoude

geschiedenis van de Alma Mater, van de
oprichting van de universiteit in Leuven
tot de stichting van de stad Louvain-Ia-
Neuve in 1971. In Louvain-Ia-Neuve zelf
ontbreekt elke geschiedenis: de hele stad
is als het ware één ontwerp, een new-town,
een uniek eksemplaar in België. De muur-
schildering presenteert (ironisch of pate-
tisch?) de geschiedenis' in archiefvorm ~
leesbaar en direkt, maar niet tastbaar.

Toen in Leuven" Walen buiten!" werd geroepen
had dat verschillende gevolgen. Eén ervan was de
oprichting van de VCl (Université Catholique de
Louvain) en de bouw van een nieuwe stad die
dele univennteit moest herbergen.
Herbergen is veel gezegd': llN is praktisch

niets anders dan haar universiteit. Nagenoeg
80% van de bevolking bestaat uit studenten. In
het weekend is de stad leeg: geen studenten,geen
leven. En bovendien is het hele grondgebied van
Louvain-la-Neuve eigendom van de VCL. Parti-
kulieren die in Louvain-la-Neuve een huis willen
. bouwen, kunnen hun grond zelfs niet kopen: de
universiteit staat haar grond slechts af voor
maksimaal 99 jaar. Daarna keert alles in de
moederschoot terug: de grond en de bouwwer-
kendie erop staan.

Vriendelijk
In feite is Louvain-la-Neuve ook geen echte stad:
administratief is het een aanhangsel van Ottig-
nies, even ten zuiden van Waver. Maar verder
staat het volkomen autonoom: opde plaats waar
nu Louvain-la-Neuve ligt kon men in de jaren 60
enkel landbouwgrond ontdekken.

J
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Louvain-la-Neuve.New Town

Poging tot stad

we een klein buroke. met twee tufels. enkele
stoelen, een fiets en een schoolbord op-
gemerkt. Op de deur hingen de 'kantooruren'
uit: van 14 tot 16 uur open. Wc waren er om
17 uur: voor onze problemen hadden we,

beslissingsmacht bij de universiteit: zij stelt
strikte bouwnormen op, nog strikter dan de
normen die bijvoorbeeld in Leuven gelden. In
steden als Brussel en Leuven zijn bouwnormen
(eerder gebrekkige) instrumenten om te voor-
komen dat er typologische breuken of schaal-
breuken ontstaan in de stedelijke struktuur.
Maar in Louvain-la-Neuve ligt de zaak anders.

Hier wordt men bijvoorbeeld verplicht om met
baksteen van een bepaalde fabrikant en met een
bepaalde kleur te bouwen. Bovendien is er van
meet af aan een verplichte 'bouwstijl' te
respekteren (alsof er nog bouwstijlen zouden
bestaan), In Louvain-la-Neuve zijn de bouw-
normen bedoeld om het a priori-plan van de
meester-ontwerper te doen 'slagen'. Ze hebben
een heel beperkt preventief karakter en helemaal
geen beschermend karakter: op een grond waar
nog niets gebouwd is valt niets te beschermen. '
Kortom: de bouwnormen zijn er tot meerdere

eer en glorie van de ontwerper van het plan voor
de stad, maar ze voeden bovendien de illusie dat
er op die manier een garantie is voor 'goede'
architektuur en 'goede' stedebouw ; een illusie
die uiteraard niet kan waargemaakt worden.

Aandoenlijk
Toch is Louvain-la-Neuve geen troosteloze stad.
Ze oogt zelfs vrij vreugdevol, tenminste voor een
stad die duidelijk vanuit een technokratische
ingesteldheid is gegroeid (technokratisch in die

zin dat alles onderworpen werd aan een finaal
doel), '
Maar Louvain-la-Neuve is wel een aandoen-

lijke stad: aandoenlijke baksteengeveltjes, aan-
doenlijk krampachtig op 'menselijke schaal'
gebouwd, met aandoenlijke pogingen om wat
kleur en variatie in de stad aan te brengen (zoals
de muurschildering).
En één ding staat vast: deze aandoenlijke stad

zal zijn ontwerper overleven, zonder ooit een
echte stad te worden. Zolang het irrationele in de
kelder gevangen zit, blijft Louvain-la-Neuve een
konstrukt, slachtoffer van de gedachte dat het
mogelijk is een 'leefbare stad' te bouwen.

In 1970 werd het stedebouwkundig plan
goedgekeurd, Het was een mooi werkstukje: een
poging om de mislukkingen van de moderne
stedebouw met haar hoogbouwtorens in het
groen te boven te komen. Louvain-la-Neuve
moest kleinschaliger opgevat worden, met
pleintjes en straatjes en met baksteen in plaats
van beton. Zo simpel was dat.
Eerste opvallend kenmerk: Louvain-la-Neuve

werd een voetgangersstad. Autoverkeer en voet-
gangersverkeer werden van mekaar gescheiden
in het kader van de gedachte dat het binnen-
stedelijk autoverkeer hèt probleem was van de
moderne stad (een gedachte die inmiddels weer
naar het rijk der fabels verwezen is).
Hoe dan ook: met Louvain-la-Neuve beoogde

men in de eerste plaats een vriendelijke stad; een
begrijpelijke reaktie na het failliet van de
funktionalistische stedebouw, die woonzones en
werkzones fysisch scheidde en verbond met
stedelijke autosnelwegen.

Mooi plan, saaie stad
De realisatie van het stadje moest echter
gebeuren binnen een strikte reglementering ... Als
we de organisatie van de stad niet in strikte banen
leiden, dan zullen we er nooit in-slagen ons doel
(een vriendelijke, kleinschalige stad) te berei-
ken", zo moet de redenering ongeveer geweest
zijn. Daarom berust de stedebouwkundige

Alles is rustig in Louvain-la-Neuve
De rustige wandelaar, die door Louvain-la-
Neuve kuiert, stelt op zijn doortocht een
merkwaardig feit vast. Er patrouilleren geen
politie-agenten in LLN; veel zouden die er ook
niet te doen hebben; er zijn geen zebrapaden
waar je kan naast lopen; er zijn geen
verkeerslichten en er is geen eenrichtings-
verkeer, fenomenen waar Leuvense studen-
ten wel mee gekonfronteerd worden. In LLN
bewegen enkel kinderkoetsen zich op wielen
voort, dan nog voortgestuwd door voet-
gangers. Niets dus om politieagenten een dag
lang aan het werk te zetten.
Ook ontbreekt er in LLN een affektie voor

betogingen; niemand komt er op straat om te
manifesteren tegen het een of het ander, Er
zijn geen 'linksen' en 'rechtsen' die er jaarlijks
een rituele paringsdans uitvoeren, begeleid
door het zwarte orkest van de rijkswacht. Er
wordt niet gestreden in de straten. Een
rijkswachter verveelt er zich gewoon dood.
De enige strijd wordt er gevoerd tussen

studentenverenigingen die na het nuttigen
van enige pinten of na enkele ad fundums met
pisang op de vuist gaan om het overwicht van
deze over gene volksgroep of fakulteit te
bewijzen. Maar deze strijdtaferelen worden
vlug beslecht door de eigen kollega's. Een
officiële orde handhaver zou hier de folklore
komen verstoren.
Is er dan werkelijk geen 'flik' te bekeonen

in LLN? Toen wij er waren niet. Wel hebben

desgevallend, moelen telefoneren naar Wa-
ver: we hebben niet onderzocht op hoeveel
tijd (uren, minuten. sekonden) zij in LLN
kunnen geraken.

F,ilip H uvzentruyr

Didier Wijnants

De anglofiele verzoening

Belgian
unanimity
Ais we de parking van Louvain-la-

Neuve verlaten voor de aange-
name autovrije straten, springt één

trend onmiddellijk in het oog: de opmars
van de engelstaligheid. Een telefoon-
centrum heet Call me, een reisbur.o noemt
zich Tra vel, een platenhandel Caroline
music, een pub Le Green en een eethuis
zelfs Breakfast in America. Met enige
ironie denk ik aan Flanders technology
waarvan tegenwoordig al sommige items
behandeld worden in papers en waaruit.
dan - dankzij defeedback van de prof-
bepaalde topics geïsoleerd worden en in
een data base verwerkt. Waar is de tijd dat
de Walen buiten moesten om Leuven
Vlaams te laten worden?

Is het dan nog slechts in Voeren dat er ruzie
bestaat in welke taal de koeien dienen gemolken
te worden (of de gelovigen de kommunie mogen
ontvangen ?). Zijn we uiteindelijk toch bezig die
vieilles digues digues entre Flamands et Waltons ie
slopen. die dat Belle gigue gigue al zo lang
verdeeld houden ryEn zal onze nationale eenheid
uiteindelijk niet in het Duits gerealiseerd worden
- zoals sommige kollaborateurs een moment
gedacht hebben:_ maar in het Engels?
En verder: moeten we dan de Walen maar

terughalen naar Leuven en Louvain-la-Neuve als
een spookstad prijsgeven aan de gieren en aan
de avonturen van Lucky Luke?
Ik weet het allemaal niet meer zo goed, maar

ben nu alleszins weer fier op de heldere kijk die
de radikale studentenbeweging al in het ma-
gische (en verguisde) jaar 1968 op de zaak had:
De Vlaamse LCI'I/II' vervangen door W(' sltall
overconto en I,Valc/1buiten door Bourgeois buiten.
Misschien een les voor de studentenbeweging

vandaag: de fits-à-papo's zijn geen franskiIjon~
meer. maar anglofielen en hun strijdmiddelen
bestaan niet uit een taal- maar uit een
kl/I/I/I/rimperiali-sme, Het kultuurimperialisme
dat met de komouter in de hand en de
informatika in het vaandel geheel ons akade-
misch denken wil herleiden tot goedkope
schema's die niet langer in het Frans of in het
Vlaams. en zelfs niet in hel. Engels kunnen
gekonsumeerd worden. maar gereduceerd zijn
tot het elementairste van het elementaire. tot
Basic.

I

Eddy Daniels
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Op koöperatieventocht
Duc en Cidec. Het zegt u waar-

schijnlijk niets. Voor de studen-
tcn in Louvain-Ia-Neuve gaat het

hicr om onmisbare elementen in het
dagclijksc Icven. Als wij u nu zeggen dat
Duc staat voor Distribution universi-
taire ciaco, een tegenhanger van onze
Acco, cn Cidec de naam is van het enige
suksesvolle grootwarenhuis in LLN, en
ook een koöperatieve is, weet u al heel
wat mecr. Wij spraken in beide winkels
mct ecn vcrantwoordelijke.

achterhalen), gaf ons wat meer uitleg.
Deze koöperatieve is een tiental jaren geleden

ontstaan. Eerst zeer kleinschalig met enkel
elementaire voedingswaren (melk, eieren, boter.
enzovoort). is het later uitgegroeid tot een heus
grootwarenhuis met alle mogelijke eet- en
drinkbare goederen. Met die uitbouw was wel
enig geluk gemoeid. Aangezien. er in llN nog
geen echt grootwarenhuis bestond en er dus een
gat in de markt was. heeft men het risiko maar
genomen. En met sukses. Cidec telt nu ongeveer
4000 leden (een lidkaart is voor het leven en kost
100 frank). en er zijn 5 vaste personeelsleden en
een twaalftal jobstudenten werkzaam. De sa-
menstelling van de beheerraad is ook een gekke
bedoening. Het zijn geen studenten die zich
ermee bezig houden maar zogenaamde "spon-
sors", mensen die als een soort van vrijetijds-
besteding in de beheerraad zetelen.

Liever kwaliteit

Ondanks een k
kwaliteit. In llN betekende dit toch geen echte
bedreiging voor Cidec. Dit nieuwe grootwaren-
huis is wel goedkoper maar de studenten hebben
liever wat betere kwaliteit. Zoals Contempré
stelde: "Niet om het even wie studeert in llN. de
studenten hier hebben veel geld."
En dat bleek te kloppen. Toen wij later enige

studenten. die net inkopen in Cidec hadden
gedaan. interviewden. leek het wel alsof zij
allemaal hetzelfde zinnetje van buiten hadden
geleerd: "het is er niet zo goedkoop. maar de
kwaliteit is er goed en er is veel keuze".

Kursussen
Tot zover Cidec. De volgende. en laatste halte
van onze koöperatieventocht is Duc, Distribu-
tion universitaire ciaco. Deze winkel is de Waalse
tegenhanger van onze Acco. Een vijftal jaar
geleden is Duc ontstaan uit de kursusdiensten
van twee fakulteiten.slandbouw en politieke en
ekonomische wetenschappen (Agro en Espó).
Nu zijn een zestal kringen in het initiatief
betrokken: landbouw. politieke en ekonomische
wetenschappen. sportkot, psychologie. biologie
en veeartsenij. Lang niet alle kringen en
fakulteiten dus. Er zijn echter ook kringen zoals
die van rechten en de ingenieurs die alles op eigen
houtje doen. Verschillend met Cidec is wel dat de
studenten hier in de Duc alles zelf doen. Ook in
de beheerraad zitten studenten, als afgevaardig-
den van de verschillende kringen. Het systeem
van de lidmaatschappen is ons nog niet helemaal
duidelijk. Naast een kringlidkaart (tussen 250 en
500 frank) zou men ook een Duc-lidkaart
moeten hebben.
Bijna alle proffen van de desbetreffende

fakulteiten laten hun kursussen bij Duc drukken
en verkopen. Opvallend is ook dat geen enkele
prof hiervoor auteursrechten uitbetaald krijgt.
Er is gewoon geen geld voor.

Waar eten wij?
Een derde luik in onze koöperatieventocht had
het bezoek aan een Alma van ginder moeten zijn.
Zoiets blijkt echter niet te bestaan. Het is wel
geprobeerd maar het bleek niet echt aan te slaan.
Een en ander is wel te verklaren door het feit dat
de studenten liever zelf hun potje koken. Dit
heeft op zijn beurt dan weer te maken met de
manier van kotbewoning aldaar, de zogenaamde
kot-à-projets, waarover elders meer.
Als besluit kunnen wij stellen dat Ll.N

alhoewel het andere vormen kent van studenten-
dienstverlening (Cidec) toch niet valt te vergelij-
ken met Leuven waar zowel Acco als Alma veel
grootschaliger te werk gaan, al hoeft dat niet
direkt een voordeel te zijn ....

Het studentenblad Le Redouté

Van buiten ziet het eruit als een doodgewoon
grootwarenhuis. Ook van binnen lijkt alles
eender. Tot men merkt dat er voor elk produkt
twee prijzen staan aangeduid. Een voor leden en
een voor niet-leden. De nieuwsgierigheid is Enkele jaren geleden verscheen er dan toch eer
gewekt en wij op zoek naar de gerant. Bruno kaper op de kust. Een grootwarenhuisketen met
Conternpré, geen student maar vaste werknemer ook enkele vestingen in Leuven. bekend voor zijn
in de Cidec (voor wat dat staat konden wij niet goedkope produkten van soms bedenkelijke

.... C --'~ ,ft j '._..., '\. ~ ./Jl'. '~.'~.
__. 1i\~\,<.tf.....·.F j' s» .. .,Jt;_v ...,

._ ~. _"
~~f\~:~}.l..~~ JI' ~

Jan Huyse Op zich ~as dat een ~istorisch feit en ---------------------------------------------------.-J!--- __.merkwaardig genoeg - ZIJ werd ervoor beloondmet een kus op het voorhoofd van de Heilige
Vader himself (de man heeft geen slechte smaak).
Veto sprak met dit wereldwonder, en met haar
kompanen, Olivier Van Cauwelaert, haar opvol-

Ook Louvain-Ia-Neuve heeft zijn
studentenblad. Le Redouté. Zo-
als Veto behoort Le Redouté tot

de overkoepeling (AGL aldaar genoemd)
Tegelijk met het ontstaan van de Waalse
universiteit zag dit blad zijn levenslicht.

Gedurende al die jaren heeft de naam van het
studentenblad verschillende wijzigingen onder-
gaan; een konstante bij het kiezen van die naam
is het zoeken naar een woordspeling. Enkele
jaren geleden heette het blad LA Flaque. een
allusie op het meertje (Iac) dat 12 miljoen heeft
gekost en voor een deel met geld van de AGl
betaald werd. Sinds dit akademiejaar heet het Le
Rcdouté. Enerzijds genoemd naar de straat (rue
Rcdouté )waar de AGl een onderkomen heeft en
anderzijds zinspelend op "quelque chose qu'on
redoute": iets waarvan men niet zeker is er
waarvoor men bange voorgevoelens heeft.

Le Soir
1.(' Redoute verschijnt wekelijks en wordt
uitgegeven door de Comedia (Commission des
Mcdias). De Cornedia is één van de vijf
kommissies van de AGl en houdt zich bezig met
het doorspelen van alle informatie omtrent
sociale. kulturele en pedagogische problemen.
1'1en wil ook informeren over aktuele gebeurte-
nissen. voor zover die de studenten zouden
kunnen aanbelangen. Zo wil men de studenten
sensibiliseren voor de daling van de beurzen,
maar dat interesseert de studenten niet; hun
vader of moeder betalen toch... Met deze
doelstellingen voor ogen treedt Le Redoute op als
spreekbuis van de AGL Naast Le Redouté houdt
de Comedia zich .ook bezig met het ontwerpen
van affiches en brochures voor studentenvereni-
gingen.

Ook al maakt Le Redouté deel uit van de AGl.
toch wil dit niet zeggen dat men geen kritiek mag
uiten op de AGl. want censuur bestaat er niet.
Niettegenstaande is er een tendens naar onaf-
hankelijkheid aanwezig. Het is de verantwoorde-
lijke uitgever. lsabelle Porton, die er naar streeft
om een onafhankelijke positie In te nemen. Dit
jaar is dat nog niet haalbaar. omdat men er
binnen de AGl niet zo happig op is. Zo was er
sprake van een samenwerking met de franstalige

krant Le Soir, die onder andere zou zorgen voor
artikels en nationale en internationale reklame-
advertenties. Het projekt is echter uitgesteld tot
volgend jaar. Het voorbeeld waarnaar men zich
richt is het tijdschrift Oxygène, een blad dat,
dankzij de advertenties,. volledig zichzelf be-
druipt en haar oplage op een paar jaren heeft zien
stijgen van 5000 naar 50.000 eksemplaren (het
wordt gratis verspreid en kent in Wallonië een
groot sukses).

Gratis

Le Redouté heeft een oplage tussen de 4000 en
5000 eksemplaren. Over de leesdichtheid maakt
men zich niet te veel illusies. Ook in llN stelt
men een mentaliteitsverandering van de studen-
ten vast. De student wordt/is een individualis-
tisch specimen die weinig interesse betoont VOOI

zaken die hem niet aanbelangen. De AGl is bij de
Waalse studenten bijna niet bekend en Le
Redouté, als spreekbuis van de AGl, evenmin.
Voor de studenten is hun eigen kringblaadje
belangrijker dan Le Redoute.

Net als Vetowordt Le Redouté gratis verspreid.
Een uitzondering wordt gemaakt voor 'speciale
nummers: in januari werd er een "Redouté
spécial" uitgebracht naar aanleiding van dl'
eksamens; hier moest men voor betalen.
De -verspreiding van Le Redouté gebeurt via

verschillende kanalen: de hand-aan-hand bede-
ling is de meest efficiënte manier (het blad wordt
dan in de straten uitgedeeld). Andere kanalen
zijn de kolportaties in kafees, kringgelegen-
heden. winkels (Duc, Cidec •...) en in mindere
mate in de fakulteiten.

Een probleem bij Le Redouté is het aantal
medewerkers. Bij het begin van het jaar geven
heel wat studenten zich op als potentiële
medewerkers, maar als het erop aankomt,
blijven er nog maar een paar mensen over (de
verantwoordelijke uitgever en desnoods enkele
verknochte Redouté-fans). Nochtans kan iedere
student deel uitmaken van de redaktie of een
artikel schrijven. Dit euvel kan volgens Isabelle
Porton opgelost worden door de mensen te
betalen, maar dat geld is niet voorradig.

Financieel gezien steunt Le Redouté op twee
pijlers: de subsidies van de AGl en de reklame-

inkomsten. Het jaarlijks budget van net studen-
tenblad ligt rond de 450.()()(}fr.Dit bedrag kan in
twee delen gesplitst worden. Aan de ene kant zijn
erde drukkerij kosten (320.000 fr): hieronder valt
ook het drukwerk van affiches en brochures van
Comedia. Aan de andere kant is er een bedrag
van 120.000 fr, nodig voor de betaling van
jobstudenten: dit zijn plooiers, tekenaars, be-
delers en eventueel de typisten. Voor die
120.000 fr zorgen de advertenties.
Misschien nog één détail. In Le Redouté zal

men nooit reklame vinden van de boekhandel
Cabay. In llN bestaat er immers de Ciaco,
ontstaan onder impuls van de studenten, een
koöperatief vergelijkbaar met Acco. Bij Ciaco
wordt ook Le Redouté gedrukt. ook al kan er op
andere plaatsen goedkoper gedrukt worden ...

Marc Heeren

Kots à projets
Op kot zitten in Louvain-Ia-Neuve is niet
helemaal hetzelfde als in Leuven. Men kan
gewoon een kamer huren en lekker Einzelganger
spelen. Maar het kan ook anders. Er zijn een
honderdtal koten (vier tol. tien man elk) waar
men gedurende een heel studiejaar werkt aan een
projekt: de zogenaamde Kots à Projets. Om in
zo'n kot binnen te geraken moet men op
voorhand een aanvraag richten tot het kot van
uw keuze. Als eerstejaars moet je geen adel-
brieven voorleggen en geraak je meestal wel
ergens binnen. Indien je echter het jaar voordien
al meegewerkt hebt op zo'n kot, moet je
voldoende blijken van inzet en interesse getoond
hebben het jàar voordien om opnieuw in zo'n kot
binnen te geraken.
Je werkt niet alleen tesamen aan een of ander

projekt maar je eet ook samen, enzovoort. Uit de
lijst van kots à projets selekteerden wij voor u
enkele voorbeelden: Babykot (werken met
kinderen), Tabac t'abat kot (anti-tabak kam-
panje), Kot jonglerie, Kot prison (hulp aan
gevangenen die studeren), Kot relais jobIwerkt
samen met de jobdienst), Polska kot (solidariteit
met Polen), enzovoort enzovoort.

Twee toespraken, gericht tot de paus
tijdens zijn bezoek aan ons land,
haalden de wereldpers. Het was

typerend dat beide afkomstig waren uit
de sinds 1968 uit mekaar gegroeide
katolieke Alma Maters. Het was nog
typerender dat het in Leuven de rektor
was die voor sensatie zorgde, in Louvain-
la-Neuve een studente: in Leuven is het
een automatische verworvenheid dat
vanuit studentenhoek kontroversiële
klemtonen kunnen gelegd worden: de
speech van Els Gryson bevatte daarom
eigenlijk niets onverwachts en raakte een
beetje in de verdrukking, tegenover het
pleidooi van rektor De Somer; een rektor
die de universitaire autonomie zo scherp
verdedigde dat hij daarbij niet aarzelde de
geladen term vrij onderzoek in de mond te
nemen. Aan de UèL gebeurde precies het
omgekeerde: rektor Massaux offerde er
de akademische vrijheid ekspliciet op het
altaar van de uiteindelijke trouw aan het
leergezag; maar hij kreeg af te rekenen
met een freel meisje dat voor de TV-
kamera's stond te trillen als een espen-
blad, maar moedig tema's te berde bracht
als affektiviteitsbeleving van jongeren.
bevrijdingsteologie en engagement tegen
racisme. Terwijl Massaux lijkbleek werd,
stond een bende schreeuwlelijks
dezelfden als daarvoor in Leuven, zo zou
blijken - Véronique Oruba uit te
jouwen. Waarop zij dan maar het taboe
doorbrak en met een Merci I' Opus Dei in
één klap de systematische stemming-
makerij rond de pausreizen met de vinger
wees.

Niet alle p

Jan Huyse L •

Uit de speech van Oliyie,'Van
patroonsfeest win de VCL,
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van de paus

oblemen opgelost
preses van' de overkoepelende AGL'

Générale de Louvain-la-Neuveï en
verantwoordelijke voor de

aldaar.

Geen spreekrecht

: «Het is hier aan de VCL helemaal niet
dat studentenafgevaardigden bij
gelegenheden spreekrecht hebben.
al jaren aan op een studentenspeech

opening van het akademisch jaar, maar we
altijd weer wandelen gestuurd.»
: «We krijgen nu eindelijk spreekrecht bij

Patroonsfeest. De mediabelangstelling is dan
niet zo groot, maar het is een eerste stap.»

Yérenieue: «Aanvankelijk weigerde de rektor
het pausbezoek een studententoespraak.

er vanuit Rome aangedrongen om
en vrouwen aan het woord te laten.
was ik als meisje preses, en ik ben dan
Poolse afkomst. En er waren de
uit Leuven, de vanzelfsprekendheid

de speech van Els Gryson. De VCL kon toen
meer ten achter blijven.»

: Hoe kwam de tekst dan tot stand?
~l>.nnloue: «Een lijdensweg! Eerst kreeg ik een

akadefuische tekst voorgeschoteld, op-
door een studente, waarin ik mij als
helemaal niet kon herkennen. Ik drong

op vergaderingen met studenten-
lafzevaardizden om de ideeën samen te brengen

studenten zelf' leven. Dat werd
een touwtrekkerij: nsc-ers die niets

affektieve problemen erin wilden, PRL-ers
niets van bevrijdingsteologie wilden weten

Daaruit kwam dan een nietszeggende
tot stand waar de rektor dan nog met een
stift doorheen ging. En die tekst werd buiten
medeweten ook nog eens doorgespeeld aan

en op voorhand gepubliceerd. Dat laatste
voor mij de deur dicht. Ik heb dan mijn
tekst' geschreven - de avond voor de

jteespraak nog alle kranten doorgenomen met
uitspraken van de paus de voorgaande dagen
en daarin zegde ik wat ik vond dat er moest

worden .;»

: «Het is triestig dat Véronique dat zo

preses van de AGL, op het
februari 1986. (foto Veto)

heeft moeten doen, maar zij had geen andere
keuze.»
Véronique: «Dat ik dit van plan was lekte dan
ook nog uit. Vlak voor het bezoek schreven
dertig studenten een brief om het rektoraat te
verwittigen. Dan ben ik verplicht geweest te
lidgen en te zeggen dat daar niets van aan was.
Maar nog vlak voor ik het podium opging, wilde
men mijn papieren kontroleren. Ik had echter de
officiële tekst bij, Philippe had de eigenlijke
toespraak.»
Philippe: «En die moest ik dan stiekem door-
spelen op het allerlaatste rnoment.»

Restauratieve trend?
Veto: Het sloeg dan ook in als een bom.
Véronique: «N atu urlijk. Maar de reakties achter-
af waren zeer positief, zowel bij de meerderheid
van de studenten als bij vele professoren. En ik
heb bedankbrieven gekregen uit de hele wereld.
De enige die echt woedend was, was de rektor.»

Veto: Hij sprak van "verraad".
Olivier: «Dat is onzin. Hij liet Véronique geen
keuze.»

Véronique: «Ja, en dan zijn er geruchten geweest
dat hij me van de universiteit wilde verwijderen.
Via een bisschop is dat in Rome ter ore gekomen
en van daaruit is hem te verstaan gegeven dat ze
daar niet mee opgezet waren.»

Veto: Je kloeg bij het gejouw Opus Dei aan. Hoe
sterk zijn die hier eigenlijk? Wij kregen plots de
indruk van een uci. in restauratieve greep.
Olivier: «Dat is zeker overdreven. De meerder-
heid van de studenten hier is duidelijk kritisch.
Maar Opus Dei stookt wel en wordt daarbij
financieel gesteund door de overheid van de
VCL.»

Philippe: «Ze werken heel obskuur, tonen zich
niet openlijk. Zo organiseren ze een peperdure
voorbereidingskursus voor eerste kanners: ze
spelen in op de angst vart ouders die denken dat
de VCL een groot bordeel is; zeopereren dan ook
onder een andere naam. Vanuit die propedeuse
rekruteren ze mensen voor een paar gesloten
huizen,»
Véronique: «Op de voorbereidingskursus nodi-
gen ze officiële akademische verantwoordelijken
uit: de vice-rektor, de administrateur-generaal,

Arm vaderland'
«Welk een opvatting heeft de student van zijn
vorming? Het lijkt er helaas op of het beeld
dat professor Didier Van Hove ervan geeft
nog steeds aktueel is. Hij vergelijkt ons met
konfituurpotten, leeg uiteraard, uitgestald op
een tafel, wachtend om gevuld te worden.»
«De student ziet zijn universitair leven als een
reproduktie met vaste aflossingstermijnen
van het weten dat hem is verstrekt in de
kursussen. Iedere gelegenheid om zijn blik-
veld te verruimen wordt gezien als een rern.»
«Is dat echt de roeping van ee!! universiteit-
een techniek overdragen, een 'weten' aan
personen, zonder een bredere menselijke
vorming op hef oog te hebben ?>.
«Wij vrezen dat de universiteit, door in de
verhouding onderwijzer-onderwezene dezelf-
de autoritaire organisatie te introduceren. die
zij in eigen schoot toepast, de student slechts
vormt om datzelfde schema te herhalen in
zijn later beroëpslcven.»

<Wij stellen in de schoot zelf van onze Alma
Mater een politiek vast die meer ingegeven is
door financiele eisen dan door pedagogische
belangen of verlangen naar oriderzoe k.»
«De universiteit moet alles zetten op het
menselijk potentieel dat zij bezit. zij moet zich
richten op de studerende en zoekende jeugd.»

«De toekomst van de universiteit, ,1;1\ is
jongeren vormen, die bekwaam zijn om
nieuwe projekten uit te werken, gebaseerd op
een zekere etiek. Projekten namelijk die hen
:oelaten in alle vraagstukken van de ontwik-
keling verschillende schema 's uit te werken.
schema 's die de menselijke persoon respekte-
ren en niet slechts modellen' overnernen.»
«Als dat niet gebeurt, dan zal gebeuren wat
professor Charles de Trooz vreest: "Een
universitair leven is erger dan geen, het is
schadelijk als het België slechts opzadelt met
nog een kreatuur, gewapend met cernfikaten.
arm naar de geést, zwak van karakter. zonder
enige ambitie dan zo vlug mogelijk zijn plaats
te vinden in de zwerm van de bijenkorf van de
middelmatigheid. Arm vaderland van mor-
gen, als het slechts op zo'n sukkelaars kan
rekenen, zelfs al hebben die een diploma .....

•

~,

Dit is ze dus: hfî!. meisje van de teevee, de lievelinge van de paus, Véronique Oruba, die ter
gelegenheid van liet pausbezoek krasse taal sprak en daarmee de wereldpers haalde. (foto Veto)

sommige dekanen, een aantal professoren.»
Olivier: «Ze richten zich ook nooit naar de
massa, maar naar een elite.»

Philippe: «In de jaren zoeken ze systematisch
naar studenten met zeer hoge cijfers: Met hen
trachten ze dan bijvoorbeeld de kringwerking uit
I te hollen.»

Veto: Hoezo?
Philippe (lacht): «Ze willen dan alleen nog maar
intellektuele aktiviteiten hebben.»
Véronique: «Tenminste, wat zij "intellektuele
aktiviteiten" noernen.»
Philippe: «Maar je mag hun invloed bij de
studenten toch niet overschatten. Zij zijn
trouwens niet de enigen hier met sekte-allures. Er
is ook de charismatische beweging. Die lopen
regelmatig te zingen en te dansen in de straten.»
Olivier: «Maar globaal blijft de studenten-
beweging progressief. Er is een tijd een inzinking
. geweest, waarbij elke kring zich op zichzelf
terugplooide en centrale werking niet meer
nuttig achtte. Nu keert die trend zich weer en als'
het zo verder gaat dan zijn we binnen een tweetal

jaren doorheen de impasse. Alle problemen zijn
natuurlijk niet opgelost, maar we zijn weer op de
goede weg.»

Domme reproduktie
Olivier: «De akademische overheid beseft dat
wel en krijgt daar schrik van. Symptomatisch is
het feit dat er dit jaar voor het eerst een
studentenspeech is op het Patroonsfeest. »

Veto: Wat zul je er zeggen?
Olivier (heftig): «Dat de proffen niet moeten
zeveren over apatische studenten. Het zijn zij die
van de studenten bij de eksamens domme
reproduktie vragen. Zo kweken ze een sfeer van
passiviteit en maatschappelijk vertaalt zich dat in
onkritische, ongeëngageerde, a-politieke intel-
lektuelen. Het kan de taak niet zijn van een
universiteit slechts diploma's af te leveren. Een
universiteit is meer dan dat, een universiteit moet
een kritische geest uitdragen in een natie en dat
kan niet als het onderwijs initiatief niet aan-
moedigt.»
Veto: Zo horen wij het graag.

Eddy Daniels

Schuim zonder bier?
De studentenkultuur in Louvain-la-Neuve is
officieel in handen van de eoell, Eigenlijk staat'
eoeu voor Commission Culturellc, maar mijn
Petit Larousse ziet dat anders. Achter COCU
staat daar: Mari trompé, bedrogen echtgenoot.
En wat hadje gedacht: de Onvermijdelijke Ironie
heeft ervoor gezorgd dat ook déze definitie
klopt: de Commission CulturelIe van LLN klaagt
over het gebrek aan belangstelling voor wat ze
organiseert, en voelt zich bedrogen of verlaten
door haar publiek.

Alles is relatief natuurlijk: wat de cocr
organiseert kan onmogelijk een massale belang-
stelling wekken. De gesubsidieerde studenten-
kultuur van LLN bestaat immers uit niet veel
meer dan een handvol rock- of jazzkoncertjes per
semester, Die gaan door in een klein zaaltje voor
zo 'n 250 man, dat de syrnpatieke naam L 'Ecumc

desjours draagt (met een echo van Boris Vian).
Maar er blijkt dus veel te weinig belangstelling

voor te bestaan, en de eoCl' zit wat dat betreft
met de handen in het haar: .. het grootste
probleem voor ons is de mensen naar hier te
lokken," aldus Philippe Dewaele. voorzitter van
de eOeLl (en bloedbroeder van onze vriend
Patriek Dewael").
En waar vullen de LLN-ers dan wel hun

avonden mee'? I n de plaatselijke cinema draaide
in januari Rail van Kurosawa en Annic Hall van
Woody Allen. Geen Rambo en geen Rocky /I'
dus. Maar dat kan nog komen natuurlijk,

En verder is er in Louvain-la-Neuvc een
uitzonderlijk groot aanbod aan Hoge Kultuur:
klassieke koneerten. opera's van Haydn en
Mozart. teater van Molière: het is er in
overvloed. (OW)
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Wat boeken lijden kunnen

Onze pare broeders
De heer 8runeel, hoofdbibliote-

karis van de UCL, is een vriende-
lijk man en is duidelijk ingeno-

men met de Leuvense belangstelling voor
"zijn" biblioteek. Hij praat ook heel open
- in uitstekend Nederlands - over wat
Leuven en Louvain-la-Neuve zoveel ja-
ren verenigt en gescheiden houdt.

Brunecl: ..Ja. na de gebeurtenissen van 1968
zaten wij natuurlijk met een echtscheiding op
basis van feiten. niet echt met wederzijdse
toestemming. Zoiets slaat wonden, doet rankune
ontstaan. 1/.1' avait dl' l'inquiétude des deux colés.
nictwaar?»

Veto: Was hel trauma niet vooral groot in de
biblioteek? Het uil mekaar rukken van zo'n
koliek lil' is niet niks.
Bruneel: .. Inderdaad. Onze biblioteek heeft al
wel geleden. In elk van beide wereldoorlogen een
brand en dan die splitsing. Voor een biblioteek
zijn cr aangenamer dingen. Maar het is gelukkig
nog goed afgehandeld."

Boedelscheiding
Veto: Is de hoedelscheiding geen tamelijk absurde
toestand gewordl'Il .> Volgens pare en onpare
11ummcrs. dl/I is in [citc toch Ie gek.
Bruneel: .. Zat er toen veel anders op? Overigens
mag je niet vergeten dat dit geen primair
kriterium was. Het eerste kriterium bij de
vcrdcli ng was de wens van de schenker of van zijn
nazaten in geval van schenkingen, wat vrij veel
voorkwarn.»

-

Veto: Was dal geen handige truuk ? Ik kan me
voorstotten dal er meer schenkingen waren van
Franstalige bourgeoisfamilies. dan van Vlaamse.
Bruneel: ..Schenkingen kwamen niet allemaal uit
bourgeoisfamilies. Ook van kloosters bijvoor-
beeld, of van steden. Daarbij werd het territoria-
liteitsbeginsel gerespekteerd. En er waren ook
Franstalige families die ondertussen Vlaams-
gezind waren geworden. Nee, dat verliep vrij
eerlijk. En cr werd ook op gelet geen koliek ties of
vcrza metingen uit mekaar te rukken. En er waren
veel dubbels, en dan waren er helemaal geen
problemen. Maar natuurlijk, er was haast en om
maar een kriterium te hebben stelde dan een
Vlaamse prof voor om bij betwistingen te
werken volgens paar en onpaar."

Veto: Heette dil' profMarc Evsk ens?
Bruneel: .. Dat weet ik niet. dat zouik niet durven
leggen."

Veto: Fr zouden ook professoren stiekem nummers
veranderd hebben.

Brunecl: .. Dat wordt beweerd. Er wordt zoveel

Een van de pijn-
lijkste problemen
met de splitsing
van de Leuvense
universiteit in een
Vlaamse KUL en
een Waalse UCL
was de verdeling
van de boeken van
de biblioteek. Dat
verliep niet zon-
der problemen en
intriges.
De hoofdbibliote-
karis van Louvain-
la-Neuve ver-
kipart nader.

(foto Veto)

te openen. Maar wat kost dat kwa personeel? En
wat voor een psychologische sfeer kreëer je dan?
Het beste systeem is nog een ontwikkelen van de
sens du bien commun. Als die niet betaalt, dan
krijg je zelfs zonder diefstallen, vervelende
toestanden: mensen die boeken verloren plaat-
sen om te verhinderen dat kollega's ze raad-
plegen enzovoort. ..

Komputerisering

Veto: Hoe ver SlOOIde uct. met de komputerise-
ring? .
Bruneel: ..Wij bevinden ons een beetje in een
overgangssituatie. Een aantal fakulteiten, eko-
nomie en sociologie, eksakte wetenschappen,
rechten en geneeskunde (in Sint Pieters Woluwe)
zijn zelfstandig begonnen. W & L en psycholo-
gie, H.I.W. en teologie zitten nog zonder. Het
komt er echter op aan daár een centraal systeem
van te maken en dat systeem dan op een breder
netwerk aan te sluiten. Je kunt niet meer anders,
er verschijnt zoveel, je kunt niet alles kopen. Er
moeten' dus onderlinge afspraken zijn voor
specialisatie-aankopen en uitwisseling via inter-
bibliotekair ruilverkeer. Dat laatste is nu goed
georganiseerd met de VUB als centralisatiepunt.
Maar het blijft een nadeel dat je geen centraal
bestand hebt om titels on line te lokaliseren - wij
werken wel met mikro-fiches, maar die hebben
natuurlijk altijd een zekere achterstand. On line
is toch wel verkieslijk.» .

Veto: Zal de gedecentraliseerde aanpak niet tot
moeilijkheden leiden bij de aansluiting op een
netwerk?
Bruneel: «Een beetje wel, maar de gebruikte
systemen zijn gemakkelijk aan te passen aan het
MARC-systeem en zijn dus voor 90% kompati-
bel, ook met het Leuvens Dobis-Libissysteem
bijvoorbeeld, dat binnen MARC zit.»

Veto: Hoe staat de eet. tegenover dat Dobis-
Libissysteem?
8runeel: «Dat is een heel goed systeem. Als klein
land moeten wij grotere netwerken uitbouwen en
ook streven naar integratie in een Europees
groter geheel.»

Veto: Bestaat er kans dat uct. zich op het Dobis-
Libisnetwerk zal aansluiten?
8runeel: «Die kans zit er natuurlijk altijd in, er
wordt daarover gepraat, maar uiteraard beslis ik
daar niet over. ..

Veto: Houdt de oude rankune de samenwerking
niet tegen?
8runeel: «Och, wij zitten hier in België in alles
met onze taalkwesties, maar -tussen UCl en KUL
speelt toch ook een andere faktor die we niet
mogen verwaarlozen: konfessioneel zitten we op
één golflengte en dat telt ook. Het is bijvoorbeeld
opvallend dat de jezuieten van Notre Dame van
Namen voor Dobis-Libis gekozen hebben. Maar
nogmaals: ik ben daarvoor niet bevoegd. maar
binnen redelijke termijn zal er een beslissing
vallen.»

Eddy Daniels

(met medewerking van Geert Coene)

.'

beweerd en van een vinger maakt men soms een
hand. Ikzelf heb zoiets nooit vastgesteld. maar
ja. mensen zijn mensen en de toestand was soms
wel wat verward. Wat de kostbare werken betrof,
daarin is zeer eerlijk gewerkt, met schattingen
door boekhandelaars.»

Veto: Is er nu nog onderlinge uilwisseling als men
dubbels vaststelt die bij de andere On/breken?
8runeel: ..Officieel is daar niets voor geregeld,
maar ik heb persoonlijk goede relaties met mijn
kollega Jan Roegiers van de KUL, wij zijn beiden
historici en werken informeel samen. Voor echte
officiële samenwerking moet de tijd werken, die
heelt de wonden wel.»

zelf opgedrongen en behoorde toen trouwens tot
de trend. Wij zijn in verschillend tempo
verhuisd: de eksakte wetenschappen eerst, L &
W laatst. We moesten dus wel deelbiblioteken
per fakulteit uitbouwen om hier te kunnen
werken. Maar in de fakulteiten zelf is .er een vrij
grote centralisatie.»

Veto: Jullie hebben ook een elektronisch beveili-
gingssysteem tegen diefstallen.
Bruneel: «We hebben twee magnetische syste-
men. Het oorspronkelijke is aangebracht op de
kaft, en was dus gemakkelijk te verwijderen. Nu
wordt er meer gewerkt met een moeilijk te
ontdekken magnetisering ergens binnenin. Maar
je kan je afvragen of dat allemaal wat oplevert:
wie wil pikken, doet het toch. En alsje dergelijke
systemen te sterk uitbouwt, dan ontstaat de
verleiding - zeker bij tijdschriften - om de
bladzijden eruit te scheuren. Dan werkt je
systeem kontraproduktief. Het enige wat echt
afdoend zou zijn, is iedereen verplichten zijn tas

.e'

•-

Beveiliging
Veto: Is er in Louvain-Ia-Neuve geopteerd voor
centralisatie of voor decentralisatie in de biblio-
teken?
Bruneel: «De decentralisatie is ons door de feiten
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rampen- en gruwelfoto's, een verzame-
ling die hij heeft weggeschonken.
Daarna heeft hij zich gekoncentreerd
op zijn "Fenomenale Ferninateek",
een studie van het vrouwelijk naakt
sinds 1868. Op een bepaald ogenblik
omvatte de verzameling 100.000 fo-
to's, die Boon later reduceerde tot
24.000 foto's ingedeeld in 144 hoofd-
stukken. Bij elke foto schreef Boon
zijn kommentaar. Zelf noemde hij de
"Ferninateek" "zijn .meesterwerk".
Een gedeelte van de "Fenomenale
Feminateek" is te bezichtigen in
Etterbeek (zaal Maal beek , Hoorn-
straat 97) van 14/2 tot 28/2.
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Boon, bezeten maar geen socialist

Leus over Boon
Boon, de schrijver en schil-

der, werd' uitvoerig op
deze bladzijden' voorge-

steld een tweetal weken geleden
(Veto, nr. 16). Dat naar aanlei-
ding van een Boon-retrospek-
tieve in Leuven, een initiatief van
de Culturele Centrale van het
ABVV. Boon is een groot en
kompleks kunstenaar. "Hij al-
leen al rechtvaardigt het bestaan
van de Vlaamse Letterkunde"
(Herwig Leus). Meer nog, en dat
is waar misvattingen ontstaan:
Boon is een mythe. Voor velen is
en blijft hij de sociaal bewogen
en socialistisch geïnspireerde
schrijver van "Mijn kleine oor-
log" en de auteur van talloze
stukjes in "De Rode Vaan" en
"Vooruit". Het erotisch-porno-
grafische plastische werk dat in
het "8-uren huis" tentoongesteld
werd, was van die aard om een te
eenzijdige interpretatie van
Boon te relativeren. D~ organi-
satoren wezen daarvoor geloofd.

Dat er nog steeds ziende blinden
rondlopen, werd bewezen op de offi-
ciële opening van de tentoonstelling
(31/1). Georges Derieuw (voorzitter
Vlig ABVV) durfde het warempel aan in
de ergste socialistische retoriek Boon
"een missionaris van het rode geloof".
te noemen. Gelukkig niets daarvan ,,1
de inleiding van Hugo Brems. Zijn
voordracht, bedoeld als een overzicht
van de verhouding schrijver-schilder
in Boons ontwikkeling als kunstenaar,
was echter veel te braaf ("de grens
tussen poëzie en pornografie is bij
Boon niet altijd scherp te trekken"),
bleef aan de oppervlakte en beperkte
zich tot het opsommen van een aantal
feitelijke gegevens en het aanhalen van
enkele citaten. De avond werd beslo-'
ten met de ronduit slechte teatervoor-
stelling van "Mijn kleine oorlog"
(door het Commijn teater de bron):
veel geschreeuw en veel geloop op de
scène. Van de harde, schrijnende, vaak
spottende en soms tedere toon van
Boons oorlogsdagboek; bleef uiteinde-
lijk niks over.

Op maandag 3/2 gaf Herwig Leus,

persoonlijke vriend van Boon, zijn
interpretatie van diens ceuvre. Het
grote publiek van de opening bleef
achterwege: de socialistische voor-
mannen en hun gezellinnen bleven
thuis. Hun beeld van de militant
socialistische schrijver bleef intakt. De
aanwezigen echter werden gekonfron-
teerd met een andere Boon, een Boon
die sommigen onder hen niet zonder
moeite, en misschien niet, aksepteer-
den, getuige daarvan de vinnige dis-
kussies die ontstonden met de spreker.

Geen socialist
Leus' is duidelijk in zijn oordeel:
"Boon is geen socialist, maar een
anarchist." Wel relativeert hij onmid-
dellijk en maakt een fundamenteel
onderscheid tussen de mens en de
schrijver, hiermee een uitspraak para-
fraserend van Boon zelf in diens" Abel
Gholaerts": "de sohrijver is den mens
niet". Leus wijst erop datde interviews
die Boon gegeven heeft vaak kontra-
diktorisch en inkonsekwent zijn: soms
overdreef hij en soms minimaliseerde
hij. Tegenover die maskerade staat de
ijzeren koherentie en konsekwentie
waarmee hij zijn oeuvre geschreven
heeft: er loopt een rode draad van zijn
debuut "De voorstad groeit" tot
"Eros en de eenzame man", zijn
posthuum verschenen laatste werk,
aldus Leus. Een oeuvre dat ontzag-
wekkend is. Boon publiceerde niet
minder dan 73 werken die te samen
ongeveer 50.000 bladzijden beslaan.

Gedwongen door de. vragen van de
toehoorders naar Boons sociale enga-
gement, gaf Leus een aantal belang-
wekkende (persoonlijke) inzichten.
Aanvankelijk is zowel in het literaire
als in het pikturale werk van Boon een
sociale dimensie onloochenbaar. Hij
trekt partij voor de zwakke, de
uitgestotene. Toch is alleen "Mijn
kleine oorlog" volgens Leus het etiket
"sociaal geëngageerd werk" waardig.
Boons sociaal engagement uit zich ook
in zijn lidmaatschap van de kornmu-
nistische partij. Maar al vrij vlug
beschouwt hij deze stellingname als
een overwonnen standpunt. De eerste
druk van "Mijn kleine oorlog" eindigt
met' de intussen tot het bot versleten
uitroep: "schop de mensen TOT ZIJ
EEN GEWETEN KRIJGEN". Later voegt
Boon er nog een hoofdstukje aan toe
dat aldus eindigt: "Wat heeft het alles

voor zin?" Kruciale jaren zijn de
beginjaren vijftig. Mede door een
aantal persoonlijke mislukkingen
(Boon wordt uit de kommunistische
partij gezet) neemt Boon afstand van
zijn vroegere opvattingen. Trouwens
reeds in "De voorstad groeit" heeft
Boon zijn overtuiging over het mis-
lukken van het socialisme uitge-
sproken.

Religie en erotiek
Dit alles, plus een grondige studie van
Boons oeuvre. doen Leus ertoe beslui-
ten dat de kern tematiek elders ligt. De
oorzaak van de individualistische ver-
vreemding zoekt Boon niet langer in
sociaal onrechtvaardige strukturen,
maar in de verdringing van de seksua-
liteit. In "Menuet" werkt hij zijn
opvattingen daaromtrent voor het
eerst duidelijk uit. De religie en de
maatschappelijke orde, bijgestaan
door de vrouw, onderdrukken de man.
Tegenover de schijnheilige, bereke-
nende vrouw (het gemeenschapsdier)
staat het libertaire perverse meisje (het

. Lolita-motief dat het literair en plas-
tisch werk van Boon domineert). Boon
was volgens Leus een Freudiaan. Zijn
werk na 1953 is een onderzoek van het
belang van de komponenten "religie"
en "erotiek", zowel in zijn individuele
als in de kollektieve geschiedenis. Dit
laatste punt is mijns inziens een
belangrijk nieuw inzicht van de Boon-
studie. Boon heeft een volledig over-
zicht geschreven van de' negatieve
invloed van de Kerk op de V{.esterse
beschaving: van de archaïsche gods-
diensten ("De Paradijsvogels"), het
kristendom ("De meisjes van Jesse"),
de vroeg-kristelijke godsdienst ("Niets
gaat ten onder"), over de Middel-
eeuwen ("Wapenbroeders"), de zes-
tiende eeuw ("Het geuzen boek"), de
periode van de Franse Revolutie ("De
bende 'van Jan de Lichte") tot de
moderne tijd ("De kapellekesbaan" en
"Pieter Daens"), Het is een afrekening
met de godsdienst van zijn jeugd, die
gepersonifieerd werd door zijn strenge
moeder. "Sociaal geëngageerde" boe-
ken als "Pieter Daens" en "Het
geuzenboek" worden hier in een totaal
ander perspektief gezet. Over "Pieter
Daens" vertelde Boon dat het het boek
was waarmee hij het meeste last heeft
gehad, omdat er geen meisjesfiguren in
voorkomen.

Leus: "Er bestaat dus een tendens
bij vele kritici zijn pornografische
verhalen te miskennen. Nochtans vor-
men zij een wezenlijk onderdeel van
zijn ceuvre, Hij heeft er enkele tien-
tallen van geschreven." Onmiddellijk
na "Pieter Daens" schreef hij het
obscene "Mieke Maaike" als reaktie
"omdat hij teveel pastoors over de

vloer kreeg".

De wereld volgens Boon: de perverse mysiek van jongemeisjes lichamen.

Pornografie en anarchisme
Pornografie was voor Boon een vorm
van anarchisme. Boon was een anti-
doktrinair iemand: katolicisme, marx-
isme en socialisme stonden op dezelf-
de lijn. Op de vraag waarom Boon op
de lijst van de SP opkwam, antwoord-
de Leus: "Men zette hem erop en hij
heeft er zich niet tegen verzet. Volgens
mij was het een spel van hem, maar dat
is een zeer persoonlijke visie" en
"Boon was een bezeten schrijver,
geen sociaal schrijver". Boon be-
schrijft.-hij is een toeschouwer en kiest
geen partij.

Leus waagde zich ook aan een
voorzichtige psychoanalytische inter-
pretatie: Boons erotische obsessie
verbindt hij met een fundamentele,
seksuele onbevredigdheid en een re-
pressieve jeugd. Het aanvankelijk
sociaal engagement zou een vorm van
sublimatie kunnen zijn, die slechts een
aantal jaren geduurd heeft.

Tot '54 verzamelde Boon allerlei

De tentoonstelling in Leuven liep
van 31/1 tot 5/2, beschamend kort. Is
het omdat het plastische werk van
Boon toch niet de verhoopte socialis-
tische dimensie had? De tekeningen en
de schilderijen liggen in de lijn van zijn
erotische literaire werken en maken
dus deel uit van zijn komplekse
persoonlijkheid.

Erwin Jans

Identiteit, of hoe of wat

Na een ontgoochelende
Pinter hebben de "Man-
nen van de Dam" voor

hun tweede produktie dit seizoen
Paul Peyskens (0 1953) aange-
trokken, in Leuven lang geen
onbekende meer. Hij regisseerde
voor hen Max, ofhoeofwat, een
monoloog van de Duitse auteur
Manfred Karge, vertaald en
gebracht door Viviane de
Muynck. Een vrouw probeert
overeind te blijven in de Tweede
Wereldoorlog door de rol van
haar (aan kanker) gestorven
man Max Gehrlich .over te
nemen, in een verscheurd Ber-
lijn, een verscheurd Duitsland,
een verscheurde wereld.

AI is de voorstelling niet vrij
van een groot aantal losse flod-
ders, toch kan ze behoorlijk
geslaagd genoemd worden, al-
leen al door het spontane, (soms
te) nonchalante akteerwerk van
de Muynck en de vaak pakkende
tekst.

Als Je binnenkomt, zie je een chao-
tisch, maar erg mooi scènebeeld :
helemaal links staat een TV-toestel -
je ziet ,)Iet joernaal van de Duitse
televisie. Verder zijn er enkele zetels,
enkele glazen bakken, een paneel met
schakelaars, tientallen spots die (delen
van) voorwerpen verlichten, uiterst

rechts een witte warid (een suggestie
van de Berlijnse Muur"), waar twee
zetels doorheen steken. Overestetise-
ring, zonder twijfel, maar ook op een
manier funktioneel. Tijdens het ver-
loop van het. verhaal namelijk zal de
Muynck al die objekten tot leven
wekken en zin-geven, al is het maar
voor enkele sekonden.

Hypokrisie
Met horten en stoten, .soms bitter,
soms teder, maar meestal met een
flinke dosis ironie vertelt zij haar
verhaal. Haar man is kraanbestuur-
der, maar sterft onverwacht: "Het
jicht waar hij al zo lang last van had,
bleek kanker te zijn." Zij besluit dat ze
alleen kan overleven, als ze zijn baan
en dus zijn identiteit overneemt. Dot
kan nog best lukken ook, want het
enige bezoek dät hij hoog in zijn
stuurkabine kreeg was een homo-
seksueel- die al heel snel verdwijnt in
een kamp: Hiiler grijpt de macht.

Als man probeert ze dan te over-
leven, maar wordt ze ook voortdurend
vernederd: op het werk, in het kafee,
bij de dokter, later in de gevangenis en

. als knecht-voor-alle-werk op een boer-
derij. Als man beseft ze ook de
hypokrisie van zowel mannen als
vrouwen, van soldaten en industriëlen,
van "hakenkruisers" en "roden". Ze
verliest zichzelf in fragmenten van de
realiteit. in heden en verleden, in
droom en werkelijkheid. Ze waant zich
Sneeuwwitje - helemaal vooraan
kijken de zeven dwergen heel het stuk
toe - el, vraagt uiteindelijk aan de

spiegel wie de mooiste in h~t land is. 1Filmforum opgeschort
Het antwoord zal haar met bevre- 1~,
digen.

Sting
Max, of hoe of wal is zeker geen stukje
konventioneel teater. De Muynck
speelt ekspliciet voor een publiek en
betrekt dat bij haar verhaal. Als er
buiten lawaai is, wacht ze tot het rustig
wordt: de teaterillusie wordt door-
'prikt. De tekst wordt al even afstande-
lijk benaderd: de Muynck speelt een
vrouw die speelt dat ze haar man
speelt. Ook door het dekorontwerp
wordt distantie gesuggereerd. Zo

. wordt de toeschouwer afgeleid van het
hele gebeuren, maar waar zijn aan-
dacht dan wel op gericht wordt, is niet
duidelijk. De muziekkeuze (o.a.
Russians van Sting) leidt soms tot
aktualizering (Koude Oorlog), maar
die verhaallijn wordt niet verder
uitgediept". Enkele dubbelzinnigheden
in het dekor (het konijn en de
"worteltje") gaan de Freudiaanse toer
op, maar ook dat aspekt is·met verder
uitgediept. Een flard feminisme zal er
ook wel in gezeten hebben, maar weer
te oppervlakkig.

Waar Max. of hoe of war dus tot
betekenisvorming moet overgaan,
sluit de zaak kort. Misschien is dat wel
de bedoeling. Misschien is er geen
betekenis meer, zijn er enkel flarden,
herinneringen en verwachtirigen. Dan
moet de Muynck wel elk verhaaltje
abrupt afbreken, met een grijns of een
grirna Dan moet het dekor wel zo
mooi en inhoudsloos zijn. Misschien.

Koen Van Muylem

Max. 0/ hoe 0/ wat wordt nog
vanavond (donderdag) en morgen
gespeeld in 't Stuc, om 20.30 u.

Elk jaar organiseren VTK, Wina en
Landbouwkring een filmforum. Dit
omvat een tiental filmvoorstellingen
tegen schappelijke prijzen in audito-
rium K van de kampus te Heverlee. Nu
heeft de Leuvense brandweer dit
auditorium onveilig verklaard voor
het vertonen van films. De nood-
uitgangen zijn niet verlicht aangeduid,
en er staat nergens aangeduid dat er
een rookverbod is.

Als gevolg daarvan worden de
volgende vertoningen voorlopig op-
geschort. De algemeen beheerder,
professor Tavernier heeft wel telefo-
nisch aangeboden om voorlopig één
van de auditoria Vesalius .er beschik-
king te stellen in afwachting van de

nodige aanpassingen aan de auditoria
op de kampus te Heverlee.
. Hetgeen de organisatoren van hel
fümforum.tvrx, Wina, LBK) eigenlijk
het meeste dwars zit, is niet het feit dat
hun vertoningen niet meer kunnen
doorgaan, maar dat er ondertussen
nog wel les kan gegeven worden in
dezelfde auditoria. Als die auditoria
onveilig verklaard worden voor het
vertonen van films, kunnen er daar
dan nog lessen doorgaan, verschil-
lende docenten maken immers toch
ook gebruik van filrn-, dia-, overhead
en andere proje ktoren?

Van zodra er nog nieuws is in deze
zaak zullen de organiserende kringen
iets laten weten. (BrP)
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geïnspireerde filmkenner als Noël Burch gaat
hier niet mee akkoord, want volgens hem krijgen
de latere films van Ozu en Mizoguchi zoveel
aandacht in het Westen omdat die films
betrekkelijk goed zijn in te passen in de ideologie
van representatie en betekenisgeving, die de
dominante kultuur (en daarmee ook de domi-
nante cinema) van het Westen beheerst. Hun
oudere werk is praktisch onbekend omdat het in
strijd is met de canons van de westerse cinema.

Vermaken we ons of kijken we naar een Japanse film?
Een westerling associeert de Japanse film veelal met grommende en blaffende

akteurs en met mooie maal oersaaie scènes. Ik zal pogen om in vogelvlucht
enkele karakteristieken van de Japanse cinema te grijpen. De historische lijn

loopt van het ontstaan van het filmmedi urn langs de eigenzinnige weg, die de Japanse
film voor de Tweede Wereldoorlog bewandelde, naar de Rashö-poort, die plots
doorgang bood naar het Westen. Het verdere verloop van de Japanse cinema na
Rashomon (1950) wordt hierbij spijtig genoeg buiten beschouwing gelaten. Wie
daarmee op zijn honger blijft zitten, verwijs ik graag naar het kadertje onderaan deze
pagina, waarin een aantal interessante basiswerken figureren.

Het moet gezegd worden dat de film in Japan-
in tegenstelling tot in het Westen - vlug
populair werd en waardering genoot. Jaren voor.
Europa of Amerika, werden in Japan al
permanente filmzalen ingericht. Nochtans sijpel-
den de Westerse principes van montage, op-
nametechniek en lineaire strukturatie slechts
druppelsgewijs door. Men hield tot in '45
halstarrig vast aan de eigen opvattingen, zoals de
frontale opname van een scene, net zoals je naar
een teaterstuk zou kijken.

Japan en natuur
Dit hing onafscheidbaar samen met de

Japanse visie op mens en natuur. De Westerse
traditie stelt de mens immers tegenoverde natuur
en maakt van de mens het centrum van het
universum. In Japan ziet men de mens daaren-
tegen als deel van de natuur. Een gevolg daarvan
is de sterke sfeerschepping in de Japanse film.
Voor een westerling is sfeer echter van onder-
geschikt belang ten opzichte van het karakter
(dat door een close-up naar voren wordt
gehaald) en van de aktie. In onze ogen zijn
Japanse films dan ook langdradig, doch het
Japanse publiek was niet zo bevreesd voor die
'verveling'.
Originaliteit stond trouwens niet hoog aan-

geschreven in Japan; maar fijnzinnige herschik-

kingen van elementen, die al generaties' lang
dienst deden en subtiele verschuivingen ten
opzichte van het werk van voorgangers, werden
gezien als het toppunt van meesterschap. Op een
paar uitzonderingen na (bv. Zielen Onderweg van
Murata) bleef de Japanse film vasthouden aande
eigen aloude normen en kantten de regisseurs
zich tegen het Westerse canon als zouden beelden
het verhaal moeten vertellen. Vooral de benshi
speelden hierbij een belangrijke rol. De benshi
waren personen, die tijdens een filmvertoning de
handelende personages op het doek van een stem
voorzagen en kommentaar leverden bij de
gebeurtenissen. De benshi verwijderden alzo de
narratieve lading uit de beelden en gaven soms
een afwijkende interpretatie. Uiteraard waren zij
sterk tegen filmische uitdrukkingsmiddelen, die
hen overbodig zouden maken (bv. tussentitels,
flash-backs ... ). Het heeft ook vreselijk lang
geduurd vooral de geluidsfilm in Japan door-
drong. Sinds '31 was men in Europa en de USA
opgehouden stomme films te produceren, in
Japan echter ging men door tot '37 (in '34
vormden zij zelfs de overgrote meerderheid van
de film produktie).

Propaganda
Het is een onmiskenbaar feit dat vrijwel alle

Japans.e cineasten van die tijd zich schaarden

Akira Kurosawa,

achter het fascistisch getinte regime, in die zin dat
ze in hun films impliciet of ekspliciet de
traditionele waarden uitdroegen, die de ideologi-
sche grondslag vormden voor de nieuwe diktato-
riale orde. Ook een Ozu, die wel uitgesproken
progressieve tema's aansneed, maar wiens
gehele oeuvre (sinds het midden van de jaren
dertig) één wanhopige aanklacht is tegen de
krachten die het traditionele Japanse familie-
systeem, de steunpilaar van de Japanse samen-
leving, met de ondergang bedreigden. Nochtans
maakten de Japanse regisseurs andere propagan-
dafilms dan het Westen, want hun films ademden
soms zelfs een anti-militaristische geest uit:
soldaten werden niet voorgesteld als helden,
'maar als nietige figuurtjes ploeterend in de,
modder. Ook Kurosawa droeg een steentje bij tot
de oorlogsinspanningen, hij maakte in '44 een
film om de Japanners moed in te pompen.
Tussen de Japanse regisseurs van de jaren dertig
en veertig bestond dus een diepe geestesverwant-
schap, zij hadden allen een sterke band met het
Ja panse verleden en een diepe kloof scheidde hen
van de Westerse cinema.

Na wereldoorlog 11...

Met de bezetting door de geallieerden brak een
ander tijdperk aan, de meeste Westerse en
Japanse kenners bestempelden deze periode van
demokratisering dan ook als het Gouden
Tijdperk van de Japanse film. Een marxistisch.

Doorbraak
De doorbraak van de Japanse film is eigenlijk

begonnen door een halfbloed Japanse film als
Rashomon, welke op het filmfestival van Cannes
werd onderscheiden. De Japanse cinema was tot
de jaren '50 volstrekt onbekend ïn het Westen.
Hoe heeft Kurosawa die opening naar het
Westen kunnen forceren? Volgens Noël Burch
kon dit doordat zijn oeuvre binnen de Westerse
representatiewijze bleef maar er zich tegelijker-
tijd van losmaakte. Rashomon was voor de
westerlingen toegankelijk omwille van diverse
redenen, zo sloot hij goed aan bij de bestaande
ideeën over de 'subjektiviteit van de waarheid'.
In die film wordt één gebeurtenis immers door
verschillende getuigen verteld en elk heeft zo zijn
eigen versie van de feiten. Kurosawa laat ons in
het ongewisse van de ware toedracht, dit
relativisme is eigenaardig genoeg een verwerping
van de absoluutheden uit de Japanse traditie.

Pascal Lefèvre

e Westerse samoerai. n ~_

Bepaalde feiten uit het leven van Kurosawa hebben een diepgaande invloed
uitgeoefend op zijn films. Daarom is het aangewezen eerst even die
gebeurtenissen uit zijn .leven toe te lichten, die voor het begrijpen van zijn

ceuvre belangrijk zijn. De zo konkreet en realistisch mogelijke verfilming en de
algemeen-menselijke tematiek zijn steeds weerkerende kwaliteiten in de films van
Kurosawa.

Akira Kurosawa werd geboren in Tokyo op 10
maart 1910, als de jongste uit een gezin van zeven
kinderen. Verschillende personen hebben op
hem een grote indruk gemaakt. Zo is er allereerst
zijn vader, een militair, die ook een tijdje
sportleraar was. De oorzaken van 'het steeds
weerkeren van de samoerai-figuur in de films van
Kurosa wa ligt waarschijnlijk in het militaire
ideaal dat hij in zijn vader weerspiegeld zag.

Verder .heeft hij invloed ondergaan van
Tachikawa, een leraar van de lagere school in
Edogawa , die hem de belangstelling voor kunst
-bijbracht. Door diens toedoen kwam hij eerst in
de Dodusha School voor Westerse Schilderkunst
en later in de Japanse Proletarische Kunste-
naarsgroep. Hij voelde zich niet zozeer door het
Marxistisch ideaal tot deze organisatie aan-
getrokken, maar wel doorde negentiende eeuwse
Russische literatuur die hij daar pas ten volle
leerde kennen. Vooral van Dostojevski zijn
herhaaldelijk sporen te vinden in Kurosawa's
eeuvre. Zijn grote belangstelling voor films kreeg
Kurosawa vooral van zijn broer Heigo, een
'benshi' (verteller-kommentator) bij Masashino
Cinema, die tot groot verdriet van Aldra
zelfmoord pleegde. Misschien is het te danken
aan de nagedachtenis van deze broer, dat
Kurosawa besloot te antwoorden op een prijs-
vraag van de pel (Photo Chemical Laboratories)
Studio, die assistent-realisators zocht. Kurosawa
leerde er de stiel van de filmrealisatie bij Kajiro
Yamamoto. Zijn grote droom was echter ooit
eens zelf een film te mogen realiseren, en daarom
bleef hij scenario's afleveren bij producers, tot hij
met Sanshiro Sugata zijn eerste kans kreeg.

Humanisme
Slechts van Sanshiro Sugata heeft Kurosawa het
skript zelf geschreven. Anders doet hij steeds
beroep op verschillende schrijvers om het
scenario samen te stellen. Het gemeenschappe-
lijk tema in alle scenario's is de mens. Het gaat
steeds om het openbaren van het karakter van de
mens. Daarvoor gebruikt hij liefst de 'suspense-
story', zoals D. Richie dit noemt, omdat hierin
het karakter van de held het best gereveleerd
wordt. In verband met de tematiek van zijn films
zegt Kurosawa het volgende: "Ik geloof dat al
mijn films hetzelfde tema hebben. Wanneer ik

erover nadenk en het probeer te definiëren, zou
ik het samenvatten in de volgende vraag:
waarom kunnen de mensen niet vredevoller el!
gelukkiger met mekaar samenleven?" In zijn
ceuvre, waarin naast historische films zoals
Rashomon, De Zeven Samoerai en Roodbaard ook
films met sociale inslag voorkomen, zoals Ikiru
(leven) en Dodes'kaden (straatgeluiden), staat
steeds de mens centraal. Daarom kunnen wij zijn
tematiek moreel-humanistisch noemen, en daar-
om ook zijn zijn films niet tijds- of plaats-
gebonden en dus, met andere woorden, univer-
seel.
Het scenario kan verschillende vormen aan-

nemen, zoals de vorm van 'tema met variaties',
waarvan Rashomon liet prototype is, of de
'sonatavorm', zoals in De Zeven Samoerai.
Vooral het procedee van de herhaling en de
cyklische bewegen spelen in Kurosawa's films
een belangrijke rol, omdat een karakter het best
gereveleerd kan worden door het te omcirkelen,
dit wil zeggen door het te laten kontrasteren met
wat men vroeger reeds gezien heeft en wat"men
later, in gewijzigde omstandigheden, terugziet.

-Realistisch
Omdat Kurosawa zo konkreet mogelijk tewerk
wil gaan bij de realisatie van zijn films, is de
fotografie van groot belang. In zijn streven naar
een zo realistisch mogelijke fotografie, gaat hij
tot het uiterste. In de slotscene van De Troon van
het bloed, zijn vrije bewerking van Macbeth,
wilde hij bijvoorbeeld dat er pijlen naar Mifune,
één van zijn belangrijkste akteurs, geschoten
zouden worden. De standaardrnetode van de
trukage gaf hem geen voldoening, en daarom
stelde hij sch utters buiten het beeld op en liet ze
echte pijlen afschieten. Sommige pijlen mochten
Mifune maar op enkele centimeters na missen, en
men repeteerde dit telkens en telkens weer, tot hij
zag dat het goed was.
Volgens Kurosawa moet er zo gefilmd wor-

den, dat de betekenis van het beeld versterkt
wordt, dat er ekonomie van de aktie gekreèerd
wordt en dat de kompositie zelf de scene
kommentarieert. Om een voorbeeld te geven van
het laatste: als twee of meer mensen een
konversatie houden, kijken zij vaak een andere
richting uit. Deze kompositie gebruikt Kuro-

Rashomon van Kurosawa maakte de Japanse film in het Westen bekend, nochtans is deze film
zelf niet geheel Japans in hart en nieren. (foto uit The Films of Akira Kurosawa)

sawa graag om de moeilijkheden van kommuni-
katie te onderstrepen. Kurosawa verlangt' ook
dat de aktie zo natuurlijk mogelijk zou over-
komen. Daarom werkt hij met telelenzen en
draait oqk verschillende scenes met meer dan één
kamera, zodat de akteurs niet weten op welke
kamera zij moeten spelen.
In Ichiban Utsukushiko (De allermooiste),

wilde hij de levens- en werkwijze schetsen van
vrouwen die tijdens de oorlog in een fabriek
.werken. Daartoe vroeg hij zijn aktrices hun
professionele gewoonten te vergeten en te spelen
als amateurs. Dikwijls liet hij ze allerlei dingen
doen die ze nog nooit tevoren hadden gedaan, en
tijdens de opnamen leefden ze samen in één
slaapzaal. De vrouwen hadden zich zo in hun rol
ingeleefd, dat ze na de film één voor één
getrouwd zijn.

Spilziek
Wat voorts de ekonomie van de aktie betreft, die
kan men vooral tijdens de montage bekomen.
Daarom vindt Kurosawa deze ook van het
allergrootste belang. Indien hij in een bepaalde
scene een ritmeversnelling wil bekomen, houdt
hij van opnamen die een paar minuten duren,
slechts een paar sekonden over. Uiteraard is dit
een geldverslindende procedure, zeker als men.
met verschillende kamera's werkt, zodat deze
werkwijze hem door de producers niet steeds in
dank werd afgenomen. Misschien was dit ook
één van de redenen waarom Kurosawa een eigen
produktiemaatschappij heeft opgericht (Kuro-
sawa Productions).
Anderzijds laat Kurosawa bepaalde scenes erg

lang duren, overeenkomstig hun belang. De
langste close-up in de Japanse filmindustrie is
misschien het beelèl van de zingende Watanabe in
Ikiru (Leven).
Het kriterium om scenes lang of kort te

houden is het gezichtspunt van de held in de film.
De kijker moet hetzelfde zien als die personage,
om zich er zo volledig mogelijk mee te kunnen
identificeren.

Westers
Een verwijt dat Kurosawa vaak te verwerken
krijgt, is dat hij te westers is. Volgens mij gaat dit
zeker op voor zijn laatste produktie Ran.

Anderzijds valt de 'Japanse komponent in zijn
films niet te loochenen. Kurosawa leeft in een
samoerai-traditie. Zoals gezegd, was zijn vader
een militaire opvoeder. Ten gevolge daarvan
belichaamt Kurosawa een aantal ouderwetse
Japanse eigenschappen, zoals standvastigheid,
eerlijkheid, onvermogen tot kompromis en roem
door het zwaard, samengevat in de term
'bushido', Hij zet zich daar echter ook tegen af
zoals in De Zeven Samoerai, die in Japan als een
anti-militaristische fabel werd geïnterpreteerd.
Zoals, de- titel zegt, handelt hij over zeven
samoerai, die de boeren van een afgelegen dorp
komen verdedigen tegen bandieten die hun
velden bedreigen. Op het einde van deze film, na
.de nederlaag van de bandieten, konstateert één
van de samoerai dat de boeren de eigenlijke
overwinnaars zijn, aangezien samoerai door hun
beroep steeds medeplichtig zijn aan geweld. Van
de militaire roem van de samoerai blijft alleen
zijn graf over, een hoopje zand.
00 k de sehrijnende film Kroniek van een levend

wezen, over de angst van de mens tegenover de
H-bom, is een aanklacht tegen 'de oorlog. Men
mag hier echter niet uit besluiten dat Kurosawa 's
fils anti-oorlogspamfletten zijn. Het is wel zo dat
Kurosawa de vraag stelt naar de reden waarom
de ene mens de andere doet lijden, zoals
trouwens het reeds aangehaalde citaat bewijst.
Maar hij wil vooral laten zien hoe de mens
handelt, en dat is een vraag die bij hem alle
andere vragen in de schaduw stelt.

Lia Baudouin

Donaid Richie, Japanse Cinema, Film Style
and National Character» London, Secker &
Warburg, 1971.
Donaid Richie, The Films of Akira Kurosawa,
Berkeley, University of California Press,
1970.
Noël Burch, Bomen van ijzer. bloemen va"~
goud, Bussum, Wereldvenster, 1983.
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Wetenschappers feesten: de wina-week
WINA - Met een vleugje overbodige
trots verhult de winees (beoefenaar op
min of meer gepaste tijden van de
natuurkundige wiskunde of infor-
matieverwerkende wetenschap) lid te
zijn van een 700 man sterke fakulteits-
kring. De tijden van weleer, toen het
gezegde: "Win a, nooit van gehoord!"
schering en inslag was onder het
studentenpubliek zijn voorbij. Grote
Broer Ekonomika ziet verschrikt zijn
kleine zusje opgroeien en de wina-
preses zou ongestraft zijn machtige'
kollega van VTK kunnen uitlachen.
Maar wie bij de hond slaapt, krijgt ook
zijn vlooien: er was de Medikaweek,
een feestweek van Germania, de
Barbaraweek, de Deftige Dagen van
Politika, dus is er nu voor u in
première de Winaweek. De allure der
groten.
Een jaar geleden nog werd de

klassieke Winadag georganiseerd. Een
vijftigtal noeste werkers verzorgden
infostands over de winawerking. Maar
de winees, hij stuurde zijn kat. Dit
wierp een weinig appetijtelijke scha-
duw over die organisatie. De winadag
mocht zonder de minste schroom
geflopt genoemd worden. Het was als
de redaktie die een krant maakt voor
zichzelf, zonder door andere gelezen te
worden. Waarom dan nog die krant,
waarom zelfs nog die redaktie? Een
tijd van diepe bezinning volgde.

Bescheiden
Bezinning nu is één ding, de daad een
ander: de winaweek werd uitgevon-
den. Over het hoe, waar, wanneer en
zelfs in bepaalde mate waarom van
deze lumineuze uitvinding bestaat
grote onzekerheid. Maar één ding
stond vast: er zou gefeest worden met
winezen en dan nog liefst zonder hun
spreekwoordelijke kat. Niettegen-
staande de afspraken met koning
Boudewijn en premier Martens om
samen met kardinaal Danneels de
plechtigheden te openen op het laatste
moment om onverklaarbare redenen
opgezegd werden, zal deze winaweek
van een bescheiden voornaamheid
getuigen.
Hier en daar werd evenwel lichtjes

gezondigd. Winezen kennen namelijk
de teorieën van Einstein als hun
broekzak, met komputers wordt ge-

speeld als waren het legoblokjes, maar
zinnige manieren verzinnen om infor-
matie over de winawerking doeltref-
fend door te spelen kan men niet.
Fatsoensrakkers durven hierover wel
eens vallen want door die informatie
komt er respons vanuit de kring,
respons die noodzakelijk is voor een
nuttige werking van een fakulteits-
kring.

Doordeweeks
Sport, kultuur, plezier, vertier en een
brok onderwijs. Een winaweek dus.
De moeite in ieder geval voor de
doodblokker, om even de boeken op
zolder te leggen, voor de zuiper om
eens geen kater te hebben, voor de
romantische vrijer om dan uiteindelijk
toch eens nuchter te worden en een
gloednieuw leven te beginnen.
Maandag (17 februari), de eerste

dag, wordt een kunstwerk geschapen.
Op een reusachtig doek wordt ge-
kreëerd - een bezigheid die licht
wordt verzuimd - volgens matema-
tische patronen, door een ongetwijfeld
grote groep van geïnteresseerden, pu-
bliek en kunstenaar, ernst en spel, ik en
de ander, alles en niets wordt uit-
gevochten door kleuren, lijnen en
vormen.
Dinsdag, de tweede dag: een debat.

Men is binnen de fakulteit weten-
schappen nooit echt vies geweest van
programma wijzigingen, lesuuraan-
passingen e.d., om dan nog maar te
zwijgen over de labiele toestand in
informatika. Nooit is echter een fun-
damentele diskussie op gang gebracht
over de visie op onderwijs binnen de
wetenschappenfakulteit. De één fluis-
tert dat de student meer. aan zelfstudie
moet doen, tot de ander dringt dat al te
stille gefluister niet door en hij beweert
dat diezelfde student zich meer met
welbepaalde tema's moet inlaten. Ach,
de wetenschap heeft zo zijn noden en
wensen, maar de winees heeft die ook.
Een Belgisch kompromis in de maak.
's Avonds wordt dit alles vinnig be-
sproken in de Winabar (in 't Re). De
jazzgroep Tilt komt bloedernstig de
sfeer bepalen. De_ freaks_ worden.
verwend, de anderen worden freak.
Woensdag de derde dag. Ludo

Coeck en Ivo Vandamme hebben het
niet meer mogen beleven. Er is sport.

Het kruim van de
psychologie in Leuven

Iis psychiatrie een weten-
schap of een kunst? En is
psychologie geen wanorde-

lijk huis met heel veel kamers?
Heeft psychoterapie enig resul-
taat of wordt je portefeuille er
alleen maar lichter van? Deze
uiteenlopende tema's maken de
onderwerpen uit van een reeks
boeiende lezingen aan de fakul-
teit Psychologie, georganiseerd
door enkele ondernemende laat-
stejaarsstudenten.

De sprekers zijn niet de eersten de
besten; de studenten hebben zich
kosten noch moeite gespaard om het
kruim van de psychiatrie/psychologie
aan te trekken.
Op woensdag 19 februari opent de

Nederlandse hoogleraar Piet Vroon de
rij. Vroon is in België bekend ge-
worden door zijn ophefmakend boekje
Weg met de psychologie, een vreemd
aandoende uitspraak voor een geest-
driftig beoefenaar van de psychologie.
Sindsdien is Vroon een produktief

auteur geworden die vele publikaties
bij elkaar schreef. Zijn laatste boek De
mens als metafoor gooide hoge ogen op
omdat Vroon een brug slaat tussen
psychologie en filosofie. Zijn lezing op
19 februari vertrekt van dit boek en
heeft als tema Mensbeelden in de
psychologie. We geloven dat naast de
studenten psychologie ook de filo-
sofen en teologen een boodschap aan
het verhaal van Vroon zullen hebben.
Vermelden we nog dat Vroon eveneens
filosofie studeerde en wekelijks een
spraakmakende column pleegt in het
veelgelezen Nederlandse dagblad "De
Voll..skrant.

• Drie sportieve meisjes willen leren
bowlingen. Jongens met veel geduld
gevraagd om het ons te leren! Schrij-
ven naar Ilse, Vera, Iris. K. Astrid- .
laan 14. bakkes. ontsnapt uit het derde hok
• Gezocht: vervoer Leuven-Strom- ?iergenee~kunde. Het ging weer tekeer
beek vrijdag- en zondagavond. Ver- In het fasiel. Te gek om los te lopen.
goeding o.t.k. L. Van Hoye, Fochplein waf waf! (periode febr. t.e.m. juli).
19. Leuven. Weekend 021268.09.04. • B~te~ één zwoef in de hand dan 10 • Gezocht: één plaats in auto om
• Gezocht: oude munten en strips. hartjes In de lucht. 's vri~dags mee naar huis te rijden
Z.w. Pascal. Minckelerstraat 158 (I • AI uw typwerk op tekstverwerker. richting Maasmechelen. Z.w. Dewulf
maal beilen). Laat eventueel bericht Que sea espagnol (met tilde. wat onze Bea, Mechelsestraat 76. of tel. '0 Ii1
na. zetmachine zelfs niet kan. nvdzetter), 76.43.65 in weekend.
• Gezocht: keffend schoothondje francais. English oder Deutsch. Alles .
luisterend naar de naam Peter Mom- aan studentvriendelijke prijzen. Bel • Voor al uw t~pwerk: 01.~~26.09.37.
ï ~ ~6/23.46.2~~18 u. Op...:.e:_elek:_o:s~e_:_chrlJ~aChine.

ZOEKERTJE

Woensdag 26 februari staat de
Luikse hoogleraar Schotte stil bij de
netelige kwestie Is psychiatrie een
wetenschap? Voorwaar een moeilijke
vraag. Schotte is hoogleraar aan de
vel en praktiserend psychoanalist.
Hij houdt zich onledig met de om-
streden test van de onlangs overleden
psychiater Szondi. Interessant om
.weten is dat deze psychiater zeer
onderhoudend kan praten en erg
belezen is. Karel Sou dijn spreekt op
woensdag 5 maart. Deze Nederlandse
psycholoog is sinds jaar en dag bezig
met de vervelende vraag of psycho-
terapie nog wat meer doet dan de beurs
van de kliënt lichter maken. Zijn lezing
centreert zich rond "kwaliteit van
psychoterapie". Andere personalia:
Soudijn doceert aan de Katolieke
Hogeschool te Tilburg en is regelmatig
medewerker aan het Nederlandse
maandblad Psychologie.
Op 12 maart ontvangen we de

Nederlandse professor Munnicks, een
vermaard gerontoloog.
De reeks wordt afgesloten met de

bekende Amerikaan Pesso. Zijn op-
treden op 19 maart is wellicht een
Belgische primeur. Pesso beloofde ons
een ongewone avond, boordevol le-
vend materiaal en demonstraties.
Wanneer we goed ingeliicht zijn. zal
het publiek aktief betrokken worden
bij al deze demonstraties.
Afspraak in het Psychologisch Insti-

tuut. Tiensestraat 102, Auditorium
Miehotte. telkens om 20.30 u.
Waarschijnlijk zullen de studenten

een kleine inkomprijs vragen om de
kosten te dragen (ongeveer 50 fr).
Voorts zullen de lezingen via af-

fiches aangekondigd worden.

Freek Dhooge
Frank Itterbeke

Van basketbal tot het spektakulaire
koordtrekken over de Voer. De finale
koordtrekken zal plaatsvinden om 24
uur 's nachts. De geruchten spreken
verder over konventies die aan de laars
zullen gelapt worden. Klassieke spor-
ten en gloednieuwe toestanden zullen
gans de namiddag beoefend worden.
Later op de dag zal een poëzieavond
plaatsvinden in 't Stuc. Vanaf 20.00 u
zullen verschillende mensen uit Wina
en anderen voordragen uit eigen werk
of uit het werk van al dan niet
gevestigde dichters. Aangenaam
wordt alles afgewisseld met muziek,
piano, gitaar en fluit. Een stille avond,
een avond vol geluid.
Donderdag, de vierde dag. Het is zo

en nooit anders geweest. Een fuif. Een
TD in de zaal van 't Re. Wellicht nieuw
en onverwacht is de klopteropstonde
om middernacht. Een nieuwigheid.
Verstomming alom. Een mond open
van verbazing.
Vrijdag. Het dagboek zit erop. Met

een vleugje overbodige trots verhult de
winees u alles meebeleefd te hebben.
Maar morgen is het zaterdag. De
zuiper zal weer zuipen, de blokker
blokken en de vrijer vrijen. 0

ZOEKERTJES...
• De duurdere merken zijn niet altijd
de betere: PCI401 zakkomputer, snel-
ler en handiger dan HP41C voor
slechts 7500 fr. Koen Swings, Cité
Delvaux 41. Bel 011/52.40.52 in de
weekends.
• Gezocht vervoer heen en terug voor
het koncert van Einstürzende Neu-
bauten in Schaarbeek op 20 febr. Z.w.
Bogaardenstr. 15, Leuven. Bel bij Rudi
Ryckaert of Luc Michiels.
• Wie heeft m'n hoed gejat op het
songfestival vorige week? Wil je 'rn
terugbrengen? Dan krijgJe van mij een
pull en een verlengsnoer terug. Bij
Joske, Cité Blok 9, Iste verdieping.
• 2 Brabanders zoeken trekkersmeis-
j~ mevijbewijs C_om.samen op te
vrijen in het hooi! Tel. 22.04.44.
• Als drie ploegen vechten voor een
been, loopt Zwoef er mee heen.
• Te koop: Ford- Taunus 2000 cc. In
goede staat. Prijs overeen te komen.
Inlichtingen 016/60.20.13.
• Te koop: Rolling Stones, David
Bowie, Lou Reed, Talking Heads
(Stop Making Sense) en Bruce Spring-
steen Live! FM-stereo. Delaunoislaan
14 of L & W 05.18. Vragen naar Dirk,
Godfr. - Domin.
• Oost 'West Zwoef best.
• Tekstverwerking en daktylografie.
Janssen Els, Brusselsestraat 214, app.
3.
• Verdwenen in L & W: bruin
koffertje, bevat map van Laurent
David, kaft van Versace. paraplu en
notities; gelieve terug te bezorgen aan:
Van Hove Paul, Weldadigheidsstraat
41, 3000 Leuven.
• Gezocht: muziekgeschiedenis in
stripverhaal. Deel I en 2. Waar nog te
koop? Els Haers, Vital Decosterstraat
47. Leuven.

Volgend jaar een dubbelfestival
Manhattan-Broadway
Op een telex-bericht, afkomstig van niet tot _vechtpartijen, en het publiek
het Sovjet persburo TASS, lezen wij liet zich door iedere groep op sleep-
dat er op woensdag 5 februari in de touw nemen.
buurt van Leuven (meer bepaald aan De prestaties van de verschillende
de vaart) een enorme koncentratie van groepen waren stukken beter dan
intelligentia werd vastgesteld; dit vond vorig jaar, maar wals dat gaat met
plaats tussen 20.30 uur en 3.00 uur. dergeljke kompetities. beginnen de
Daarna loste de koncentratie zich op. groepen ieder jaar vroeger te repete-
Uit beter ingelichte bron weten wij dat ren, strenger te selekteren tussen de
op die bewuste avond het Landbouw- zich aanbiedende amateur-musici. In
songfestival plaatsvond in een zaal die zin is het festival al half professio-
waarnaar. men later een wijk in New- neel te noemen. Kurt (saxofonist van
Vork genoemd heeft. Volgens de Psychologie) vroeg of hij een 'state-
rijkswacht was er 500 man, volgens de ment' mocht doen aan onze mikro-
organisatoren 1600 à 1700. Beiden foon: "Je zult het zien, volgend jaar
waren onder invloed. Zo ook Kurt van barst het uit zijn voegen." Alles hangt
Eeghern, de man (?) die aangezocht natuurlijk af van de organisatie: gaan
was om de stiltes op te vullen. Hij die er met zwaardere sponsoring
begon de avond al toneelspelend: hij is tegenaan en breiden zij de prijzenpot
akteur, en speelde de rol van dronke- dusdanig uit dat de prijzen het hoofd-
lap. In die zin was hij als Bart Peeters doel worden? We zullen moeten
vorig jaar. Voor het overige stak zijn wachten tot volgend jaar. Dit jaar viel
presentatie schril af tegen die van de organisatie best mee (drankbon-
Peeters, een vertegenwoordiger van netjes voor ons en zo): de hele avond
de 'gel-generation', aldus KVE. Van door verliepen de overgangen tussen de
Eeghem vulde inderdaad de leemtes op verschillende groepen rimpelloos. de
met zijn toneelstukjes, die afgestemd videe-klips mochten er zijn, alleen was
waren op de groepen die optraden. Hij de kameraman iets te statisch, maar ja,
slaagde er zelfs meesterlijk in de zaal te het is ook geen job, voortdurend
dirigeren door de linkerhelft boe te omhoog te moeten kijken in de zoeker
laten roepen, en de rechterhelft te laten van de karnera. terwijl het gebeuren
applaudisseren en afwisselend te laten zich afspeelt voor je neus. onder je
toe- en afnemen. De meeste toehoor- ogen.
ders waren achter voor iets anders dan Verder rest er ons nog onze exkuses
Van Eeghem gekomen. nl. hun fakul- aan te bieden voor de verschillende
teil. Er was dan ook een voortdurende keren dat wij mensen op hun tenen
rotatie van belangengroepen in de getrapt hebben of voor het hoofd
zaal; al naargelang de de kring die op .. gestoten met ons fototoestel. en op
het podium stond begaf een ender deel voorhand ook onze ekskuses indien
van het volk zich naar voor. Apolloon wij dit ook in onze artikels doen. maar
hief zelfs een lofzang aan toen hun dan met woorden.
team de bühne betrad. Maar afin. het
tentoongestelde chauvinisme leidde

r ,

Filip Huyzentruyt

• Te huur: kamer met gemeensch.
keuken. living. douche. telefoon. 5500
fr. Tel. 016/22.69.48 of 056/21.04.34
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Alma III aan vernieuwing toe?
V mig jaar. dele tijd on-

gcvccr, organiseerde AI-
ma een cnquctc onder

Alma II bezoekers en de om-
liggende karnpussen. Alrna 11-
eters en duidelijk nict-Alrna-
eters dus. Die cnquctc resulteer-
de in de verbouwing van Alrnu l l.
Van refter en visbak over fa-
briekshal evolueerde Alrna l l ru,
naar een min of meer Cooi"
restaurant. aangepast aan de
tijdsgeest en aan zijn studenten.
Dat het resultaat een sukses mag
genomen worden, mag blijken
uil de cijfers. De eerste 15
werkdagen van oktober 'X5 zijn
er in Alrnu T] X.725 maaltijden
meer verkocht dan in okto-
ber ·X4. Wat een stijging van
JS.ISq betekent.

Na dil' cnqucic werd op de Raad van
Beheer (RvB) meteen beslist dergelijke
bevraging van het publiek in de toe-
komst te herhalen. Kwestie van zijn
k lanten ook een vinger in de pap te laten
roeren. I n de rcvultatcn van de
Alm« III cnquctc lagen dimdag 4
Icbruun 11. ter bespreking op dl! tafel
\ an de R \ 11.Sommigen onder u zullen
het allich], reed, geweten hebben. Er
li In n.unchj k IX31 ,t udenten die het
rtllmuller op een geldige wijze in-
I uldcn cn terug bcvorgdcn. Goed voor
(,9.X', v an de totaal uugcdccklc
enq uctc lormul icrcn.

Alma 111,
een mannenzaak

Alma lil lijkt een mannelijke aan-
gdq:enhCld. 1076 mannen vulden hun
cnqucic netje' in. tegenover 30 I vrou-
wen. Dit kan dan eventueel tot een
vcrrekend beeld aanleiding ge-
ven maar IIC zullen hieromtrent niet
kkin/erig lijn. Eén en ander heeft
natuurlijk ook te rnaken met het feit
dal Alma 111 leer nauw uunsluit bij de
kampI" cksuktc wetenschappen. En of
wc het IllI willen of niet. vrouwen zijn
daar nog ,teel" in de minderheid. Bij
de inschrijvingen voor toegepaste we-
renschappen waren er tijdens het
akademiejaar 'X4-'X5 91 'i mannen
tegen 9'; vrouwen. Ze zullen daar dus
hun mannetje wel leren staan. Niet-
tcgcnsuumdc deze gegevens blijkt dan
weer dat de \ rouwen uit cksaktc
wctcnschuppcn relatief sneller naar
Alrna gaan dan dl' meisjesstudenten
I an l.cuvcn centrum.
Wat de studierichting betreft. blij-

ken de burgerlijk ingenieurs. en dan
met name vooral de eerste kandi-
datuur studenten. dl! meest trouwe
Alma-bczockcrs. naast landbouw.
wis- en naruurkunde. en scheikunde.
Het aandeel van de Sport kotters blijkt
in verhouding tot de grootte van de
lakultcit erg laag.
Van de mensen die Alma 111 bc-

zochten zijn er 6K 'ï die op een privec-
kot vitten. Eén op 5 woont op een
peda. De spoorstudenten maken II ('1,
uit van het Alrnu-klientcel. daar waar
die op de totale studentenpopulatie op
30' i kan geschat worden. Grofweg
kan men dus afleiden dat I spoor-
student op 3. toch 'srniddags in
Alma 111komt eten.
Op de vragen die peilden naar de

verhouding beurs-studenten-Alrna-
eters. kwamen we het volgende te
weten: 'Dl! bezoekers van Alma 111
genieten voor 27'i van een beurs.
Volgens de cijfers van de studiedienst
genieten in Leuven nog geen 24('1 van
de studenten een beurs (een ver-
houding van I op 3). wat wil zeggen
dat Alma III ongeveer 3 (''c meer beurs-
studenten aantrekt dan men bij gelijke
vcrdeling kan verwachten. De beurs-
st udent komt dus relatief sneller in
Alma 111 eten dan niet-beursstuden-
ten.

....-
Warm of koud

Gepeild naar het eergedrag zijn er ook
enige frappante opmerkingen te ma-
ken. Ruim 9('1 van. de Alma 111
bezoe kers eet per weck 3 keer of
minder een warme maaltijd in Leuven.
78 'H eet 4 à 5 maal per week warm.
Meer dan 12% van de Almalll
bezoekers beweert meer warm te eten
dan er echte schooldagen zijn in de
week.
Gekruist naar het geslacht valt op

dat vrouwen naar verhouding veel

minder warm eten dan hun mannelijke
kollegu 'v.

En bij hct aantal studenten dat elke
tlag wa rm eet zijn de beurs- en niet-
beurvvtudcntcn ongeveer gelijk ver-
tcgenwoordigd. Van beiden eet on-
geveer de helft elke weckdag warm.
Opvallend i~ wel dat men bij de
bcurvstudentcn méér mensen vindt die
wcl een, 'een-dagje-warm-eten' over-
slaan. Ook op het vlak van schotel-
keuze en prijsklasvc i\ er cel' relevant
vcrschil tussen beurs- en niet-beurs-
studenten. Dit blijkt wel overduidelijk
uit de bijgaande tabel.

dezelfde stof moet zien tussen maan-
dagmiddag' en vrijdagmiddag, waar
men vroeger van maandagmorgen tot :
zaterdagmiddag over deed. Bijgevolg
de meeste studenten hebben maar één
uurtje tussendoor. Zij gaan recht naar
Alrna en diegene die. eerst zijn hebben
geluk. de laatsten hebben pech. De
eersten blijven dan ook vaak nog
rustig even nakaarten en de laatsten
vinden geen plaats meer om hun pla-
teau even neer te plaatsen.
Algemeen kan zeker gesteld worden

dat Alma 111 een erg trouw kliénteel
heeft. Van de warme maaltijden die

Prijsklasse 70-KO 100-11080-90 90-100

34(1
20 'i(

8%
12%

Beurs
Geen beur,

24%
25%

22%
29%

Driekwart van de studenten neemt
een schotel tussen de 70 en de 100 fr.
Naar studierichting bekeken. eten de
Ia kultcitcn landbouw, wiskunde en
inlorrnatika eerder goed kope schotels:
de studenten geneeskunde. toegepaste
wetenschappen. scheikunde en L.O.
eerder dure schotels.

Evaluatie
Tot slot werd er gevraagd een soort
evaluatie te maken van Alma 111.Als
pro-punten voor Alrna skoorden de
geringe afstand en de lage prijs het
hoogst. Als kont ra-punten spreekt
men over de geringe kwaliteit en lange
wachuijdcn. Twee - voor Alma -
moeilijk in de hand te houden punten.
Over kwaliteit lopen de meningen
immers vaak over çen brede beoorde-
lingsschaal. En trouwens. wie zei ook
weer: "Des goûts et des couleurs, on
ne disputcs pas."
La ngc wachtt ijden. ja ook daa r is op

de RvB een aardig woordje ge-
diskussiccrd. Die lange wachttijden
ontstaan ook door eksterne faktoren.
Met name dat alle lessen blijkbaar op
hetzelfde uur afgelopen zijn en de
auditoria op heizelfde ogenblik leeg-
lopen richting Alma. Lesroosters wij-
zigcn zou hier een oplossing kunnen
bieden. maar ook dat lijkt niet zo
simpel. Want welke prof of welke
st udcrit is bereid i.p. v. om 8.00 u, om
7.30 u aan het kollege te beginnen, of
om een half uurtje later te eindigen?
Dit is eigenlijk een probleem van zeer
kompakte lesroosters. waar men nu

over de ganse week worden gekonsu-
meerd, worden er in 67% in Alma 111
genomen. Of2 maaltijden op3 worden
in Alma gegeten.

Ik denk dat we kunnen stellen dat
het kliënteel van Alma 111 vrij tevreden
is over de gang van zaken in hun
studentenrestaurant. Wat niet weg
neemt dat er nog verbeteringen kun-
nen worden aangebracht.

Dekadent....
In de RvB wordt dos druk gezocht
naar oplossingen voor de lange wacht-
tijden. Oplossingen die de,RvB zelf ter
hand kan nemen. Zo werd er bijvoor-
beeld gedacht aan het uitbouwen van
een soort kafetaria beneden in AI-
ma 111.Een plaatsje dus waar men nog
rustig even kan nakaal ten, een koffie
drinken of enkele kleine snacks ver-
orberen. Zoiets uitbouwen kost echter
geld en wie zal dat betalen?
Zitten de studenten van de kampus

Heverlee volgend jaar i.p.v.' op het
uitgestrekte groene grasveld, met hun
lu ie kont op een terrasje te genieten
van een heerlijke najaarszon? Zo echt
lekker dekadent.

Gilberte Boeck-mans

Citaat van de week
"Onze kollega's van de Veto-
redaktie behoeven geen hostie.
Eenzaam blijven ze ostentatief
zitten tijdens de H. Kommunie."

s.n., Faze Hot Ups, jg.1, nr.4

Alfa
• Maandag 17 februari om 20.30 u
presidi"umvergadering bij Felix.

Blos
• Woensdag 19 februari: Kultuur-
avond in 't Stuc ..

• Woensdag 26 febr.: Kantus.

Geologie
• Dinsdag 25 februari: Free Po-
dium in 't stuc.

Germanla
• Donderdag 27 februari, 20.30u.
The Stuffed Puppet Theatre: De
zeven hoofdzonden. In 'tStuc.
• Zaterdag 15' febr.: eksamen ag-
gregatie De Corte 9.15u.

• Zondag 16 febr. Met Germania
naar Lloyd Cole! (Org. eerste kan).

Hlstorla
• do 13 febr.: werkvergadering
amusement, om 20.30 u in Praat-
kamer.
• di 18 febr. om 20.00 u. Presidium
in de Praatkamer.

• woensdag 12 febr. om 20.00 u
interfakultair volley voor meisjes in
Sportkot.

• Woensdag 19 febr. om 15.00 u:
Finale interfakultair basket. In het
Sportkot.

LBK
• donderdag 13 febr. om 22.00 u :
voetbal heren Landbouw-Thomas
Morus. Op kunstgras.
Van 22.00 tot 23.00 u: squash.
Inschrijven in de bar.

• Vrijdag 14: Galabal inzaai Corso
Diestsestraat 235, 20.30 u. Stads-
kledijl
• Maandag 17 febr. vanaf 10.00 u:
24 uren squash. Inschrijven in de
bar.
Om 19.15 u: volley presidium-prof-
fen en assistenten.
• Dinsdag 19 febr. Finale beker-
kompetitie (zie in de bar).

• Donderdag 20 febr.: industri&-
dag van Landbouw.

Psychologie
• Donderdag 13 febr., 21.30 u in de
Shrink: beestige fuif.

• Woensdag 19 febr., 20.30 u.:
voordracht door prof. Dr. Pieter
Vroon over Metaforen in een maat-
schappelijk bruikbare psycholo-
gie. In aud. Minnepoort (org. NVI).

• do 19 febr. om 23.30 u: optreden
en happy hour. in de Shrink.

VTK
• Donderdag 13. februari: Cupido-
Valentine TD. In drie zalen: Eagles,
Design en Studio 69. Inkom 50fr.

Wina
• van af 17 febr. tot 21 febr. :
Winaweek met een sportnamid-
dag, poëzie-avond, onderwijsd&-
bat (di 18 febr om 15u in aud.
C200N). Meer informatie vind je in
het kringblad.

Donderdag 13 februari
20.00 u. KONCERT Arriag&-kwartet. Kwartetten van Beethoven en van Hoof.

In Concertzaal Lemmensinstituut, Herestraat 53. Inkom: 180, studenten,
CJP, -21 en +3-pas: 120. Org. Lemmensinstituut, koncertvereniging.

20.30u. PERFORMANCE Performances en installaties: industrieel Mela-
nisme, Dijledal, Naamsestraat 96. Org. Stadsverschijnselen, m.m.V.
2OW/5O en het Vitalisme.

20.00 u. LEZING Geachl.d.nl., kun.t noch w.tenachap door Bart Verschaf-
fel, in L & W. Org. Het Verkeerde Verleden.

2O.30u. FILM H.. tvan Paul Morrissey inAV.lnkom 60/80. Org. DAF-Leuven
en 'tStuc.

20.30 u. TEA TER Max, of hoe of wat. Door Mannen vanden Dam in 't Stuc.
Inkom 150/200. Org. 't Stuc.

20.00u. LITERATUUR Start cyklus Vernl.uwlng In d. InternatIonale
1It.,.tuur na 1950: S. Beckett en het absurde teater. In 'tStuc. Org.
Universitaire Werkgroep Literatuur (10 donderdagen. Inschrijving:
1300/1200 fr.

Vrijdag 14 februari
2O.30u. TEATER Max, of hoe of wat. Zie donderdag 13 februari.

Zaterdag 15 februari
20.00u. TEMA-AVOND Sprookj•• "erte"en. In Vrouwenhuis, J. Lipsius-

straat 57. Org. Vrouwenhuis. Inkom gratis; enkel voor vrouwen.

Zondag 16 februari
11.00 u. KONCERT Jazzkoncert met MllkahakeSanana. In Aud. Minnepoort. "

Inkom 100/150. Org. Cult. centr. Romaanse Poort.

Maandag 17 februari
20.00 u. FILM The Hldden Fort,. .. van Kurosawa (retrospektieve Akira

Kurosawa). In Aud. Minnepoort. Inkom 100/80. Org. 'tStuc.
20.30b. KONCERT Crime and the City SolutIon. In 'tStuc. Inkom 250/300.
. Org. 'tStuc.

22.30u. FILM Dode.'kaden van Kurosawa (retrospektieveAkira Kurosawa).
In Aud. Minhepoort. Inkom 100/80. Org. 'tStuc.

Dinsdag 18 februari
20.00 u. TEMA-AVOND D. rol "an de "rouw In het .prookje. Org.

Vrouwenhuis. In Vrouwenhuis, J. Lipsiusstraat 57. Inkom gratis: enkel
voor vrouwen.

20.00u. FILM Sanjuro van Kurosawa (retrospektieve Akira Kurosawa). In
Aud. Minnepoort. Inkom 100/80. Org. 'tStuc.

20.00 u. TEATER Mannen onder 't me. (A. Bleasdale) door Ensemble Bent in
de Stadsschouwburg. Inkom 80-260. Org. CC-Leuven.

22.30u. FILM Dronken Engel van Kurosawa (retrospektieve Akira Kuro-
sawa). In Aud. Minnepoort. Inkom 100/80. Org. 'tStuc.

18.30u. JAM-SESSION In ZaaIISOL: alle muziekanten met instrument zijn
welkom.

20.00u. LEZING Luc De Smet (IPIS) : Aktu./e ultdaglng.n 'l8n d.
Vrede.b.weglng. Org. Politika, in Auditorium Vesalius.

20.00u. LITERATUUR Wandelen door de pofzie: internationale bloem-
lezing. In 'tStuc. Org. Universitaire Werkgroep Literatuur.

Woensdag 19 februari
15.00 u. LEZING Trend. In Am.rlcan Palntlng door J. Van Bergen. In L & W,

8ste verdieping. Org. American studies. Inkom gratis.
20.00 en 22.30u. FILM in het kader retrospektieve Akira Kurosawa De,.u

Uzala en Roodbaard. In Aud. Minnepoort. Org. DAF. Ipkom 100/80.
18.15u. VIERING Eucharistieviering in het kader van de Vasten. In

Begijnhofkerk. Voorganger: kardinaal Godfried Danneeis. Org. universi-
taire parochie.

14.30 u. POEZIE KlnderpofZl.'n een volwa... n hart door Edith Oeyen in De
Kansel, Muntstraat 15. Org. Nieuwpoëtische Kring.

????u. LEZING Leo Sleuwaegen over MultInational.: zwart .chaap of
heilig. koe? In fakulteit ekonomie, 10k. 02.40. Org. Werkgroep Andere
Ekonomie.

15.00 u. AKTIEKOMITEE Nationaal aktiekomitee: algemene vergadering
aan de VUB, Pleinstraat 2, Brussel. Auditorium O(a).

Donderdag 20 februari
20.30 u. MUZIEK Jazz-avond met het Protobop-Kwart.t. Special guest: Paul

Ma!:jsy. In de Spuye, cultureel ontmoetingscentrum, Tervuursevest 101.
20.00 u. FILM Eksploratiefilms Dhaulaglrl: d.grot. uItdaging (M. Sebille). In

Aud. Minnepoort. Org. Cultureel centrum Leuven.
20.00 u. KONCERT'Konservatoriumafdeling Lemmensinstituut. In Koncert-

zaal Lemmensinstituut, Herestraat 53. Inkom: 180: studenten, CJP, -21,
en +3-pas: 120. Org. Koncertvereniging Lemmensinstltuut.

20.00 u. FILM in het kader retrospektieve Akira Kurosawa Tu.. en """.'.n
hel. In Aud. Minnepoort. Inkom 100/80. Org. DAF.

2O.00u. LEZING Grot. denk.,. In het oo.ten: Shankare door prof. F. De
Graeve. Inkom 50. Org. inforiënt. In L 8. W 8ste verdieping.

20.00u. KONFERENTIE Derde universitaire vasten konferentie. Prof. A.
Vergote over "jden, geloof en ong"oot. Org. Universitaire parochie. In
Grote Aula. Toegang gratis.

20.30u. FILM The Afrlcan Queen van J. Huston. In AV. Org. DAF-'tStuc.
Inkom 60/80.

22.00u. KARNAVAL Echt Braziliaans Karnaval. In ISOL, inkom 49fr.
. 2O.00u. LITERATUUR Lenou"eauroman, w.o. Nobelprijs ClaudeSimon.ln

'tStuc. Org. Universitaire werkgroep literatuur.

Vrijdag 21 februari
20.00 U. FILM in het kader retrospektieve Akira Kurosawa Le"en. In Aud.

Minnepoort. Inkom 100/80. Org. DAF.
22.30FILM (Akira Kurosawa) Kagemu.ha. In Aud. Mi}1nepoort. Org. DAF.

Inkom 100/80.
• Woensdag 26 febr.: presidium-
vergadering om 20.00 u indeWina-· TENTOONSTELLINGEN
kelder. UNESCO TENTOONSTELLING, De kunst van de Islam in L & W, Expozaar.
• Woensdag 26 febr. om 17.00 u: Van 11 tot 26 februari, van 9 tot 18 uur.
vredesles in aud. C200N.04, met DE WERKEN VAN RIK WOUTERS, in de verzameling van het kunstpatrimo-
lezing door H. Roelants en enkele nium van de provincie Brabant. In de Faculty Club van 31 januari tot 6 maart.
getuigenissen. Op werkdagen van 10 tot 12 en van 15 tot 19 uur.

•


