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Uiteraard·Sosjaal.
Numerus Clausus hlijft onze pagina's
teisteren. Niet dat we dat nu zo'n leuk
onderwerp vinden, maar het belang ervan
is niet te onderschatten. Deze week een
eksklusief verslagje van onze spion in de
Wetstraat. Voor een verfrissende kijk op de
besluitvorming in on~ pokkelandje, p. 3.

Dat bepaalde kringen niet tevreden waren
over Kultuurraad vorig jaar zal wel ie-
dereen weten. Het nieuwe akademiejaar is
niet anders. Het werd dus weer zo'n
vergadering waarvan je het verslag al op
voorhand kon schrijven. Dat deed onze
plichtsbewuste redakteur niet, want hij had
zelfs bog voor details. De postmodernist 11
op pagina 3.

Woeha
De Week van de onbehaaglijke komedie is
voorbij. Er kan weer gelachen worden dus.
Het verslag van de week is wegens het te
veel tekst en te weinig plaats syndroom
genadeloos in twee gehakt. In deze Veto
mogen Kamagurka, Herr Seele en Jan
Decorte om zich heen trappen. Jan Joris
Lamers mocht ook meespelen, maar koos
halfweg het hazenpad. Het gesprek met
HTP-hopman Decorte was namelijk echt
niet meer om te lachen. Alle details op
p. 7 en 8.

Ellebogen
Bepaalde individuen bij Veto zullen het
waarschijnlijk als een aanslag op hun
inspanningen ervaren, maar deze week
hebben twee nieuwe tekenaars zich ons
blad binnengewerkt. Totaal onbekend zijn
ze niet, maar Veto staat dan ook voor
kwaliteit. Normaal gezien is hun eksklusief
produkt alleen' te bewonderen op onze
lokalen, maar voor één keer laten we ook
de minder fortuinlijken meegenieten. Snel,
naar de achterpagina.

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verant. Uitg.: Filip Huyzentruyt
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

Raf Masschelein
over het regeringsbeleid

:

Meer denkwerk
nodig,
minder improvisatie

Momenteel rommelt het in de sociale sektor. De Sint-
Annabesparingen moeten nu konkreet vertaald worden
en het schoentje begint danig te wringen. Over wat de

sociale sektor zou moeten zijn - maar vooral wat hij nu niet is -
hadden we een interview met prof. Masschelein, voorzitter van de
Raad voor Studentenaangelegenheden (RVS). Het minste wat men

2 • LI a.r je "·Wj~Jets weM ov. te vertcUen. Teveel
zelfs, zodat u volgende week een tweede deel voorgeschoteld krijgt.
Het was ook een moeilijk gesprek: voor de kleinste nuance werd het
precieze woord gezocht. Maar veer vooral niet recht wanneer u
tegenstrijdige verklaringen ontdekt.

Veto: Hoe ziet u de funktie van de
sociale sektor in het kader van de
demokratisering van het onderwijs?
Massc:belein: «In die visie heeft de
sociale sektor een tweevoudige op-
dracht. De eerste taak betreft de
individuele korrektie: een aantal men-
sen hebben omwille van hun financiële
herkomst onvoldoende mogelijkheden
om universitair onderwijs te volgen en
daar kan men remediërend optreden.
Primair is dat natuurlijk de opdracht
'van het systeem van studietoelagen,
dat op dit vlak duidelijk tekort schiet.
Het aanwenden van gelden uit de
sociale sektor voor individuele te-
gemoetkomingen wordt niet uitge-
sloten door de wet, alhoewel het er ook
niet duidelijk in staat. Dat is een heel
diskussiepunt met de regeringsafge-
vaardigde in die zin dat hij de wet eng
interpreteert en stelt dat de universiteit
zich niet in de plaats mag stellen van de
overheid, bijvoorbeeld op het vlak van
studiefinanciering.»
Véto: De sociale dienst mag dus
bijvoorbeeld geen leningen toestaan.
Masschelein: «Toch wel. Het wordt
door de wet niet verboden. De over-
heid is niet gekant tegen individuele
hulpverlening, alleen mag het niet in
de plaats treden van of in konkurrentie
treden met de overheid. Wij geven
voorschotten op studiebeurzen, toe-
lagen voor bissers, omzet bare leningen
en studieleningen. De normen die
gehanteerd worden voor dergelijke
individuele studiefinanciering zijn de-
zelfde als deze die de overheid hanteert
voor de toekenning van de studiebeur-
zen, namelijk het netto belastbaar
inkomen. Wij proberen in feite de
gaten op te vullen van het studie-
beurzensysteem en daarom wordt het
ook gedoogd door de regeringsafge-
vaardigde.»
Veto: Naast de individuele korrekties
heeft de sociale sektor nog een tweede
funktie.
Masschelein: «Die bestaat in het in
werking stellen van een aantal kollek-
tieve voorzieningen ongeacht de socia-

Ie positie van de student. Daar gaat het
gros van de middelen naar toe, denken
we maar aan Alma en de verschillende
diensten die voor iedereen toeganke-
lijk zijn. De sociale sektor heeft los van
het korrigeren van die materiële on-
gelijkheid een algemene socio-kultu-
rele opdracht: het kreëren van een
geheel van voorzieningen waardoor
voor de studenten een optimaal sociaal
leefklimaat ontstaat en dat is niet
alleen het drukken van de kosten.»
Veto: Het Sint-Annaplan snoeit duchtig
in de sociale sektor. Waaraan bent u
geneigd het meest aandacht te besteden:
de meer kollektieve of de individuele
voorzieningen?
Masschelein: «Op de eerste plaats zou
ik geneigd zijn om -meer belang te
hechten aan het indiviueel korrigeren,
maar natuurlijk niet onbeperkt. Want
we zijn gehouden aan de kontoeren
van het systeem van studietoelagen.
Zelfs wanneer men kritiek heeft op dat
systeem, toch moet men een keuze
durven maken. Voor een beperkt
aantal mensen die minvermogend zijn,
en dat moet op één of andere manier
afgebakend worden, vermindert het
studiebeurzensysteem de ongelijk-
heid.»

Veto: Maar met het huidige studie-
beurzensysteem is het toch onmogelijk
om een werkelijke invloed uit te oefenen
op de demokratisering?
1\1asschelein: «Als je dat wil, dan moet
Ie het systeem radikaal veranderen. Ik
verwijs hierbij naar bet systeem in
Nederland of het voorstel dat de
Sociale Raad heeft uitgewerkt op het
kollokwium (over het sociäal-finan-
cieel statuut van de student, gehouden
op 27 november '86, nvdr.). Maar dat
kost een pak geld. Het principe ervan,
namelijk juridische en financiële zelf-
standigheid vanaf 18jaar, zou nu ook
al toegepast kunnen worden. Er zijn
mogelijkheden om bij budgettaire nul-
operatie een aantal bestaande elemen-
.en bijeen te brengen waaruit men een
stud ie-inkomen kan samenstellen: de
huidige kinderbijslag en belasting-

drempel is ook te werken. Dat moet
dan meer gebeuren tijdens het sekun-
dair onderwijs: informatie geven, trai-
nen enzovoort.»
Veto: Terug naar de sociale sektor nu.
Waaraan moet een beleid dienaangaan-
de beantwoorden?
Masschelein: «De autonomie is een
belangrijk principe. In Leuven is de
Raad voor Studentenvoorzieningen
(RvS), die de sociale sektor beheert, vrij
zelfstandig. Maar een sociale sektor is
meer dan beheer aleen. Inhoudelijk
moet er ook gewerkt worden: beleids-
voorbereidend werk is belangrijk.
Feiten verzamelen en interpreteren,
problemen detekteren en toekomstige
ontwikkelingen voorzien. In die zin
denk ik dat we verder moeten werken
zoals met de denkgroepen.»
Veto: Bestaa, "'''ar niet van de

oezetung van het rektoraai is dit een geliefkoosde pleisterplaats voor de studenten. Vorige
vrijdag werd het duchtig ingepakt met een kilometerlang spandoek. Kwestie van de studenteneisen op een rijtje te
zetten. (Foto Peter Vermeiren)

HEVERLEE - Na ons heerlijk voorproefje vorige week wisten we dat u niet lànger kon wachten. Wij doken onaer lil

Heverlee, zie pagina's 4, 5 en 6. '(Foto Peter Vermeirent

voordelen aan de gezinnen voor stu-
derenden en de bestaande studie-
toelagen. Wanneer men dat doet,
komt men op ongeveer 60.000 BF per
student per jaar.» .
Veto: Tegenover de jaarlijkse reële
studiekost van 170.000 BF is dat
natuurlijk veel te weinig.
Masschelein: «Akkoord, maar het is
wel een stap in de goede richting
omdat iedereen dan op gelijke basis
behandeld wordt. Het is evident dat
men daarmee de kansenongelijkheid
niet volledig uitschakelt. Degene die
uit een meer begoed gezin komen, zijn
met een studie-inkomen (dat voor
iedereen hetzelfde is) bevoordeeld. Ik
ben er dus absoluut niet tegen, maar de
ongelijkheid ga je dus nooit uitscha-
kelen.»

Veto: Het is wel een waarborg dat
jongeren uit minder begoede milieus wel

hogere studies kunnen aanvatten, omdat
definanciële drempel opgeheven wordt?
Masschelein: «Een waarborg ... dat is
relatief. In de mate dat het bedrag
voldoende hoog zou zijn en in de mate
dat demokratisering van het onderwijs
alleen een probleem van financiële
middelen zou zijn. In de praktijk is er
ook duidelijk een psychologische rem
en die wordt daarmee niet weg-
gewerkt."
Veto: Als we de 'remmen' tegenover
elkaar moeten afwegen, komen we tot
de vaststelling dat definanciële rem niet
alleen zeer belangrijk is, maar boven-
dien kan er beleidsmatig veel aan
gedaan worden. Uiteindelijk mag men
zich toch niet verstoppen achter de
psychologische drempels om niets te
doen aqn de financiële drempels?
Masschelein: «Daar ga ik mee ak-
koord, maar aan die psychologische
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gepakt en de uniefs een middel ter
beschikking gesteld om dat te kom-
penseren via de inschrijvingsgelden.
Maar ook hierover kan gesproken
worden. Hoe die maatregel op de
Vlaamse Interuniversitaire Raad
(VliR) besproken is, daar kan ik nog
inkomen. Men heeft gezegd: de sociale
toelagen zijn verminderd en wanneer
wij de sociale sektor toch wille hand-
haven, hoe moeten wij dat doen? Men
heeft er niet voor gekozen om radikaal
te snijden in de sociale voorzieingen
noch om alles keihard door te rekenen
naar de verbruiker toe. De aanwen-
ding van de verhoogde inschrijvings-
gelden voor de sociale sektor is in die
zin een tussenoplossing én wellicht de
minst slechte.»
Veto: Het aanwenden van inschrijvings-
gelden voor de sociale sektor is een
gevaarlijk precedent. Als we de 'denk-
oefeningen' van het kabinet mogen

Masschelein
Alle lezersteakties kunnen bezorgd,
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

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

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. 1 getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

Ufsal
Toen ik het Ufsalgebouw op de
voorpagina van het vorige Veto-
nummer zag prijken, sloeg óe schrik
me wél even om hct hart! Ja, ook mij
stond de beruchte kulak-reportage
nog levendig voor de geest, en jullie
aankondiging onder de foto beloofde
ook al niet veel goeds. Hoe groot was
echter mijn verrassing toen de repor-
tage ernstig en objektief bleek! Profi-
ciat hoor! In één oogopslag hebben
jullie een flink stuk van ufsal door-
grond. Natuurlijk, dat het gebouw
lelijk zou zijn is een subjektieve
mening, dat het onpraktisch is, was mij
ook nooit opgevallen, maar dat zal wel
zo zijn - ik heb me overigens ook
nooit aan een trap gestoten, maar daar
zal mijn grootte dan wel weer iets mee
te maken hebben. (N.B.: ook in L&W
hebben bepaalde lokalen een eigen-
rardigc vorm i). Tot mijn verbazing zei
()I"; ,(. De Geest in het interview dal

ufsallers het eerste jaar in Leuven soms
nogal "sukkelen" (uitdrukking van
mij). Nu, dan waren wij (huidige
tweede lissers germaanse) een uitzon-
derlijk goed jaar! Vorig jaar had van
de ex-ufsallers niemand tweede zit die
dat ook op ufsal nog niet had gehad.
Integendeel: ik heb studenten die op
ufsal steeds tweede zit hadden hier in
eerste zit weten slagen. Zo ook had er
iemand onderscheiding die dat op
ufsal nog niet had gehad, en wie op
ufsal eens een graad behaald had, had
die in elk geval terug in eerste lis.
Toch wil ik niet ontkennen dat er

een paar "overgangsrnoeilijkheden"
zijn, die dan niet op het vakinhou-
delijke vlak liggen.
Ten eerste verander je van universi-

teit: je komt in een massa studenten
terecht, de proffen kennen je niet meer
persoonlijk, je kent niet al je mede-
studenten enz. Dat is natuurlijk wen-
nen!
Ten tweede verander je ook var

stad: van het "saaie" Koekelberg/'
Brussel, waar de meerderheid ook niet
op kot is, naar ... Leuven ~De massa
studenten- en andere aktiviteiten die
hier plaatsvinden kunnen misschien
wel een negatieve invloed hebben op
de studieresultaten van sommigen,
maar, zoals gezegd, bij mijn "gene-
ratie" viel daar weinig van te merken.
Als ik nu terug eerste kan germaanse

zou 'beginnen, ik zou ongetwijfeld
terug voor ufsal kiezen. Twee jaar
ufsal, twee jaar kul - dat lijkt mij een
"evenwichtige" oplossing: zo staar je
je niet blind op één bepaalde universi-
teit!

Kathleen Van Quickenborne

Nvdr.: !
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vervolg van p. I
zogenaamde 'papieren tijgers', Bijvoor-
beeld de denkgroep "25 jaar sociale
sektor": de aanbevelingen daarin zijn
volkomen tegengesteld aan het rege-
ringsbeleid.

Masschelein: «Daar haalt u twee zaken
aan. Met de tesis van een papieren
tijger ga ik niet akkoord. Het denk-
werk belet niet dat er aktie gevoerd
wordt en vice versa: allebei zijn ze
noodzakelijk, Wat betreft het rege-
ringsbeleid in de sociale sektor, ge-
biedt de nederigheid ons om te
erkennen dat wij aan de 'politiek' niet
veel kunnen doen. Zelfs al wordt ons
studiewerk niet gevolgd door de
regering, dan nog ben je verplicht dat
te blijven doen. Wat vooral te vrezen
is, is dat bij ontbreken van inzicht in de
problematiek, de regering een beleid
voert dat gebaseerd is op improvisatie,
zoals nu gebeurd is. Het is mijn
overtuiging dat we wetenschappelijke
a nalyses en gefundeerde voorstellen
moeten doen als tegenhanger voor het
improvisatie beleid.»
Veto: Hiermee zijn we aan de regerings-
maatregelen beland. De unief heeft wel
een erg vergiftigd geschenk gekregen
van de regering.
Masschelein: «Da t is duidelijk. De
regering heeft een ad hoc politiek
gevoerd en had zichzelf een bepaald
pakket besparingen opgelegd. De me·
tode is eenvoudig: wij hebben zoveel
tekort, iedereen moet zoveel inleveren.
Dan worden de gekste voorstellen op
tafel gegooid: men gaat dan selekteren
en hier en daar wordt een voorstel
weerhouden.»
Veto: Met de halvering van de sociale
toelagen voert de regering toch een
duidelijke politiek van sociale afbraak.

l\1asschelein: «Daar ben ik niet zc
zeker van. Het regeringsbeleid kan in
grote mate verklaard worden door
besparingen. De huidige koalitie gaat
bovendien de meer neo-liberale toer
op: ontvetting van de staat, ruimere
armslag voor privee-initiatieven, los
van het bolwerk van sociale ergani-
saties. Dat heeft ook zeker meege-
speeld bij de besparingen. Onder
liberale druk heeft men de vraag
gesteld: de staat doet aan gezond-
heidszorg voor studenten, huisvesting
en voeding: moet dit wel in die mate
door de overheid gesubsidieerd wor-
den? Dus werden de subsidies af-
gebouwd. Maar het zou verkeerd zijn
te stellen dat iedereen in de regering
daaraan rneewerkt.»

Veto: Door de halvering van de sociale
toelagen zullen de studiekosten natuur-
lijk stijgen. Maar ook door andere
maatregelen, bijvoorbeeld de verhoging
van het inschrijvingsgèld.

Masschelein: «Dat laatste is een moei-
lijker kwestie. Het principe van het
inschrijvingsgeld houdt in dat de
student bijdraagt tot de kosten van het
onderwijs. In gans West-Europa is het
een traditie dat de overheid het
onderwijs organiseert en de kosten
worden verdeeld door de gemeen-
schap. Om een te lichtvaardig gebruik
te vermijden is het in principe gerecht-
vaardigd' dat de gebruiker een deel

Alleen voor historici
\<"11 M'l",'che\ein, pror arbeicdsgt·
neeskunde aan de medische fakul-
ten én de I;uldlge V()(lI/IlICI van tI<:
Raad voor Studcntcnvoorzicningcu
(RVS) is geen nieuw gezicht in de
sektor studentenvoorzieningen.
Reeds van in zijn studententijd, en
ook later als assistent, was hij aktief
betrok ken bij de sociale sektor.

Zijn belangstelling voor derge-
lijke problematiek dateert reeds van
zijn derde jaar geneeskunde (64-
65). Hij was toen aktief in het
universitair sociaal centrum. Naar
eigen zeggen had hij "een soort
aktivitis als ziekte". Hij was vooral
geïnteresseerd in de sektor gezond-
heidszorg en zodoende was hij lid
van de kommissie rnedico-sociale
dienst en de Leuvense Studenten-
mutualiteit. Bovendien hield hij als
student gestruktureerde kontakten
met werknemersorganisaties en met
het Hoger Instituut voor de Arbeid
(HIVA).

Haastig voegt hij er aan toe-dat hij
van voor '68 is. Hij was werkzaam in

de beweging van het studentensyn-
dikalisme,dat ontstaan is in de jaren
'50 onder de bezielende leiding van
Luc Huyse, Lode Van Outrive, E.
Leemans, Pollers ..."In '68 is deze
beweging voorbijgehold langs
links", aldus Masschelein.

Ook na zijn studententijd bleef hij
in kontakt met de sektor studenten-
voorzieningen. Als lid van Lovan
(wetenschappelijk personeel) zat hij
in het komitee Studentenvoorzie-
ningen - de voorloper van de
huidige RVS - tot 1974. Nadien
heeft hij nog meegewerkt aan, ver ..
schillende werkgroepen, waarin on-
der andere problemen rond de
gezondheidszorg en de studiedruk
bekeken werden. Maar volgem
Masschelein is geschiedenis alleen
voor historici belangrijk.

Ondertussen werd hij benoemd
tot prof arbeidsgeneeskunde, wat
volgens hem zeker te maken heeft
met zijn sociale achtergrond en zijn

engagement.
Toen rektor Dillemans in '85 tot

rektor verkozen werd, verzocht hij
Masschelein de funktie op te nemen
van voorzitter Studentenaangele-
genheden. "Ik was verrast, maar ik
vermoed dat mijn voorgeschiedenis
daar niet vreemd aan is", aldus
Masschelein.

Zijn taak als voorzitter van
Studentenvoorzieningen brengt
hem meer werk mee dan hij ver-
wachtte. Wat betreft de sociale
sektor is hij voorzitter van de RVS en
in die hoedanigheid is hij ook lid van
Akademische Raad en van het Buro
van AR. Daarnaast wordt hij geacht
zich met een aantal specifieke
probleemaspekten bezig te houden.
Bijvoorbeeld de monitoraten, de
koördinatiekommissie plaatsings-'
hulp, open universiteit, de Vlaamse
Interuniversitaire Raad, ... "Daar
kruipt nogal veel energie in", aldus
Masschelein.

Van aktivitis tot vergaderitis, zo
gaat dat. (MS)

bijdraagt.»
Veto: Maar er is toch geen sprake van
•te lichtvaardig gebruik'. Er zijn hier te
weinig studenten, de demokratisering
gaat achteruit ..
Masschelein: «Het is toch onmisken-
baar dat er nep-inschrijvingen zijn.
Een voorbeeld betreft de inschrijvin-
gen van zogenaamd zelfstandige stu-
denten, de beruchte nul-vragers met
het oog op het bekomen van een
studiebeurs. Maar de vraag stelt zich
principiëler: met het inschrijvingsgeld
wordt een bepaalde verantwoordelijk-
heid gelegd op de gebruiker. Wel is het
belangrijk dat de bijdrage van de
student geen afbreuk doet aan de
verantwoordelijkheid van de overheid,
Het betalen van inschrijvingsgeld is
enigszins gebaseerd op het zogenaam-

de bijdragensysteem, waar onder an-
dere ook de sociale zekerheid op
berust, die primair door de werk-
nemers en de werkgevers betaald
wordt. Vanuit mijn visie vind ik dat het
vragen van inschrijvingsgeld op zich-
zelf geen aantasting is van een ver-
zekerd onderwijssysteem. Tenslotte is
het inschrijvingsgeld een symbolische
bijdrage ten aanzien van de globale
studiekost voor de staat. »
Veto: Maar voor de student vertegen-
woordigt het inschrijvingsgeld toch een
belangrijk deel van de studiekost.

Masschelein: «ÀJs je uitgaat van een
studiekostenraming van 160.000 BF is
het huidige inschrijvingsgeld van
14.500 nog geen 10%. Dat is symbo-
lisch. Té symbolisch. Laat ons daar
geen diskussie over voeren.»

Veto: Het afschaffen van de inschrij-
vingsgelden zou toch precies voor de
minvermogenden een belangrijke ver-
lichting betekenen van de studiekost.

Masschelein: «Daar denk ik toch datje
het gevaar loopt om vanuit prinèipiéle
stellingen de zin voor reële verhoudin-
gen te verliezen. Vooreerst is de
verhoging voor de beursstudenten
beperkt tot 450 BF, die zal het toch niet
maken. Het aantal beursstudenten
bedraagt toch ongeveer een kwart.
Bovendien kan er aan, getwijfeld
worden of het voor de niet-beurs-
studenten wel zal aankomen op die
3000 BF. De impakt van de inschrij-
vingsgelden op de demokratisering is
beperkt. Het heeft momenteel wel een
grote symboolwaarde. Ook in de
akties mag men zich daar niet blind op
staren, zoniet riskeert men zich op
marginale aspekten dood te werken.»

Veto: Daarnet beweerde u dat het
verhogen van het inschrijvingsgeld voor
de staat geen reden mag zijn om zijn
financiele verantwoordelijkheid te ont-
lopen. Maar in de praktijk is dat toch zo.
Masschelein: «Dat is inderdaad een
onlogisch gegeven. -Men heeft ge-
snoeid, de sociale sektor hard aan-

(Foto Pascal Grooten)

geloven is men van plan om binnenkort
de volledige' inschrijvingsgelden aan te
wenden voor de sociale sektor. Is dat
geen privatisering van de sociale sek-
tor? •

Masschelein: «Waarvoor die inschrij-
vingsgelden precies gebruikt worden,
voor onderwijs of voor de sociale
sektor, doet er in feite weinig toe.
Momenteel wordt de bestemming van
één derde van de inschrijvingsgelden
door de overheid vastgelegd: dat
.wordt onder andere gebruikt voor
onderwijsdoeleinden. De andere 2/3
worden gebruikt voor kosten die niet
gedragen worden door de werkings-
middelen van de unief: bijvoorbeeld
voor onderhoud gebouwen, specifieke
onderzoeksprojekten en pensioenver-
plichtingen van het patrimonium-
personeel.» .
Veto: Impliceert een volledige aanwen-
'ding van de inschrijvingsgelden voor de
sociale sektor niet een afschaffing van
de wet van '60, diedefinanciering van de
universitaire sociale sektor regelt?

Masschelein: «Dat zou waarschijnlijk
dat inhouden, ja, Anderzijds stelt zich
een tweede vraag: wat gaat men doen
met de opdrachten die momenteel
vanuit de inschrijvingsgelden gefinan-
'cierd worden (zie supra)? Normaal
zou de regering dan kompensatoire
middelen aan de werkingsmiddelen
moeten toevoegen voor de opdrachten
die nu vanuit de inschrijvingsgelden
gefinancierd worden. Het is zeer de
vraag of de regering dat zal doen,
Maar er is nog een reden waarom het
kabinet de denkoefening maakt: het is
een middel om ook voor het hoger
onderwijs buiten de universiteit
(HOBU) een sociale sektor te voorzien,
zonder dat het de overheid één frank
,kost. Op die manier kan men zeggen:
je moet maar inschrijvingsgelden vra-
gen en daarmee een sociale sektor
organiseren ...

Marc Sys
m.m.v. Didier Wijnants

en Jan Huyse
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vernoemd. Men houdt het bij de
lakonieke mededeling dat "de patient
niets meer zal betalen". Was het niet
ene Wynen die steeds kaffert op de
ziekenf ondsen?

De aap
Het ziet er naar uit dat de numerus
clausus het voorwerp is geworden van
een ware koehandel. Het is onfatsoen-
lijk dat deze beslissing gekoppeld
wordt aan een akoord artsen-zieken-
fondsen. Dat laatste heeft met tarieven
te maken, terwijl de numerus clausus
te maken heeft met een principiële
diskussie betreffende de funktie van
het onderwijs en de struktuur van de
gezondheidszorg. Zoiets wordt best
gescheiden gehouden.

Dat de beslissing tot numerus
clausus het resultaat is van dergelijke
politieke spelletjes lijkt op het eerste
gezicht ongeloofwaardig, maar de
essentie van wat zich achter de
schermen van het politieke toneel
afspeelt, vernamen we via Beekers
(vorige week op het debat rond
numerus clausus, waarvan je elders in
deze Veto een verslag vindt). Op de
bewering dat numerus clausus een
korporatistische eis is, antwoordde
Beekers dat dit niet waar is want (ik
citeer) "de ministers zelf hebben de
numerus clausus gepresenteerd opdat
de artsen het tarievenakkoord zouden
slikken". Volgens Paul Geerts, joer-
nalist bij De Morgen, is het inderdaad
Gol geweest die de aap uit zijn mouw
toverde: zijn konnekties daarvoor zijn
reeds aangehaald. Numerus clausus
als pasmunt om de bevolking een
redelijk akkoord artsen-ziekenfonds-
en voor te schotelen. Dat is het nivo
waarop in België politiek bedreven
wordt.

Zelfs het artsensyndikaat van Wy-
nen moet geschrokken zijn van deze
onverwachte overwinning. In de twee-
wekelijkse berichten van het artsen-
syndikaat van 18december 1~86wordt
er geschimpt op de regering omdat
"geen enkele minister in de regering
nog aan een numerus dausus denkt".
Op 23 december, amper vijf dagen
later, keurt de ministerraad een voor-
stel voor numerus claus us goed. De
regeringmoet voor Wynen wel erg snel
van gedacht veranderd zijn. De hypo-
tese dat Gol de numerus clausus zelf
aangeboden heeft én plots heeft uit-

. gespeeld als wisselmunt, wordt hier-
door bevestigd vanuit een onverdachte
hoek. De volledige regeringsploeg,
inklusief Coens, slikt gewetenloos deze
bittere pil. Vanuit parlementaire hoek
rees protest tegen dit politiek toneel

Marc Sys

en een '{%Ojyarn dat val] rnj'
IJtJ een bééJ;e eer; 51/rn me

kOf maakt, Heeft u dit c!a/7,,?

Numerus Clausus

refleks van een klein groepje gevestig-
de dokters die hun goed gevulde
portefeuille willen beschermen. Dat
dit gebeurt ten koste van andere
sociale groepen, daar liggen ze niet
wakker van.

Andermaal meer
Het standpunt van Wynen en Co
wordt politiek vertaald door de frans-
talige liberale voorman, Jean Gol, die
nogal wat gewicht in de politieke
weegschaal kan werpen. Hij heeft er
geen moeite mee om zijn sympatie ten
aanzien van Wynen publiek te uiten,
wat ondermeer bleek uit het bezoek
van Gol, als enige politikus, aan de
staten-generaal van het artsensyndi-
kaat Wynen. Dat is de traditionele
pleisterplaats waar Wynen en Beekers

. zich verkneukelen door modder te
gooien naar Coens en Dehaene omdat
er nog steeds geen nummerus claus us
is. Gol had daar zijn lesje goed geleerd

Voor de verandering

Kringen zetten een
boompje op
over Kultuurraad

niet de vrijgstelden. Vanuit Kultuur-
raad/Stuc wordt daar tegenover ge-
teld dat "kultuur" niet hetzelfde is als

"sport" of "sociaal" en bijgevolg
Kultuurraad niet kan werken zoals
Sportraad, Sociale Raad ofKringraad.
"Een kulturele werking voor de Leu-
vense student mondt noodzakelijk uit
in een werking zoals die van 't Stuc",
zo zou je het standpunt kunnen
parafraseren.

Posities
Op de vergadering - die overigens
opvallend rustig verliep (al heb ik
alleen de tweede wedstrijdhelft mee-
gemaakt) - werden deze standpunten
ook uitvoerig uit de doeken gedaan.
Duidelijk werd alvast dat de kwestie
zich kristalliseert rond één punt: de
vraag of Kultuurraad al dan niet
hetzelfde is als't Stuc.

De verdedigers van de huidige
werking zeggen: Ja, want je kan er niet
onder uit dat onze kulturele werking
loopt zoals een kulturele werking
noodzakelijk moet lopen, namelijk
door de programma tie-taak eerst te
delegeren (aan het personeel, of de
vrijgstelden - noem het zoals je wil),
en er achteraf een evaluatie aan te
koppelen. De tegenstanders zeggen:
Neen, Kultuurraad staat los van
't Stuc, of zou daar los van moeten
staan. Op die manier zou't Stuc onaf-
hankelijk blijven verder bestaan (met
gelden van de universiteit, van de
staat, ... ) en zou Kultuurraad binnen
Loko werken volgens de principes van
de koepel. Wat dan weer reaktie
uitlokt van de Stuc-zijde: wie enigszins
vertrouwd is met "kultuur" en met een
"kulturele werking" weet dat dit een
foutieve opvatting is. Het resultaat zou
dan zijn dat Kultuurraad uitgroeit tot
een tweede kultuurcentrum naast.
't Stuc, aldus't Stuc.

En zo ging dat maar door. Veel
nieuwe dingen zij er niet gezegd op
deze vergadering, maar dat was ook
niet te verwachten. Hoe het nu verder
moet is al evenmin duidelijk. Wel staat
vast dat binnenkort de Algemene
Vergadering moet beslissen over de
begroting: indien de kringvertegen-
woordigers (die de AV uitmaken) hun
fiat niet zouden geven, barst er een
bom. We zullen zien.

Vermelden we tenslotte nog dat
Michel Uytterhoeven zijn haar geknipt
heeft.

Didier Wijriarus

Coens wikt maar Gol beschikt
en vond dat die numerus clausus er
eindelijk eens moest komen.

Op de bewuste ministerraad van 23
december lag het akkoord artsen-
ziekenfondsen op tafel. Dit akkoord
wordt jaarlijks hernieuwd en regelt de
medische tarieven. Traditioneel eist
het artsensyndikaat een vrij gevoelige
stijging van de tarieven. Momenteel
ligt dat politiek nogal gevoelig: als
gevolg daarvan stijgen ofwel de terug-
betalingstarieven - en de facto ook de
kosten van de sociale zekerheid -
ofwel moet de patient meer betalen. Of
beter andermaal meer betalen. Want
het Sint-Annaplan heeft ook de sociale
zekerheid, waaronder de gezondheids-
sektor, aangetast en de patient moet
daardoor al meer betalen. Dat dit nu
andermaal het geval zou zijn. door in
te gaan op de tarieven eisen van dokter
Wynen, bleek voor de regering van het
goede net iets te veel te zijn. Om de
haverklap een besparingsronde door-
voeren, lijkt de hypotese van het einde
van de tunnel niet direkt te bevestigen.

Geslaagd?
Onder andere omwille van die reden,
wordt er van .regeringszijde voor eer
kleinere tariefaanpassing gepleit. Op
dat moment ziet Gol het moment
gekomen om als tegengewicht daar-
voor de numerus clausus uit zijn mouw
te toveren en de regering hapt toe. De
dokters kraaien viktorie want ze
hebben hun langverwachte numerus
cia usus en de regering is tevreden
omwille van de tariefaanpassing. Die
niet zo gering is, namelijk bijna 4 %,
terwijl de inflatie in '86 amper I%
bedroeg. De regering ziet niet direkt in
hoe ze dat moet verkopen aan de
bevolking en beslist om de hogere
tarieven te kompenseren door hogere
terugbeta lingsta rieven.

Bijgevolg moet er vanuit deze hoek
geen protest 'verwacht worden en kan
de regering uitpakken met een ge-
slaagd akkoord artsen-ziekenfondsen.
Dat er ook een numerus claus us
ingevoerd is in geneeskunde, is alleen
voor de studenten een probleem en
wordt als fait divers vermeld. Dat het
deficit van de ziekenfondsen zal aan-
zwellen door de verhoogde terugbeta-
lingstarieven, wordt helemaal niet

Arrogantie
De BRT is misschien niet meer.
Vorige week donderdag hebben
de fraktieleiders van de Vlaamse
Raad een politiek akkoord
gesloten om de naam van de
officiële Nederlandstalige tele-
visie- en radiozender te vervan-
gen in VRT - Vlaamse Radio
en Televisie. De omroep zelf
heeft nog uitstel gevraagd, maar
politiek is de zaak zo goed als
rond, al wordt er nu toch door de
PVV en de CVP teruggekrabbeld.

Er zijn verschillende argumen-
ten te bedenken tegen die
naamsverandering, en vele daar-
van zijn de voorbije dagen in de
media aan bod gekomen: de
herkenbaarheid, de financiële
cant van de zaak, het "verleden"
dat elke naam met zich
mee draagt, het gebruik van de
'errn "Vlaams" in plaats van
'N ederlandstal ig" ...

De naamsverandering op zich
is al een belangrijk feit, maar ze
is ook symptomatisch voor een
mentaliteit die al verschillende
maanden in Vlaamse politieke
kringen leeft. Voorbeelden zijn er
legio: Gaston Geens spreekt
zonder enige reserve over een
België met "twee snelheden"; de
IJzertoren wordt van vandaag op
morgen gebombardeerd tot na-
tionaal Vlalfms symbool; Patrick
Dewael koopt peperdure adver-
tentieruimte om te poneren dat
"Vlaanderen leeft!"; meer dan
~n miljard BF wordt vrijgemaakt
/oor de bouw van een ekspohal
jie vooral Flanders' Technology
zal moeten herbergen.

Het spreekt vanzelf dat het
positief is dat Vlaanderen na
anderhalve eeuw zich bewust
wordt van zijn eigen waarde, en
opkomt voor wat het rechtmatig
:11 lang zou gekregen moeten
hebben.

Tegenwoordig is het geen
sinekure om te achterha-
len hoe beslissingen ge-

nomen worden. Er zijn talloze
kommisssies en voor de pers
afgeschermde ministerraden, die
net voor de jaarwisseling uit-
liepen op. een driedaagse mara-
ton. Daarnaast zijn er nog de
geheime vergaderingen, één of
ander topberaad en de obskure
ondoordringbaarheid van de ka-
binetten waar de dossiers voor-
bereid én de politieke strategie
bedisseld wordt. De beslissing
tot numerus clausus is één in het
rijtje, maar er kwam nogal wat
politiek getouwtrek bij te pas.

Vooreerst is er het artsensyndikaat
rond Wynen die al jaren schreeuwt om
een numerus clausus. Hun redenering
is genoegzaam bekend: in eerste
instantie is het een korporatistische

p initiatief van Kultuur-
raad/Stuc werd vorige
week donderdag een o-

pen algemene vergadering ge-
houden van Kultuurraad, met
als tema: "Het probleem Kul-
tuurraad/Stuc". Er bestaat dus
een· probleem Kultuurraad/
Stuc, zoveel is duidelijk, maar
voor oplossingen moest je niet
op de vergadering zijn: het ging
om een informatie- en diskussie-
ronde waarop de verschillende
standpunten werden verduide-
lijkt.

Dergelijke diskussies over Kult uur-
raad/Stuc zijn niets nieuws: vorig
akademiejaar is er over dit probleem
eindeloos gepalaverd op talloze ver-
gaderingen. Maar: intussen zijn de
presidia weer vernieuwd en voelt men
blijkbaar de noodzaak aan van een
nieuwe diskussieronde.

Probleem?
Hoe zit dat nu met" het probleem
Kultuurraad/Stuc? Wel, dat probleem
heeft verschillende aspekten. Eén er-
van is de inhoudelijke werking van
't Stuc. Binnen en buiten de kringen
hoort men vaak de (vage) klacht dat
't Stuc "te avantgardistisch" program-
meert, teveel voor insiders, te elitair,
niet naar de studenten gericht en zo
meer. Sommige kringen willen uit-
drukkelijk dat Kultuurraad een meer
klassieke programmatie biedt. Wat
dat konkreet moet betekenen is voor-
alsnog niet duidelijk.

Er is echter nog een ander, wellicht
fundamenteler probleem: de kwestie
op welke manier de Algemene Verga-
dering van Kulktuurraad moet wer-
ken. In principe maakt kultuurraad
namelijk deel uit van de overkoepeling
Loko en bij de oprichting vandie
koepel (in oktober '86) werd bepaald
dat alle raden op dezelfde manier
moeten werken. En hoe is dat? Wel: de
kringen nemen de beslissingen op basis
van de achtergrondinformatie die
veelal door de vrijgstelden (halftijds
personeel) wordt verstrekt. Bij Kul-
tuurraad gaat dat anders: de A V komt
nauwelijks in kontakt met de kulturele
programmatie. enkel met het finan-
cieel beheer. De kritiek luidt dan: de
AV moet de programmatie bepalen,

Maar tegelijk lijkt het erop dat
de Vlaamse trots geleidelijk
Vlaamse arrogantie is geworden.
)e geschiedenis en het spel van
je grootmachten hebben een
België gekreëerd dat ver van
deaal is, maar het is zinloos dat
re willen veranderen. Het druist
- zeker nu België het .
voorzitterschap van de Europese
Gemeenschap waarneemt -
:egen alle logika in ons land, dat
:11 zo klein is, nog meer te willen
verdelen. Europa zal dode letter
blijven. als zelfs de verschillende
landen intern verdeeld zijn.

Ook op zuiver nationaal vlak is
de Vlaamse zelfverzekerdheid
gevaarlijk. Te veel energie wordt
gestopt in kommunautaire dis-
kussiepunten - op alle terreinen,
van het Eurovisie Songfestival
over de financiering van de
Kempense steenkoolmijnen, het
drinkwater, tot en met het
probleem Brussel. Echte proble-
men worden omzeild en verdoe-
zeld:

Maar ook in de akademische
wereld wordt het Vlaams "pro-
bleem" aangeklaagd. Iedereen
weet dat rektor Dillemans zich
bijzonder geroepen voelt om te
ijveren voor het wegwerken van
de "Vlaamse achterstelling" in het
onderwijs en de research. Het is
'naar normaal dat men ijvert voor
jatgene waar men recht op heeft,
maar die eis mag niet gesteld
worden als een eis van hoogste
prioriteit, en zeker niet vanuit een
enggeestig eigenqelang. Wel
dient er in sociaal perspektief,
over de enge grenzen heen, naar
de universiteit gekeken te
worden.

Het is belangrijk prioriteiten te
wilen zien op de agenda van wat
allemaal beter kan. Pas wanneer
de grote hypoteken die op België
drukken, ingelost zijn, kan men
aan het VRT-werk beginnen.
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De Heverlee-student

"We moeten
toch ook studeren" I"~
Studenten die in de stad een

kot hebben en in de stad
les volgen, denken vaak in

meelijwekkende termen over
hun positief-wetenschappelijke
kollega 's. Het zijn stakkerds die,
vervreemd van het Ware Leven
in de Stad, samenklitten in het
verre Heverlee. Met de nodige
voorzichtigheid benaderden wij
een aantal ontwrichte, vervreem-
de zielen. En wat bleek? De
Heverlee-student voelt zich hele-
maal niet vervreemd, meer nog,
hij voelt zich uitstekend. Of hoe
projektie tot verkeerde voor-
stellingen leidt?

Neem nu Marnix, student 4de jaar buro
ir.: "Ik zit in Heverlee op kot maar ga
vrij regelmatig naar .het stad. Ver-
vreemding? Helemaal geen last van!
Fn wat onze reputatie van blokbeesten
klr,~I:ik heb mijn studierichting zelf
gekozen en het is nu eenmaal zo dat wij

harder moeten werken."
Patrick , 4de jaar buro ir.: "Ook ik zit

in Heverlee op kot maar kom weinig
naar Leuven. Dat is geen enkel
probleem, er zijn hier genoeg ontspan-
ningsmogelijkheden : voor mij is dat de
Spuye en de scherm klub op het
sportkot."

Hilde en Griet, 3de jaars landbouw-
ir.: "We huren beiden een kot in
Heverlee, maar hebben veel kontakt
met mensen van andere fakulteiten.
We hebben het hier best naar onze zin.
Als we eens willen uitgaan in de stad,
dan nemen we de fiets."

Marjan, 2de kan landbouw, beaamt
dat ook zij zich amuseert in Heverlee.
"Ik kom vaak naar de stad. Met de
fiets ben je er zo, want ver is het toch
niet." .

"VTK richt te veel aktiviteiten in".
volgens Bart, 3de lic buro ir. "Als ik
op stap ga is het in de stad; ik ga vooral
naar de grote fuiven, de Manhattan-
TD's." Hij heeft een kamer op de Cité.
Zijn vriendin Ilse, afgestudeerd, zou
nooit in de stad op kot willen zitten.
"Hier op Cité is er toch een goede
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ALMA III - Ondanks de lange wachttijden blijven de ruiten gaaf in Alma lIl. (Foto Peter Vermeiren)

sfeer, je kan er profiteren van de
natuur, en je zit dichtbij het sportkot.
Je zou eens moeten terugkomen in de
zomer: iedereen loopt buiten rond en
speelt frisbee op de grasvelden."

Marc Heeren
Trui Moerkerke

Jan Van Der Linden

De Cité-bar
~

Bommelding
. .

bij Eksakte Wetenschappen ~
Inhet midden van de studen-

tenwijk Arenberg staat wat
door cité-bewoners hel R.e.

(Rekreatie Centrum) genoenu:
wordt. Ooit was er de Alma
gevestigd. Je kan nu nog de vloer
zien waar zo veel studenten hun
dag- of keuzeschotel haalden.
Maar sinds '70 doet het ge-
bouw dienst als ontspannings-
en ontmoetingscentrum. Er is nu
de cité-bar in ondergebracht, een
pianozaaltje. en twee zaaltjes
voor kantussen, cocktailparties
of fuiven. Wij van Veto gingen
eens praten met de verantwoor-
del ijkt- voor het R.C., Peter
Van den Abbeele.

We hadden op een woensdagavond in
de ciré-bar afgesproken. Achter de
tapkast stond die avond WtNA. De
presidiumploeg toonde dia's van de
verkiezingsoverwinning, Er was rede-
lijk veel volk komen opdagen. Belang-
rijk. zegt Peter. is dat de bar open is
voor alle ciré-bewoners. zodat je er
bijvoorbeeld niet buitengekeken
wordt als WINA er zo'n avond heeft. In
het verleden was dat soms wel eens
anders. De ciré-bar was verworden tot
een vTK-fakbar en er kwam weinig
ciré-volk over de vloer. Ook waren er
problemen met het zaaltje in het R.e.
dat VTK huurde o.a. voor zijn kan-
tussen. In het kontrakt stond dat VTK
het zaaltje aan geïnteresseerden uit
Arenberg verder moest verhuren aan
de spotprijs van 120 fr. per avond. VTK,
dat zegde aan dit tarief verlies te lijden.
stelde het dan ook op prijs als men bij
hun drank afnam, met een kleine
winstmarge welteverstaan. Bij velen
stootte dit tegen de borst, zeker toen
VTK besliste de drankafname verplicht
te stellen, nadat enkele snuggere

organisatoren eigen bier in het lokaal-
tic hadden binnengesmokkeld.

Sinds vorig jaar, toen de ploeg
Zwoeffor President & Puls het preses-
lint in handen kregen, is de VTK-bar
verhuisd naar de Axentis. Men vond
dat de bar in Heverlee niet goed
geplaatst was: de ingenieursstudenten
gaan - als ze al eens gaan tenminste
- uit in Leuven zelf.

Ciré-studenten hebben dan in sep-
tember de bar in een nieuw kleedje
gestopt: de toog werd verplaatst, er
werd een plantenbak aangelegd en de
doffe. grijze muren werden herschil-
derd. Ook werd er een billij ke overeen-
komst bekomen over de vergoeding
van de tappers: ze krijgen niet langer
een vast bedrag per jaar. maar hebben
10 à 151!i op de omzet. Kwestie van de
motivatie wat te verhogen. Voor cité
komt het er ook niet op aan om winst
te maken. Belangrijker voor hen is dat
er wat leven in de Arenberg-brouwerij
komt. En dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan.

Peter wijt dat aan de opbouw van de
studentenwijk. De verschillende blok-
ken liggen zo ver uit mekaar dat
niemand iemand anders kent. uit-
gezonderd de mensen op de gang,
waarmee je samen kookt en eet.
Anderen wijten de desinteresse aan het
systeem in Arenberg dat geen eerste-
jaars toelaat. Tegen dat men op cité
terechtkomt. zou men al een stam-
kafee en een vaste vriendenkring
hebben. Weer anderen menen ten-
slotte dat de studiedruk zo hoog is in
de fakulteit Eksakte Wetenschappen,
dat men er de interesse in al de rest
verliest. Er zou een bomalarm nodig
zijn. om sommige van die blokkers uit
hun kot te krijgen.

Stoelen
Toch zou het verkeerd te zijn de
Heverlee-student per definitie als een
blokbeest te bestempelen: de ciré-bar
draait nu verre van slecht. de kotfuiven

tieren er welig, en zelfs de danslessen
van VTK kennen een onverhoopt
sukses. Per week worden er in de bar
vier vaten en verscheidene bakken bier
geledigd. Vooral de maandag en de
woensdag trekt de bar veel
volk: 's maandags met de mensen van
de Waaslandgangen erf 's woensdags
met WINA achter de tapkast. En op
donderdag worden er geregeld fuiven
georganiseerd, altijd met de voor-
waarde dat iedereen welkom is natuur-
lijk.

Vorig jaar is het voortbestaan van
de bar even in gevaar geweest. Om aan
het tekort aan leslokalen te verhelpen
waren er plannen geweest om het R.e.
te verbouwen. Masschelein (de voor-
zitter Studentenvoorzieningen) en De
Cremer (van de dienst gebouwen)
waren de boel al komen afzien.
Aangezien dit vlak voor de paas-
vakantie gebeurde, hadden ze zich aan
niet veel protest verwacht. Maar de
studenten waren door de mensen van
het sekretariaat getipt en daagden toch
in groep op. Voor een definitieve
sluiting moest men echter niet vrezen:
de kosten van de verbouwingen zou-
den te hoog zijn en de afstand tot de
rest van de kampus te groot. Daarom
vermoedde men dat men zijn intrek
zou nemen enkel met een bord en wat
stoelen, en dat de ciré-bewoners hun
R.e. 's avonds zouden mogen blijven
gebruiken. Waarschijnlijk heeft men bij
Eksakte Wetenschappen ingezien tot
welk probleem zo'n situatie zou kun-
nen leiden, want dit akademiejaar
werd er van de kant van de universi-
taire overheid niet meer over gespro-
ken.

Peter blijft na ons gesprek in de bar
niet lang hangen. Hij murmelt wat
over blokken en veel werk en spoedt
zich naar zijn kot. Die jongen zou nog
wat nieuwe helpers kunnen gebruiken
voor in de bar, het huidig barkomitee
bestaat bijna uitsluitend uit laatste-
jaars.

Jan Van Der Linden

Zeg niet zomaar
boer •••

De laatste met wie we een praatje
maakten, was preses Dirk Verman-
.dere van de Landbouwkring (LBK).
De LBK is op de Heverleese kamp us
een buitenbeentje. Het presidium is
gehuisvest in de J.P. Minckelerstraat
28, het centrum van Heverlee en de
'boerekotters' staakten, in tegen-
stelling tot VTK en Wina, mee tegen
de recente regeringsmaatregelen.

Dirk Vermandere verwacht ons
pas tegen de avond en als we in de
vroege ochtend aanbellen, zoals
eigenlijk afgesproken was, heeft een
kotgenoot de grootste moeite om de
preses uit zijn bed te krijgen. Na een
halfuurtje komt hij toch fris en
monter aangewandeld, Het gesprek
kan beginnen, wij knorren tevreden.

Veto: LBK staakte onlangs mee. Zijn
de studenten bij jullie dan geënga-
geerder?
Vermandere: .. Dat denk ik niet. Het
is gewoon een kwestie van inforrna-
tiedoorstroming. De sociaal-afge-
vaardigde van het presidium, bij-
gestaan door de sociaal-verant-
woordelijken van de drie eerste
jaren, verrichtte zeer goed werk. Er
werd per jaar gestemd, met het
bekende resultaat. In Iste kan werd
er gestaakt, in 2de kan bijna niet en
het 3de jaar was aktiefst. Wat de
laatste jaren betreft, daar volgt
iedereen een ander programma en
het is onmogelijk om die mensen bij
elkaar te krijgen. Trouwens als er
verdeeldheidwas in verband met de
staking, dan komt dat voor een stuk
door de proffen. Vooral in verband
met de 3-<1aagse staking zijn er
problemen gerezen. Veel proffen
wilden de lessen niet opschorten er:
de dekaan, Prof. Uytterhoeven, is in
Iste kandidatuur absenties gaan
nemen hoewel hij daar geen les
geeft. Dat is puur intimidatie.»

Veto: Staat het presidium zelf achter
het eisenplatform van het RAK?
Vermandere: «Ja, maar we hebben
wel bemerkingen bij stakingen als
aktiemiddel.»

Veto: Hoe staan jullie tegenover
Loko?
Vermandere: .. We denken dat de
splitsing ASR-KrUL goed is geweest
want met ASR kon het echt zo niet
verder. Nu betreuren wij wel dat niet
alle kringen teruggekeerd zijn naar
die ene koepel, Loko. Misschien is
er nog te weinig veranderd. Het Stuc
bijvoorbeeld, daar hebben studen-
ten weinig te zeggen.»

Veto: Wat wordt er door het pre-
sidium zoal ingericht?

Vermandere: «Natuurlijk TD's. Ook
de sportaktiviteiten kennen een
goede respons. Er worden kompe-
tities tussen de jaren en. fakulteiten
georganiseerd, op de sportklassie-
kers zoals de 24 uur en de maraton
zijn we goed vertegenwoordigd en
zolang er sneeuw ligt gaan we 1 keer
per week 'langlaufen'. Op kultureel
gebied gebeurt er ook heel wat. Er is
het songfestival en eerder was er al
een free-podium, een fotowedstrijd
en een klassiek koncert. Verder
organiseert de werkgroep 'Verant-
woorde Landbouw' een aantal de-
batten en stippelt ekskursies uit. We
merken wel dat er voor bijna alle
aktiviteiten een dalende belangstel-
ling is. Het aantal studenten dat
alleen maar studeert neemt blijkbaar
toe.»

Jt-
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Veto: Over blokken gesproken, hoe
zit het met de kursusdienst ?

Vermandere: .. Sinds 3 jaar draait die
heel goed, hoewel er nog steeds een
aantal proffen niet zo happig zijn
om bij ons te komen. De oplage is
niet zo groot en ze verdienen er niks
aan. De laatste jaren zijn er wel een
aantal studentenkursussen gemaakt
die de proffen goed vonden en dan
ook meehielpen om die helemaal op
punt te zetten.»

Voor we vertrekken vragen we
nog naar het verkiezingsgeharrewar
bij de verkiezingen van vorig jaar.
We krijgen een hele uitleg over
statuten, gesjoemel met statuten
enzovoort." Toen er uiteindelijk
gestemd werd, haalde Dirk Ver-
mandere het heel nipt van zijn
tegenkandidaat. Het werd een dub-
beltje op z'n kant.

Trui Moerkerke
Marc Heeren
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Studentenwijk .Arenberg

Hier leeft men niet
Ook in Heverlee slapen de

studenten 's nachts. Met
deze wetenschap in het

achterhoofd togen we naar daar,
op zoek naar een peda. Het
werd de studentenwijk Aren-
berg, een mastodont met meer
dan 600 kamers. Een ingeslapen
wijk, zo lijkt het, en dat bij
klaarlichte dag. Of is er toch nog
enig spoor van leven te be-
kennen?

Het uitdeinen van de KUL naar de
Heverleese kampus deed daar een
nood aan studenten-huisvesting ont-
staan. Privéverhuring van koten be-
stond niet of nauwelijks in Heverlee.
De toename van de studentenaan-
tallen in de jaren zestig zorgde er
overigens voor dat het privé-initiatief
hoe dan ook niet aan de vraag kon
voldoen. .
Deze leemte werd vanuit de univer-

siteit opgevuld door het optrekken van
een aantal peda's. Zo ontstond onder
andere de studentenwijk Arenberg.
beter gekend als de cite.
De cite bestaat uit twaalf lukraak

neergeplante blokken, omsingeld door
een grastapijt. Temidden van deze
blokken staat Alma III en een rek rea-
tie-centrum, het R.C. (Over deze beide
gebouwen wordt in andere artikels
meer verteld.)

Eén blok heeft vijf verdiepingen,
met op elke verdieping één 'gang'.
Zo'n gang telt II kamers, I gemeen-
schappelijke keuken, douches en wc's.
Een eènvoudige berekening leert dan
dat er op de cite 660 mensen kunnen
worden gehuisvest. Dit zijn voorname-
lijk studenten van de Heverleese
fakulteiten alhoewel een niet onaan-
zienlijk deel van de bewoners binnen
de stadsmuren studeert. Zoals voor
alle huurkamers die afhangen van de
universiteit, is de huurprijs afhankelijk
van het inkomen van de ouders van de
huurder. De laagste inkomenskatego-

(Grote) kringen in Heverlee

Passief positief
De oproep tot het staken

van de lessen naar aan-
leiding van de akties

rond de demokratisering van het
onderwijs, werd zogoed als niet
opgevolgd door de Heverleese
fakulteiten, op één uitzondering
na: de fakulteit der landbouw-
wetenschappen. Over het hoe en
waarom, en over andere al dan
niet interessante zaken, gingen
wij drie presidia opzoeken: LBK
(zie artikel in kader), WINA en
VTK.

De 3 presessen klagen over één zaak:
de apatie en de luiheid van de
Heverlee-studenten. Volgens Dirk Ca-
vens (wrNA) dwingen de positieve
wetenschappen daartoe. De eksakte
wetenschappers hebben veel les en
praktika; 's avonds ontbreekt hen de
tijd (en de zin) om nog iets anders te
doen of richting centrum te trekken,
tenzij voor de grote TD's.
Bij VTK en WINA zijn wel al

pogingen ondernomen (en nog steeds)
om hun studenten naar de stad te
lokken. Ter verbetering van het imago
van de ir-student is het kringkafee van
VTK (vroeger in de Cité) vorig jaar
verhuisd naar de Naamsestraat (zie
Veto 14, p. 8). WINAheeft in het begin
van dit jaar - samen met Bios en
Chemika - geprobeerd een 'weten-
schaps'bar op te richten in het centrum
van Leuven. Het geld was voor-
handen, maar een ideale gelegenheid
heeft men niet gevonden. Zodoende
zitten de Winezen nog altijd de
woensdagavond in de Citébar. In
februari wordt bovendien een WINA-
week in de stad gehouden.

Staking
Een voorbeeld dat de passiviteit van de
Heverlee-student illustreert, is de op-
volging van de stakingsoproep in
december '86. Een debat in verband
met de toekomst van de sociale sektor
- ingericht doorVTK, WINAen LBK-
kende maar weinig respons: 20 à 30
aanwezigen. Werner Dewolf, alias
Zwoef(VTK): "De ingenieurs staan wel
achter de ideeën van het (NAK)sta-
kingsplatform, maar ze zijn niet te
vinden voor akties. Ikzelf heb daar
twee redenen voor: ze zijn te lui en er
is een soort ongenoegen met de manier
van werken. Neem nu de idee van
volksvergaderingen. Dat zou nooit
kunnen binnen VTK: hier in Heverlee
denken ze veel rationeler." Ook bij
WINA is er een grote passiviteit

merkbaar: "Uit de enquête bleek dat
een 67% tegen staking en betoging
was. De grote meerderheid is niet
geëngageerd, men wil per se naar de
lessen. Ook voor alternatieve akties is
er geen interesse."
Ligt de fout dan misschien niet bij de

presidia die te weinig informatie
doorgeven aan de jaren? Cavens geeft
toe dat er inderdaad iets is misgelopen
bij WINA. "Er was weinig door-
stroming van informatie in verband
met de stakingen, want er is toch geen
respons. Bovendien heeft de WINA-
verantwoordelijke van Sociale Raad
toen ontslag genomen, wat op zich ook
al geen pluspunt was." Bij VTK daar-
entegen is men ervan overtuigd dat
men gedaan heeft wat men kon: "Wij
hebben heel veel informatie door-
gespeeld, dat is trouwens onze taak.
Maar het kan toch niet de bedoeling
zijn dat wij de studenten moeten
mobiliseren. "

Sano
De studenten in Heverlee zitten dus
liever achter hun boeken en op de
banken dan op straat bepaalde wan-
toestanden aan te klagen. Om het de
studenten gemakkelijker te maken,
hebben wrNA en VTK een eigen
kursusdienst. Hoewel die vroeger bij
VTK niet altijd zonder problemen
funktioneerde, blijkt die nu wel op
stevigere poten te staan. Men vraagt
I fr per blad. Dewolf (VTK): "Het
probleem de voorbije jaren was dat
sommige studenten handig gebruik
wisten te maken van deze formule. Ze
bemachtigden een kursus en gaven die
dan uit met winstmarges die ze zelf op
zak staken. Ook dit jaar heeft men dat
nog geprobeerd, maar wij hebben hen
tijdig kunnen ingrijpen."
VTKbeschikt ook nog over een eigen

wagentje: de VTKar. Die wordt in
principe enkel door presidiumleden
gebruikt, maar je kan de wagen -
voor privee-doeleinden - huren aan
') fr per kilometer.
De sportaktiviteiten die beide presi-

dia inrichten, trekken veel studenten
aan. 'Mens sana in corpore sano' moet
de lijfspreuk van de eksakte weten-
schapper zijn. Het is toch opvallend
dat andere aktiviteiten veel minder
aantrekkingskracht hebben. Tenzij
dan het galabal van VTK in het
Arenbergkasteel op 20 februari. "Dat
is ons grootste evenement," aldus
Zwoef.

Joost Bollens
Marc Heeren

Trui Moerkerke
Jan Van der Linden

neen genieten voorrang. Bovendien
worden eerstejaars niet toegelaten .

.Privileges
Op deze toelatingsvoorwaarden blij-
ken evenwel belangrijke uitzonderin-
gen te bestaan. Zo beschikken de drie
kringen Wina, Merkator en VTK
evenals de universitaire parochie (up)
elk over één gang die ze autonoom
kunnen opvullen. (VTK heeft zelfs 2
gangen). In deze gangen wonen dan de
presidia van deze kringen. Dit bete-
kent in de praktijk dat één van de
toelatingskriteria, namelijk voorrang
voor de laagste inkomensgroepen, hier
niet altijd zal worden nageleefd.
Men zou aan deze toestand zwijgend

kunnen voorbijgaan. Het is voor deze
kringen inderdaad heel gemakkelijk
om de presidiumleden dicht bij elkaar
te hebben. Maar uiteindelijk betekent
deze situatie niet meer of niet minder
dan dat beperkte klubjes van privileges
genieten ten koste van de sociale
sektor.
Een andere uitzondering geldt voor

de Waaslanders. Op de cite zijn een
paar Waaslandgangen. Daar wonen
dus enkel Waaslanders (een soort die,
naar verluidt, komt uit de ori1streken
van Sint-Niklaas), Tot deze gangen
worden wél eerstejaars toegelaten. Dat
alles maakt dat deze mensen - die
dikwijls reeds samen op de middelbare
schoolbanken zaten - zeer sterk aan
mekaar kleven. Ze houden zich wat
afzijdig ten opzichte van de andere
bewoners. Zo hebben ze een eigen
baravond in de citebar. En deze
houding komt zeker niet ten goede aan
de sfeer die er op de cite heerst.

Per verdiep worden de rassen strikt gescheiden gehouden: zo zijn er onder
andere de Waaslanders, de UP-ers en de VTK-ers. Voorlopig zijn nog geen
stammentwisten gesignaleerd. (Foto Peter Vermeiren)

naar het volgende werkingsjaar. Het
overschot gaat gewoon naar de post
verwarmingskosten.
De stuurgroep die uit een tiental

mensen bestaat, waaronder een drietal :
die het meeste werk verzetten, onder-
vindt heel wat problemen bij het
vinden van medewerkers. Telkens men
iets organiseert, stoot men op een
muur van onverschilligheid. Omwille
van deze apatie zullen het vrijwel
steeds dezelfde mensen zijn die initia-
tieven ontplooien.

Urinoir
Ondanks het gebrek aan sfeer op de
cite, blijkt de gemiddelde bewoner
toch heel gelukkig te zijn. Ondanks is
misschien een slecht gekozen woord.
Juist door het gebrek aan sfeer voelt
een deel van de studenten zich goed.
Want stel je eens voor dat ze zich

zouden moeten engageren in het cite-
leven. wat een nefaste invloed zou dat

niet hebben op de studieresultaten.
Om nog maar te zwijgen van het
lawaai dat door zulke groepsaktivitei-
ten zou worden veroorzaakt. Waar het
individualisme hoogtij viert kan men
het best studeren.
Alleszins, dat wil men toch geloven.

Feit is dat de citestudenten meestal
verschillende jaren op cite blijven. En
over de infrastruktuur valt er zeker
niet te klagen. De citeblokken zijn
robuuste gebouwen met stevige muren
en een goede isolatie. De kamers zijn
voldoende groot en het huisreglement
valt best mee. Er schijnen wel enige
problemen te zijn met de urinoirs,
maar dat is natuurlijk een probleem
van ondergeschikt belang. Want, telt
uiteindelijk ook hier niet die grote
levenswaarheid : Als je maar gelukkig
bent. R.I.P.

Joost Bollens
Jan Van Der Linden

A lma III lijkt wel een reuze-
paddestoel in glas. Of een
akwarium. In ieder geval

zijn er veel en hoge ramen, die
etende studenten een wijds uit-
zicht bieden op de cité en
voetbalvelden van het sport kot.
Nu is er op die cité zelf niet
zoveel te zien maar toen wij er
aan kwamen lag alles onder een
dun laagje sneeuw, en dan die
opgaande zon, ach, voer voor
poëtische zielen. Nuchtere realis-
ten als we zijn, gingen we alleen
naar Alma III om de gerante,
mevrouw Anita Ceelen, eens aan
de tand te voelen.

"Over het beleid van Alma kan ikjullie
niet spreken, alleen over de praktische
kant van de zaak", benadrukt Anita
Ceel en ons. Ze is sympatiek, rolt haar
sigaretten zelf, en we krijgen koffie.
Alma Jll heeft 750 zitplaatsen. Over

de middag komen er 1700 tot 1800
mensen eten. Op de middagpiek,
namelijk rond 13.00 uur, is het
onvermijdelijk aanschuiven geblazen.
Immers, op dat tijdstip eindigen de
meeste lessen en de studenten komen,
en masse, afgezakt naar Alma lIl. Er
werd aan de proffen gevraagd om de
lessen te spreiden en bijvoorbeeld tien
minuten of een kwartier vroeger op te

houden. Maar het verzoek vond geen
gehoor. Het installeren van een derde
kassa is ook niet de ideale oplossing
gebleken. Eigenlijk kunnen de studen-
ten zelf het probleem oplossen als er
meer 's avonds zouden komen eten.
Nu heeft men 's avonds ten hoogste
250 maaltijden, wat problemen mee-
brengt om de keuze te garanderen en
om het eten warm te houden. Maar de
studenten lijken moeilijk te motiveren
om 's avonds te komen eten. Avond-
aktiviteiten, 70ab een optreden. lijken
jaar weinig aan te verhelpen (op II
februari treedt de Interfakultaire Big
Band op, nvdr) waarschijnlijk omdat
veel studenten in Heverlee zelf op kot
zitten, en 's avonds geen zin hebben
om nog eens naar de kampus terug te
keren.
De koffiebar is gans de dag open,

maar het zijn witte raven die er
komen. Alma III ligt te ver van de
leslokalen om tijdens een springuur of
tussen twee lessen door eens binnen te
wippen voor een koffie of een koffie-
koek. Of het dan niet onverantwoord
is om die koffiepar open te houden"!
Nee, we zijn hier toch de hele dag. Die
"we" is het personeel, en ze zijn met
dertien, de gerante inkluis. Over de
middag worden ze bijgestaan dooreen
20-tal jobstudenten.
Want alleen dan is er gedurende

ongeveer 2 uur veel volk. Voor de rest
van de dag ligt Alma 111 er vrij verlaten
bij. Een eila . ....et zicht op de cité.

(TMH)

Doods ,-'
Een sfeer waar het overigens niet erg
goed mee gesteld is. Ten gevolgevan
verschillende faktoren hebben de cite-
bewoners weinig kontakt met elkaar.
Vooreerst de inplanting van de twaalf
610kken. Ze staanwat wezenloos her
en der verspreid, zonder enige orga-
nische binding.
Daarnaast is er het feit dat het

wonen op gangnivo is georganiseerd.
De enige plaats waar men de andere
bewoners kan ontmoeten is de bar.
Maar deze wordt niet erg druk
bezocht. Ook het feit dat eerstejaars
niet worden toegelaten is niet vreemd
aan dit gebrek aan kontakt: wie op de
cite a~nbelandt heeft reeds een vri~n- - Een gemiste kans
denknng opgebouwd en zal dus rmn-
der nood voelen nieuwe mensen te
ontmoeten. Reken daarbij de afstan- Alm III
delijke houding van de kring- en a.
Waaslandgangen en het volgende •
wordt duidelijk: de doorsnee cite-
bewoner heeft geen echte binding met t f t
de~\~e~laaPt, eet en studeert er wel, geen re cen rum
maar hij leeft er niet echt. Zijn
ontspanning speelt zich voor een groot
stuk af buiten de cite.
Nochtans proberen sommige men-

sen deze letargie binnen de cite te
doorbreken. Bij het begin van elk
akademiejaar wordt een algemene
vergadering met vertegenwoordigers
van de verschillende gangen samen-
geroepen. Op deze vergadering beslist
men hoe het socio-kultureel budget zal
besteed worden. (Dit budget wordt
bekomen door een verplichte bijdrage
van 200 frank per bewoner). Tevens
wordt een stuurgroep samengesteld
die zal instaan voor de verwezenlijking
van deze beslissingen.
Deze stuurgroep, die officieel niets

te zeggen heeft, heeft in de praktijk wel
heel wat in de pap te brokken. Zij kent
zichzelf een tweeledige funktie toe. In
de eerste plaats zal zij erover wa ken
dat er niet aan de studentenvoor-
zieningen (op cite) wordt geraakt.
Daarnaast zorgt zij voor de kreatie en
de instandhouding van een aantal
ontspanningsmogelijkheden. Zo be-
schikt men over een tv-zaal, een
stripbiblioteek, een doka, een piano en
over de mogelijkheid potten en pannen
uit te lenen. Ook wordt jaarlijks een
citefeest georganiseerd dat redelijk
suksesvol is maar, hoe kan het anders,
verlieslatend.
Dit verlies wordt bijgepast uit het

socio-kultureel budget. Wanneer er op
het einde van het jaar een overschot is
op dit budget, wordt dat niet, zoals
men zou verwachten, overgeboekt
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T harnas Morus is niet meer
wat het geweest is. Dit
studenten home - tussen

het oude gebouw van het sport-
kot en de G B - viert volgend
jaar haar jubileum en heeft reeds
heel wat watertjes doorzwom-
men : direkteurs die aan de drank
verslaafd zijn, vernielzuchtige
studenten, studenten die tijdens
de eksamens dreigen buitengezet
te worden, korrupte beheerders,
enz.
Bevooroordeeld - onder in-

vloed van de wilde verhalen -
trokken wij naar Thomas Mo-
rus. De bewoners keken verwon-
derd op als we vroegen naar hun
problemen met dit home. Vroe-
ger waren er klachten, ja, rrraar
de donkere tijden zijn voorbij.

REPORTAGE HEVERLEE

Studentenhome Thomas Morus

Nog steeds berucht?
kunnen ze toch een bad of een douche
nemen."

Vierkant
Op Thomas Morus heerst een 'gan-
gen'mentaliteit. Per gang zijn er 13
studenten, één gemeenschappelijke
keuken, één douche en twee toiletten.
In totaal zitten er 269 personen
waarvan 70 meisjes, op Thomas Mo-
rus. Gemengde gangen worden (voor-
lopig) niet toegelaten. "Als het van mij
afhangt", aldus de direkteur, "komen
er gemengde gangen; dat zou beter zijn
voor de sfeer, denk ik." Dit jaar is er-
wegens plaatsgebrek - één gang met
jongens en meisjes onder mekaar.
De kamers zien er allemaal eender

uit: vierkantjes van 3 op 3, volgepropt
met bed. buro. stoel. zet-l. kleerkast en
een lavabo met koud water. Hiervoor
betaalt men 4.000 fr per maand (X IC

= 40.000 voor één jaar). In deze som is
alles inbegrepen (water, elek-
triciteit .... ) alsook een dagelijks ont-
bijt, te nuttigen tussen 07.00 en 09.00
uur. Maar het elektriciteitsgebruik
mag niet hoger liggen dan 200 Watt (is
gelijk aan een radiootje en een paar
lampen). Alsje meer verbruikt, moetje
200 fr per maand bijbetalen. Hierbij
komt nog een inschrijvingsrecht van
3000 fr, een bedrag dat de student niet
meer terugziet. Dit wordt gebruikt
voor de betaling van gemeentetaks,
verzekering en waarborg. Drie jaar
geleden moest nog een waarborg van
2000 fr betaald worden. Dit bracht
echter zoveel problemen met zich mee
dat men overgeschakeld is naar een
systeem van inschrijvingsrecht. De
verhuurder vond altijd wel een reden
om deze som niet terug te betalen: de
niet-aanwijsbare schade.

Bij zijn inschrijving in het home
ontvangt de student 4 papieren: een
huurkontrakt. een blad algemene
voor waarden, 'een blad met nuttige
tips en een binnenhuisreglement. De
toekomstige bewoner moet een pas-
foto afgeven, nodig voor het opstellen
van een dossier over de student.
Tegenwoordig wordt het reglement
niet meer zo strikt nageleefd. Volgens
het reglement "is het ten strengste
verboden zowel in de kamer als in de
keuken elektrische toestellen te ge-
bruiken buiten deze, eigendom aan het
Home Thomas Morus. Bij kontrole
zullen toestellen niet behorend aan
HTM weggenomen worden, en zal de
eigenaar van het toestel een schade-
loosstelling van 2000 fr betalen." Tij-
dens onze tocht doorheen het home,
bemerkten wij echter koffiezetappara-
ten en tv's in de keukens, alsook

O'1020iOolOto~

t. Kandidaturen
Natuurkunde

2. Lleentles Natuurku.nde
Natuurkunde

3. Akoc:.ti.ch.
mul ruim leD

•. Kandidaturen
Scheikunde

5. Tehnt.aleo
6. p,.klijlnuimten
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stereo-installaties op sommige ka-
mers. De aanwezigheid van stereo's en
tv's wordt oogluikend toegestaan,
maar voor het gebruik van' een
koffiezet moet een surplus betaald
worden.

Het is vooral door de harde hand van
de heer Vlocsehouwer. direkteur van
Thomas Morus, - cn misschien
omdat de studenten braver zijn ge-
worden - dat de situatie ginder achter
in Heverlee verbeterd is. "Ik ben gene
brave. en als het moet, kan ik even
hard roepen en tieren als de student."
Tijdens de gesprekken met de be-

woners viel ons al op dat er zo goed als
geen problemen meer zijn. Steeds
weerkerende punten van kritiek zijn de
'muren" tussen de kamers en net
gebrek aan warm water in de winter.
Als je je nu wil wassen, krijg je een
koude douche: al het warme water i~
immers bestemd voor de verwarming
(koud is het niet op de kamers.
bovendien kan de verwarming de hele
dag blijven opstaan: in de huurprijs is
de verwarming inbegrepen). Als de
wekker bij je buurman 13 kamers
verder) afloopt, is het ook niet uit-
gcsloten da t je gcwck t wordt door
diezelfde welker. De isolatie tussen de
karncr-, en de verdiepingen i, van een
bedenkelijk allooi. Dit '7ijn echter
/a ken waar de studenten' zich nog
nauwelijks druk om maken: het is
altijd al zo geweest en je raakt het
gewoon. Vleesohouwer kan er ook
niets aan doen: "Ik heb de blokken
toch ook niet gebouwd. Je weet toch
hoe dat vroeger ging. zoveel mogelijk
kamers per m'." "En wat dat warm
water betreft. dat is inderdaad een
probleem. Maar de meeste studenten
gaan in de weekends naar huis en daar Dil is geen overzicht van de geheime ondergrond van Thomas Morus, wel een plattegrond van de kampus Heverlee.

Internaat
In het home wordt ook voor ontspan-
ning gezorgd. In de refter staat een tv-
toestel, aangesloten op- de kabel, en
een pingpongtafel die de bewoners zelf
gekocht hebben met de winst van één
van de door hen ingerichte TD's.
Vroeger was' er nog een biljarttafel,
maar die heeft men weggedaan omdat
"de ballen te veel lawaai maakten en
de tegels in de refter kapot gingen". De
direkteur overweegt binnenkort een
kopieermachine te installeren om de
studenten het wat gemakkelijker te
maken. "Wij willen dat onze bewoners
tevreden zijn, maar met studenten is
het lang niet gemakkelijk. Van de
studenten kan je niets verwachten. Als
er iets kapot is, kunnen de studenten
een briefje in de brievenbus steken. Er
wordt echter heel weinig gebruik
van gemaakt en fouten worden mees-
tal niet gemeld."
Ons doen deze peda toestanden te-

rug denken aan de oude internaten.
Ieder op zijn kamertje in zijn eigen
gang, met een sfeer van "wij, jongens
onder mekaar", en veel onderbroeken-
humor. Blijkbaar is er heel wat
veranderd sinds de komst van de heer
Vleeschouwer. Hij en zijn eega zijn t3
jaar geleden, als 'nieuwelingen', naar
Leuven gekomen om in te staan voor
een goed beheer over de privee-peda
Thomas Morus. "13 jaar geleden was
'den Thomas' bijna failliet. De toe-
stand was rot en de boel stond op
springen. De toenmalige direkteur was
een alkoholieker, en liet zijn werk doen
door een student. Hijzelf bleef tot 's
middags in bed liggen en ging dan
koffie drinken met zijn vrouw. Rij
heeft ooit nog zogezegd 6 flessen
whisky kado gedaan aan Mgr. De
Vroede, toen vice-rektor. Maar hij
heeft ze zelf uitgedronken op kosten
van Thomas."
"Gedurende 8 jaar heb ik hier alles

zelf moeten herstellen. In gans mijn
direkteurschap heb ik 3 weken verlof
gehad. En toen wij hier kwamen was er
geen geld meer, enkel een hoop
fakturen die nog moesten betaald
worden."

Joost Bollens
Marc Heeren

Debat biologische bestrijding

Vergiftigen of doodknijpen
OP dindsdag dertien januari IJ. ging er in Auditorium De

Molen te Heverlee voor een honderdtal toeschouwers een
debat door over biologische bestrijding, georganiseerd door

de Landbouwkring. Biologische bestrijding is (volgens de meeste
gebruixers van deze term) het tegengaan van schade door insekten,
schimmels en dergelijke meer zonder gebruik te maken van
syntetische pesticiden. De voorstanders wijzen meestal ook het
gebruik van scheikundige meststoffen af. De organisatoren hebben
duidelijk geprobeerd een evenwichtig panel samen te stellen, dat ook
nog een levendig debat op gang zou brengen. Het tweede is zeer
zeker gelukt, het eerste iets minder.

Er waren vertegenwoordigers van
BASI (naast audiokasscttcs ook een
grote producent van pesticiden). de
Leuvense fakulteit Landbouw en de
Belgische Boerenbond enerzijds en een
firma die biologische preparaten ver-
koopt en de organisch-biologische
landbouw anderzijds. Tijdens het vcr-
loop van de avond zou echter blijken
dat alleen de laatstgenoemde geloofde
dat een veralgemeende landbouw mo-
gelijk is op zuiver "biologische" basis.
Gelukkig betrof het hier Rik Dedap-
per. welbekend in alternatief land-
bouwkundige middens en zeer goed in
staat zijn denkbeelden energiek te
verdedigen. zodat de beide kanten
althans in spreektijd even sterk uit de
bus kwamen.
Nochtans bracht alleen de andere

kant noemenswaarde feitelijke gege-
vens naar voren. Dedapper bleef
grotendeels bij gemakkelijke verwij-
zingen naar Bhopal, Seveso en Tsjer-
nobyl - zaken die op het eerste

gezicht toch niet veel met landbouw te
maken hebben - en emotionele
pleidooien voor "een gezond bodem-
leven ". wat da t ook moge zijn.

Moedermelk
Voor zover er feiten ten gunste van een
meer algemene toepassing van biolo-
gische landbouwmetoden werden aan-
gevoerd kwamen ze dan nog van de
moderator (moedermelk zou in de
lISA niet verkocht mogen worden
wegens zijn gehalte aan pesticiden -
overigens is er waarschijnlijk nog geen
Amerikaanse baby door vergiftigd), of
van de Boerenbond (verscheidene bij
de Boerenbond aangesloten biolo-
gische tuinders halen een behoorlijk
inkomen. zij het door de hogere
prijzen die ze kunnen bekomen).
De heer Decornek. die biologische

preparaten verkoopt. relativeerde on-
middellijk het nut ervan door te
stellen dat ze veelal onvoldoende
bedrijfszeker zijn: een boer heeft

weinig aan een gegarandeerde werking
in vijfennegentig procent van de
gevallen, want dat betekent nog altijd
een kans van één op twintig op een
misoogst. Bovendien vallen ze vaak
erg duur uit, is de markt ervoor
vooralsnog beperkt - wat ze duurder
maakt - en kunnen ze niet gekorn-
bineerd worden met syntetische be-
strijdingsmiddelen omdat die de wer-
king ervan meestal teniet doen.
Professor Coosemans van de Leu-

vense fakulteit Landbouw relativeerde
sterk het verschil tussen "biologische"
en "scheikundige" bestrijding. Zo is
een bakterieel produkt als strepto-
mycine terecht verboden als planten-
beschermingsmiddel en zijn de synte-
tische pyrethroïden vaak minder giftig
dan het bloemen(pyrethrum)ekstrakt
waarvan ze afgeleid zijn. Hij betwijfel-
de trouwens of de konsument zo
gelukkig zou zijn met sla die behan-
deld is met virussen en schimmels
tegen de rupsen, eerder dan met
syntetische produkten.

Boerenbond
De Boerenbond was vertegenwoor-
digd door Dr. Tijskens. die in zijn
bekende kombattieve stijl ("Ge hebt
gene grond om op te staan, maar
gene hé") een lans brak voorde huidige -
teeltwijze. Volgens hem is de huidige
voorkeur voor niet-professionele en
gedeeltelijk ook de professionele land-
bouw voor een groot stuk te wijten aan
een misplaatste "het zal wel over-
waaien" houding van de mensen die er

iets van afwisten. Dit zou voor velen
ervaren zijn als een schuldig zwijgen.
zwijgen.
De heer Haest van BASf tenslotte

voerde onder andere aan dat biolo-
gische bestrijding al dertig jaar in de
mode zou ZIJn, maar dat er nog altijd
nauwelijks praktische resultaten van te
zien waren en dat bijvoorbeeld het zo
verguisde en in Europa verboden DDT
nog altijd volstrekt noodzakelijk is
voor de bestrijding van malaria in de
tropen.
Echt leuk werd hij, zoals de meeste

sprekers, echter pas bij de vragen uit
het publiek. Toen hij grif toegaf dat de
scheikundige industrie wel heel hoge

dosages aanraadt aan de boeren,
verwekte dat nogal wat konsternatie
- en gelach.
Gelach was er trouwens erg veel die

avond. Het feit dat met nameTijskens
en Coosemans het onderwerp niet al te
serieus opnamen was daar zeker niet
vreemd aan. Dat was misschien. niet
erg eerbiedig tegenover Rik Dedapper,
maar hij zocht het toch ook een beetje.
Overigens is dat geen ramp: het was
toch het soort onderwerp waarover
zowel voor- als tegenstanders toch niet
met redelijke argumenten te over-
tuigen zijn, en dan is elk lachsalvo
meegenomen

Artuur Ruytjens

Velö3/~ naar: H8Ver/e~
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Halfweg het festival be-
leefde de Week haar
onbehaaglijkste mo-

menten, niet bij de teatervoor-
stellingen, want die waren echt
wel te pruimen, maar de gesprek-
ken - achteraf liepen wat uit de
hand. Woensdagnamiddag was
het al zover (zie elders), donder-
dagochtend opnieuw. Toen werd
er namelijk door Jan Joris
Lamers en Jan Decorte "nage-
praat" over de voorstelling van
de vorige avond, Het Stuk: stuk.

In Het Stuk: stuk (van HTP, Jan
Decorte & Co, zoals ze tegenwoordig
heten) is inderdaad alles "om zeep":
bij het begin van de voorstelling
kondigt Decorte aan dat de mensen
maar naar huis moeten. want één van
de aktrices vertikt het om mee te
spelen, de baas kon zijn poten niet
thuishouden tijdens de repetities.
Toch kan de andere aktrice hem

overtuigen de voorstelling te brengen;
die ene keer dat er volk komen
opdagen is (de zaal zat inderdaad weer
aardig vol). moeten ze wel doorgaan.
Wat dan volgt is een naïef. absurd
verhaaltje over een 'eksistensiéle prins'
in Meisjesland. Erg grappig. al is de
humor vaak van bedenkelijk nivo.
Maar ja. bij domme moppen lach je
dan wel om die domheid. Het publiek
had het best naar zijn zin. en reageerde
uitbundig. W aar is de tijd dat je bij een
HTP-voorstelling met vijf personen -
waarvan er nog twee opstapten na een
half uur - in een kille, doodse zaal

Onder de oppervlakte is Het Stuk:
stuk ook een analyse van het teater. al
gaat Decorte woest godverdommen
alsje dat beweert. Het hele scheppings-
proces (van de auteur tot en met de

Bitsige konfrontatie Decorte-lamers

"Wat heeft die man het schurft
aan het teater"

Jan Decorte ten voeten uit: een lang bakkes en overal grof doorheen.
akteur) wordt in vraag gesteld. Maar
dat gebeurt. heel luchtig en ironisch.
Jammer, Decorte, maar zelfs kome-
(lies zetten tot denken aan.
Na deze derde komedie lijkt Decorte

eigenlijk al door zijn "visie" heen te
zitten. Tel Kleur is alles en Op een
IVOlId op, en je hebt Het Stuk: stuk.
Het teater wordt wel anders bekeken.
naar opnieuw betrekkelijk eenzijdig.
De aanpak is verfrissend, maar of het
1O verder kan is maar de vraag.

The morning af ter. het wordt verve-
lend: het aperitiefgesprek. Woensdag-
namiddaa,al wa,i_er tu~a.!l~
Lamers (Maatschappij Discordia) en
Jan Decorte heel wat spanning ge-
weest in het panelgesprek met Rijn-
ders, Kamagurka en Herr Seele.
Donderdag zaten ze oog in oog ..:
Om elf uur voelde je gewoon de

spanning, en met zichtbare tegenzin
beklommen de heren om kwart na elf
het podium. De eerste tien minuten
werd er bijna niets gezegd, tot het
onderwerp van de ochtend boven-
kwam: woensdagnamiddag. Er waren

.oen voor Lamers te vreselijke dingen
gezegd - zuivere "procedurekwes-
ties" overigens - en die wou hij eerst
opgeklaard zien. Dat zinde Decorte
meteen al niet, en geïrriteerd ging hij in
de aanval.
Dat ging zo heel de tijd dooren zelfs

ekspliciete verzoeken uit het publiek
brachten de teatermakers niet bij hun
vak (Decorte: "Wat is dat voor een
ongelooflijk stomme vraag."). De-
cortes slogan is simpel: "ik zwets niet
meer. Teater is iemand die onnozel
staat te doen voor iemand anders. Oe
rest is verzonnen door k ritici." Voor
Decorte zelf oewijzen äe' geplande
voorstellingen van Kleur is alles in
Engeland voldoende dat hij op het
goede spoor zit. Het is het enige
Nederlandstalige tekstteater in jaaaa-
ren dat uitgevoerd wordt naar dat
land.

De beide teatermakers werden dan
gevraagd mekaars werk te beschrijven
en te evalueren. Weer deed alleen
Lamers een poging om een genuan-
ceerd antwoord te geven. Voor hem is

(Foto Jeroen Revalk)

Jan Decorte een intelligent dramaturg
die uit elke tekst de essentie weet te
halen. De komedies die HTP nu brengt
ziet hij niet als een breuk met het
vroegere werk. De metode van Discor-
dia is voor Decorte "een boek uit de
kast nemen, het lezen. een stevig
ontbijt en het dan spelen." Wat
Decorte betreft totaal overbodig. La-
mers besloot dat hij in dat geval 8
'maanden per jaar in Italië kon gaan
niksen. als het zo eenvoudig was ...
Ook de visie op het publiek verschilt
grondig. Volgens Decorte moet de
teatermaker "zich nu rechtstreeks en
bijna individUeël met rijn publiek
bezighouden". Voor Lamers is het
publiek anoniem.je kent het niet en zo
kan je er ook maar op een manier mee
omgaan. .

Tussen de weinig zinvolle dingen
werd er rustig verdergekibbeld over
woensdag. Paul Peyskens - eks-Stuc
en organisator/programmator van de
Week - probeerde in eerste instantie
te stellen dat het feit dat de heren
mekaar niets meer te vertellen hadden

alles al "zegt". Raar, waarom pro-
grammeert hij dan een gesprek? Voor
de koffie. het aperitief, de kamera-
mensen van de Audiovisuele Dienst?
Diezelfde Peyskens had tenslotte

ook de dubieuze verdienste het debat
helemaal te doen eksploderen. Dat één
van de gesprekspartners zou weg-
rennen. voelde je alom elf uur. Alleen
wist je niet wie. Het werd ... Lamers.
Peyskens herhaalde een opmerking die
één van de leden van Discordia -
Gerrit Bons - woensdagavond ge-
maakt had. Het was inderdaad een
nogal markante uitspraak. want na de
voorstelling waarbij zowel akteurs als
publiek duidelijk lol hadden beleefd,
zei Bons: "Wat heeft die man (Decorte
dus, nvdr) het schurft aan het teater."
Lamers wou niet dat over die

opmerking van de vorige avond ge-
praat werd, en dreigde op te stappen,
als men dat wel deed. Peyskens
probeerde zijn vraag wat beter te
situeren, ging door, en Lamers rende
boos weg. Toen pas trok Decorte zijn
scheur echt open: "Heel de tijd wordt
er hier over me heen gepraat. Ik word
in twee gesleurd. Dit is hier allemaal
gezwets, flauwekul, stront gewoon. Ik
heb hier zelf nog geen woord kunnen
plaatsen. (tot de andere leden van
Discordia in de zaai). Eindelijk kan ik
spreken, nu jullie hopman weg is."

Dom
Met een perfekt gevoel voor drama
voegde hij er later, op een vraag uit het
publiek, aan toe: "Hoc wil je.nu in een
levensbelangrijke materie als het teater
dat de dingen niet botsen?" Weer
verraadde Decorte de ernst die hij
telkens ontkent; een rare paradoks
toch, en misschien dl' reden voor de
mislukking van de konfrontatie.
AI bij al was het een gesprek waar

toch iets uit te leren viel. Zo bijvoor-
beeld dat je teatermakers beter hun
ding laat doen, zonder hen te vragen
da~ nog eens te komen ekspliciteren.
Het toonde ook twee fundamenteel
onvcrzocnbarc visies op teater. Het
toonde ook twee verschillende karak-
ters, en bCWL'CSvoor mij dat het niet
fair is een gevoelig mens als Jan Joris
Lamers te laten bestoken door een
(aan de oppervlakte tenminste) aggres-
sievc Jan Decortc,
Decorte wordt nog steeds geplaagd

door zijn "ernstig" verleden, en hij zul
het nog wel vaker moeten afzweren.
Waarschijnlijk ook zal hij dal op
dezelfde ongeloofwaardige manier
blijven doen. Gerrit Bons sloot dan
maar het gesprek af. Decorte beaamde
hel: "Als ik binnen de drie minuten
geen vraag - een domme of een
slimme - meer hoor, bol ik het af." Er
kwamen geen vragen meer.

Koen ~Van Muylcm

Eoos
• do 29/1 om 18u30 kursus In-
dische dans: Bharata Natya in
kelderlokaal Mgr Sencie Instituut,
1800fr voor 10 lessen.

Nanga Parbat

Wie belangstelling heeft voor het
adembenemende relaas van een Bel-
gische sportprestatie op hoog nivo
(letterlijk!) en het beu is verkleumd op
zijn kot te zitten, kan op donderdag '}9
januari om 20 u in de Grote Aula aan
het Hogeschoolplein terecht. Daar
vertonen alpinisten Jan Vanhees en
Lut Vivijs (allebei eks-sportkotters)
hun tweedelige ekspeditiefilm 'Nanga
Parbat 8125 rn, in alpinestijl naar de
top'. Op 16 augustus 1986 slaagden zij
erin als eerste Belgen, samen met de
Nederlander Hans Lanters, voet op
deze Pakistaanse Himalayatop te zet-
ten. Uiteraard liep de beklimming van
de Nanga Parbat .- de tweede moei-
lijkst te beklimmen berg ter wereld -
niet van een leien dakje: men kreeg
onderandere af te rekenen met tempe-
raturen onder de 40° C, met sneeu w-
storrnen.... Hoe Jan. Lut en Hans
desondanks toch de top wisten te
bereiken, zie je in de film wel. De
toegangsprijs bedraagt 100 fr (vvk en
cjp) en 120 fr (de avond zelf). (JL)

Vakature
Sportraad

Voor de ondersteuning van zijn wer-
king gedurende de komende drukke
maanden zoekt Sportraad een bij-
komende vrijgestelde. Deze zal werken
onder bediendenkontrakt en dit vanaf
1 februari tot 31 maart '87 met kans op
verlenging.

Zijn/haar taak zal erin bestaan:
- mee te werken bij de organisatie van
de feestweek naar aanleiding van 20
jaar Sportraad en het Leuvens
Internationaal Studenten Sport
Tornooi.

- het vervullen van sekretariaatswerk
- verzorgen van de permanentie en de
uitleendienst.

Sollicitaties dienen schriftelijk. met
::::V, motivatie en vermelding van de
ervaring, het sekretariaat van Sport-
raad te bereiken ten laatste vrijdag 23
januari '87 om 17 uur. De kandidaten
worden voor éen sollicitatiegesprek
verwacht op de Algemene Vergadering
van Sportraad op maandag 26 januari
'87 om 20 u op de zolder van de Spuye
(kantine Sportinstituut, Tervuursevest
10 1. Heverlee).

Je sollicitatie verstuur je naar vol-
gend adres, waar je ook terecht kan
voor verdere inlichtingen:

Sportraad
tav Nadine Landsheere
Tervuursevest 101
3030 Heverlee
tel 016/20.62.03 0

ZOEKERTJES
• Verloren: 2 wanten (paars, geel,
groen) wschl op Hogeschoolpl-Maria
Th. Koll. op 9 jan. tss vier en halfzes.
Vlinder heel erg welkom bij Troesjka,
Naamsestr 29. 22.39.58. Danke.

• Rij regelmatig van Bxl naar Leuven
en omgekeerd. Er kan iemand mee.
Tel. 02/376.87.28. .

• Voor de jon-gen die iedere dinsdag
zo lief lacht op mij tussen 09.00 en
11.00 u in MSI. Mijn naam is Wilrna,
en neem gerust kontakt met mij. Ik bijt
niet. Wees niet zo schuchter!

• Gezocht: een paar ongure kerels die
onze Veto-tegenwerker eens mores wil
leren. Persoonsbeschrijving: geen
snor, geen baard, geen bril, wel een
blond jommekenskopke. Zw Veto,
's Meiersstraat 5, Leuven.

• Te koop gevraagd 1 speleo-uit-
rusting. Frank Iterbeke, Tervuurse-
vest 23/172.

• Tekstverwerking - daktylografie.
lw Ridderstr 6. Leuven, tel. 016/
2.3.50.64.

• Help! Wie brengt mij en mijn
vriendjes veilig terug thuis (Leuven of
Gent) na Peep Durple (Vorst 21/2)?
Beloning indien ernstig. Lut DB.
Craenendonek 16 (bel: Lotte). Help!

• Uw tesis getypt vanaf uw hand-
schrift! Vaste prijs per afgewerkt blad.
Verbeteringen en aanpassingen on-
beperkt gratis. Op tekstverwerker:
vlug, goedkoop en perfekte afwerking.
Alle lettertypes. Maura 016/23.14.65
(na 17 uur).

• Oproep aan Diederik: breng aub
mijn lamp terug. Ik tast na al zo lang in
het duister. En Bart ziet zwarte
sneeuw! Trui.

• Voor platen en K7 (garage/new
/weirdo ... ) en affiche-ontwerp: kom
naar Johan DV, Schapenstraat 23
(afwezig? bericht acherlaten aub dan-
ke) Hopla.

• Te koop: ericsson pers. comp. - ibm
com - 256 kb - 2fd360kb - graf. scherm
- krachtige printer - alle software - prijs
overeen te komen - tel 016/20.00.97
(bernard)

• Wie bezorgt ons 200 liter zwavel-
zuur en I bad teneinde ons van oer-
konservatieve, franstalige, gierige I
meter 95 lange kotbaas te verlossen?
Kom naar Fochplein 17 (sigarenshop).
Vraag naar Jacqueline (kontaktper-
soon). Dank! Les 19 hero's.
• Ik verloor woe 15 jan mijn sleutel-
bos in NSI of rond Alma 2. Op de
sleutelhanger staat vip en de eerlijke
vinder is dat voor mij ook. Terug-
bezorgen Vlamingenstr 84, Iise W .•
bedankt.

• Vorige week was er al weer geen
kruiswoordraadsel. Hoe moeten wij
onze springuren nu opvullen, wat
moeten wij nu op het toilet doen? Wij
worden stilaan woest. Het front ter.
verdediging van MH.

• Wie heeft op 4 febr twee plaatsen
vrij in zijn wagen, heen en terug Paul
Simon, kostendeling. Zw Marc De-
vloo, Predikherenstr 6. Ben ik er niet,
laat dan een briefje achter.

• Voor al uw tikwerk met ervaring:
016/26.09.37 (liefst na 18 u).

r~--------------------------------~--,
: ZOEKERTJE :.
I Zoekertjes zonder kommcrcieel ,)(,gm~rk (gezocht. gevonden, vcrlor en, c.d.) liJn J,:ratis: andere (Ie koop, te huur. I
.1 tikwerk) worden hcta;~ld naargelang de ruimte die 'c innemen t zie rooster). De reduktie behoudt /rch hel recht I
I voor 0111 zockc rtjcs nrct te plaatsen. I
I (ic'hruik ol1<kr,t;la nd n""tcr. I tàcn pcr va kiC. I \ a kjc lll"cn dc woordcn. Zcndcn aa n of.lfgcvcn op " Mcicr"l ra.u 5 I
I 10BF I
: 20 BF 1
I 30 BF I
I 40 BF I
I 50 BF I

60 BF Il ~
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(Foto Jeroen Revalk)Kamagurka en Herr Seele

Spelen en spreken, of omgekeerd,,Kamagurka en Herr
, Seele werken harder

dan gewoonlijk", zo
luidde de onbehaaglijke kome-
die die op 13 januari geprogram-
meerd stond. Het is een avonc'
van de prettige persiflage gewor-
den waarin twee buitenbeentjes
van de teaterwereld de kunst in
het algemeen en het leven in het
bijzonder te kijk zetten. Het
failliet van de kunstvormen om
het leven te vatten. Als de
kunstenaars het anders willen,
dan moeten ze maar wat harder
werken!

De dag nadien, woensdag 14
januari, bespraken Kamagurka
en Herr Seele samen met Gerrit
Six de voorstelling van de avond
voordien.

Laten we beginnen met een grap uit het
einde van de voorstelling. Kamagurka
en Herr Scclc vertellen het verhaal van
een echtpaar dat aanspoelt op een
onbewoond eiland. Beknopt komt het
hierop neer: Op een dag vaart er een
schip langs. "We hadden beter een
vuur aa ngelegd en rooksignalen uit-
gezonden." zegt de vrouw. "dan
hadden 70 ons tenminste gezien." De
man antwoordt: "We hadden beter
een katedraal gebouwd, of beter nog,
een boot. dan waren we zeker opge-
vallen."

De humor van Karnagurka en Herr
Scclc is absurd en associatief. Het is
een voorbijrazende trein van illogika
en ongewone symboliek. Wie graag
op-rapt met bestemming het absurde
labyrint. beleeft gegarandeerd een
geslaagd avond. Wie ernstig zoekt om
iets te vinden komt in een doodlopen-
de straat terecht. Karnagurka zul de
dag na de voorstelling vertellen dat
kunst absurd is." Humor daarentegen
is niet absurd. Het absurde is het meest
vervelende aspekt van de mens." Met
andere woorden. humor staat al buiten
de realiteit. zoek er daarom geen
logika in. Dat is juist het genot van
humor. Maar humor is ook beangsti-
gend. precies omwille van haar afstand
van de dagelijkse werkelijkheid. wat
een precies werkelijkheidsbecld moge-
lijk maakt.

Tekenwereld
Karnagurka is iemand uit de eerste
Vlaamse generatie van striptekenaars
die bewust lelijk durfden te rekenen.
Naar Frans voorbeeld. waar dergelijke
tekenwijze al enige tijd ingang gevon-
den had. haalde Karnagurka hard uit.
Hij was duidelijk de meest getalenteer-
de van zijn generatie en misschien ook
wel de hardste. Kamagurka leerde zijn
volk lachen met dingen die vroeger tot
de privee- of taboesfeer behoorden.
Hij verlegde steeds weer de grenzen
van het toelaatbare. Wel diende hij
zich te hoeden voor het gevaar als

goeroe van de Vlaamse "progressieve"
humor gebrandmerkt te worden, zo
van: "Het is van Kamagurka, dus, het
mag en het is goed." Kamagurka was
immers inmiddels bij een bepaald
publiek mateloos populair geworden.

Karnagurka voelde het gevaar, ging
wat meer zingen en schilderen en
startte met zijn oude vriend en mede-
student, Herr Seele, een samenwerking
op. De strip rond Cowboy Henk
ontstond waarin een opvallend nieuw
aspekt opdook: de erg verzorgde
grafische vormgeving. Dat de tekenin-
gen zelfs mooi werden was vooral te
danken aan de inbreng van Herr Seele.
Als tekenaar is Herr Seele een vakman
en durft hij al een iets uitvlakken en
hertekenen. De nieuwe strips verschil-
den uiterlijk voortaan in niets meer
van de meer kourante. Kamagurka en
Herr Secle maakten hun intrede in de
gangbare stripwereld. Dat laatste
dient uiteraard met het nodige voor-
behoud genuanceerd: er bleven zowel
vormelijk als inhoudelijk scherpe
kantjes aan Cowboy Henk zitten.

Teater
Een stapje verder in de wereld waren
de teatervoorstellingen van het duo.
Beiden hebben geen vakopleiding
genoten. akteren geen typetjes op
scène en spelen naar de mensen toe,

tenminste dat beweren ze allemaal.
Feit is dat Sccle en Kamagurka ook in
deze kunsttak opvallen. ongewoon
zijn, dérangeren. Ook al gaat het er
tegenwoordig minder wild en geïm-
proviseerd aan toe. toch komen ze
haast automatisch in het zog van de
moderne teatermakers terecht. Om-
wille van hun eigenzinnigheid kregen
ze ook hun plaats in de Week van de
Onbehaaglijke Komedie naast andere
nieuwlichters.

Dinsdag stelden de twee Werk en
Harder Dan Gewoonlijk voor. Hcrr
Scele, lang. mager en gemillimeteerde
bros. rent het podium openstelt voor:
de mens! Karnagurka. gekleed als een
Italiaanse charmezanger. komt op en
de voorstelling, konférence, perfor-
mance. bonte avond kan beginnen.

Wat volgt is een lach en een traan. of
beter. gelach om een traan. Asso-
ciërend wordt er met woorden en
waarden gespeeld. Eigenlijk brengen
ze een stuk over konvenlies en ver-

wachtingspatronen.Tn het stuk wordt
meermaals een stuk geakteerd: Karna-
gurka leest het skript, Herr Seele
beeldt het uit. Muziek speelt de pianist
maar soms wordt hij in zijn taak
bijgestaan door Herr Seele. Diens sax-,
viool- en banjobijdragen klinken, vol-
gens klassieke maatstaven gemeten.
vals. Kamagurka debiteert een liedje
over een liedje, laat Seele uit zijn
fauteuil opstaan om het applaus in
ontvangst te nemen. Samen spelen ze
een stripavontuur van Cowboy Henk.
lachen ze met de podiumshow van de
modale rockzanger, lachen ze met een
beeldhouwer enzovoort. Kortom, het
is geen klassiek teater: geen plot en
vooral - om een duur woord te
gebruiken - veel zelfreflektie. Teater
over het teater maken. Het klinkt in
deze dagen van meta-literatuur en
meta-teater niet onbekend in de oren.
Belangrijk is wel dat het allemaal
begrijpelijk blijft en dat het geheel ook
als een kollage grappen verstaanbaar
is. Of, zoals de komische twee het in de
loop van de voorstelling zelf ironisch
stelden: "En dan gaan we nu over tot
het vertellen van enkele losse grap-
pen."

Het mooiste van de avond was
misschien wel toen Kamagurka zijn
vest uittrok, een schipperspet opzette,
een aksent aannam en, bij wijze van
uitzondering, een typetje uitbeeldde:
een Westvlaamse dichter-landbouwer,
Kamiel Kafka, zoon van de wereld-
beroemde Georges Kafka, Kamiel
droeg voor uit zijn eigen bundel Hel
Draagbaar Van Het Zand. Eén gedicht.
Wintersporen In De Sneeuw, bevatte de
volgende lijnen:

de zee kust de kust
met een mond vol vis

Een parodie op de Vlaamse grond-
gebonden dichter meesterlijk vertolkt
door Kamagurka, zelf een Vlaamse
volksjongen.

Laurel en Laurel
Wie het tekenwerk van Kamagurka en
Herr Seele kent, kent hun obsessies:
seks, dood. ziekte, verval, godsdienst,
kaka en pipi, het alledaagse. Het is
allemaal aan bod gekomen dinsdag-
avond. Ik kan me niet van de indruk
weerhouden het heiligschennende ri-
tueel van de twee als een bevrijding of
uitleving van hun dagelijkse angsten,
wensen en frustraties te zien. Waar
dinsdagavond de vleesgeworden
waanzin op het podium stond. zaten
woensdagochtend twee heren be-
schaafd te keuvelen met Gerrit Six: de
voorstelling had haar werk verricht.

Het komische duo - "de dunne en
de dunste". zei Karnagurka woens-
dag - had er zelf duidelijk veel plezier
aan beleefd. En al mag Herr Seele dan
meestal de stumper spelen en Karna-
gurka de wijsneus. ze voelen mekaar
111etde ellebogen aan en vertellen maar
wat graag van mekaar hoeveel talent
de andere wel heeft. Misschien was de
manier waarop er door de twee werd
gespeeld en gesproken wel belang-
rijker dan wat er werd gespeeld en
besproken?

Jan Antonissen
Lode Desmet

13.00 u. WERKLUNCH Prof. P. De Grauwe stelt voor 'De zichtbare hand' in
San Marco (Tiensestraat), inkom 80/100, org. ILSA.

20.00 u. KONCERT Kandidaten hogere diploma's (Renaat Beheydt, Hilde
Perseyn, Marc Claes, Carlo Willens) m.m.v. het symfonisch orkest van het
Lemmensinstituut o.l.v. Edmond Saveniers met werken 'van Bartok en
Bach, in het Lemmensinstituut.

20.00 u. MEETING MLB meeting met mijnwerkers, in Aud. Ves., org. MLB,
inkom gratis.

20.00u. DEBAT Arbeid en milieu: een tegenstelling? in Dekenstraat 2,
org. WAEK. '

20.00 u. LEZING in de reeks 'Avonden van de architektuur' met Paullbens en
Claire Bataille, in Aud. De Molen.

20.00 u. INFO-AVOND Alternatieven voor legerdienst, in Kleine Aula, org.
Dienst voor juridisch advies.

20.30 u. PERFORMANCE The hour, van Ralf Ralf, twee Londense broers,
première voor België, in Stuc, org. Stuc, inkom 140/2oofr.

20.30u. FILM Before Stonemale, over de homokultuur en -beweging in de
USA, in Vaartstraat 16, org. Homo & Lesbiennecentrum.

Zaterdag 24 januari
20.30 u. FILM Les années lumière van Alain Tanner, in Stuc, org. Stuc,

inkom 60/80.

Maandag 26 januari
20.00 u. VOORDRACHT Kristenen in de strijd in Zuid-Afrika, door ds. Piet

Bouman, orç. Kristenen voor het socialisme, in UP, Jan Stasstraat 2.
20.30 u. FILM The good, the bad and the ugly, van Sergio Leone, in Stuc, org.

Stuc, inkom 60/80.

Dinsdag 27 Januari
14.30 u. LEZING Vrouw in het spanningsveld tussen gezin in maatschappij in

de reeks 'Universiteit derde leeftijd' door prof An Hermans, in Mgr. Sencie
Instituut 03.18.

20.00 u. VOORDRACHT Prof Michael Mandelbaum over current status of
,START/INF Talks, wat met de raketten in Europa?, org. KIB, in
Kleine Aula.

20.30 u. FILM High noon van Fred Zinneman, in Stuc, org. Stuc,
inkom 60/80.

Woensdag 28 januari
17.00u. LEZIMG Prof Dr M. Storme (RUG) over recht en techniek, in Aud

Zegher van Hee (kollege de Valk), org. Vlaamse Leergangen.
20.00u. KONCERT Hogere diploma's: Dirk Vandaele (viool), Marc Van-

hengel (klarinet) en Luc Neyrinck, in Herestraat 53, inkom 120/180, org.
Lemmensinstituut.

20.30u. FILM The missouri break, in Stuc, org. Stuc, inkom 60/80.

Donderdag 29 januarf
20.00u. FILM Nanga Parbat '86, 8125 min alpinestijl naar de top, in Grote
. Aula, inkom 100/120.
20.30 u. FILM What to do with a male nude?, in Vaartstraat 16, org. Homo &

Lesbiennecentrum.

TENTOONSTELLINGEN
MUSEUM VAN HUMBEECK PIRON Mechelsevest 108, "Een grot in deze tijd"
en figuratieve schilderijen en tekeningen van Mimi Stevens, van 9 jan tot 1 febr
(10-18 uur, behalve di).
EKSPOZAAL L & W Een archeoloog te velde, 40 jaar ~pzoekingswerk van
prof. JR Mertens, ~an 12 tot 22 jan. .
FACULTV KLUB Paula Pia en Jan De Moesschalk, tot en met 6 febr.
UZ GASTHUISBERG Schilder-en tekenwerk van Bert Vonk, van 17 jan tot 19
febr. '
CENTRALE BIB Erasmania Loveniensa, tot en met 31 jan.

VAN


