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Oriänt
AI China wat de klok slaat in uw lijfblad
deze week, en denk niet "dat zal verande-
ren". Volgende week neemt Veto u immers
mee naar het Verre Oosten. Enfin, ten-
minste tot bij een eminent sinoloog:
professor Libbrecht.

Dooi
Lang verwacht, en nooit gedacht dat hij er
uiteindelijk toch nog eens zou geraken.
Graham Chapman in de stadsschouw-
burg. Een voorbeschouwing op p.7. En
hopen dat hij hier nu niet ingesneeuwd
raakt.

Raktie Kruiswoordraadsel
Oe kleuren voor de nieuwe zomermode
hebben we van onze korrespondent nog
niet doorgekregen. Maar we willen u wel al'
het volgende kwijt: de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen is hoogzwanger. Er
doen echter steeds meer zekerheden de
ronde als zou een echoskopie hebben
uitgewezen dat een miskraam (zie foto
onder) nakend is. Pagina 2.

Het wordt eentonig, maar we moeten de
fans van ons onovertroffen nogal onregel-
matig verschijnend kruiswoordraadsel
weer teleurstellen. Nog maar net zijn we
erin geslaagd de pleger van deze pareltjes
te weerhouden van zelfmoord, of daar
horen we onder het raam zijn supporters al
de ergste dreigementen schreeuwen. Is er
dan toch geen plaats?
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pers en ondernemers op die op haar
beurt het Post Universitair Centrum
(PUc) in het leven riep, een instelling
voor postgraduaat onderwijs. Voor de
uitbouw daarvan moest men bij ge-
brek aan een eigen akademische en
wetenschappelijke kern een beroep
doen op "huurlingen-docenten", die
zowel uit Belgische als uit Nederlandse
universiteiten werden aangetrokken.
Een wat onhoudbare situatie natuur-
lijk, en toen er in '68 een klein gaatje
kwam in de toenmalige rem wet op het
universitaire onderwijs, zag men zijn
kans schoon om zelf ook een studie-
richting van het lange type uit te
bouwen. Dat werd dan de Ekono-
mische Hogeschool Limburg. Vanaf
het begin streefde men ernaar om de
EHL, die diploma's verstrekte van
licentiaat in de ekonomie en van
handelsingenieur, op het niveau te
tillen van een fakulteit. Dat moest ze in
de nabije toekomst ook worden, één
van de fakulteiten van de Limburgse
unief, en dit zo gauwer een nieuwe
universitaire ekspansiegolf zou los-
komen. Het is er nooit" van gekomen,
zelfs niet toen in mei '71 de oprich-
tingswet van het LUC werd gestemd.
Ondanks herhaalde pogingen vanwege
allerlei instanties en ondanks talrijke
ministeriële beloften is er van een
(logische) integratie tussen LUC en EHL
(die tussen twee haakjes hetzelfde
gebouw betrekken!) nooit iets in huis
gekomen. Men heeft het de politici tot
op heden nooit vergeven.

Onderdak
Maar goed, Limburg had dan toch z'n
universiteit en wilde daar beslist wat
van maken. Men nam dan ook
uitgebreid z'n tijd (tot oktober '73) om
de uitbouw ervan zo overdacht en

(foto Pascal Grooten)

limburg allein?

"Wat wij' hier, doen kan
aan,geen enkele instelling"

goed mogelijk te plannen. Het resul-
taat is ernaar. Vandaag de dag is het
LUC uitgegroeid tot een zeer degelijk
instituut voor kandidatuursonderwijs.
Je kan er wis- en natuurkunde, genees-
kunde, tandheelkunde, scheikundè'en
biologie en informatika volgen in
gebouwen die de tand des tijds aardig
hebben doorstaan. Alles blijkt nog te
werken, en de staat van de gebouwen is
meer dan bevredigend te noemen. Die
gebouwen (14 in totaal) zijn met elkaar
verbonden door een overdekte straat.
Op die manier hoef je als student/
docent noch voor het eten, noch voor
de ontspanning, noch voor om het
even wat het gebouw gedurende de dag
te verlaten. Je bent er als het ware van
's morgens tot 's avonds onderdak.
Belangrijk is dan ook dat je je er als

student in thuisvoelt. Dat je er bvb.
gemakkelijk je weg vindt. En dat is
zeker geen probleem door het kleuren-
systeem waarmee de verschillende
lokalen worden aangeduid. Zo hebben
de labo's blauwe deuren, de profes-
sorenlokalen rode, de aula's bruine en
de sanitaire installaties oranje. Knap
gevonden, en nog fleurig op de koop
toe.
Centraal in het gebouw ligt de

enorme agora. Daar, op een met vast
tapijt beklede zitkuilachtige piramide-
struktuur vind je de hele dag door
pratende, kaartende, slapende en ja-
wel, ook vrijende studenten. De agora
is zowat het hart van het LUC. Er
worden soms lezingen, speeches, e.d.
gehouden, je maakt er kennis met
studenten uit alle richtingen, je kan er
zelfs blokken als je dat wil. Enig in
België wellicht. En handig bovendien.
AI heeft het soms iets weg van de
apenkooi in de dierentuin.

Rudy Lanssens

Prof. Libbrecht over China

China is als porselein,,we moeten ons ervoor hoeden China als een nieuwe
kolonie te benaderen, noch materieel, noch ideolo=

.. gisch. Europacentrisme is in de omgang met China
niet op zijn plaats. Noodzakelijk is de eerbied voor het andere, dat
daarom niet beter of slechter is." Dat waren de slotwoorden van
professor Libbrechts betoog waarin hij een schets van het
hedendaagse China maakte. Het was de openingstoespraak van de
China-week, georganiseerd door AlESEC, Ekonomika, het China-
Europa-Instituut en de KUL, in de week van 10 tot 12 februari.

Laten we de ontstaansmotieven van de
China-week duidelijk stellen. De week
was bedoeld om China ekonomisch
door te lichten, en niet als een
informatieve kennisname. Het kultu-
rele laagje vernis dat op de week lag,
was funktioneel. Het was, zoals dat in
zaken altijd het geval is, de noodzake-
lijke voorwaarde om te onderhande-
len '""C"hina i~nl. een potenrtële afzet-
markt van maar liefst een miljard
mensen. Omwille van haar gesloten
karakter blijft China echter nog altijd
een stap in het onbekende Daarom
werd een beroep gedaan op mensen
zoals professor Libbrecht om alvorens
tot de orde van de dag over te gaan. de
meer ekonomisch gerichte gesprekken
en debatten over China. een inleiding
te geven over het land en zijn kultuur
Libbrecht begon tegenover een vol-

gelöpe.ii auditorium Gaston Eyskcns

met een sterke uitspraak: als een
vierde van de wereld in beweging
komt, kan de rest niet onverschillig
blijven. China, een vierde van de
wereldbevolking, is een land in evolu-
tie. Van het gele gevaar, in de
Keizerstijd (van 221 voor Christus tot
1911) evolueerde het onder kom-
munistisch bewind naar het rode
eVIDIr Het kommunisme is dus maar
een declaspekt van de Chinese kultuur.
2 procent om precies te zijn Het is
voorbarig. meende Libbrecht. om nu
al het Chinese kommunisme definitief
te evalueren En kclc voorzichtige vast-
stellingen dan maar Eigen aan het
Chinese kommunisme is de "oscille-
rende beweging". de schornmclkurvc
tussen de ideologen van de harde lijn
en de pragmatici. die het doel aan de
bestaande middelen willen aanpassen

vellVolg op p. 6

Het mag voor sommigen
onder u, lezers, als een
komplete verrassing

aankomen, maar ook Belgié's
groene provincie Limburg be-
schikt over een heuse universi-
teit, zij het dan geen erg grote. En
zoals het in Limburg past is die
unief ingeplant in de hoofdstede-
lijke regio, meer bepaald in het
plaatsje Diepenbeek. Daar, op
een plek waar pakweg 15 jaar
geleden de ongerepte natuur nog
welig lag te tieren in een moeras-
sige omgeving, verrijst heden het
Limburgs Universitair Centrum
(LUC). Centrum is wel het woord
want naast de eigenlijke unief is
de plaatselijke kamp us gezegend
met maar liefst drie (en weldra
vier) instellingen voor hoger
onderwijs. Onderwijs troef dus
daar in Diepenbeek.

Het idee voor een Limburgse univer-
siteit ontstond in de jaren '50 als
gevolg van een soort ontwakend en
ekonomisch maatschappelijk bewust-
zijn in de streek. Men wilde de jeugd
waarvan de deelname aan het univer-
sitair en ander onderwijs ver onder het
nationaal gemiddelde lag de kans
bieden zich op een hoog niveau te
ontwikkelen. Dat laatste moest dan
gebeuren over alle partijbelangen en
ideologische geschillen heen en met
hulp van de provincie.
Nadat men de universitaire ekspan-

sietrein van '65, met o.a. de oprichting
van RUK A en KULAK gemist had,
richtte men een vzw van wetenschap-

Dit is de Chinese MarIon Brando. We besparen u Raquel Welsh.
(foto Peter Vermeiren)
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77 % van ons oude nivo. De toekomst
van een volwaardige Veto, een ruim
kultuuraanbod. van de verschillende
sportklassiekers, van een behoorlijke
'vreemde studenten'-werking en een
volwaardig medebeheer zal de akade-
mische overheid immers een zorg
wezen. De studenten moeten er maar
weer eens het 'beste' van maken.
Maar ook Alma (van 97 naar 90

miljoen) en enkele andere kleinere
organisaties, zoals de universitaire
parochie, worden stevig aangepakt. Er
gaan zelfs stemmen op om het Psycho-
terapeutisch Centrum gewoon op te
doeken, maar hier is gelukkig nog geen
beslissing over gevallen. Nog niet.

Voor de studentenfraktie op de RVS
was een begroting zoals deze, zonder
ruimte naar de toekomst en louter
opgesteld met het oog op besparingen
(en niet zozeer op de fundamentele
taak van de RVS, de demokratisering
van het onderwijs bevorderen), totaal
onaanvaardbaar. Als student krijg je
bijna het gevoel een niet-gewenst
nevenverschijnsel te zijn: hogere in-
schrijvingsgelden en toch meer afdok-
ken voor voeding, woonst, gezond-
heid, sport, kultuur; minder kansen
voor de eigen studentenorganisaties;
minder ruimte voor religieuze ver-
dieping; hiernaast nog een numerus
clausus (hoewel de RVS als zodanig
daar niets mee te maken heeft) ... En de
beloftes van de akademische overheid
dan? Wij kennen daar een woord voor.

Walter Pauli

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

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
dentenlaktualiteit, 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 2S

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

China
Een bemerking hij de organisatie van
de China-week Ik inschrijvingsk os-
ten voor deze :I-daagse bedroegen
I 50/:150 fr voor studenten en 2250/
4000fr voor andere deelnemers Mis-
sehien is dit laatste cijfer niet hoog in
vergelijking met andere symposia die
regelmatig worden georganiseerd voor
de bcdrjjlswcrcld. maar voor een
doorsnee werkzoekende i~ het dat wel
Zelfs na kontakt met de organisatoren
kon een prijsvermindering voor de
werkzoekende deelnemer(s) er niet af
Moet dit worden beschouwd al~ een

nieuw bewijs van solidariteit tussen
werkenden en werkzoekenden of ge-
woon ab een stimulans voor de
werkzoekenden om hun hori/on wat te
vcrhn-rlcn?

Frank Scgcrs

Song
Enkele bedenkingen bij het verslag van
Jan lIuyse i v m het Songfestival in
Veto nr 111 Het blijkt in het Leuvense
(lees: in de 's Meiersstraat) nog steeds
de gewoonte te zijn een scherp skepti-
cisrnc te hanteren i v m alles wat ook
maar enigszins ruikt naar VfK of het
"ingcnicursrus" In zoverre zelfs dat
het hij bepaalde mensen een wrange
nasmaak nalaat wanneer een fakulteit
mals VTK een evenement zoals het
Songfestival wint

Ak koord, enerzijds schrijft u loven-
de dingen, maar andcrszijds moet u er
toch L'en aantal (tendentieuze) kritie-
ken aan toevoegen die de lezer, naar
mijn mening, een onjuist beeld geven
van het gebeuren Ten eerste heb ik
nooit beweerd dat wij (d.i. 'the
Manchester Carry Cha in') "het tradi-
tionele beeld van de ingenieursstudent
willen doorbreken" Eerlijk ge7e~d
hebben we gewoonweg die pretentie
niet Ten tweede hebben wij blijkbaar
een totaal andere visie op wat een
"podium-act" zou moeten zijn; spon-
taneïteit schijnt tegenwoordig te moe-
ten wijken voor (gebrekkig) ingestu-
deerde danspasjes en "zangeressen in
gewaagde outfits" (wie Iluisterde daar
weer dat vrxcrs seksistisch ingesteld
zijn?) Anderzijds heb ik nooit een
optreden meegemaakt waar "de zaal
uit de hol ging" ondan ks een "oersaaie
podium-act"

.Jan Van Houdt
van "the Manchester Carry Chain "
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Begroting Raad voor Studentenvoorzieningen

Een miskraam van formaat
Vrijdag 30 januari werd in

een ijskoude sfeer de be-
groting van de Raad voor

Studentenvoorzieningen goed-
gekeurd. Of beter, de begroting
van de raad van Beheer voor de
sektor studentenvoorzieningen,
want enige kreativiteit vanwege
de RVS zelf werd nauwelijks
getolereerd. Deze pijnlijke af-
faire werd echter reeds in een
vorige Veto besproken. Vandaag
beperken we ons tot een analyse
van de begroting zelf: een be-
spreking van het wat? waar?
hoeveel? waarom? bij een reeks
ijskoude getalletjes en de kom-
plete ravage die hieruit voort-
vloeit.

Als je de rubriek inkomsten bekijkt,
moet je echt geen begrotingsspecialist
zijn om in te zien dat de vermindering
van de rijkstoelagen de Bron van Alle
Kwaad is. "Na Sint-Anna zullen we in
een nieuw België ontwaken", profe-
teerde vorig jaar een glunderende
premier. Wat~e RVS betreft is het
gelijk tot nu toe geheel aan zijn kant:
de sociale sektor van na de Grote
Inleveringen zal inderdaad nooit meer
zijn zoals voorheen, kan ook moeilijk
anders met zo'n slordige 80 miljoen
minder subsidies (een inkrimping met
35%).

Inkomsten
Dit was voor de KUL-leiding echter
hoegenaamd geen reden tot paniek.
Grootmoedig gaven zij de RVS een
steuntje van 42 miljoen... uit de
verhoging van de inschrijvingsgelden.
Stellen dat de Raad van Beheer
zichzelf een beetje pijn wil doen om het
studentenleed te verzachten is dus een'
verzinseltje. Prof. Verstegen door-
prikte op de Rvs;.deze myte als volgt:
"Wat de inkomsten betreft moet ik
vaststellen dat alle besparingen tot
hiertoe op de studenten verhaald zijn
en dat de Raad van Beheer nog steeds
geen enkele ernstige inspanning heeft
geleverd". Hij had het des te meer bij
het rechte eind als je bedenkt dat zowat
alle diensten, om de besparingen op te
vangen de eigen inkomsten hebben
moeten verhogen: duurdere kamers.
duurdere dokters. duurdere Alma-
prijzen. duurdere sportkaarten •... En
wie zal dat betalen, wie heeft zoveel
geld? Juist, de studenten. Na enkele
maanden protestgehuil van studenten-
zijde heeft nu zelfs prof. Masschelein
het in de gaten gekregen dat. op lange
termijn beschouwd, het aanwenden
van de inschrijvingsgelden aan de RVS
geen enkele garantie biedt een kon-
tinue werking uit te bouwen. Vanaf
volgend jaar zullen immers, door dit
dalende geboortecijfers, de studenten-
aantallen ook flink afnemen. wat dan
weer betekent dat de opbrengst van de
inschrijvingsgelden eveneens sterk ver-
mindert. Dit betekent konkreet dat we
nu al kunnen beginnen na te denken
hoe we volgend jaar de demokratise-
ring van het onderwijs nog wat verder
de grond in boren. Ofwel verhogen we
de inschrijvingsgelden niet, maar dan·
moet de sociale sektor weer een stukje
verder afgebroken worden bij gebrek
aan financies (tenzij men natuurlijk de
'eigen inkomsten' sterk verhoogt: nog
duurdere kamers, ... ). Ofwel geven we
de sociale sektor onmiddellijk vol-
doende geld door de inschrijvings-
gelden evenredig te verhogen. met als
konsekwentie dat deze binnen afzien-
bare tijd met gemak de kaap' van de
30.000 fr overschrijden. Een keuze
tussen dood door de kogel, de strop of
dl! guillotine. Leuk.

Uitgaven
Als we de uitgaven bekijken. komen
we ook enkele merkwaardigheden
tegen. Wat hier opvalt is het steeds
groeiende totaalpakket van gebouw-
kosten. De gebouwen die de sociale
sektor gebruikt (zoals de alrna's, de
verschillende peda's, het Van Dale-
kollege) zijn immers eigendom van de
KU Leuven. Merkwaardig genoeg be-
staat hier de overeenkomst dat de
gebruiker (de sociale' sektor) niet

alleen de gewone gebouwkosten, maar
tevens de eigenaarsverplichtingen
moet dragen, tot zelfs de kapitaals-
aflossingen op de ASLK-leningen om
de gebouwen recht te trekken toe.
Als je bedenkt dat deze gebouwkosten
ieder jaar sterk aangroeien in een snel
slinkend geheel van de Rvs-gelden, is
het niet moeilijk in te zien dat hierdoor
de werking van de sociale sektor,
vooral naar de toekomst toe, zwaar
gehypotekeerd wordt. Als men wil
vermijden dat de RVS tot een afbeta-
lingsorgaan voor universiteitsgebou-
wen vervalt, zal de Raad van Beheer
vrij snel zijn verantwoordelijkheid
moeten nemen en tenminste de eige-
naarsverplichtingen en ASLK-lasten
dragen. Hierrond horen we wel ver-
schillende suggesties, maar tot hiertoe
is er nog niets konkreets uit de bus
gekomen. Hopelijk wordt ons geduld
en de toekomst van de sociale sektor
niet lang meer op de proef gesteld.

Hakwerk
Nog een anomalie is de duidelijke
voorkeursbehandeling van bepaalde
posten (of liever een bewust toe-
schroeven van andere). In organisaties
die men als 'niet essentieel' afdoet,
wordt er onverbiddelijk gesnoeid.
Alles onder het mom van een bewuste
keuze van de 'plaatselijke heersers'.
Hoe kan men anders verantwoorden
dat 'studentenorganisaties' (met an-
dere woorden Loko) zakt van 11,7 mil-
joen naar 9,6? Hiermee vallen we op

Nota aan Raad van Beheer
De studenten van Sociale Raad schreven een nota over de
verkeerde aanwending van de inschrijvingsgelden. Hieronder
volgt de integrale tekst.

Van studentenzijde.willen we aan de
Raad van Beheer aandacht vragen
voor het probleem van de aan-
wending van inschrijvingsgelden
voor de sociale sektor. Het feit dat
duizenden studenten in Leuven hier
mee voor op straat gekomen zijn,
toont de belangrijkheid van deze
kwestie aan.
Voor ons zijn er een viertal

redenen om de aanwending van
inschrijvingsgeld voor de sociale
sektor af te wijzen.

1_ De sociale sektor is geen voor-
delen klub waar men door het be-
talen van een bepaaldeaansluitings-
som aanspraak kan maken op
allerlei voordelen. Een sociale sek-
tor is wel een element van een
nationale politiek die de demokrati-
sering van het onderwijs wil bevor-
deren. De financiering moet dan
ook via deze weg gebeuren en niet
via een of ander sluiks achter-
poortje. Door de wet van 3 augustus
1960 heeft de overheid de wettelijke
verplichting gekregen om hiervoor
in te staan. Indien echter de rege-
ring, zelfs na langdurige a ktie, deze
verplichtingen niet na komt, dan
moet de universiteit noodgedwon-
gen, gebruik makend van haar
herwonnen vrijheden, een herschik-
king van de staatstoelagen door-
voeren. Dit in het kader van een
gelijke spreiding van de inlevering
over de hele universiteit. Ze moet
aldus de sociale sektor in stand
houden.
2. Dit tekort in de sociale sektor
opvangen door het verhogen van de
inschrijvingsgelden is verkeerd van-
uit het oogpunt van de demokrati-
sering van het onderwijs. Studenten
die het moeilijk hebben om universi-
taire studies te betalen vindt men

niet alleen in de kategorie van de
beursstudenten. Men vindt ze ook,
door de ontoereikendheid van het
studietoelagenstelsel. in de kate-
gorie volledig niet-beursgerechtig-
den. En voor de beursstudenten en
voor de velen die niet naar de
universiteit kunnen komen is elke
verhoging van de studiekost nefast.
Trouwens een herverdeling van de
inkomens moet niet, en kan niet
omwille van de administratieve
efficiëntie. gebeuren op nivo van de
universiteit, maar moet op natio-
naal vlak gebeuren.
3. Ook vanuit een ander opzicht
schept het aanwenden van de in-
schrijvingsgelden voor de sociale
sektor een gevaarlijk precedent. Wij
citeren in dit verband prof. Taver-
nier, nl. zijn opmerking bij de
eventuele verrekening van gelden
uit het niet-geaffekteerd patrimo-
nium voor de personeelsbegroting:
"Deze gelden zijn onregelmatig en
onzeker van oorsprong en mogen
derhalve niet gebruikt worden voor
blijvende kaderuitbreidingen met
rekurrente uil!~avenlast." In ons
geval spreken we niet van blijvende
kaderuitbreidingen. maar van de
bestendiging van de werking van de
sociale sektor in de toekomst.
4. En tenslotte herinneren lij eraan
dat de studentenraad aljarenlang de
inschrijvingsgelden principieel in
vraag stelt (vanuit de filosofie van
de demokratisering van het onder-
wijs, gratis onderwijs voor ieder-
een). De inschrijvingsgelden zijn
volgens ons te beschouwen als een
overblijfsel uit de geschiedenis van
de universiteiten dat zijn nut ver-
loren heeft. Een remgeld voor het
opdoen van universitaire kennis is
in onze huidige maatschappij niet
gewenst.



Het grote Daelemans interview

"Het is soms
om ziek van te worden"
Het eersté deel van ons

gesprek met Alfred Dae-
lemans toonde ons een

man die, bijna als vanzelf en
zonder het te zoeken, als direk-
teur-generaal het katoliek on-
derwijs wist uit te bouwen in een
tijdperk waarin dit vanuit ver-
schillende hoeken in vraag werd
gesteld. Hij is er niet alleen in
geslaagd het katolieke net te
behouden, maar zelfs het te
verstevigen. Paradoksaal genoeg
levert dit bijna dominante net-
werk nog maar amper het type
mensen af waar het vroeger
nagenoeg op dreef: priesters en
religieuzen. De katolieke school
in een gesekulariseerde wereld:
een kontradiktie?

Daelemans: «Het is natuurlijk zo dat
vele mensen vandaag zich religieus
neutraal opstellen, agnostisch, vijan-
dig zelfs. Toch zien we dat vele ouders
kiezen voor onze scholen. Op natio-
naal vlak 58%, in Vlaanderen on-
geveer 2/3. En waar het het sekundair
onderwijs betreft zelfs 72 %.»

Veto: Terwijl er maar 20 à 25% nog
naar de kerk gaan op zondag?
Daelemans: «Ja, daar zit een kontra-
diktie in. Daarom maak ik me ook
geen illusies dat het bij de school-
keuze gaat om een bewuste keuze van
de ouders voor dat hele opvoedings-
projekt. De ouders verwachten een
opvoeding tout court, met bepaalde
levenswaarden erin. De mensen zijn-
als ze al niet meer gelovig zijn - toch
vaak ethisch gernotiveerd.»

'Veto: Is daar g~ merkwaardige
verschuiving gebeurd? Toen ik indertijd
naar het kollege ging, zei mijn vader:
"Zie dat ge goede manieren hebt, anders
willen ze u daar niet". Een tijd geleden
hoorde ik een ongelovige verklaren
waarom hij zijn dochter naar de
nonnekes stuurde: "Daar leert ze
tenminste manieren".
Daelemans: «De mensen noemen dat
'goede manieren', maar ze bedoelen
eigenlijk morele norrnen.»
Veto: Maar schuiven de ouders de
problemen die ze zelf niet meer aan-
kunnen niet door naar de school?
Daelemans: «Daar is iets van en dat is
soms een zware opdracht. Daarom is
het zo belangrijk, de steun die we
krijgen vanuit de universiteit. We
hebben leerkrachten nodig die niet
slechts pedagogisch goed gevormd
zijn. maar ook levensbeschouwelijk
stevig in hun schoenen staan.»

Veto: Maar komt u zo niet tot een

situatie van dubbele moraal? De kin-
deren leren naar de mis te gaan op
zondag, de ouders doen dat niet.
Daelemans: «Toch mogen we dat niet
opgeven. We hechten nog te weinig
belang aan de misviering op school.
Maar inderdaad, in het beleven van het
geloof van de dag van vandaag - en
.iedereen zingt het op alle tonen - het
is moeilijk, daar zit iets strijdbaars in,
iets provocerends.»

Doodzonde
Veto: Maar hoe werkt dat door in de
hoofden van de kinderen? De eerste
kommunikant die met zijn vader, die ene
keer, naar de kommunie gaat, denkend
dat zijn ouders in doodzonde leven?
Daelemans: (zucht) «We zitten in een
zoekende periode. We hebben een
echte wending nodig, een nieuwe
evangelisatie. De opvoeding moet
terug voorzien worden van een gelovig
fundament. Dat is de grote opgave van
onze tijd. Ik heb daar in mijn homilie
bij het aanvaarden van het ere-
doktoraat ook op gewezen.»
Veto: Dat was toch maar vaagjes. tr
aarzelt om precies de vinger op de:
wonde te leggen?
Daelemans: ..Ik weet het niet, dat is
niet als een debat of een uiteenzetting.
Dat is, wat men noemt, gewijde

dat is een geheim van de genade
waarvoor er een voedingsbodem dient
klaargemaakt te worden.»
..En dat gebeurt vooral in de sfeer

van het gezin. Daar wordt de humus-
laag gelegd waarop wij kunnen plan-
ten. Als die eerste laag onvruchtbaar
is, dan moeten wij daar bovenop nog
eens een tweede, spirituele, laag gaan
leggen. En die is vol met bijna
ondefinieerbare elementen die vreemd
ziin aan wat we in vele gezinnen
ontmoeten. De vele konsumptie-e1e-
menten, de oppervlakkigheden, het
genot.»

Missie
Veto: Maar het ongelovig-zijn is daar
toch niet toe te herleiden? Naast het
moderne hedonisme is er toch ook de
kritische ingesteldheld tegenover de
waarheden die overgeleverd worden. En
dat is etisch toch gegrond?
Daelemans: «Inderdaad. Op etisch
gebied kan dat zeer vruchtbaar zijn,
dat men kritisch staat. Dat moet men
trouwens aan de leerlingen'" altijd
opnieuw leren, om niet tevreden te zijn
met wat er in de wereld gebeurt. Het is
soms om ziek van te worden, bijvoor-
beeld de honger in de wereld en
daarnaast de overschotten die worden
vernietigd. Dat is iets wat pijn doet.»
«Ik ben verschillende keren in de

welsprekendheid. Ik smeek daar de
hulp af van de Heer, en ook van de
gelovigen uireraard.»

Veto: Maar toch. De ouders zoeken in
de school een etische basis. U wil die
etiek doen wortelen in een spiritualiteit.
Maar net die spiritualiteit wordt af-
gewezen door de ouders. Is dat geen
eigenaardige kontradiktie ?
Daelemans: «Mijn idee is: wil men
lukken in' schoolpastoraal, in gods-
dienstlessen, in katechese, dan is ereen
even grote aktie nodig op het nivo van
de gezinnen. Om jonge kristenen te
krijgen moet er van meetaf aan een
voedingsbodem zijn in de jonge gezin-
nen, van bij de kleuterleeftijd. Het
geloof. is dat het resultaat van lessen,
van teorieën? Fout. Geloofis een gave.

missies geweest, onlangs nog in Vene-
zuela. Ik kom dan bij de priesters en de
paters, ik doe dat graag, ik was
misschien beter missionaris geworden.
Als onze jonge mensen dat eens
konden meemaken, vrienden, ik kan u
verzekeren. dan hadden ze meteen een
voedingsbodem. Men zal daar ook
kritisch staan. zoals de bevrijdings-
teologie, men zal daar etische ken-
merken opbouwen. Als men bijvoor-
beeld na zijn opleidingeenjaarnaarde
missies zou gaan. Als onze jonge
mensen nu eens de kans kregen die
totale edelmoedigheid te ervaren.»
«Zij kunnen er toch niet aan doen

dat ze hier geboren worden in die
welvaart. (Heftig gestikulerend). Wat
wilt ge. dat ge uit uw kot zou komen
voor die reusachtige miserie in de

D'AJlIGNON: dinsdagavond in Leuven, om te spreken over één van zijn klassieke onderwerpen, en nu al in de Jleto.
Wat zegt u daarvan! (foto Jeroen Revalk)
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cafe en nu' ook restaurant
ZOEKT:

JOBSTUDENT(E)
TERRASOLOGEN

- min 21 jaar
- met ervaring in HORECA-sektor
- niet geplaagd door juni-examens

wereld.»
Veto: U komt altijd terug op de etiek.
Waar zit de spirituele onderbouw?
Daelemans: (zeer nadrukkelijk) «Zon-
der spirituele diepgang is dat niet vol te
houden. Er is de laïeke filosofie, de
rechten van de mens als etisch plat-
form. Zoals Dondeyne zegde: dat
goede hebben wij voor 80% gemeen-
schappelijk. Maar er moeten vol-
doende grondvesten zijn om weer-
stand te bieden, om het konsistent te
maken. Hoe kunt ge als enigeeeriijk en
goed blijven als ge er niks aan
overhoudt. Hoe kunt ge dat vol-
houden zonder geloof dat u over-
schrijdt, zonder te zoeken naar een
figuu~oals Kristus?»
..Wij konstateren nu in onze tijd het

fenomeen van de sekten. De mensen
zoeken naar godsdienst, zij zoeken
naar geborgenheid.»
Veto: Is dat nu een kwestie van
spiritualiteit of van sociale konditio-
nering? Ik denk aan het onderzoek van
Piaget naar de eerste kinderjaren:
geborgenheid legt de basis voor sociaal
gezonde refleksen ..
Daelemans: ..Ik pleit er nog altijd voor
dar men de gehele menselijke persoon
benadert. Dat kan niet alléén op
intellektueel-spirituele basis. er is daar
ook een retlektieve aard nodig. Een
kind dat bemind is geworden door de
ouders en dat verwerkt heeft. dat krijgt
een gelaagdheid in zijn bewustzijn. De
eerste jaren worden een aantal hou-
dingen van de ouders opgeslagen. De
kinderen assumeren dat. die gestes, het
klimaat in huis»
..En dan is er Jung nog. laten we

J ung niet vergeten met zijn archetypes.
We moeten dat erkennen. de funktie
van het onderbewuste en het on-
bewuste. we zijn zo hé, Dat speelt mee
in ons dagelijks leven, Hoe kunt ge nu
denkcn dat iemand ooit God dc Vader
zou liefhebben, als men niet in hct
kleinkinderlijke leven liefde zou heb-
ben ontvangen van een vader.»

Ouders
Veto: Het zijn niet al/een de kinderen
die moeten opgevoed worden, maar ook
de jonge ouders?
Daelemans: .. Ik citeer nogal graag een
Franse psychoanalyste die ooit
schreef: "Vingt ans avant la nais-
sancc" begint de opvoeding Om
kinderen te hebben moet ge ouders
hebben die al opgevoed zijn ..
Veto: En om dat te doen wilt u dl' ouders
met een kristolijke spiritualiteit bena-
deren~
Daelemans: .. Inderdaad ..
Veto: Maar die spiritualitrit komt niet
altijd over, Het katoliek onderwijs komt
vaak over als l'en moehtsbastion.
Daelemans: ..We zijn een grote ge-
meenschap ..
Veto:' Maar die gemeenschap komt
soms heel machtig over, Als ik ti

bijvoorbeeld op televisie zie, dan heb ik
het gevoel: "Dat is geen gemakkelijke
man om zaken mee te doen",
Daelemans: ..Ik verdedig mijn ge-

meenschap en ik doe dat principieel
hard. En ze hebben daar wel eens
schrik van. ja. Maar ik doe dat met
argumenten. niet slechts met macht,
Maar ge moet het nu eenmaal goed
doen. ge moet skoren, ge moet ergens
toe komen, En via een medium als
TV kan dat hard overkomen. ge moet
snel alles zeggen, dat is een kwestie van
techniek.»

Veto: De kerk blijft toch machtig op die
manier, Is dat geen hinderpaal voor de
nieuwe evangelisatie? Schillebeeckx be-
weert dat die van onderuit moet komen,
uit de katakomhen bijna?
Daelemans: ..Macht impliceert verant-
woordelijkheid. Macht om de macht
zegt mij niets. De kerk als monoliet
bestaat niet meer, De macht die ze nog
heeft is gegeven als verantwoordelijk-
heid en daar zullen wij verantwoor-
ding voor moeten afleggcn.»
Veto: U wil die macht niet kwijt?
Daelemans: «Ik heb er nog een gesprek
over gehad met Delors die als kristen
in Frankrijk op zijn gemak is bij de
socialisten, De Franse kristenen zijn
hun eigen instellingen bijna helemaal
kwijtgeraakt en Delors zegt: "Je moet
daarvoor oppassen, de ~enselijke
verhoudingen in België liggen op vele
vlakke veel beter, er is meer overleg".»

«Ik vind daarom: je moet geen
schrik hebben voor de macht, geen
slecht geweten hebben omdat je macht
hebt. Het is gevaarlijk geen macht te
willen, want dat kan zijn om geen
verantwoordelijkheid te hoeven dra-
gen. Maar je moet wel breed zijn. de
mensen niet platdrukken, de goede
bedoelingen niet afstraffen ..

I-Iomoseks
Veto: Dat wordt het katoliek onderwijs
toch vaak verweten? Afdankingen hij-
voorbeeld van gescheiden leerkrachten ?

Daelemans: ee Ik vind. je moet mee-
leven met mensen in miserie. Je moet
dat geval per geval bekijken met de
vraag in het achterhoofd: doen ze
kwaad aan de schoolgcmccnschap ?»
Veto: Er zijn toch wel schrijnende
dingen gebeurd?
Daelemans: ..Jamaar. er gebeurt veel
buiten ons medeweten Er zijn 2 000
katolieke scholen en feitelijk heeft de
schooldirektie dc inrichtende macht
Wij hebben maar zoveel macht als 7ij
ons afstaan ..
Veto: Maar u pleit dus voor menselijk-
heid? En wat bijvoorbeeld met homo-
seksuele leerkrachten?
Daelemans: ..Pederasten? Daa r hoe-
ven wij niet in tussen te komen, dat
doet de staat zelf: er zijn wetten die dat
verbieden ..
Veto: U bedoelt homoscksuahtcit met
leerlingen. Maar wat met mensen die in
een volwassen homoseksuele relatie
leven?
Daelemans: (schuddebollend) ..Men-
selijkheid. ik pleit voor menselijk-
heid."

Eddy Daniels
Jan Huyse
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volk". AI zijn de kandidaten natuur-
lijk wel meestal in één van beide aktief.
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Hoe ongelooflijk het ook moge schijnen, op deze foto ziet u nagenoeg een hele unief, studentenpopulatie incluis.
(foto Pascal Grooten)

Het Limburgs Universitair Centrum

Klein maar fijn
Vanaf het moment dat je als

bezoeker het centrale ge-
bouw van het Limburgs

Universitair Centrum binnen-
stapt, krijg je de indruk: "Hier
gebeurt wat!" Overal zitten of
lopen er mensen, en in de
katetana, de vrije leefruimte en
bij de pingpongtafels gonst het
van de aktiviteit. Die aktiviteit
doet dan ook een rijk ver-
enigingsleven vermoeden. Hier-
over, en ook over het leven in het
algemeen aan het LUC, hadden
we een babbel met enkele stu-
dentenvertegenwoordigers.

Anders dan bvb. aan de KUL met z'n
fakulteitskringen is het studentenleven
aan het LUC georganiseerd in ver-
enigingen. Dat zijn er vijf: Filli
Lamberti voor de wina- en informa-
tikastudenten, Dip's voor biologie,
Miezerik voor geneeskunde, Bloktand
voor de tandheelkundigen en LIG
(LUC Info Groep). Daarnaast is er nog
Herrnes voor de studenten van de
EHL. Die verenigingen wijden zich
welhaast uitsluitend aan ontspanning.
Elk van hen organiseert jaarlijks een
aantal kantussen (3 per trimester), een
tweetal TD's en verder enkele spor-
tieve en kulturele manifestaties. Hoe-
. wel die aktiviteiten in hoofdzaak
gericht zijn op de eigen leden (voor
zo'n 150 fr. kan iedereen lid worden
van om het even welke vereniging),
worden ook niet-leden en mensen van
de hogescholen vaak toegelaten vanuit
financiële overwegingen .
Elke- vereniging heeft z'n eigen blad,

dat wordt gesubsidieerd door de unief.
Over subsidies hebben de verenigingen
overigens weinig te klagen, want
hoewel er geen vast bedrag wordt
uitgekeerd, wordt in principe elke
gemotiveerde aanvraag betoelaagd.
Op die manier lopen de bedragen
gemakkelijk op tot 100 à 200.000 fr.
per jaar. Liepen eigenlijk, want ten-
gevolge van de besparingsmaatregelen
zijn de toelagen dit jaar drastisch
verminderd. Dip's bvb. viel terug van
250.000 fr. tot 30.000 fr., een verlies
dus van maar liefst 88 %. AI gaven de
Dippers zelf toe dat de subsidies vorig
jaar sowieso te hoog lagen, en dat
bovendien terecht rekening werd ge-
houden met de recente enorme terug-
val in studentenaantallen (van ca 1500
tot ca 875).

Bibliote.ek

De varkensstallen
van het LUC

a tien minuten in Oe

biblioteek te hebben
rondgesnuffeld, zijn we al

tot driemaal toe aangemaand
om het wat stiller te doen. Aan
tientallen tafeltjes zitten studen-
ten ijverig te studeren, druk
pennend of weggeborgen achter
lijvige boekdelen Af en toe
staart er centje je met een
paardeblik verwijtend aan Geen
lawaai in dit heiligdom, hier
studeert men.

Naar l.cuvcnse maatstaven is dit zeker
geen grote biblioteek Temeer daar ze
gcmeenschappelijk is voor het hele
l.ll( en voor de l.k onornischc Hoge-
school Limburg u.ru.)
Voor het opzoeken van een werk in

de biblioteek is men hier nog aa nucwc-
zen op de fichebak. Een a;der kurio·
sum in deze bib is de uanwczighcid van
studiekabinetten Een ló-tul hokken
- de bibliotekaris gebruikt de mee I

provnïschc omschrijving varkensstal-
11'11 - van een paar vierkante meter.
benreu beid met een stoel . een bu rootjc
en een bockenrek De miczcriuc ver-
lichting en de slechte gcluidsisolutic in
acht genomen. kan men zich maar
moeilijk inbeelden dat een linnig
student in lo'n hok IOU willen studc-
ren 1)..: Limburgse student denkt daar
echter anders over Tijdens de cksa-
mens lijn ":1' Idfs te weinig van deze
isolatiecellen. Overigens, ere wie ere
toekomt. ook in dat andere rariteiten-
kabinet. de Wcstvlaurnsc Kulak , Mc..:ft
men nog zulke hokjes
D..: bibliotckuris. I. Egghe. wil ons

wel ontvanucn, alhoewel hij nou veel
wak hccl; Naast lijn voitijds'ë bc-
trekking als bibliotekaris geeft hij
immers nog halftijds les in Antwerpen

Veto: I1'al (l1'1'lI11 is dat er in dc:« /Ji/J
vrijwel alleen werken a{IIIII'C':ig zijn in

I'C'I'/J{//Ulll/C'I de hiergedoceerde vakken.
/)aal'C'/I/JOI'C'1I zijn er gl'l'/I gC'II'OIlC'

dachtoden noch vulgariscrcnd« tijd-
schriften zoals, om een voorbeeld Ie
/lOC'IIH'II, Knack .
F.gghe: .. Ik 10U zo'n rijdschriften
kunnen nemen. want uiteindelijk kos-
ten die niet 10 veel Maar er wordt
door de studenten helcrunul niet naai
gevraagd ot

Bij navraag blijkt dat de studenten ook

helemaal niet weten dat zij ernaar
kunnen vragen Trouwens, het ont-
breken van algemene aktuele lektuur is
toch op zich een gebrek. zo men geen
vakcyklopen wil opleiden

Veto: Welk beleid voert u, wal koopt u
aan. C'/1 11'01 nie I ?
Egghe: .. Ik, of beter gezegd de biblio-
tcckbclcidskornmissie, heb maar wei-
nig inspraak in het aankoopbeleid
Het budget wordt via een bepaalde
sleutel verdeeld over de verschillende
departementen, en die bepalen dan zelf
wat moet worden aangekocht Wijzelf
hebben dan nog een bescheiden budget
ter beschikking voor de aankoop van
algemene werken zoals cncyklopedie-
en en woordenboeken."
.. Wat centraal staat in ons beleid is

het kontakt met de andere instellingen.
De biblioteek zelf telt een 40ooo-tal
bocken en rond de 500 lopende
tijdschriften Om te kunnen beschik-
ken over de werken die we niet
bezitten. doen we een beroep op
andere instcllinacn .. ~
«Zo zijn we ~n-line verbonden met

een aantal internationale databanken.
zodat er automatisch literatuuronder-
zoek kan gedaan worden In België
hebben we vooral kontakten met de
biblinteken van het RlI('A en de lHA. en
met bepaalde dcclbibliotek cn van de
Ktlt. Het voordeel van deze biblio-
teken is dat 7.C snel werken De
univcrsitcitsbibliotckcn van Gent en
Luik hebben ook een aanzienlijke
koliek tic. maar re zijn eerder traag ..
.. Oaa rnaast hebben wc ook nog

vcelvuldiuc konta kien met de biblio-
teek van 11..:tTropisch Instituut cn met
bepaalde bcdrijfsbibliotckcn En als

we dan nog niet hebben wat we moeten
hebben, gàan we kijken .in Nederland
of in de British Library. De hoofd-
betrachting is om vlug te zijn, alhoewel
dat niet altijd lukt."

Gek
Veto: Hel opzoeken van werken die in
de hib zelf' aanwezig zijn, is niet
geautomatiseerd?
Egghe: ..Wij willen aansluiten op het
LlRtS-systeem. Daardoor zou ook
. onze eigen werking kunnen worden
geautomatiseerd. Maar dat dossier is
op dit moment nog hangende ...

Veto: Wat leen I u Uil, en voor hoe lang?
Egghe: «Er worden maksimaal drie
boeken uitgeleend gedurende drie
weken. Tijdschriften van de laatste
drie jaar worden niet uitgeleend.
Tesissen mag ik niet uitlenen aan de
studenten. Het gekke is dat tesissen
wel mogen worden uitgeleend aan
andere instellingen. Zo is het teore-
tisch denkbaar dat een student die hier
een tesis niet mag ontlenen, ze wel
krijgt door ze hier on line te bestellen."

Veto: Wij hoorden zeggen dat er tijdens
dl' eksamens Ie weinig stoelen en te
weillig studiekabinetten zijn in de bib?
Egghe: «Er moet ook nog plaats zijn
om ze bij te plaatsen. Op dit moment is
er al een nagenoeg volledige bezetting
van de biblioteek Overigens, men kan
van mening verschillen over de funktie
van een biblioteek. Volgens mij is een
biblioteek niet de plaats om voor een
eksamen te blokken Men kan trou-
wens tijdens de eksamens toch ook
terecht in de leslokalen, en bovendien
zitten de meeste studenten op kot ..
.. En wat die studiekabinetten be-

treft. dat is geen uitvinding van mij.
Tijdens de eksamens zijn dat echte
varkensstallen Het gebeurt dat de
kuisploeg weigert ze op te ruimen,
omdat re 70 smerig zijn ..

.rUV.' rlollens
Luk Purnelle

S.Co.Co
De werking van de verschillende
verenigmgen wordt gekoördineerd
door het Studenten Coördinatie Co-
mité (S.Co.Co), dat net als zij over een
eigen lokaal beschikt. De struktuur en
de samenstelling van dat S.Co.Co is
enigszins anders dan bvb, die van
Kringraad doordat er niet gewerkt
wordt met kring- ofverenigingsverant-
woordelijken maar met studenten die
binnen S.Co.Co zelf worden verkozen.
Die verkiezingen hebben plaats tijdens
één van de open Algemene Vergade-
ringen en eenieder die meer dan 3 keer
is komen meevergaderen mag stem-
men. Een en ander heeft tot gevolg dat
je als aktieveling binnen het LUC kiest
voor een engagement in ofwel de eigen
vereniging, ofwel S.Co.Co, maar zei-
den in beide.
S.Co.Co organiseert de algemene

i.uc-aktiviteiren als daar zijn de begin-
en eindtrimester-TD's, de doop en het
Luc-galabal. Ook de zgn. politieke
zaken worden door S.Co.Co behar-
tigd, o.a. via het organiseren van
referenda. De besluiten daarvan wor-
den dan wel door de vererugmgen
uitgedragen naar de verschillende
studierichtingen.
De studentenvertegenwoordigers in

de Raad voor Studentenvoorzieningen
worden noch door de verenigingen
noch door S.Co.Co afgevaardigd,
maar rechtstreeks verkozen door "het

Een zweem
Naast S.Co.Co en de verenigingen zijn
aan het LUC nog enkele andere
organisaties aktief. Daarin dient een
onderscheid te worden gemaakt tussen
de betoelaagde en de niet-betoelaagde
organisaties. Tot de eerste kategorie
behoren het koor en de religieuze
verenigingen. Anders dan de U.P. in
Kortrijk en ook wel Leuven is de
Universitaire Parochie in Diepenbeek
niet erg nadrukkelijk aanwezig. Ze
organiseert enkel zeer doelgerichte
aktiviteiten voor haar 10 tot 15 leden.
Haar tegenhanger, het Vrijzinnige
Limburgse Universitaire Genootschap
(VLUG) heeft dit jaar zelfs de deuren
van haar eigen lokaal (naast dat van
UP) moeten sluiten wegens gebrek aan
leden.
Tot de niet-betoelaagde organisaties

behoren de politieke verenigingen en
de klubs. Eerstgenoemden zijn zeer
schaars vertegenwoordigd. Er hangt
een zweem van NSV, terwijl MLD
nergens te bespeuren is. Anders is het
dan weer gesteld met de klubs, die tot
vorig jaar ook betoelaagd werden. '
Hun groepje bestaat uit Boves (":!:oals
in Leuven een zeer 'erge' klub"),
Klamme Hand (voor 99% genees-
kundestudenten), Tijl Uilenspiegel
(voornamelijk ekonomisten) en Carpe
Diem (studenten uit heel Hasselt met,
een overwicht aan wiskundigen). Hun
leden (een twintigtal per klub) behoren
uitsluitend tot het mannelijk geslacht
en zijn verder (waar hoorden we dat
nog?) vooral zoniet uitsluitend gericht
op het konsumeren van op alkohol
gebaseerde dranken. De regio Hasselt
is tenslotte ook gezegend met één
vrouwenklub, wier aktiviteiten ons
jammer genoeg duister zijn.

Ambachtelijk
Over de opkomst bij aktiviteiten
hebben onze informanten weinig te
klagen, hoewel er in Hasselt elke dag
wel wat te doen. is. Men volgt hier
klaarblijkelijk zeer nauwgezet wat de
verenigingen doen, Het publiek is dan
ook relatief uitgebreid, met zijn 900
i.uc'ers, z'n 1200 EHL-studenten, nog
eens 1000 leden van de Katholieke
Industriële Hogeschool Limburg
(KIHL) en verder de bezoekers van
talloze andere Hasseltse scholen. Voor
T.D.'s en dergelijke wordt dan ook
vaak naar" 't stad" getrokken, of naar
de iets dichterbij gelegen herberg
Villicus. In het gebouw van het LUC
zelf mag niet getapt worden, maar
voor lezingen, debatten e.d. wordende
zalen en aula's van de unief welwillend
én gratis ter beschikking gesteld, De
relaties met de rektor zijn dan ook erg
goed, zo goed zelfs dat het LUC instaat
voor het poetsen van het S.Co.Co-
lokaal (wat zitten wij hier nog met die
emmers en dweilen te doen?).
Ook op het vlak van onderwijs blijkt

de samenwerking tussen studenten-
vertegenwoordigers en akademici zeer
vlot te verlopen. Volgens éénvan onze
informanten zà vlot dat "wat wij hier
kunnen aan geen enkele andere instel-
ling kan". AI zal dat laatste wellicht
met een korreltje zout moeten worden
genomen.
AI bi] al maakt de georganiseerde

studentenbeweging aan het LUC een
vrij behoorlijke indruk op ons buiten-
staanders.. Misschien ,",'It te zeer
gericht op het ontspann.ngsleven en
met wat ambachtelijke trekken inzake
medebeheer. Van enige politieke wer-
king is slechts sedert een tweetal jaren
echt sprake, onder impuls van de
Vlaamse Studentenfederatie. Uit en-
kele straatinterviews blijkt bovendien
dat er door heel wat studenten wat
gelachen wordt met het S.Co.Codat te
ver af zou staan van de gemiddelde
student. Maar of dat werkelijk iets
nieuws is, valt ten zeerste te betwij-
felen.

Rudy Lanssens
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Rektor Verhaegen over het LUC

"Veel beter dan gevreesd,
veel slechter dan gehoopt"
Het LUC is een autonome, regionale, openbare universitaire

instelling. De doelstellingen zijn het verstrekken van
demokratisch en innoverend onderwijs, het verrichten van

wetenschappelijk onderzoek en het verlenen van dienstbetoon aan
de lokale Limburgse gemeenschap. Rektor Verhaegen vertoont
echter voldoende realiteitszin om in te zien dat deze doelstellingen
niet allemaal gerealiseerd werden. Daarom in wat volgt een
impressie van de Limburgse instelling zoals ze is, maar vooral zoals
ze had moeten zijn.

Het onderwijs aan de LUC is uitge-
bouwd als een dag- en werkkampus.
Zelfaktiviteit en zelfontplooiing van
de student staan centraal. Het ex-
katedra doceren bijvoorbeeld ligt lager
dan het nationaal gemiddelde. Zo'n
50% van het onderwijs wordt verstrekt
in seminaries, praktika en oefen zit-
tingen met maksimaal 24 studenten.
Alle lokalen werden trouwens volgens
die norm ontworpen.
De zelfstudie, het zelfstandig repro-

duceren en verwerken, impliceert het
werken met multi-mediale zelfstudie-
paketten, dat zijn volledig komputer-
en audio-visueel gestuurde kursus-
pakketten. De zelfstudiepakketren.
waarbij de student in z'n eentje een
bepaald onderdeel van een kursus
afwerkt, kaderen in een geheel waarbij
voor de 2de en 3de kan geneeskunde
getracht werd te komen tot een
zogenaamd geïntegreerd onderwijs.
Geïntegreerd onderwijs benadert min
of meer afgeronde gedeelten van de
studiestof. l,Qals l1.ijyoorbeç)f:tQrgaan-
systemen, op een logische en samen-
hangende manier vanuit de afzonder-
lijke disciplines. Geneeskundestuden-
ten werken bijvoorbeeld niet met
vakken als anatomie of histologie,
maar met multidisciplinaire systemen
of orgaansteiseis. In het eerste deel van
het akademiejaar komen bijvoorbeeld
alle facetten van het menselijk be-
wegingsstelsel aan bod, dan alle fa-
cetten van het kardiovaskulair sys-
teem, enzovoort.
Zo'n geïntegreerde onderwijsbena-

dering vergt naast een grote didak-
tische bekwaamheid ook veel overleg
van de docenten, bijvoorbeeld inzake
de gehanteerde evaluatiernetoden. En
overleg kost veel tijd, tijd die niet
altijd beschikbaar was, gezien de
meeste personeelsleden dienden te
starten onmiddellijk na hun benoe-
ming. Ten tweede vergt een geïnte-
greerde aanpak een grote inspanning
vanwege akademici die gewend zijn
uitsluitend binnen de lijnen van hun
eigen discipline te denken. "Het LUC
heeft mede daardoor gefaald in het
waarmaken van het geïntegreerd on-
derwijs. Er is geen echte integratie tot
stand gekomen, maar wel een vrij
goede koördinatie", konkludeert rek-
tor Verhaegen.

Management
Het LUC kent in tegenstelling tot het
merendeel van de Belgische universi-
taire instellingen een trimestriële inde-
ling van het akademiejaar of het
zogenaamde drie maal 10 weken
systeem. Na ieder trimester kan de
student een aantal eksamens afleggen.
Het akademiejaar bestaat dus uit drie
onderwijsperioden. de eerste twee

Klein

beslaan 10 weken les, een week blok.
een week eksamen en twee weken
vakantie. De derde onderwijsperiode,
op het einde van het akademiejaar
wordt gevolgd door twee weken blok
en twee weken eksamens. De studen-
ten beslissen telkens in de negende
week les of ze één, twee, meer of
helemaal geen eksamen zullen afleg-
gen. Volgens rektor Verhaegen heeft
dit 10-wekensysteem het voordeel dat
de student zelf aan management kan
doen. Per vak krijgt hij/zij twee
kansen per jaar. Verder leert de
student ook zijn puntenbeeld beoor-
delen.

Blanko
Aan het LUC werkt men met cijfers,
niet met kodes of halfjes of plusjes en
minnetjes. Het is erop of eronder. Een
10 is wat men noemt 'nauwelijks
voldoende', een 12 is een 'voldoende'
en 14 haal je wanneer je je van anderen
weet te onderscheiden. Tijdens het

demiejaar mag je een I
laten staan, maar in een bisjaar krijgje
pas een vrijstelling vanaf 12 én als je
50% op alle vakken behaalde. Aan het
LUC kun je met dit kredietpunten-
stelsel, net als in Amerika, in Iste kan
bis vakken van 2de kan afleggen. Mits
goedkeuring van de eksamenkommis-
sie weliswaar, want je moet op z'n
minst de basis gehad hebben.
Amerikaans is ook dat de pro-

gramma's van het LUC om de 4 jaar
aan evaluatie en herziening toe zijn.
Bovendien worden de lesopdrachten
van de protTen slechts voor 4 jaar
toegewezen, ook al werden zij ad vitam
benoemd. Een evaluatie inzake stu-
diebelasting, didiaktische kwaliteit en
andere is om de vier jaar aan de orde,
met andere woorden alles wordt terug
blanko en er is ruimte voor eventuele
programma herzieningen.

Middernacht
Een ander onderwijsaspekt waar rek-
tor Verhaegen prat op gaat is de
demokratisering. Het LUC werd ge-
durende JO jaar doorgelicht op gebied
van demokratisering en drempelver-
laging. De participatie van sociaal
zwakken lag in de fakulteiten genees-
kunde en tandheelkunde signifikant
hoger dan aan andere uniefs. Boven-
dien bleek uit het onderzoek dat 40%
van de studenten van buiten Limburg
afkomstig was.
Om te vermijden dat er zich aan het

LUC geen écht universitair leven zou
ontwikkelen worden zoveel mogelijk
Limburgse studenten er trouwens toe
aangezet om op kot te gaan. Verder is
de unief zelf 40% van de tijd open tot
10 uur 's avonds en 30% van de tijd tot
middernacht. Lezingen, debatten, op-
tredens en voordrachten worden zowel
's avonds als overdag georganiseerd.
Na 19.00u draait de hele unief, ook de
bib en dergelijke op jobstudenten.

Voor de Limburgse regio (Diepen-
beek ligt niet ver van Hasselt, Limburg
weet je wel) is het LUC een kleine KMO
met zo'n 200 man in dienst, beweert
rektor Verhaegen. Op de universitaire
kampus zijn trouwens een aantal labo-
ratoria en instellingen gevestigd die
met behulp van het LUC werden
opgestart. Zo is er het Dr. Willems-
instituut waarvan één van de LUC-
stafleden direkteur is en dat een 50-tal
mensen in medische researchprojekten
tewerkstelt, waarvan 90% met een
hoger diploma. Het Dr. Willemsinsti-
tuut ligt trouwens aan de basis vaneen
biotechnologisch bedrijf, Eurogene-
tics, dat met een Japanse multina-
tional samenwerkt. Verder is er nog
het WTCM, het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum voor de Metaal-
verwerkende nijverheid, dat in coa-
tings en oppervlakteveredeling gespe-
cialiseerd is, het Fonds voor technolo-
gisch onderzoek, waar een II-tal
mensen projekten ontwerpen voor de
industrie en de IMEC-cel die ons, hoe
kan het ook anders, vertrouwd in de
oren klinkt.

Hilde Devoghel

I.
Niet groter dan dat is mijn uniefke, zie, en dan had ge het moeten zien voor
ik kwam! (foto Pascal Grooten)

Veto sprak met Goetstouwers

De koop van Coens
De sodäle sektor ligt ons nauw aan het hart, maar dat hoorde

u onderhand al te weten. Ook in het Limburgs Universitair
Centrum hebben ze d'er zo een. Iets kleiner dan die van onze

Alma Mater, maar toch, hij mag er wezen. Veto zocht het hoofd van
de sociale sektor maar kon enkel dat van de administratieve dienst
vinden. Willy Goetstouwers vertelde ons vol entoesiasme over een
domein dat hem eigenaardig genoeg zeer vertrouwd leek. "Binnen
zo'n kleine universiteit moet Iedereen over alles iets weten
nietwaar".

Het LUC situeert zich temidden van
een "gemengde" kampus, pardoes
tussen (bijna) alle Limburgse hoge-
scholen van het lange type. Een
bewuste politiek waarop het sociale
beleid dan ook is afgestemd. Hoge-
scholen krijgen geen sociale toelagen
van de nationale overheid, zodat ze
zich ook geen eigen sociale sektor
kunnen uitbouwen. Het LUC heeft
echter een groot hart en stelde dan ook
haar infrastruktuur open voor de
buren: de Ekonomische Hogeschool
Limburg en de Katholieke Industriële
Hogeschool (beide met een kleine
provincietoelage). Hun studenten
kunnen bijvoorbeeld in het LUC ko-
men middagmalen, aan dezelfde voor-
waarden. Het verschil wordt door de
respektieve instellingen bijgepast. In
een kleine instelling moeten de kosten
beheerbaar en fleksibel zijn. Vandaar
dat het LUC geen eigen Alma of
huisvestingsinfrastruktuur heeft. De
kosten daarvan zouden al bij al toch te
hoog uitvallen.

Huisvesting
Geen eigen peda of koten dus, hoewel
die in '76 wel in overweging genomen
werden. De bouw van 80 à 90 kamers
werd op 40 miljoen geraamd zonder
het dan nog over de personeelskost
gehad te hebben. De kostprijs en een te
grote vraag noopten het LUC alterna-
tieven uit te proberen. De woontoelage
resulteerde hieruit. Iedere student
van wie de ouders tot 150% (12511'<
vanaf dit akademiejaar) van het in-
komen dat voor een studiebeurs in
aanmerking komt, verdienen, krijgt
een maandelijkse toelage van 810fr.
De omringende hogescholen kunnen
via het LUC aan dezelfde voorwaarden
huren.
Wat die huisvesting betreft valt

er zeker ook te vermelden dat er een
daadwerkelijke kontrole wordt door-
gevoerd op de kamers. Een speciale,

door de studenten uitgewerkte kom-
missie werd daarvoor op poten gezet.
Zij klassificeert de keten met als
kriterium het gebodene. Elk van de
kategorieën korrespondeert met een
bepaalde maksimumprijs, waaraan de
kotbaas zich moet houden.

Herman
Het restaurant en de kafetaria worden
niet door de sociale sektor uitgebaat.
Een heuse traiteur houdt er de touw-
tjes in handen. Het LUC leverde de
infrastruktuur, Herman bracht zijn
keuken mee en de boel draaide. Veto
hoorde de weeklachten van horden
studenten aan over de veel te hoge
kafetariaprijzen en het 0 zo slechte
eten. Hoe.zit dat daar? Het restaurant
met zijn maaltijdprijs van 145fr. (de
student betaalt 90fr. en de sociale
sektor subsidieert de rest) levert voor
de traiteur vrijwel geen winsten op.
Enkel door de meeropbrengsten van
het kaf kan de hele operatie ekonomisch
rendabel zijn. Ziedaar dé reden waarom
het kafetaria de gewone kafeeprijzen
vraagt, en waarom de twee uitbatingen
'liet gesplitst kunnen worden. Van
11.30 tot 13.30u wordt er wel met een
.ociale prijs van 16 fr. gewerkt en twee
derde van de konsumptie wordt tijdens
deze sociale uren verbruikt.
't:en andere uitbater moet er zeker

niet te snel verwacht worden, daar de
gehele keukenuitrusting van de trai-
teur is. Bij offertes van andere belang-
stellende uitbaters kan Herman steeds
onder hun prijs blijven want zij moeten
immers hun hele keukenuitrusting
inkalkuleren.
Wat de kwaliteit van de warme kcst

betreft kunnen wij de Limburgse
student alleen maar garanderen dat
het de vergelijking met Almafoodzeker
kan doorstaan, en dat de Veto-equipe
nog steeds in goede gezondheid ver-
keert.

Maar een sociale sektor omvat meer
dan eten en slapen. De fotokopie-
diensten voor het hele LUC vallen
onder haar bevoegdheid. De winst die
daarbij geboekt kan worden volstaat
net voor een "bijhorend" personeels-
lid. Verder zijn er nog de kulturele
aktiviteiten. Tot vorig akademiejaar
werden deze aktiviteitsgericht door de
Raad voor Studentenvoorzieningen
toegekend. Vanaf dit jaar beheert een
kultuurraad die gelden, doch die wer-
den gereduceerd tot 50000fr, minder
dan 20% van vorig jaar. De universi-
teitskoncerten worden vanaf nu ge-
sponsord door bedrijven, en gepromoot
door een prof. De rektor doet ook zijn
duit in het zakje door de gelden die hij
als gastspreker mocht omvangen aan
een sociaal doel afte staan. En dan zijn
er nog de fakulteitskringen, in het LUC
verenigingen genoemd. Ook zij moe-
ten zwaar inleveren: van I miljoen
naar 250.000fr.

Hoe zwaar moet het LUC nu
eigenlijk inleveren? Goetstouwers stelt
dat het LUC het grootste slachtoffer is
van de besparingswoede. Naar 401/;
van het oorspronkelijke bedrag. De
koop van Coens, want de door hem
gevreesde VUB krijgt door de gekozen
berekeningswijze nog 981/; van het
oorspronkelijke bedrag. De minister
had gewoon een hemelsgrote angst
voor protesten vanuit het vrijzinnige
..Brussel. Afdankingen vallen er in de
Limburgse sociale sektor niet te vre-
zen. De enkele personeelsleden die er
nu zijn. hebben ze er broodnodig. Wel
zullen wellicht kontrakten van een
bepaalde duur niet vernieuwd worden.
Goetstouwers wordt echt emotio-

neel wanneer hij het vervolgens heeft
over de kleintjes die altijd maar weer
de zwaarste klappen te- verwerken
krijgen. Steeds maar weer worden
vooral de onvolledige uniefs afge-
slankt in hun voordelen ten opzichte
van de grootsten Door de wet ge-
handikapeerd-n zouden echter door
diezelfde wet geholpen moeten wor-
den. Gelijke inlevering zou misschien
nog door de beugel kunnen. De
kleintjes zouden zich dan moeten
mogen uitbreiden in de zin die ze nodig
achten, maar laat dat nu net niet
mogen. Het LUC mag zijn onderwijs-
aanbod niet uitbreiden, mag bijvoor-
beeld geen licenties inrichten.
AI bij al zal het LUC zijn best doen

om de sociale sektor efficiënt te laten
funktioneren. Inleveren doet echter
pijn: van 20 miljoen naar 7,5 miljoen.
Een mens zou voor minder klagen.

Geert Coene
Luk Purnelle

Het. LUC is een klein universiteit je:
v~>n.g akademiejaar 863 studenten, E KMO
dit Jaar 793 (waarvan 780 gesubsi- en
dieerd). Hoewel de universiteit niet Hoewel het LUC een kandidatuur--
ver van de Nederlandse en Duitse instelling is, wordt er toch weten-
landsgrenzen ligt, studeren er toch schappelijk onderzoek verricht. Het
maar 26 vreemdelingen, waarvan 9 onderzoeksblok werd pas in '78 in
uit onze twee hogervermelde buur- gebruik genomen, nadat het onder-
landen. Er zijn zeven studierichtin- wijsnet was uitgebouwd. Sinds die tijd
gen waarvan geneeskunde de groot- heeft het LUC 26 doktorandi en 2
ste is. De anderen zijn biologie, ' geaggregeerden Hoger Onderwijs af-
chemie, fysika, wiskunde, informa- geleverd. Bovendien werken er mo-
tika en tandheelkunde. (GC) menteel zo'n 20 à 25 navorsers en

, bursalen.
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China in, China uit
. ,

Laat u geen oor aannaaien
eerst de eenvoudige, standaardelemen-
ten te fabriceren, om daarna geleide-
lijk te komen tot meer ingewikkelde
stukkenEen zeker eksotisme is ons westerlingen nooit vreemd

geweest. Verre landen, met wuivende stranden, het spreekt
ons wel aan. Geen wonder dan dat het meeste volk tijdens de

voorbije China-week op de 'kulturele' manifestaties (laten we de
gastronomische avond er ook bijnemen) afkwam. We mogen
daarbij echter niet uit het oog verliezen dat China ook nog op een
ander vlak een enorme aantrekkingspool voor het Westen vormt.
China, dat is immers die - met een zucht in de stem - 'markt van
een miljard'. En dat wekt interesse. De organisatoren mochten op
hun China-week dan ook flink wat, meestal grotere, ondernemingen
begroeten. Want de vraag is natuurlijk: hoe pakje zo'n markt aan ...
zonder je broek te scheuren?

Know-how houdt overigens meer in
dan bovenstaand voorbeeld zou laten
vermoeden Momenteel zijn bijvoor-
beeld een aantal management train-
ingsprojekten aan de gang, om de
Chinezen toe te laten zo snel mogelijk
de Kompetitie met ziehzelf en de
buitenwereld aan te kunnen -

./
Want het enige waar de Chinese

bedrijfsleider momenteel rekening
mee houdt, zijn de opdrachten. van de
Partij, als "ik moet zoveel produceren
en verkopen tegen die prijs" -
ongeacht dan nog of die prijs nu in
feite te hoog of te laag is. En er is
natuurlijk zoveel meer .

staan hebt, hen je de klo-, natuurlijk
Vandaar dat de meeste kontrakten

die tot op heden met China werden
afge,loten 'vcrkoopskontraktcn' lijn
Reil Tclcphone bijvoorbeeld gaat zich
niet in China vestigen maar lal de
Chinezen wel een fabriek, en alle
know-how en installaties die daarbij
horen, verkopen

De China-veroveraar vindt zich duv
met twee problemen gckonfrontccrd
I·.én: hoc gcraa k ik daar binnen? En
tWL'C: hoe /Org ik ervoor dat mijn
bedrijf niet al te veel risiko loopt
en financieel gezond blijft?

De grootste moeilijkheid bij dat
eerste probleem lijkt te liggen in het
feit dat er nooit een echte ekonomische
traditie bestaan heeft tussen China en
het Westen. China was (en is) immers
vooral een landbouwstaat. Industria-
lisering, pfff, dat was allemaal niet
nodig. En kontakt met het Westen?
Dat waren toch allemaal onbeschaaf-
de lummels, vond de keizer.

Hong-Kong
In verband met die aanwezigheids-
politiek kijkt de westerse kapitalist
overigens reikhalzend uit naar de
overname van Hong-Kong door Chi-
na, in 1989, Of omge~erd. Het zou
immers best wel eens kunnen zijn dat
niet China Hong-Kong, maar Hong-
Kong China overneemt, als we De
Standaard mogen geloven. Opgelet
dus, laat u geen oor aannaaien.

Een tweede manier waarop de
bedrijven zich pogcn in te kapselen
tegen mogelijke risiko's is door te
vermijden dat ze een meerderheids-
participatie moeten opnemen in het
geplande projekt Alleen Janssen Far-
macctica heeft dat op heden aange-
durfd Meestal komt de Staat echter
voor een groot gedeelte tussen. Op die
manier zorgt men dus vooraf dat men
heel goed ingedekt is, waardoor de
risikofaktor bijna tot nul kan' herleid
worden.

Nou ja, kiertje
Met de Kornmunistischc Revolutie en
Mau Tsc Dong is dat er niet heter op
geworden. Sinds Mao in 1976 echter ge-
storven is en de pragmatici van Deng
Xiaoping het heft weer in handen
hebben genomen is met de zogenaam-
de 'liberalisering' de venster op het
Wcstc terug opengegooid (nou ja, op
een kiertje gelet), vooral omdat de
partijtop nu aanvaard lijkt te hebben
dat IC het Westen nodig lal hebben om
tot ontwikkclinu te komen, e~ ook
ncrcill i" l!c\lond.:n daarloc enkele
ideologisc.:he principes. althanx voor-
lopig, in de ijskast te stoppen

Lode Desmet Driekàààningen. d. iekàààningen, geef mij 'ne nieuwe hoed,
- (foto Peter Vermeiren)

buitenlandse invloeden ondergaan.
Alexander de Grote heeft China
tijdens een van zijn tochten aange-
daan, de Romeinen hebben er een
winstgevende zijdehandel mee opge-
zet, maar de eerste echt grote kultuur-
schok betekende de komst van de
Portugezen. Sinds de komst van de
Portugezen hebben de Chinezen nog
maar moeilijk het onderscheid kunnen
maken tussen missioneringsarbeid en
imperialisme. De jezuïeten, waaronder
onze landgenoot Verbiest, zagen zich
later, bij hun aankomst, dan ook
gekonfronteerd met heel wat vijandig-
heid en angst. Ook de Chinese inge-
steldheid betekende een serieuze hin-
derpaal voor de verspreiding van het
christendom. Een Chinees voelt zich
namelijk veeleer een onderdeel van het
universum dan een individu. Het
christendom met zijn persoonlijke
God is hem een onbekend gegeven.
Bekend is het verhaal hoeveel moeite
het de missionarissen gekost heeft om
een Chinees ekwivalent voor het
woord God te vinden. Uiteindelijk
werd dan geopteerd voor het woord
dat, vertaald, luidt: 'baas' van de
hemel'.

Het huidige China heeft ondanks
haar recente liberaliseringsmaatrege-
len haar verleden niet verloochend.
Het land is nog steeds een landbouw-
staat en zal dat nog geruime tijd
blijven. De Chinese landbouwpolitiek
is wel eens vanuit het westen megalo-
manie aangewreven. We dienen er ons
echter wel degelijk van bewust te zijn
dat landbouw de motor van China's
ekonomische vooruitgang is geweest.
Zonder de grootscheepse landbouw-
hervormingen stond het land nog op
dezelfde plaats waar het na de Keizer-
tijd stond, temidden van de andere
ontwikkelingslanden.

Libbrecht rondde af door te wijzen
op de meest in het oog springende
positieve eigenschappen van China:
werkkracht, arbeidsetiek en zelfbe-
wustzijn. De Europeaan zal zich in zijn
ekonomische interesse voor China
goed moeten integreren in de Chinese
denkwereld, wil hij enige kans op
slagen maken. Het belangrijkste is
echter dat hij onthoudt dat h- , tijdperk
van de kolonialisering definitief voor-
bij is. De Europeaan heeft tenslotte
het ei van Colombus niet uitgevonden.

Jan Antonissen

Paardebil
Rij dit alles 7.<11het u overigens ook wel
duidelijk geworden zijn dat enkel grote
bedrijven op die markt een serieuze
kans maken Kleine en Middelgrote
ondernemingen (KMO's) kunnen zelfs
de initiële prospektiekosten al niet aan
(Peking heen en terug kost al gauw
SOOOOfr), laat staan de rest. Tenzij ze
een heel verkoopbaar produkt hebben
natuurlijk (fietspompen of rijstkom-
metjes bijvoorbeeld)

Het derde grote probleem in de
handel lilet China is de prijs die ze je
voor je produkt zal (kunnen) laten
hetalen Dat komt omdat het enige wat
wij eigenlijk aan China te verkopen
hebben onze know-how is, waarvan de
prijs veel moeilijker vast te stellen is
dan van Boomse bakstenen of de
runderen, paarde bil goedgevleesd.

Immers, als de Chinese partijtop
plots denkt dat ze eigenlijk een beter
Kommunikatiesysteem nodig heeft,
dan zeggen IC niet: Bell, lever ons eens
een I nOO-tal telefooncentrales, maar
wel: Bcll, leer ons hoc we die spulletjes
moeten maken Want anders blijven ze
natuurlijk ter plaatse trappelen

Aan de andere kant zijn ze bij Bell
ook wel slim genoeg (7e zoudcn
trouwens wel eens problemen kunnen
krijgen met de NATO, remembcr Pé-
gard) om niet in één keer al hun
spitstechnologische kennis te verko-
pen aan China Wel zal men de
Chinezen stap- voor stap leren om

China is als porcelein
kertijd. Er zijn hoge bergen en uit-
gestrekte woestijngebieden. De laatste
twee hebben al voor heel wat proble-
men gezorgd in de Chinese geschie-
denis en doen dat nu nog. Een
landelijk kommunikatienet uitbou-
wen, een gemeenschappelijke ekono-
mische markt ontsluiten, een centrale
gezagsinsta nt ie organiseren, het is
allemaal geen sinekure. China is een
land dat tendeert naar het Ikoalisme
mede omwille van zijn ongunstige
ligging en klimaat. "Je ziet wat er
gebeurt als je op de verkeerde plaats in
de wereld terecht komt", grapte Lib-
brecht en daarmee was hij bij het
tweede punt van zijn betoog beland:
het socio-ekonomische.

vervolg van p. I

De zogenaamde liberalisering van de
laatste tien jaar - vanaf het ogenblik
dat Deng Mao opvolgde'- zou, vanuit
het oogpunt van de oscillerende bewe-
ging wel eens zijn terugslag kunnen
krijgen. Zijn de harde reakties op de
recente studentenonlusten daar al een
voorteken van?

Daarmee zijn de: problemen echter
niet van de: baan Want je mag nu wel
handel drijven. maar met wie van die
één miljard Chinezen ga je: dat doen '!
('hina i~ een berg. zei iemand. met aan
de: voet honderden weuact je:, die
__hijnbaar naar de top -I~ilien En
sommiuc doen dat inderdaad ook
Maar vele 'andere: evengoed niet Zo
kunje heel goe:d drie jaa~'lang met een
Chinees lilten praten, om dan uitein-
delijk tot de konstatatic te komen dat
je de vcrkeerde vast hebt

Koml daar nog het ingewikkeld
pnrtijxtclscl bij, waardoor iedereen
steeds nog even een telefoontje hoger
moet plegen voor hij ka n beslissen, en
het feil dat, éénmaal de onderhun-
delingen op gang lijn gekomen.je ook
over de nodige 'savoir-luirc' moet
beschikken om die: tot een goed einde
te brengen Want het verschil tussen
ou/e twee werelden blijft nutuurlijk
!!n.HlI

Barbaren
De Chinezen hebben zichzelf altijd als
het middelpunt van de wereld be-
schouwd. Het is met hen zoals met de
oude Grieken: vreemdelingen zijn
barbaren. Mao, bijvoorbeeld, zei lie-
ver ten onder te gaan aan isolationisme
dan zich te mengen iii" de wereld-
politiek. Mede daardoor kreëerde
China een waas van mysterie en
eksotiek rond zich. China is een
enigma, en om er enig inzicht in te
verwerven bouw je best een struktureel
patroon op.

Libbrecht noemde zijn uiteenzetting
een opsomming van strukturele ele-
menten, konstanten in. de geschiedenis
van China. Ten eerste het topografisch
aspekt van China. China is kwa
oppervlakte even groot als Europa en
kent ckstreme hitte en koude tegel ij-

China bestaat voor 80% uit boeren,
800 miljoen mensen dus. Ze hebben
het er niet getroffen: de kleinste
klimatologische tegenslag bezorgt
hen, omwille van de schaarse voedsel-
voorraad, honger en armoede. De
Chinese technologie en industrie staan
nog niet ver genoeg om dergelijke
tegenslagen op te vangen. Technologie
is er altijd al een proces van vallen en
opslaan geweest, van trial en error,
zonder veel grote sprongen voor-
waarts In hun zelfgenoegzaamheid
hebben ze zich vaak afgewend van de
Westerse technologie en een eigen
oplossing voor hun eigen problemen
gezocht. Iemand parafraseerde het
ooit als volgt: "Ze waren met zovelen
dat ze het buskruit wel moesten
uitvinden". Kortom, China is techno-
logisch flink achterop ten opzichte
van Europa. Libbrecht waarschuwde
echter voor westerse superioriteit:
eigenlijk heeft China na de Keizertijd
erg weinig de mogelijkheid gekend om
een moderne staat uit te bouwen. Het
land is immers vanaf 1919 tot 1949
voortdurend in een of andere oorlog
verwikkeld geweest.

Risiko-Iand
l.cn tweede grote groep problemen in
vcrhand mei de 'China iradc' simeert
lieh op het financiele vlak I:erst en
\ ooral kost alleen al het leggen \ an
konrakten met China. het overen weer
rei/en, het vcrblijf aldaar en de
mark tprospck t ic. handen \'01 !!eld

Welbegrepen
De China-week is een gemeen-
schappelijke organisatie van Eko-
nomika, AlESEC en de KUL. AlESEC
(Association des étudiants en scien-
ces économiques et commerciales) is
een internationale studentenorgani-
satie met nationale en lokale afde-
lingen. Haar doel is een band te
leggen tussen de student en de
bedrijfswereld, tussen de teorie en .
de realiteit. Dit gebeurt voorname-
lijk door middel van internationale
stageprogramma 's. Via deze uit-
wisselingsprogramma's kunnen
Belgische studenten een stage doen
in buitenlandse bedrijven; terwijl
buitenlandse studenten omgekeerd
in Belgische bedrijven terecht kun-
nen.

Anderzijds hebben de lokale af-
delingen ook hun eigen projekten,
zoals bijvoorbeeld nu de China-
week. "Met aanlokkelijk entoesias-
me zoemen onze bijen hun projekten
ineen", zo kan je lezen in een

tijdschrift van AIESEC-Leuven. De-
ze vergelijking is niet eens zover
gezocht. Ook bijen hebben maar één
doel voor ogen, namelijk zoveel
mogelijk honing te vergaren. Enga-
gement in AlESEC gebeurt veeleer
dan als belangeloze inzet ook uit
een welbegrepen eigenbelang. Niets
voor niets of alles heeft zijn prijs, dat
is zowat de gangbare filosofie van de
gemiddelde ekonomie-student. En
daarmee passen ze toe wat ze in hun
lessen leren.

AlESEC heeft een voorliefde voor
groots opgezette, prestigevolle pro-
jekten en, het dient gezegd, deze zijn
meestal degelijk georganiseerd. Bij
de organisatie van de China-week is
ook Ekonomika op de wagen ge-
sprongen. Wellicht omdat ze zo
haar bedenkelijke reputatie van
bierversasser wat kan opkrikken
door het prestige en de glans die de
China-week afstraalt. (JB)

Maar daarnaast lit je ook met het
kil dal China nog steel!> een ri-ik o-
land i-: net als de Sovjet-Unie en de
landen van Zuid-Amerika bijvoor-
beeld 'Risi ku-land' wil vooral le!!gen
dat de ondernemers vermijden ook
maar één cent in China te investeren
(dil wil /eg!!en door er land te kopen ol
een Iubrick re bouwen. oldoorcrcigcr
machines naar toe IC brengen). omdat
IC nooit zeker lijn of IC die altijd en op
ieder ogenblik zullen kunnen rekupe-
reren

China en de wereld
China is grotendeels zijn eigen gang
gegaan doorheen de geschiedenis,
maar heeft uiteraard ook een aantal

ZO I(HI het hij voorbeeld kunnen
gebeuren dat binnen een jaar of \ ijf de
ideologische fundamentalisten weer
aan de macht komen in China.
beslissen OJll onmiddellijk alle bedrij-
ven te nationaliseren en de buitenlau-
der, tcruu te sturen naar waar re
vandaan iwamen Als je dan voor
meer dan zoveel miljoen installaties

Ere die ere toekomt: zo is het maar net!
Zo heeft Gallo de strijd tegen AIDS afgekondigd.
Zo heeft Veto zich vorige week aan een zetfout bezondigd.
En zo krijgt Jeroen Revalk nu een vermelding in 't vet
Bij de foto van Gallo in de vorige gazet!



Eenmalig optreden

Graham 'Chapman
in Leuven

Uitstel is geen afstel. Tij-
dens de Week van de on-
behaaglijke komedie (12-

16 januari) werd de Engelse
komiek Graham Chapman door
het noodweer in Zuid-Engeland
verhinderd om naar Leuven te
komen. Morgenavond (20 febru-
ari) brengt hij zijn solo-pro-
duktie in uitgesteld relais in de
Leuvense StadsschouwblJ[g.
Voor de gelegenheid wordt liet
hele gebeuren omkaderd door
Kamagurka en Herr Seele, ook
aloude bekenden van de Week.

Het is de eerste keer dat Chapman met
zijn show het Kanaal oversteekt rich-
ting Europese vasteland. Chapman
maakte jarenlang deel uit van het
intussen bijna legendarisch geworden
gezelschap Monty Python's FlyingCir-
cus (tesamen met mensen als John
Cleese en Terry Gilliam), een gezel-
schap .dat nog nauwelijks geïntro-
duceerd hoeft te worden. De humor
van Monty Python is een komisch
genre op zich geworden. Op hun best
zijn ze wanneer ze zich in het enge
keurslijf van een bestaand verhaal
wringen en dan beginnen te jongleren
met bekende verbale en non-verbale'
clichés en stijlen. Een 'pervers' spel
met citaten en allusies op alle nivo's.
The life ofBrian is Monty Pythons her-
interpretatie van het Krisrus-verhaal,
vertrekkende van de vraag: wat zou er
gebeurd zijn indien de Drie Koningen
zich van stalletje vergist hadden? De
legende vim Köning' Arth'ür ëii de
l1äOëi'SViiri de ronde tafel op zoek naar
de Heilige Graal is het uitganspunt
voor de absurde en speelse Monty
Python versie waarin Chapman de
figuur van Koning Arthur voor zijn
rekening neemt
De nu vijfenveertigjarige Graham

Chapman lijkt enige afstand genomen
te hebben van zijn Monty Python-
periode. In zijn one-man show is er van
de vitaal fysieke en verbaal absurde
humor minder te merken. De show is
voor een groot gedeelte opgebouwd
rond vraag en antwoord. Vragen van
het publiek en antwoorden van Chap-
man. "It can sort of wander any-
where", merkte Chapman op in een
interview, "but similar sort of topics
seem to come up because,l suppose, of
who I am and what I've done and so
on. But we can get into some quite
unexpected areas as well." De Monthy
Python periode is een vaste topic, een
periode die Chapman visueel illu-
treert met video-clips. Er worden
eveneens vragen gesteld naar het
privéleven van Chapman, vragen die
hij geenszins ontwijkt: zijn engage-
ment in the gay rights movement. zijn
alkoholisme en zijn ontwenning, zijn
vriendschap met Who-drummer Keun
Moon die in 1978 overleed ...
Het "optreden van Chapman in

Leuven zal enigzins aangepast worden
aan de veranderde kontekst. Om dat
Chapman als privépersoon in Vlaan-
deren minder bekend is, zal de nadruk
minder komen te liggen op het
vraaggesprek tussen publiek en artiest,
als wel op meer autonome sketches.
Ook Kamagurka en Herr Seele zullen
in het optreden betrokken worden.
Over het optreden zelf is er verder
weinig te zeggen. Het is niet aan ons
om de loop ervan vast te leggen. Op
zijn minst wordt het een unieke
konfrontatie met een modern komiek,
zijn humor, zijn werk en zijn per-
soonlijkheid.

_c;J;.~q.J ans

voor wetenschappen .n UZ Gast-
huisberg (gratis busdienst vanaf
kampus Heverlee). Om 19.30u de-
bat over de beroepsmogelijkheden
van de Wina-student (waar of
wanneer? U vraagt ons teveel).
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Romanla
• do 19/2: om 21.00 u fuif "30 jaar
Romania" in Braodway.
• vr 20/2: om 11.00 u brunch in
Domus.
• ma 23/2: om 20.00 u welspre-
kendhèidstornooi tussen profes-
soren in Mykene.
• di 24/2: om 16.00u filmnamid-
dag in MSI. Om 21.00u cocktail-
avond in Mykene.

VTK
• vr. 20/2: 0'11 21.00 u Arenberg
Galabal in Arenbergkasteel Hever-
lee (ink. 300/400).

Wlna
• vr 20/2: om 21.00 u Wetenschap-
pen Galabal in Salons Georges
(ink. 150/200).
• ma 23/2: om 19.3~ f~t;;-
jaren voetbalkompetitie 11i-2Iw.
Om 21.00u kantus (Wina-week) in
RC.
• wo 25/2: om 19.00u kafee-spor-
tentornooi in RC.
• do 26/2: om 9.00u industriedag

• Wil degene die donderdag 5/2 in de
sneak mijn portefeuille gevonden
heeft, zo vriendelijk zijn die terug te
bezorgen: Gert Grieten, Ruelensvest
15. Dank. .

• Verloren op 29/1 omg. Tiense- (De
Valk - Psych. Inst.) Vlamingenstr. -
Alma 2 - V. Even-, Vesaliusstr.: grijze
handschoen uit stof/leer. Jan Van de
Velde, Ridderstr. J8, Leuven. Pint
voor vinder.

• Te koop: Roland cube 40K Synth
versterker Zgan 12000. Z.w. Renaat
Mattheus, Consciencestraat 9, of tel.
011/88.24.56.

• Te koop: kleur TV Philips middel-
groot scherm 56 cm, OK voor distribu-
tie, 8000 fr. Voor 1500 luchtbevochti-
ger voor grote kamer. Bel na 18 u
016/26.02.39.

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

• Gewetensbezwaarde gezocht. Op-
dracht: meewerken aan voorbereiding
wereld kongres ekon. geschied. en on-
derzoek in werkgroep (in I. Van Even-
str. 23 10k. 02.59).

Stadsschouwburg Leuven reservaties:
016/22.21.13.
Vrijdagavond 20 februari, aanvang:
2030 uur Prijzen: 250-220-180,
220-180-150 (met Stuc- of TTT-
kaart).

Humor is inte/lektuele arbeid, en dat wil deze heer gerust geweten hebben. Aangezien hij echter Engelsman is
manifesteert hij zich als verstandmens middels een pijp.

AD VALVAS

Blos
• 21/2: ganse dag Biosonthaaldag
in het Leuvens Zoölogisch en
Plantkundig instituut.

Germanla
• zo 22/2: om 20.30u vrij podium
in de fak.
• ma 23/2: om 14.00u klassieke
namiddag in de fak. Om 21.30u fin
de siècle nacht in de VAC (Munt-
straat) (ink, 50/60).
• 24/2: om 14.30u poëzienamid-
dag in de fak. Om 20.30u proffen-
kwis in de kleine Aula.
• 25/2: om 21.30u oldies-TD in
Broadway (met Scorpio) (ink. 50/

~'-• 26/2: om 11.30u koffie koekjes-
koncert in L&W 8ste verd. Om
14.00u Top 56en playbackshow in
de fak. Om 21.00u Cocktailavond
in de fak.
• 27/2: om 14.00u Rikkie's dikke
schijvennamiddag in de fak.

LBK
• do 19/2: om 20.00u algemene
raad in LI 00.42. Om 21.00 u video-
night in de fakbar (gratis).
• do 26/2: om 21.00 u optreden van
de rockgroep "Akkoord" in de
fakbar.

Hlstoria
• do 26/2: algemene vergadering
over aanpassing statuten om 20u
in de praatkamer.

Kilo
.24/2: om 20.00 u klassieke avond
in L&W 8ste verd. (60/80).

Pedagogische kring'
• do 19/2: om 20.30 u ploegver-
gadering in Peekaa, vergaderzaal
1ste verd. Iedereen welkom.

ZOEKERTJES
• Verloren: lange gouden ketting met
sol-sleutelhanger. Wil de vinder deze
aub, tegen' fikse beloning, terugbe-
zorgen aan Katleen T., Leopold Van-
derkelenstr. 4.
• Gezocht: ik verzamel alle verpak-
kingen van chokoladerèpen Cöte d'
Or. Breng ze tegen vergoeding bij
Nicolas, Geldenaaksevest 112.

• Verloren op vrijdag 6 februari,
tussen Parkpoort en Acco: zwartle-
deren boekentas. Gelieve terug be-
zorgen. Beloning. Z.w. Kurt Moors,
Prinses Lydialaan 63, Heverlee.

• Ik zoek al lang naar de live-versie
van Talking Heads "Heaven" (B-kant
op maxi "Slippery People") om op te
nemen. Briefje in bus? Hendrik De-
lagrange, Naamsestr. 42 zal u eren ...

~C!l
een blad om te verslinden

------,------------- Ir~-----------~OEKERTJE :

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Zoekertjes I,\ndcr kornrncrcrecl oogmerk (gczocht. gevonden. verloren. c.d.) 'IIn grati~: andere (te koop. IC huur.
nk wcrk ) worden betaald naargelang de ruimte die IC mncmcn I/le WO'ICr). De redak ue behoudt zrch hel recht

luur urn ">C~CrlIC' niet te plantsen.
Crchnuk omlcrvt.i.rnd roo-tcr. I teken per va k rc. I vakje tu-ven de woorden. Zcndcn au n ot al~clcn(lp',Melcr"IQ,115

• Gevonden: splinternieuwe telecard.
Eerlijke eigenaar kan ze komen halen
bij Stefaan, Schapenstraat 13. Opge-
let: alleen de eerlijke eigenaar!

• Een paar zwarte handschoenen
gevonden op dinsdagavond 1012,
21.15u nabij Vaartstraat 13. Af te
halen bij Ludwig, V. Decosterstraat
51.

• Wanted: tutor for teaching me
German. I am an English-speaking
student who wants to begin Gerrnan
language studies. Will pay going price.
Contact Parnela Eisenbaum at Nobel-
straat 3, ground floor,

• Tekstverwerking - daktylografie
- z.w. Ridderstr. 6 Leuven. Tel.
016/23.50.64.

• Te koop: bierglazen, pinten 20 fr,
toog 500 fr, zetel van 200 fr, grote tafel
1000 fr, luster allerlei. Broekstr. 151,
Hev. Park 22.98.21.

• Je bent jong en je bent homo. Dan
is er voor jou de Leuvense Studenten-
werkgroep Homofilie De Roze Drem-
pel. Onthaal elke donderdag van 20 tot
22 uur, p.a. JAC, Amerikalaan 3, tel.
22.85.82.

• De leraars van Olv-kollege Tonge-
ren komen woensdag 25 feb. naar
Leuven in de Universum, 2de verd.
vanaf 20 uur. Oud-studenten wordén
verwacht. Men zegge het voort.

• Verloren: gouden armbandje met
naam en geboortedatum. Aub terug te
bezorgen bij Suzanne V. Parkstr. 70.

• AI uw typwerk. elektronische
schrijfmachine. Griekse en wisk. ka-
rakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders, 011/43.20.82.

• Te koop: programmeerbare drum-
machine Roland TR 606. Elektr. gitaar
Vanrage. Bevr.: Guy, Minckelerstraat
134, Leuven.

• Van 8 t.e.m. 13 april gaan te
Florennes de Transit dagen, geweldloze
verzetsdagen tegen atoomraketten
door. Voor meer info over deze
transnationale aktie-zesdaagse kunt u
terecht op het volgende adres: Transit-
dagen, Bijlokevest 151, 9000 Gent.

• Ik rijd elke week tussen Turnhout-
Leuven. Wie wil er tegen vergoeding
mee? Z.w. Ingrid, Tiensevest 186 na
19u.

10BF
20 BF
30 BF
40 BF
50 BF
60 BF-------------------------------------~
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Debat landbouw-Natuurbehoud

Eten of ademen
Zoals niet werd aangekon-

digd in Veto (het berichtje
kwam veel te laat binnen,

dat zal ze leren) ging op dinsdag
tien februari een debat door met
als tem: 'Landbouw en natuur-
behoud, vriend of vijand?' Het
honderdtal aanwezigen was dan
ook nagenoeg volledig afkomst-
ig van de organiserende Land-
bouwkring Anderzijds, wie leest
er nu in godsnaam de berichtjes
in Veto

In de duidelijke hoop op polarisatie en
hijgevolg vcrhitte disk ussie« waren
..preker .. uitgenodigd met totaal ver-
..chiliende achtcrurond Zoals dat dan
nog wel eens gebeurt, vloeide er
betreurcnvwaardig weinig hlocd : niet
alleen guvcn twee sprekers forfait.
maar diegene die wel kwamen vcrrnc-
den bewust olonbcwust echt in te gaan
op huidige. konk rctc problemen Het
wa-. dan ook eerder een vrij makke
gcdachtenwi"eling dan een echt de-
bat

I-Iandikaps
Dl' bocren bonder Dclvaux, die tic ,pit,
mocht afbijten. /cuc al dadelijk de
teneur door een algemeen hetoog te
houden over de landhouw als 'cko-
norni-che aktiviteit' die als zodanig tot
rnukvimulc efficiëntie gedwongen i, en
du-, geen enkele handikap 10U kunnen
vcrdragen. wil IC kunnen ,tand houden
op de l.uropc-,c markt Bijgevolg kan
IC /ich op de haar toegemeten ruimte
met niets anders bezighouden In
hoeverre natuurbchoud een handikap
iv. zei hij echter nier.tenzij door zouder
er \ crdcr op in te gaan re stellen dat de
kla"cring van een landschap fataal i,

voor de landbouw De waarde van
oude kultuurlandschappen relativeer-
de hij sterk: wat ook de vorm van de
crin bedreven landbouw, een landelijk
landschap lal altijd wel 'mooi' blijven

.Jan Vcrboven cn Mark Dccester.
dic voor dc natuurbcschcrming spra-
ken, bleven evenzeer op de vlakte,
maar warcn misschien wel beter gedo-
kumentccrd, lij het dan nogal eenzij-
dig Hun berekening van het aantal
hekrare dat vrijgemaakt zou kunnen
worden voor natuurreservaten als de
overproduktie in de I G bestreden zou
worden door grond uit produktie te
nemen. kon Dclvaux eenvoudig pare-
ren door er op te wijzen da ter sinds de
laatste wereldoorlog 300 000 hektare
landbouwgrond verdwenen zijn in
België, terwijl er nog altijd maar 6000
hekrare natuurreservaat zijn Boven-
dien is er in het dichtbevolkte België
absoluut geen overproduktie. tcrwijl
de meeste grond er eigcnlijk te goed is
om uit produktie te nemen

Parkwachter spelen

Meer moeite had Delvaux echter met
de Nederlandse suksessen - met
staatssteun - in het kombineren van
landbouw en milieubeheer, waar Mark
Dccester nogal op hamerde Volgens
hem was op dit moment dc aanvanke-
lijk ook in Nederlandse landbouw-
middens beswande weerzin om 'park-
wachter te spelen' omgcslaan in regel-
recht entoesiasme 'Hij kwam daarbij
tel kcns terug op dc 'geïntegreerde
landbouw', een eveneens in Nederland
ontstaan modewoord waarmee ccn
soort landbouw bedoeld wordt die de
kennis van de ckologische evenwich-
ten tussen gewas en parasiet gebruikt
om minder in te moeten grijpen met
grondbewerkingen en pesticiden De
recultuten zijn volgens velen nogal

pover, maar dat leek geen van de
panelleden te (willen) weten. Hij maak-
te overigens een nogal opmerkelijke
blunder door het toedienen van vijftig
kilo aktieve stof aan pesticiden 'nor-
maal' te noemen.

Professor Gulinck van de Land-
bouwfakulteit sprong al even erg van
de hak op de tak als deandere sprekers
- het is dan ook onmogelijk in één ar-
tikel alles wat gezegd werd te reprodu-
ceren - maar gaf dat tenminste zelf
toe. Hij drukte er sterk op dat land-
schappen 'gemaakt' worden. Zo had-
den de middeleeuwse landbouwmeto-
des waarschijnlijk een enorm eentonig
landschap tot gevolg, en is één v.iln de
mooiste reseraten in Nederland - de
hangende vervuiling van het grond-
recente IJsselmeerpolders. Dat deed
de natuurbeschermers en de modera-
tor, professor Jef Van Assche, weer
opmerken dat biotopen als holle
wegen en hoogveen tientallen tot
duizenden jaren nodig hebben om zich
te ontwikkelen - waarbij ze overigens
voortdurend elke polemisering meden.

Mest
Er kwam pas een beetje leven 'in de
brouwerij toen het publiek vragen
mocht stellen, onder andere door de
obligate emotionele aanval op de
Boerenbond (annex niet geheel ter
zake doende verwijzing naar hormo-
nenschandalen en zure regen), maar
vooral doordat er toen wel werd
ingegaan op hete hangijzers als mest-
overschotten en de ermee samen-
hangende vervuiling ~an get grond-
water. Hier skoorde Delvaux weer een
paar punten met het aanhalen van de
veel geringere verontreiniging in het
Turnhoutse vergeleken met de streek
van Leuven terwijl er toch een groot
mestoverschot is.

Het stroompje vragen droogde ech-
ter na niet al te lange tijd ook op, zodat
het gesprek een zachte en natuurlijke
dood sticrf De sprekers kregen hun
fles porto en gingen tevreden naar
huis, evenals waarschijnlijk diegenen
die veel verschillende standpunten
wildcn horen Wie veel koherentie
zocht lal ze echter wel niet gevonden
hebben

Tuur Ruytjens

Zoek de door moderne landbouwtechnieken gemuteerde levensvorm in dit idyllische landschap.
(foto Peter Vermeiren)

Donderdag 19 februari
12,00 u. TEKSTPROGRAMMA Aan en uit (over liefdeen nog van diedingen),

Frank Degruyter, 8ste verd. L&W, inkom gratis, org 14-daagse rond seks.
en relatievorming.

20,OOu. KONCERT Ensemble Oude Muziek van het Lemmensinstituut o.l.v.
E. Van Nevel, in Herestraat 53, org Lemmensinst.

20.00u. SHOW Up With People, Beat of the Future, in Philipszaal-Leuven.
20.30 u, FILM Singing in the rain van Gene Kellyen Stanley Donen (zang en

dans), in 't Stuc, org 't Stuc, ink. 60/80.

20,3Ou. GESPREKSAVOND Mgr. Daelemans, Prof. R. Burggraeve, Prof. M.
Hellemans over allerlei aspekten van het katoliek onderwijs, in Kleine
Aula.

20.30u. LEZING Partnerkeuze, ideaal of illusie, door Plet Nijs, in Aud. Ves.
04.17, inkom gratis, org. 14-daagse rond seksual. en relatievorm ing .

20.30 u. KWIS Interfakultaire sportkwis geleid door Leo Van der Eist (Club
Brugge), in Grote Aula, ink. 40 (+ sticker), org. Sportraad.

2O,30u. FILM Nosferatu, eine Symphonie des Grauens van F.W. Murnau
(Filmmonumenten), Aud. Ves., ink. 60/80, org. DAF.

20.30 u. VIDEO Whoever says the truth shall die (over de moord op Pasolini),
in Vaartstraat 16, ink. gratis, Homo & Lesbiennecentrum.

Vrijdag 20 februari
20.3Ou. OPTREDEN Graham Chapman, omkadering door Kamagurka en

Herr Seele, org. Week van de onbehaaglijke komedie en Humo, in
Stadssc houwburg, inkom: 250/220-220/180-180/150 (Stuc en TTT)

Maandag 23 februari
20.30 u. VIDEO Gelijkmakeréén/3van Jef Cornelis, in 'tStuc, org. 'tStuc, ink.

60/80.
20.30 u. FILM Jules et Jim (François Truffaut). in Aud. Ves., ink. 60/80, org.

14-daagse rond relatievorming en seksualiteit.

Dinsdag 24 februari
19.30 u. FILM Ivans jeugd en Stalker van Tarkovski, gevolgd door een lezing

door S. De Bleeckere, in Aud. Ves. 02.17. ink. 160/130, org. Nieuwe
Filosofische Kring.

20.30u, LEZING Autonomie, inzet en trouw, door Alfons Van Steenwegen, in
Aud. Ves. 00.17, ink. gratis. org. 14-daagse rond rel. en seksual.

20.30 u, PERFORMANCE Kamagurka en Herr Seele, in RC (Alma 111), ink.
100/150, org. Wina.

21.30 u, OPTREDEN LSP-band met Bart Peeters en Walter Grootaers tvv vzw
Wonen, in Manhattan, ink. 150 (vvk. 120).

Woensdag 25 februari
12.00u. NAGESPREK over de lezing van A. Van Steenwegen, in kapel Van

Dalekollege, ink. gratis, org. 14-daagse rond rel. en seksual.
20.00u. KONCERT Harmonieorkest van het Lemmensinstituut o.l.v. Karel

De Wolf, in Herestraat 53, org. Lemmensinst.
20.30u. TEATER Tegen de tachtig, van Mug met de Goudqn Tand, in 't Stuc,

org. 't Stuc, ink. 180/220.
20.30u, FILM La Salamandre (A. Tanner), in Aud. Ves., ink. 60/80, org. 14-

daagse rond relatievorming en seksualiteit.
22.00u. KONCERT Kwintet van het Brussels Konservatorium, in RC (Alma

111), ink. gratis, org. Wina.

Donderdag 26 februari
20.00u, LITERATUUR Start kursus Vernieuwing in de internationale

literatuur na 1950 (10 donderdagen), in 'tStuc, org. univ. werkgr.
literatuur. -

20.3Ou. DOKUMENTAIRE The miracle of Life (van Nilsson, Erikson en
Löfman, in Aud. Ves., ink. gratis, org. 14-daagse rond rel. en seksual.

20.30u. FILM The Goldrush (Ch. Chaplin) (Filmmonumenten), in Aud. Ves.,
ink. 60/80, org. DAF.

20.3Ou. VIDEO Una giornata particolare, in Vaartstraat 16, ink. gratis, org.
Homo & Lesbiennecentrum.

21.30u. OPTREDEN The Scabs (voorprog: Wina-songfestival-groep). In
Broadway. ink. 150/200, org. Wina.

Allemaal feestjes leven en die 7e1f, moeilijk te mobili-
seren lijn voor eigen a ktivitcucn

zich tot doel om van de week een heuse
feestweek te maken die niet enkel de
winees niobiliseert maar die ook de
andere studenten interesscert Het is
een gevarieerd programma en bevat
voor elk wat wils Op sportief gebied
lijn er de finales van de interjaren-
kompetities voet- en volleybal en is er
een kaffecsportcntoernooi Voor de
show-liefhebber komen Kamagurka en
Hcrr Scclc en is cr cen opu -dcn van dc
Scabs met in het voorprogamma de
\\'INt\ songfc,ti\ algroep Voor de ge-
rutfineerden komt er een kwintet van
het Brus-.c}, konsen atoriurn en voor
de oudcrcjaar-, 1\ inczcn en \\ eren-
<chnppcrv i" er een industriedag gr-
\ olgd door een debat over de beroeps-
mogelijkheden \ an de \1 ince Dl' wc ck
wordt ingezet met het w ct cnvchuppcn-
Galahal en wordt hesloten mct. w a:
had je gedacht. een lil

(;ERMANIA - 19R7 Fin de Siècle
Voor Gcrmania reden genoeg om hun
jaarlijkse feestweck een tikkeltje de-
kadenter te maken dan andere jaren
Niet allccn een herdenking van dc
vorige fin de sièclc maar ook als een
soort inleiding op de nieuwe Het
programma is zoals altijd weer 70

opgebouwd dat wie de moed heeft
om aan alles mee tc doen halfweg (70

rond woensdag dus) gcgarundccrd
doodv alt Een kort 0\Cf licht

Zondagavond is cr een \ rij podium:
Voorloper, en Varianten spelen samen
met hun voorloper ... de l.vergrccns. en
een paar andere groepen de Fa k plat
De Fakbewoners worden gratis \ un
oordopjes voorzien Maandag staat
volledig in het teken van de tin de
siècle 's Narniddags klassieke muziek

in de I-uk cn "s avonds de eerste nacht
\ un de fin de sièclc (\'1\( . Muntstraat)
(iermania lorgt voor het gepaste
dckor en u lorgt er gewoon voor dat u
pa"end gekleed bent

Dinsdag begint met de dagelijkse
brunch in de Fak en daarna de voor
echte germanisten onmisbare poëzie-
namiddag Van rasechte performers
tot schuchtcre voorlezers, we hebben
7C allemaal 's Avonds is er een
proffen kwis waarin ook dit jaar de
slimste proffen hun hersenen zullen
tcntoon stellen Woensdagmorgen een
andcr soort brunch: eerst lopen dan
fretten. Joggingontbijt dus. 's Namid-·
dags snookeren ot \ oei ballen om ..,
avonds goed fit te lijn voor Senrpio's
en Gcrrnunia's oldic-, TD (Broadway)
Donderdag na de brunch klassiek
koffiekoekjeskoncert op de achtste
verdieping van het Erusmusgcbouw cn
daarna Gcrmania's top 56 annex play
back-wedstrijd in de Fak 's Avonds
gokken tcrwijl je drinkt ofv ice versa in

de gocktaiItent, de Fak. Vrijdag de
laatste brunch en goede muziek op
Rikkies-dikke-schijvennamiddag. Wie
er na deze week nog echt goed uitziet
krijgt het gloednieuwe Germania-
shirt 0

De Wina-Week

WINA is een bescheiden fakulteitskring
uit de ,t reken \ an Hcv erlcc die de
vt udcntcn in de Wl-kundc. de l Nfor-
m.uiku en de NAtuurkunde groepeert
DC/e I.. ring met lijn 560 leden uit 700
studenten is in grootte vcrgelijkbaar
met het Bocrckot en \ oen dus in
Heverlee het k ring-pclcton aan na de
vrx-mactunc Dele studenten Lijn te
t~peren ab rustige \\ erkers die zeker
nict opv allcn in het Leuvens uitgangs-

Dergelijke kenninsmakingsschets
was tot twec jaar tcrug dan ook de
bedoeling van de wlNA-dag Deze dag
bestond uit een rceksinformatiestands
om u wegwijs te makcn in wat WINA
was, wat IC deed en watje er kon docn
On1\\ ille van het geringe sukses van
zulke dag werd dit vorig jaar nict meer
georganiseerd In de plaats hiervan
werd het idee van een \\'INA-weck
opgC\ ut die niet langer tot doel had de
buitcnvtaundcr-, te informeren maar
\\ el de \\ inccs te mobiliseren Deze
\1 eek bestond uit een reeks kleinen:
ukt ivucitcn die, ietwat teveel inspeel-
den op de afwezige kreativiteit van de
doorsnee \\ inccs Men vlaagde er dan
001.. niet in het grote .publick te
t rek ken

Bij de \ crk iC/ingl'n \ 'In \ ong laar
stelde het intu-ven \ erkovcn prc-idium (PS)


