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Betoging
Sinds het afbrokkelen van Armand Pien is het
erg gesteld met het weer. Herfst in de zomer,
herfst bij het vallen van de bladeren en herfst in
de winter. Maar er komen Nieuwe Winden:
een nieuwe lente, een nieuw geluid, een
spetterende BetÖging op donderdag 7 decem-
ber. Tegen de verhoging van de Alma-prijzen,
onder meer. Afspraak aan Alma 2 om
20.00 u.

Civiel
AI dient het land ons niet, wij moeten wel het
land dienen. Of toch een deel van een deel van
ons: wie mannelijk is en de baard in de keel
krijgt, mag een oproeping voor het vaderland
verwachten. Wie daarenboven kiest voor een
"alternatief voor de legerdienst" kan op pagina
7 lezen wat hem te doen en te laten staalLeuvense Overkoepelende Kringorganisatie
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Kijk goed: de tralies zitten aan de binnenkant. (Foto Filip DutoiJ)

Peda's tussen twee uitersten

Half-pension met kuisheidsgordel
Een van de meestbesproken

aspekten van het studenten-
leventje, is het 'op kot zit-

ten'. Een pak eerstejaarsstudenten
- en niet alleen eerstejaarsstuden-
ten trouwens - antwoorden op de
vraag "waar zit je op kot?" met een
beduimeld gezichtje dat ze niet 'op
kot', maar 'op peda' zitten. Een
aantal zijn nog explicieter: ze zitten
'op de Just'. En meteen tast elk
toehoorder vol medelijden naár
zijn zakdoek.

Het Justus LipsillS"kollege, tussen twee
Dijle-annen en de Minderbroederstraat
gekneld, beeft een hardnekkige reputa-
~. Een maagdenburcht voor jongens,
een kollektieve kuisheidsgordel. En wel-
licht heeft de Just die reputatie niet eens
gestolen. Meer nog, de president en de
subregenten van het kollege - ze noemen
zichzelf de begeleidende staf - zijn best
trots op het ietwat traditionele karakter
van hun peda.

Het Justus Lipsius-kollege is duidelijk
toegespitst op eerste kanners. Van de
honderdvijftig kamers wordt normaal
gezien twee derde door eerste kanners
ingenomen. Die kamers worden in
~gorde van inschrijving toegewezen.
De vijftigtal hogerejaars die jaarlijks
willen blijven, laten zich dus gewoon in
het rijtje plaatsen.

Sluitingsuur
Maar het kollege mikt duidelijk op
eerstejaars, "en voor die eerstejaarsstu-
denten kan een sluitingsuur nuttig zijnn,
aldus de president van Justus Lipsius-
kollege, professor Vermeersch. "Voor

ouderejaars is het zinloos, maar we doen
het voor de eerste kanners". En voor de
ouderparen die zoonlief niet zo best
vertrouwen, en die hem via de Just
langer uit het kafee weten te houden.
Maar dat wordt er niet w snel bijge-
zegd.

Wel heeft de staf van het kollege dit
jaar ingezien dat' een sluitingsuur om 23
uur 30 echt te vroeg is. Als je naar een
filmvoorstelling om 22 uur wil gaan
kijken, haalje het al niet meer. En daar is
dan eindelijk iets op gevonden. Het is
een moeilijke bevalling geweest, want
zowel een nachtwake als het bijmaken
van honderdvijftig sleutels was duidelijk
te duur. Tenslotte is een svsteem met een
beurtrol uitgedacht: het kollege gaat om
half twaalf dicht, maar om 24 uur, om OÓ
uur 30 en om 1 uur komt een student de
deur nog eens open maken. Als Felix in
het meisjescentrum er de brui aan geeft,
kunnen ze bij de Just nog eens om
nieuwe ideeën.

Meisjes
Nog beruchter is de Just wellicht om-
wille van de behandeling van het andere
geslacht. Als meisje mag je er de gangen
niet op. Wil je één van de bewoners
spreken, dan is daar de spreekkamer het
geschikte oord voor. Nou ja, geschikt.

Merkwaardig is dat het beruchte
'verboden voor meisjes' nergens op
papier staat. Bij het begin van het
akademiejaar krijgen de bewoners wel
een blad vol inlichtingen en een uittrek-
sel uit het reglement, maar daarin wordt
met geen woord over vrouwelijk bezoek
gerept.

Nochtans wordt over dat weigeren
van vrouwelijk bezoek binnen het kol-
lege vaak genoeg gediskussiëerd. "De

enige reden", aldus een lid van de staf "is
de wens om een hoop drukte te vermij-
den." En aangezien er geen andere
dwingende redenen zijn, is het probleem
ten allen tijde bespreekbaar. Maar je mag
wijzigingen niet overhaasten. En het
trouwens goed dat er een brede waaier
peda's is, van uiterst losjes tot enigzins
traditioneel. Het argument dat er met
een waterdichte jongenspeda en met een
waterdichte meisjespeda niets meer kan
gebeuren, daar lachen we eens mee,
want dat heeft niets met de zaak te
maken." Tot nader order wordt alle
vrouwelijk bezoek op de gangen dus
diskreet naar de spreekkamer verwezen,
Alle? Nee. af en toe loopt er vrouwelijk
bezoek voor de subregenten door de
gangen. Telkens aanleiding voor enige
wrange hilariteit.

Enquête
Het Justus Lipsius-kollege is de enige
Leuvense peda die konsekwent half-
pension aanbiedt. De prijs voor de
kamer wordt naargelang het inkomen
van de ouders berekend. maar opgetrok-
ken met zowat 40.000 fr. per jaar. de
prijs voor het ontbijt. het avondmaai en
de mogelijkheid voor een vieruurtje. Het
avondmaal komt van de Alma. maar is
iets duurder. want het moet nog opge-
warmd worden en er is personeel voor
de vaat te doen.

Studentenvoorzieningen dacht dus op-
die avondmaaltijd in het Justus Lipsius-
kollege te kunnen besparen. De staf van
het kollege had het echter niet zo
begrepen. Het avondmaal zou onmis-
baar zijn voor de sfeer die over het
kollege hing. De avond refter is namelijk
de ontmoetingsplaats hij uitstek.

En om naar de steun van de studenten

Kalkoenen
De kerstvakantie heeft zo z'n eigenheidjes.
Kalkoen op tafel is lang niet het enige. Zo
cirkuleren er rond die tijd ook steevast bood-
schappen van Rust en Vrede. Alle aktiviteit valt
dan ook stil. Zo bijvoorbeeld betogingen, VOrig
jaar was dat in Leuven althans zo. Maar dan
heb je Mexico nog niet gezien. Pagina 3

Sedes
Als je wil weten wat de pot schaft, loop je best
niet te vaak de Sedes binnen. Daar moet je
namelijk een waslijst exotische dinges ontcij-
feren. Sedes is immers een tijdje geléden (zo
bliksemsnel loopt onze berichtgeving nu een-
maaL) omgetoverd in een "exotisch restau-
rant", Voor wie de weg erheen nog niet vond:
een rondleiding op pagina 2.

Het kiesgedrag van
kandidatuurstudenten
Hoehebben de studenten van de KU Leuven op 13 december

1987 gekozen? De vraag lijkt simpel maar het antwoord is dat
helemaal niet.' De professoren Jaak Billiet en Luk Huyse

hebben, in samenwèrking met onder meer professor Theo Van der
Waeteren (Toegepaste Wetenschappen), in de week nà de verkiezingen
hierrond een enquête gehouden. De enquête werd gehouden in de
fakulteiten Rechten, Sociale Wetenschappen en Toegepaste Weten-
schappen (Burgerlijk Ingenieurs). Deze cijfers werden aangevuld met
gegevens van de Ekonomische.Hogeschool Limburg (EHL) en de VUB.
Telkens werden kandidatuur studenten' ondervraagd. Voor de meesten
onder hen was het de allereerste keer dat ze naar de stembus gingen. In
onderstaande tabel werden de resultaten samengebracht: de verdeling
van de geldige stemmen voor de Kamer. We merken' hierbij op dat de
enquête zeker geen volledig beeld geeft van de KUL-kandidatuur-
studenten omdat het onderzoek slechts enkele fakulteiten betreft. De
cijfers voor Criminologie moeten bovendien met de nodige omzichtig-
b~(t"gèlntt;lpreteerd worden aangezien bet hier slecbts gaat om 45
ingevulde formulieren. Een uitgebreider verslag van deze enquête vind je
op pagina 6. (DW IHW)

Sociale Crimi- Burg. Ekon. Knack 13 dec.
Wtnsch Rechten nologie Ing. (EHL) 18-24 j. Vlaand.

Agalev 29,8 13,2 22,2 11,5 14,7 16,5 7,3

SP 13,9 9,1 17,9 3,6 10,0 24,6" 24,2

VI Blok 1,7 2,8 8,9 2,0 3,2 3,0

VU 13,3 15,5 15,6 16,7 16,1 12,6 12,9

CVP 23,7 30,3 17,8 35,5 26,3 23,2 31,4,
PW 13,3 26,7 15,6 26,6 27,8 14,2 18,5

Ander 3,3 1,2 0,0 2,0 0,9 1,0

- --
Aantal (179) (502) (44) (246) (437)

Tabel 1 : Verdeling l'an de geldige stemmen voor de kamer per fakulteit.

in haar strijd voor het behoud van het treffend dat vele Torres-bewoners hun
avondmaal te polsen, organiseerde de hele Leuvense karrière lang op dezelfde
staf een enquête. Met voor het kóllege peda blijven. Alleen als ergens iemand
bemoedigende resultaten: zowat twee afgestudeerd is, komt een kamer vrij. Op
derde van de Just-bewoners waren van de meeste gangen zitten dus slechts een
mening dat het avondmaal moest blij- paar eerste kanners.
ven. en riepen de staf op te blijven De sfeer in Camillo Torres heeft
ijveren voor het behoud van dat avond- vooral met je eigen gang te maken. Er
maal. en indien nodig het ontbijt en het zijn wel een paar centrale voorzieningen
vieruurtje maar op te offeren. Is het - een bar. een stripbib. een video-klub _,
misschien omdat men in de Just volgens maar de voornaamste ontmoetingsplaats
een beurtrol wordt uitgenodigd aan de blijft de keuken op elke gang. Opschieten
tafel van de president? , met je je medebewoners kan soms een

dwingende noodzaak zijn, want de
isolatie van de koten is barslecht en een
kabaalmaker kan de sfeer dus grondig

CamiIlo Torres
Op het eind van de Brusselsestraat ligt
mastodont Carnillo Torres. Een peda
voor een kleine vijfhonderd studenten,
voor iets meer dan de helft jongens.
Torres wordt vaak als de goedkopere
peda bestempeld. Niets is minder waar.
In Camillo Torres worden de huurprij-
zen van de pietepeuterig kleine koten op
precies dezelfde wijze berekend als in de
andere peda's van Studentenvoorzienin-
gen, in vijf inkomensschijven namelijk.
Alleen bet Pauskollege, het Heilige
Geest-kollege en Leo XIII hebben een
apart statuut.

Torres gaat meestal door voor een
reuze-gezellige peda. Het is dan ook

verpesten.

Op de gangen van Camillo Torres
wordt in ieder geval wel bezoek van het
andere geslacht toegelaten. Meer nog, de
bewoners van Torres gaan prat op het
gerucht dat de vroegere rektor De Somer
ooit zou hebben beweerd dat in Camillo
Torres het sperma van de trappen
stroomt. Zo'n vaart zal het wel niet
lopen. Maar dat 'op peda zitten' per se
zoveel beklagenswaardiger isdan 'op kot
zitten', is in sommige peda's te betwijfe-
len.
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mane gevoelens juist te voorkomen. Lees
er Spijker maar op na.
Polarisatie binnen de studentenwe-

reld? Daar zijn we het ten dele met Veto
eens. Spijker heeft niet de pretentie een
overkoepelend orgaan te zijn of te
worden; het is een medium van mensen
die cynisch en tóch vrolijk tegen het
leven aankijken. Jullie echter zijn wél
overkoepelend en daarom hebben wij
het recht vast te stellen én aan te klagen
dat Veto zich opnieuw situeert tussen De
Morgen en Klein Links, vooral omdat
jullie van ánze centen genieten. Hierop is
van Veto nog steeds geen antwoord
gekomen; Veto doet of haar neus bloedt.
Elementaire beleefdheid tegenover uw
lezers is toch wat anders!
Eén vraagje nog? Waarom de hele

'problematiek niet in een debatvorm
gieten? Maar ja, vrije meningsuiting kan
wellicht maar van één kant komen.

Bart Laeremans,
Praeses NSV-Leuven 1987-88

lC\ll\1 '

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

op Leuvense (studenten)aktualiteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

komt overeen met ca. 1 getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in
principe ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze
ons bereiken.

De Grauwe
Graag wou ik even reageren op de
commentaren van de Veto-redaktie naar
aanleiding van het interview met Prof
De Grauwe, verschenen in Veto 'nr. 10.
'Simplistisch', 'een hol vat', 'kultuurbar-
barij', termen die niet van de lucht zijn,
zowel in het redaktioneel als in het
cursiefje 'De Kamermethode'.
Ik geloof nooit dat De Grauwe het zo

bedoeld heeft dat ekonomische rendabi-
liteit, in casu van een publiek transport-
systeem, een doel op zich is. De
rendabiliteit bepaalt echter wel de rand-
voorwaarden binnen dewelke het in
stand houden van een systeem verant-
woord blijft. En ekonomische rendabili-
-teit hoeft niet eng geïnterprteerd te
worden. Om het cru te stellen: kijk niet
naar de balans van de NMBS maar naar
de totale onkosten en baten van het
spoorwegnet voor onze maatschappij.
Onder het laagje humor in 'Dé

Kamermethode' over De Grauwe zit een
kapitale denkfout verscholen: eigenbe-
lang betekent niet noodzakelijk hetzelfde
als geld. Wellicht onderyindt De Grau-

we meer persoonlijk, immateriële vol-
doening in zijn werk als prof dan in een
baan in de privé. Eigenbelang kan ook
slaan op immateriële zaken.
U vindt het bevreemdend dat de

ideeën van De Grauwe zoveel belang-
stelling in de media krijgen. Past dit niet
perfect in de veranderende tijdsgeest?
Keynes is dood, Hayek is springlevend ...
Zowat iedereen raakt er stilaan van
overtuigd dat de.techniek van de bodem-
loze vleespotten, van de subsidies-uit-
strooiende ministeriële hofhoudingen,
onhoudbaar isop lange termijn, misbrui-
ken uitlokt en bovendien het beoogde
doel mist. Zeker in een tijd waarin de
staatsschuld zo hoog opgelopen is dat
wijzelf onze kinderen en onze kleinkin-
deren met deze erfzonde zullen belast
blijven. Tenslotte nog dit: de ideeën van
Veto vormen een prima illustratie van
het eigenbelang als motor van het
ekonomisch proces. Dromen over
160.000 fr. studietoelage als sublimatie
van. het groepsegoïsme. In ·zekere zin is
Veto een van de meest conservatieve
krantjes uit dit Koninkrijk.

Luc Van Braekel

Sedes

Nihil novi soep sole
e huidige drang naar exotische aangelegenheden is een feit.
Alleen de minder begoeden trekken nog naar Holland of de
Ardennen, de rest spendeert zijn vakanties en zijn geld in

Madagaskar, of desnoods in Tibet. Het aantal Leuvense Sinologen - de
frisse kerels en hupse meiden die Chinees leren - is in twee jaar
verdubbeld, en Oosterse Filologie en Slavistiek, bij uitstek de groepering
van mensen met een hang naar exotisme, vormt onderhand de op één na-
grootste kring van Letteren en Wijsbegeerte. De titel van dit artikel is
Latijn. Geen kat kookt nog autentiek Vlaams. Ook in Sedes,' de
exklusieve Alma-zetel op 200 meter van Alrna 11,moet je al ernstige
inspanningen leveren vóór je de taalbarrière van de maaItijdaankondi-
gingen doorbreekt. Op naar het onnoembare voeder.

Iedereen heeft wel eens zin de voorbije
vakantie terug in de eigen nostalgische
herinnering te brengen. Uitstekende ma-
nagers als ze zijn, speelt de vzw Alma
(studentenrestaurants, weet u wel) daar-
op gretig in. Begin cjit akademiejaar
kreeg Sedes, de Rijzende Zon in de
Vlamingenstraat, een heel nieuw aange-
zicht. Waarheen U ook met vakantie
geweest bent, U kan in Sedes met een
gerust hart terug de sfeer opsnuiven.

Pizza
Italië bijvoorbeeld. Studenten-spaghetti-
freaks walgen langzamerhand van de
slierten die ze zelf op tafel zetten, vooral
eerstekanners met alleen het KAV-
kookboek en de recepten uit het recent-
ste 'Kun je mij de weg naar de unief
wijzen -vadernekum van 's Meiers-
straat 5 in de hand. Allen naar Sedes
dus; daar ontvouwt zich elke woensdag-
avond een heuse pizzeria. Spaghetti's,
pizza's en lasagnes in alle vormen en
kleuren. De inrichting is meer dan
luxueus: gezellig kaarslicht, aangepast
dekor, soms een heus Italiaans strijkje
dat vol verve en zonder rondgaande
hoed 0 Sole Mio en Bella Ciaà brengt.
Je waant je terug ginderachter.
Het is echter allemaal niet zo simpel.

Het overdonderende sukses van die
tema-dagen in Sedes brengt met zich
mee dat je in de aanloophal een tijdje de
typische Alma-stank (van de afwasma-
chines, schijnt) mag opsnuiven vóór je
aan je voer geraakt. Geen ramp natuur-
lijk, maar in de andere Alma's kom je
dan gewoonlijk wel iemand tegen'die je
kent. Terwijl in Sedes de behuizing 0 so
gesellig maar 0 so klein is, en hét publiek
idem dito, dat je al een héêl uitgebreide
kennissenkring nodig hebt om daarvan

iemand in de Sedesgangers terug te
kunnen vinden. Bovendien is de, verder
overheerlijke, pizza soms aangebrand
(en krijg je geen andere), verspreidt de
alomtegenwoordige spaghetti af en toe
een onmiskenbare kwalijke geur, duurt
het een poosje voor je water uit de
waterspuwers krijgt, en speelt het voor-
noemde okkasionele strijkje zo entoe-

Er werden vorige week Ve-
to's ontvreemd. Wij stelden
met u vast dat het ging om

duizenden exemplaren en dat er
systematisch te werk is gegaan. Wij
juichen daar niet om,

Uiteraard lopen wij niet over van
enthousiasme over uw pennevruchten
maar wij hadden geopteerd dit probleem
op een iets meer intelligente manier aan
te pakken: via o.m. onze Spijker de
studenten op de hoogte stellen van jullie
eigenlijke drijfveren en druk uitoefenen
op de andere studentenverenigingen en
op de akademische overheid.' En dit
begint reeds zijn vruchten afte werpen!
Het louter weghalen van Veto vinden wij
evenwel kinderachtig, achterbaks, totaal
ondoeltreffend en ruikt sterk naar cen-
suur. Overigens hadden wij geen enkel
belang bij het scheefslaan van deze
Veto's: over óns stond er ditmaal géén
artikel in.
Wellicht is de Veto-redaktie exact op

de hoogte van de identiteit van de ware
daders, maar tracht ze NSV gewoon in
een slecht daglicht te plaatsen, omdat wij
het waagden de"'Veto-redaktie te be-
schuldigen van marxistische propagan-
davoering en Rector DiLlemans te vra-
gen de subsidies aan Veto stop te zetten.
Toch heeft men zich in de 's Meierstraat
van' strategie vergist: door het massaal
verspreiden van anti-NSV-pamfletjes en
dito affiches waren de Veto-mensen
rasechte NSV-propagandisten. Nog
nooit was het aantal sympathiebetuigin-
gen voor NSV-Leuven zo hoog als na de
vermeende NSV-aktie.

siast dat je je zelf meegenomen gespreks-
partners niet eens meer verstaat.

Boglári
Dat zijn echter voor het overgrote deel
struikelblokjes die je in de overige
Alma's ook wel ontmoet, en die je erbij
neemt omdat daar tafelen nu eenmaal
goedkoper is, en bovendien passen ze bij
het ware studentenleven. Wat Sedes
echter zo uniek maakt, is de talenkennis
die er wordt tentoongespreid. Het va-
rieert van Egri Bikaver (Stierebloed,
Hongaarse wijn, nvdr) via Tagliatelle ala
Salsa de Tonno over Boglári Muskotály
tot Noix de Porc de Lausanne en
Kéknyelü (droge witte). Je gaat dus
beter gewoon naar de toonbank, je kiest
daar op het zicht of op de tast een
maaltijd uit, en je bidt dat het lekker
moge wezen. De herinneringen aan
Griekenland of Maleisië, waar je óók
niet wist wat je aan hel eten was, komen
gegarandeerd terug. Smakelijk, overi-
gens.

Lut De Boel

Your MBA at the
Rotterdam School of Management
The Rotterdam School of Management of the Eras-
mus Unlverslty Is a leading academie Instltutlon for
management educatlon In Europe.

The school offers a two year International MBA program in
General Management in the English language leading to the
degree Master of Business Administration. The program re-
quires a fulJ time involvement for two years.
If you consider yourself a talented graduate in engineering,
natural sciences, social science, law or arts (work experience
is recommended) and if you're interested in an international
career. fiJI in the form for more information.
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I Name: I
I Address: I
I City: I .~
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I Country' I~I . ~

$end it to Erasmus University Rotterdam School of II Management - Attn. Anita Noordzij - Burg. Oudlaan 50 I
I 3062 PA Rotterdam, The Netherlands
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De feiten
NSV krijgt de schuld in de schoenen
geschoven enkel en alleen op basis van
het feit dat drie van onze schachten in het
restaurant Sedes aan de haal gingen met
een kleine 150 Veto-exemplaren. Zij
hebben deze nummers, die ze wilden
gebruiken voor een stunt op de doopcan-
tus, dadelijk teruggegeven, maar worden
nu voorgesteld als vulgaire boeven die de
hand hadden in het verdwijnen van
6000 Veto's. Door de publikatie van een
- achteraf genomen - foto probeert Veto
een haatcampagne tegen hen op te
starten. Problematisch voor Veto is, dat
wij uit die drie schachten nog steeds niet
hebben kunnen loskrijgen wat ze met die
150 nummers juist wilden doen. Vol-
gend jaar rouden hun opvolgers wel eens
tot het zeer subtiele idee kunnen komen
om de stunt nogmaals uit te halen.
Veel erger dan de vage beschuldigin-

gen vinden we de manier waarop de
Veto-redaktie onze eigenlijke standpun-
ten weergeeft. Zo wordt, als een epithe-
ton omans, stelselmatig "VLaams Blok-
ideologie" bij NSV gevoegd. Waarop
men zich hier baseert, wordt in het
ongewisse gelaten. Nochtans zijn er
naast VLaams Blok-leden ook verschil-
lende VU-leden bij NSV (enkele jaren
terug was zelfs de Leuvense praeses een
VUJO-militant), hebben een heleboel
leden helemaal geen partijkaart en zit er
hier en daar zelfs -een Van Rompuy-
aanhanger tussen.
Ràcistisch ideeëngoed ? Hiervan kan

de Veto-man helemaal geen voorbeeld
meer geven. Is pleiten voor een terugkeer
van de meerderheid der niet-Europese
gastarbeiders, in ons én hun belang,
racistisch? Is opkomen tegen stemrecht
voor vreemdelingen racistisch? Is de
Parti Socialiste dan racistisch? NSV is
alvast tégen iedere vorm van rassenhaat
en tégen racisme, en wenst zulke inhu-

Nvdr: Wat een toeval toch dat; net
wanneer wij drie NSV-ers betrappen bij
het stelen van Veto's, een paar uur later
blijkt dat nagenoeg alle Vetos verdwe-
nen zijn. Als je beslist iets 'straf te doen,
en het mislukt, zou je dat beter toegeven
in plaats van alles af te wentelen op
enkele 'schachten: Overigens: wij sidde-
ren nu al bij de gedachte dat de "stunt
met 150 Vetos" voor herhaling vatbaar
is...

Wat Spijker betreft: we zien er
tegenop om aandacht te besteden aan
een pamfletje dat ernaar streeft om alle
initiatieven in diskrediet Ie brengen die
streven naar een menswaardiger samen-
leving. Spijker doet dit, en nog wel in
termen van "gastarbeiders behoren niet
tot ons volk" en verwijten aan ons adres
dai er anti-racistische affiches ophangen
in de 's Meiersstraat.

U zou graag een debat aangaan met
Veto0verde hele kwestie. Vetogaat geen
enkel debat uil de weg, met ernstige
gesprekspartners.
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onmisbaar.

De laatste tijd wordt op deze FKK op
zijn zachtst gezegd heel wat kritiek
geleverd. Vooral de akademici laten zich
hierin niet onbetuigd. Zo zou de FKK
teveel subsidie verlenen aan een ideolo-
gisch eenzijdige strekking alsook aan
zogenaamd moreel onduldbare organi-
saties. Enigzins verbazend is deze hetze
toch wel. Vooreerst is zulke kritiek een
aanval op de vrije meningsuiting te
Leuven. En bovendien is het door
eenieder die met de werking van de
FKK vertrouwd is, gekend dat de
ideologische strekkingen op evenredige
wijze op de vergadering vertegenwoor-
digd zijn.

Maar het belangrijkste blijft toch dat
men erin is geslaagd zowel de erken-
nings- als subsidiekriteria op een formele
basis te schoeien. De kritieken zouden
terecht zijn als zowel bij erkenning als
subsidiëring beroep werd gedaan op
inhoudelijk eenzijdige kriteria. Nu wor-
den echter alleen bij de erkenning twee
inhoudelijke kriteria geformuleerd, die
formeel door de wet worden onder-
steund: in die zin worden racisme, fysiek
geweld en alle daden die indruisen tegen
de universele verklaring van de rechten
van de mens, niet geduld.

Enkel door een dergelijke, strikte
werkwijze blijft de FKK de plaats bij
uitstek om principes als vrije meningsui-
ting, openheid en verdraagzaamheid te
blijven ondersteunen. De hetze en ver-
dachtmaking tegen dit orgaan zijn dan
ook louter ideologisch: zolang men dit
niet aangrijpt om een strukturele boycot
van de FKK te organiseren, kunnen we
enkel maar verheugd zijn dat onder
andere ook de akademische overheid
zich openlijk meldt op het forum van
politieke diskussie en maatschappelijke
bewustwording. Geert Van Eekert

Voorzitter FKK

Vrije Vereni_gingen

Pit de rode cijfers ERKENNING VRIJE VERENIGINGEN
1988

teitskringen, waaronder de meeste stu-
denten in het Leuvense ressorteren. Die
kunnen op hun beurt bij verschillende
geledingen van de koepel voor subsidië-
ring gaan aankloppen, of voor het
genieten van een aantal voordelen.
Er zijn in het Leuvense ook heel wat
organisaties van studenten die zich
.expliciet richten op maatschappelijke
bewustwording, die zich met andere
woorden mengen in de politieke diskus-
sie binnen onze samenleving. In een
universitaire gemeenschap moeten ook
zulke organisaties - door de band 'vrije
verenigingen' genoemd - mogelijk zijn
en blijven. De aktiviteiten die deze
verenigingen oprganiseren, zijn echter
grotendeels verlieslatend, brengen in sé
niets op. Ter ondersteuning van deze
aktiviteiten werd eertijds binnen de
begroting van de sociale sektor geld
vrijgemaakt. De verenigingen dienden
rechtstreeks aan de Raad voor Studen-
tenvoorzieningen hun subsidie-aanvraag
in. Daar werd.dan de verdere procedure
afgehandeld.

Een tijdrovende en energie-opslor-
pende bezigheid voor een vergadering
die als eerste taak het beheer van de
sociale sektor heeft. Om deze reden
werd het praktische werk dan ook
overgedragen naar de studentenkoepel.
Daar maakt ook nu nog een vrijgestelde
tijd en energie vrij om de verschillende
vergaderingen een goed verloop te laten
hebben. In de gehele procedure overi-
gens is de aanwezigheid van een neutrale
werknemer van de studentenkoepel op
de vergadering van vrije verenigingen

Een universiteit is een poly-
morfe gemeenschap. Tal
van werkgroepen, korni-

tees, verenigingen en dergelijke
krijgen in de schoot van die
gemeenschap vaste voet aan grond.
Die situatie is lovenswaardig,
draagt bij tot het bestaan van de
vrije meningsuiting en wederzijdse
verdraagzaamheid, garandeert kor-
tom bet kritiscb en universeel
karakter van de universitaire ge-
meenschap.

Vrije verenigingen kunnen zich jaar-
lijks kandidaat stellen om voor subsi-
diëring in aanmerking te komen; ook
verenigingen die in het afgelopen jaar
erkend werden, zijn hiertoe ver-
plicht.

Om in aanmerking te komen voor
subsidiëring door Loko moet een
organisatie aan de kriteria voldoen die
in bijgaand kadertje zijn afgedrukt.

gegeven wordt door de erkende ve-
renigingen '87 is nuttig omdat hier-
door een grondige diskussic en verant-
woording kan opgemaakt worden.

Op de adviesvergadering van de
FKK worden uiteraard alle kandi-
daatverenigingen uitgenodigd, om
waar nodig bijkomende inlichtingen
of verduidelijkingen te geven. Dl'
adviesvergadering FKK gaal door up
vrijdag 29 januari om /4u. in '1
SIUC.

Na erkenmug lijn aktiviteiten sub-
sidieerbaar vanaf I januari tot en met
31' december IlJXX. Het toekennen
van de toelagen gebeurt op een
maandelijkse vergadering van de
FKK waarop telkens de aanvragen
voor aktiviteiten van de vorige maand
besproken worden. Konkreet bete-
kent dit dat er in februari '88 een FKK
doorgaat over de vubsidie-aanvragcn
betreffende mamfesunies van januari
'88. Vermits de beslissing eerst begm
februari wordt genomen doen alle
kandidaat-verenigingen er goed aan
alle stukken rn.b.t. aktiviteiten in
januari '88 die in aanmerking komen
voor subsidiëring bij te houden.

Welke akuvueiten of onderdelen
ervan subsidieerbaar zijn en onder
welke voorwaarden, staat te lezen in
een dokument dat afgehaald kan
worden op het Loko-sekretariaat.

Over de erkenningsprocedure
wordt in geen geval korrespondentie
gevoerd met de Loko daar alle nodige
informatie in dit bericht is opge-
somd. (GVE)

Praktische gegevens
Een aanvraag tot erkenning wordt
schriftelijk gedaan. Ze bevat een
overzicht van de aktiviteiten door de
vereniging georganiseerd in het aka-
demiejaar 1986-1987. De aanvraag
moet eveneens een financiële balans
van inkomsten en uitgaven van dat-
zelfde akademiejaar (of boekhoud-
kundig jaar) bevatten. Ook moet de
kandidaat-vereniging zich schriftelijk
kunnen verantwoorden dat ze voldoet
aan elk van de erkenningskriteria.
Deze schriftelijke procedure met haar
onderdelen is verplicht.

De kandidaturen kunnen vanaf
heden tot uiterlijk dinsdag 24 januari
1988 om 18u. ingeleverd worden op
het Loko-sekretariaat in de 's Meiers-
straat 5, 3000 Leuven. Na deze datum
wordt geen enkele aanvraag meer
aanvaard

Wie echter iets organiseert, dient een
zekere financiële werkruimte te hebben.
Velen kloppen dan ook aan bij de
universiteit, de stad of andere instanties
om geld in het laatje te krijgen. Heel wat
organisaties varen goed bij die situatie.
Voor de studentenorganisaties te Leuven
bestaat er echter een meer strukturele
voorziening waar gelden voor hun wer-
king worden vrijgemaakt. Zo wordt in
de begroting van de sociale sektor geld
vrijgemaakt voor dergelijke organisaties,
die bij deze als een volwaardig onderdeel
van de sociale sektor worden be-
schouwd. Dat geld wordt dan verdeeld
over de vijf raden van de studentenover-
koepeling (Loko), om de werking op
sportief kultureel, sociaal en onderwijs-
gebied mogelijk te maken, om Veto (de
koepelkrant) te-ondersteunen en om een
organisatie voor vreemde studenten mo-
gelijk te maken. Basis van al die
werkingsassen zijn tenslotte de fakul-

Procedure
Het zijn de erkende verenigingen van
1987 die een advies geven over de al
dan niet aanvaarding van de inge-
diende kandidaturen. Dit advies, dat

ERKENNINGSKRITERIA
Een jaar studentenprotest in Mexico

Kerstfeest .overi
1. De vereniging moet hoofdzakelijk uit studenten bestaan,
2. De vereniging moet een aktief karakter hebben. Daartoe heeft zij het
voorbije jaar minstens een aktiviteit georganiseerd die

- plaatsvond in een zaal in de gemeente Leuven;
- openbaar was en waartoe iedereen werd Muitg~odi8.d via gedrukte

at'ficbes of pamftetten, en waar ook iedereen toegang kreeg;
- minstens 1 spre( e)k(st)er, die geen student( e) is, aan het woord liet of waar

gebruik werd gemaakt van audio-visuele middelen (film, dia's ...).
3. Zij mag niet het statuut hebben van een raad of fakulteitskring,
4. De vereniging moet het doel hebben bij te dragen tot de maatschappelijke
bewustwording van de studenten. Dit wil zeggen dat louter kulturele of
sportverenigingen of gezelligheidsklubs uitgesloten zijn.
5. De vereniging moet zich bij haar werking houden aan de universele
verklaring van de rechten van de mens en de wet op het racisme van 30 juli
1981.
6. Zij moet als groep uitgebouwd zijn, dit wil zeggen dat zij beschikt over een
permanent sekretariaat of minstens een kotadres of postbus.
7. De vereniging moet het voorbije burgerlijk jaar geen offensief geweld ten
opzichte van personen gebruikt, gepropageerd of ertoe aangezet. Dit wordt
vermoed, tenzij een andere vereniging het tegenbewijs levert.
8. Een vereniging kan slechts na 1 jaar werking als zodanig erkend worden.
Voor juni van vorig akademiejaar moet 1 aktiviteit zoals geformuleerd in
kriterium 2 en 2 andere aktiviteiten plaatsgegrepen hebben.
9. Bovenstaande kriteria worden kumulatief toegepast. 0

verkiest de regeringspartij afgestudeer-
den van de prestigieuze privé-instellin-
gen of van beroemde buitenlandse uni-
versiteiten. Hiervoor zijn in een land met
miljoenen werkloze jongeren natuurlijk
zowel het UNAM-bestuur als de studen-
ten zelf uiterst gevoelig.

Over de aard van de nemen hervor-
mingsmaatregelen liepen en lopen de
meningen van het rektoraat en de
studenten echter flink uiteen. De plan-
nen van rektor Jorge Carpizo vormen
een deel van het in 1983 door president
Miguel de la Madrid onder de eufemisti-
sche titel 'revolutie van het onderwijs'
afgekondigde besnoeiingsplan. Onder
invloed van dit plan daalden de over-
heidsuitgaven voor onderwijs yanaf
1983 van 4,4 % van het BNP in '81 tot
2,8 % in '84. Louter' toevallig zocht
Carpizo de kwaliteitsverboging van de
UNAM in de richting van strengere
toelatingsvoorwaarden en hogere studie-
kost. Het inschrijvingsgeld bijvoorbeeld
bedraagt 2000 pésos, of ongeveer de
prijs van 4 pinten. Dat mocht dus
duidelijk de hoogte in, onredelijk kan je
dat niet noemen. Dan spreekt men wel
niet over de zo goed als lege universitaire
biblioteken, waardoor studenten ge-
dwongen worden de peperdure studie-
boeken zelf aan te kopen. Of over de
duizelingwekkende huurprijzen in het
overbevolkte Mexico-city. Of over de
welgeteld 800 beurzen voor 340.000
studenten. In de omgeving van de
universitaire kampus stuit je dan ook
geregeld op studenten die met een
studieboek in de hand om een bijdrage
vragen. Een diploma bijeenbedelen, met
andere woorden. En in artikel 3 van de
Mexikaanse grondwet staat dat elk
openbaar onderwijs gratis moet zijn

de Leuvense en andere studenten. Op 21
januari en 10 februari bezetting van de
hoofdstad door 200.000 tot 500.000
woedende studenten. Op 29 januari
afspringen van de onderhandelingen
tussen het rektoraat en de studenten, en
overal op de karnpus de roodzwarte
CEU-vlag. En het bleef niet bij studenten
alleen. Werkloze en werkende jongeren,
alle linkse partijen, onafhankelijk van de
regeringspartij opererende vakbonden,
noem maar op. Er werd uitdrukkelijk
gerefereerd naar het 'bloedbad van
Tlaiclolco', het plein waar op 2 oktober
1968 het ornvangnjkstc studentenpro-
test uit de Mcxikaanvc geschiedenis werd
gesmoord. Carpi/o kapituleerde. Een
definitieve oplossing van de zaak werd
overgedragen aan een op te richten
Universitair Kongres, een voorstel van
de CEU, dat 70U bestaan uit 16 studcri-
ten, 16 professoren. 16 adminiwaticvc
personeelsleden en 16 vertcgcnwoordi-
ger~ van het rektoraal. Op 3 december
'X7 vonden de dcmokratischc verkiezin-
gen plaats. De kongresresol uties zouden
in de toekomst richtinggevend voor het
UNAM-bestuur moeten worden. Daar-
bij hebben wij toch on/e vragen. Binncn
het CEU wordt Inderdaad ernstig ge-
werkt aan een alternatief hervorrnings-
plan en I~men snugger genoeg om niet te
wachten op VOONellen van het rekto-
raal. Maar uiteindelijk houdt de Jun/a dl'
Gobrcmo. een vijfuenkoppigc raad van
v. ijzen. elke bc\II\\lng.,macht in handen.
Hovendien laten herhaalde unspraken
van Carprzo regenover de pers, In de
aard van 'geen sprake van medebeheer,
laat staan van /elfbehecr', het ergste
\ ermeeden .

Je weet bet allemaal nog wel.
Eind 1986 brak bier te lande
bet studentenprotest zich jam-

merlijkde tanden op de kerstvakan-
tie, en kende nimmer een tweede
jeugd. Dit jaar wasje welverdiende
eindejaarsrust waarschijnlijk nog
veel vrediger, geen spoor vooraf
van betogingen, rijkswachters,
pamfletten en andere oproerkraai-
ers. Maar zö gemakkelijk kom je er

_in Mexico niet vanaf:

Vorig jaar trokken we gelijk op. Terwijl
in Parijs, Madrid en Leuven studenten de
Millet-jas van de haak namen en de
straten min of meer vulden met naar '68
zwemende, ouderwetse betogingen, was
in landen als Mexico, Venezuela en
Columbia de 'reconquista van de straat'
aan de gang. Vooral in Mexico ontstond
een volledig nieuwe studentenbeweging,
die in geen tijd uitgroeide tot een
massa-aangelegenheid met nationale
weerslag. Aan de basis van al dat rumoer
lag de CEU, de Consejo Estudiantil
Universitario, ofte Universitaire Studen-
tenRaad van de UNAM, met haar
340.000 (!) studenten de grootste open-
bare universiteit vav- het land. Op 31
oktober 1986 kwamen alle studenten-
vertegenwoordigers van de UNAM sa-
men in het auditorium Che Guevara -
hoe kan het ook anders - om door de
oprichting van het CEU het hoofd te
bieden aan de anti-demokratische her-
vormingsplannen van het rektoraat.

..
Kwaliteit'....---_._-_ .._-------- "In dat geval", waarschuwt lmanol

Ordorika, L'en eÜJ-\'I,!llegenwoordiger,
"zien wc een herhaling VJn de stakingen
van vorig Jaar. Wat we niet krijgen,
lullen we nemen En de Jongeren van dil
land willen alles: wij willen demokratie,
kultuur, onderwijs, werk, SOCiale recht-
vaardigheid. hurwc-ung en gezond-
hcidszorg, alle~ wat on\ altijd ISonthou-
~en. We lullen hel nérncn.'

Luc Verheyen
Lut De Boel

Officieel leek het allemaal weer dik in
orde. Zowel 'door studenten als door
akademici was er Immers de laatste jaren
zen groeiende malaise aan de UNAM
gekonstateerd; het bedenkelijke peil van
lessen en onderzoek bracht met zich mee
dat de UNAM helemaal niet meer met
de - meestal mateloos elitaire - partiku-
liere universiteiten kon konkurreren. Tot
voor kort wist de UNAM haar alumni
nog een job in 's lands eindeloze buro-
kratische apparaat te garanderen, Nu

Kerst

Dus werd de CEU opgericht, en werdcn
er onmiddellijk lessenboycots erl beto-
gingen georganiseerd. Carpizo kapitu-
Ieerde. Tijdens de kerstvakantie werden
de voorgenomen hervormingen echter
op kousevoeten toch uitgevoerd. Het-
zelfde scenario als bij ons. Maar in
Mexico niets van de metaalmoeheid van

-
Postbode, wilje de persoonlijke korrespondentie gewoon onder de deur schuiven,
alsjeblieft? (Foto Filip Dutoit)



4 Veto, jaargang 14 nr. 13, dd. 4 januari 1988

heus drama, klassiek van struktuur, doch
gesitueerd in een indianenstam. En
natuurlijk met een verrassende ontkno-
ping. Klasse. (MK)

ST S
BOB MARONE :DE
AFREKENING
scen.: Yann / tek.: Conrad
( De Gulden Engel)
In De Afrekening vinden we vervolg en
slot van de belevenissen van Bob Ma-
rone en Bill Gallantine.In het eerste deel,
De Witte Dinosaurus, schotelden Yann
en Conrad ons een zeer geslaagde
parodie op de avonturen van Bob
Morane en Bill Ballantine voor.

Terecht oordeelden ze dat dit duo
model kan staan voor de meest stereo-
tiepe striphelden van het laatste decen-
nium, Slof dus voor een pittige persiflage,
en wat voor één! Niet enkel het knappe
scenario en de vlotte tekenstijl van
Conrad dragen hiertoe bij, maar ook de
(meestal overbodige) kommentaartekst-
jes : bombastisch proza waarin verteld
wordt wat je toch al gezien had op de
tekeningen.
De Afrekening begint echter zeer

slapjes: cliché-matig uitmelken van de
vondsten van het vorige album, weinig
vaart. Net als je je begint af te vragen of
het verhaal aan het uitgroeien is tot een
parodie van zichzelf (was dat misschien
de bedoeling?), gooit Yann er weer
enkele grappige ideeën tussen, en haal je
vlot het einde.

Het stoort wel dat op een aantal
plaatsen in het album het tekenwerk
duidelijk minder verzorgd is dan in De
Witte Dinosaurus (trouwens zelf niet
van het beste niveau waartoe Con rad in
staat is).

Tenslotte nog vermelden dat .: in
tegenstelling tot dat eerste deel _ De
Afrekening geboren is met slappe kaft.
Denkelijk heeft de uitgeverij hierbij
meer aan de eigen omzet gedacht, dan
aan al de liefhebbers die zich indertijd
het eerste deel met harde kaft aanschaf-
ten. Probeer dat maar eens met de 'dikke
Van Dale'. (MK)

PETRA CHERIE (ZOETE
1-S '"

geallieerden ("Een kwestie van ... hoe zal
ik dat zeggen... van gevoel. Precies !
Louter en alleen van gevoel..."). De
kombinatie van deze gegevens is goed
voor 7 korte verhalen, die uiteraard
vooral draaien rond spionage.

gepakt), en schrikt niet terug voor
ongewone gezichtshoeken of experimen-
ten met de bladindeling. Meestal kreëert
hij dan ook interessante sfeerbeelden.
Nu nog een goeie scenarist zoeken ...

(MK)

BUDDYLONGWAY:DE
LAATSTE AFSPRAAK
(Derib - Lombard)
AI een tiental jaar is Buddy Longway
één van de best lopende series bij
Lombard. En met reden! Als geeneen
kan Derib gepassioneerd tekenen en
vertellen over het Wilde Westen, waar-
bij de diepe achting die hij koestert voor
de indianen _ hij bewondert vooral hun
perfekte harmonie met de natuur _ en
zijn voorliefde voor paarden ruim aan
bod komen. De zeer menselijke thema's
die hij hierbij aanraakt, verklaren zijn
sukses bij jong en oud.

Uniek aan deze reeks is dat de

hoofdfiguren ook ouder worden. In het
eerste album leerden we Buddy kennen
als jonge trapper, sindsdien stichtte hij
een gezin, en doorheen de reeks zien we
zijn kinderen opgroeien. Is het evident
dat de auteur zichzelf grote beperkingen
heeft opgelegd met deze (gelukkige)
keuze, dan hebben de verhalen alleszins
aan diepgang gewonnen.

Ook de omgeving evolueert mee: zo
illustreerde Derib in het vorige album
Hooka-Hey hoe het leger de kolonisatie
een handje toestak door de indianen
koudweg uit te moorden.

Na Hooka-Hey kan je je afvragen of
Derib zichzelf niet wat veel wind uit de
zeilen genomen had. Misschien wel,
maar in De Laatste Afspraak komt er
weer vaart in. Buddy ontmoet een
stokoude, mysterieuze medicijnvrouw,
die hem uitlegt wat hij al 40 jaar wil
weten, namelijk wat er van zijn vader
geworden is. Derib vertelt het ons als een

Japan symposium ·
Op woensdag 13 januari organiseert
VTK in het gebouw voor onderwijs en
navorsing van de Gasthuisberg een
Japan Symposium. Dit jaar gaan de
burgelijke ingenieurs namelijk niét naar
de Sovjet-Unie. Na de openingstoespra-
ken (Gaston Geens, André Deruyttere)
om 19.30 u kan het publiek telkens
kiezen tussen twee parallelle sessies. Het
zal er gaan over de Japanse etiek, het
opstarten van Joint Ventures in Japan,
gemeenschappelijke R & D-projekten
en over het typische management daar.
Na de slottoespraak (E. Aemoudt, de-
kaan Toegepaste Wetenschappen) is er
een Japanse receptie. De toegang is
gratis.

De Goeyse gebundeld

Oude wijn in nieuwe zakken

Opeen stoffig boekenrek ergens op de eerste verdieping van de
Leuvensê universiteitsbiblioteek, staat de enige volledige
kollektie van OnsLeven, het blad van het KVHY.Die eeuweling

is het pronkstuk uit de verzameling van dr. Mon De Goeyse, een
verzameling die sinds 1979 Archief en Museum van het Vlaamse
Studentenleven (AMVS) heet en als dusdanig een apart fonds van het
universiteitsarchief uitmaakt. Maar De Goeyse doet voorwaar meer dan
petten en linten, affiches, pamfletten en kringbladen verzamelen. Af en
toe pleegt hij zelfs een bijdrage over 'het studentenleven'. En elf van die
bijdragen zijn onlangs gebundeld.

Dat die bijdragen van De Goeyse "in de
verspreide vorm waarin ze tot nu toe
bestonden voor het brede publiek van
studenten en oud-studenten moeilijk
beschikbaar waren", zoals professor
Louis Vos het in zijn Ten geleide uitlegt,
is ongetwijfeld juist. De elf pennevruch-
ten van De Goeyse verschenen tussen
1955 en 1985 in onder meer Onze Alma
Mater, Academische Tijdingen en Ons
Leven. Ze zijn nu samengebracht in een
erg verzorgd boekje, bijna 140 bladzij-
den dik, en vrij keurig geïllustreerd.
Maar of de 650 frankjes die voor de
uitgave moeten worden neergeteld, De
Goeyses bijdragen zoveel makkelijker
"beschikbaar" zullen maken, is een

de pleisterplaats

Hoewel soms spannend, zijn de mees-
te verhalen nogal stereotiep en voorspel-
baar. Petra is steeds net dát tikkeltie
slimmer, behendiger of fortuinlijker dan
haar belagers: zelfs de rode baron (nota
bene de beste Duitse oorlogsvlieger)
moet in een rechtstreeks luchtduel de
duimen leggen, ze schiet beter dan een
militair eliteschutter en meer van dat
fraais. Bij al deze belevenissen stoort het
vreemd genoeg zelfs niet als de chrono-
logische volgorde niet gerespekteerd
wordt.

Nochtans stijgt Petra Chérie toch wel
uit boven het bedenkelijk peil dat dit
type verhaaltjes gewoonlijk haalt Dat

YVI!..6U!.N) ligt misschien aan de flair en het flegma
(Attilio Micheluzzi - Casterrnan, zw/ van de heldin, maar zeker aan de zeer
w) persoonlijke tekenstijl van de tekenaar.
In de nieuwste 'Wordt Vervolgd-roman Deze levert haarscherpe tekeningen a(
van Casterrnan maken we kennis met de met waar nodig oog voor details. Miche-
knappe Petra, jonge zakenvrouw, globe- luzzi maakt enkel gebruik van zwart en
trotter maar vooral avonturierster. We wit (alleen voor de cover speelde hij
schrijven 1917, oorlogstijd. Officieel is 'vals', want daar blinkt ook wat grijs):
Petra neutraal (for business, of course I), voor schakeringen trekt hij lijnties. kris-
maar toch gaat haar sympatie uit naar de kras door elkaar (al dan niet dicht opeen

. jozef van den berg
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andere vraag. Nu goed, de 'historisch-
studentikoze schetsen' van de AMVS-
konservator vorrnen het tweede deel uit
de prestigieuze reeks Fasti Academici
(vertaling: akademische geschiedenis-
sen), en sinds de verhaalties over studen-
tikoze fratsen van weleer tot ware
geschiedschrijving zijn gepromoveerd,
moetje er al iets voor over hebben. Toch
is het vreemd dat onze universiteit voor
het tweede deel van haar historische
reeks beroep moest doen op een heftig
flamingant, wiens oorlogsverleden niet
onbesproken is.

Porren
Want wat wordt in die schetsen van De
Goeyse uiteindelijk verteld? De eerste
bijvoorbeeld heeft als titel 'Vlaamse
studententaal'. De boodschap is heel
eenvoudig: een filoloog uit de jaren
dertig heeft ooit beweerd dat Vlaamse
studenten niet zoals hun Nederlandse
kollega's een eigen studententaal heb-
ben, en De Goeyse komt in het lang en in
het breed het zelfevidente tegendeel
bewijzen. Je kunt er leren wat boerzwas,
twiomeisjes en zweetgangskes zijn, ja
zelfs dat porre in het Westvlaams
vrouwenborst betekent en dus nu als een
'pars pro toto' wordt gebruikt.

Een van de langste bijdragen _ ze
beslaat zowat dertig bladzijden _ is
gewijd aan het studentenleven in het
Vlaams verhalend proza. Het is een
inventaris van alle mogelijke verwijzin-
gen naar studenten en hun wereldje in
Vlaams proza na 1830. Als je het ons
vraagt totaal oninteressante bladzijden.
Waarom in hemelsnaam moest dat zo
nodig voor een breed publiek "beschik-
baar" worden?

De Goeyse is pas echt in zijn schik als
hij het over de pet kan hebben. Over de
pet, of liever, over de blauwe pet, de
groene klak, de toque en de flat. Allerlei
verschillende hoofddeksels waarover ge-
bakkeleid, ja zelfs op de vuist gegaan
werd. En je bent weer zoet voor een
dertigtal bladzijden.

De acht laatste bladzijden zijn heel
wat korter. Ze behandelen onder meer
de vaandel, het ontstaan van Ons Leven,
de beroemde studentenleider Jef Vanden
Eynde, de Leuvense studentenliederboe-
ken, ... Uiteenlopende onderwerpen, dat
wel, maar alle even voorspelbaar.
De onderwerpen van De Goeyses bij-
dragen zijn erg uiteenlopend. Van taal tot
vlag, van pet tot tijdschrift, van zomer-
feest tot liederboek. Maar de lezer kan
zich moeilijk van de indruk ontdoen dat
een aantal uiteenlopende bijdragen zon-

der enig gevoel voor syntese bij elkaar
zijn gevoegd.

Op alle twijfels heeft inleider Louis
Vos echter een antwoord klaar. "Pas bij
het samenbrengen van verschillende
gekleurde elementen in een bepaalde
konfiguratie kan een mozaïek groeien tot
een geheel." Je moet het maar mooi
weten te zeggen. Pointillistische ge-
schiedschrijving: hier en daar een kleur-
toets, en je bekomt een totaalindruk.
Leuk, was het niet dat een paar kleuren
niet op het palet van de auteur blijken te
zitten. Want student-zijn is toch meer
dan de studentikoze pet, het lint en de
pot gerstenat. Een mozaïek is pas mooi
als alle stukjes er in zitten, niet als het vol
zit met opvallende gaten. Alhoewel, die
gaten waren wellicht voorspelbaar.
De vrij eenzijdige belangstelling van De
Goeyse is genoegzaam bekend. Als de
brave man zijn pen op een blad papier
drukt, weet je meteen wat hij precies
schrijven zal, of toch minstens waar-
over.

Maar ook daar is in het Ten geleide
een exkuus voor gevonden. "In het
bredere historisch onderzoek is er im-
mers sprake van een toenemende be-
langstelling voor het dagelijks leven en
de mentaliteit van bepaalde sociale
groepen, zoals diè weerspiegeld wordt in
allerlei gebruiken en gewoonten die
doorheen de tijd veranderen, maar op
een bepaald moment bijzonder typisch
zijn voor hoe er toen werd geleefd."
Kortom, De Goeyses verstarde belang-
stelling wordt gesitueerd in een zoge-
zegde bredere stroming in de historiogra-
fie, de volkskundige aanpak. En wij
dachten dat historici verondersteld wer-
den hun belangstelling te koppelen aan
een eigentijdse vraagstelling. Want hoe
je het ook draait of keert, kom ons niet
vertellen dat een lezer van een boekje als
dit die niet aan ziekelijke melancholie
lijdt, ook maar ergens een boodschap
aan De Goeyses Historisch-studentikoze
schetsen kan hebben.

Als professor Vos, of eventueel zelfs
het AMVS en haar konservator De
Goeyse, echt bekommerd zijn om "bij-
komende dimensies" bij de rekonstruktie
van de studentenwereld, waarom blijven
de goede verhandelingen over bijvoor-
beeld de Historische Kring dan zo lang
op publikatie wachten, waarom blijft de
analyse van Veto tot seminarie-opdrach-
ten beperkt, waarom is rond de splitsing
KrUL-ASR nog nooit enig ondersoeks-
werk verricht?

Het is goed dat het AMVS nog even in
de spodichten komt te staan. Het is
evenwel jammer dat het met een boekje
is, dat nog voor het van de persen rolde
tot een fossiel verworden was. Misschien
is de uitgedroogde 'volkskundige' be-
langstelling van de auteur zelf voer voor
een stevige volkskundige studie.

Benoit Lannoo

Mon DE GOEYSE, 0 Vrij-Studenten-
heerlijkheid. Historisch studentikoze
schetsen, (Fasti Academici, 2), Universi-
taire Pers Leuven, 1987, 139 blz., 650
fr.
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Zieltjesdroogkuis inLeuvenIndeVeto's van 26 februari en
30 april 1979 kreeg u reeds een
hele brok informatie over en-

kele Leuvense studentenresidenties
voorgeschoteld. In dit tweede luik
van onze bijlage daaromtrent toet-
sen we het verkregen materiaal nog
eens aan de werkelijkheid, tenein-
de geen verkeerd beeld te scheppen
bij eventuele toekomstige bewo-
ners. Over kooien en huisjes, aqua-
riums en gevangenissen. Ter
plaatse rust, kameraad.

Pedagogie betekent 'leer van de opvoe-
ding, opvoedkunde'. Zegt Van Dale. Er
staat echter niet bij dat een bepaald soort
zowel universitaire als privé-woongele-
genheden - het meer gangbare woord
'peda' doet bij U waarschijnlijk een
lichtje branden - oorspronkelijk óók zo
heette. Allicht vond Van Dale de kon-
nektie te vanzelfsprekend; in verschei-
dene dergelijke residenties wordt er
namelijk nogal driftig aan zieltiesdroog-
kuis gedaan.
De ene pakt het natuurlijk anders aan

dan de andere, In residentie Steenberg
(Leopoldstraat) overvalt je de vage vrees
dat je aan het binnendringen bent in een
tempel van rust, studie en devotie. Als je
er überhaupt al binnengeraakt. Want wij
werden de eerste keer afgewimpeld met
het exkuus dat men geen tijd had, "De
laatste week vóór Kerstmis, ziet u, en er
komen al ouders met hun dochter kijken
voor volgend jaar". En de tweede keer
(door de direktrice nota bene) dat ze niet
kon antwoorden als de andere twee
'direktieleden' er niet bij waren, en dat
we de vraagjes schriftelijk ter hand
mochten stellen. "Want Opus Dei (stich-
ter en beheerder van, residentie Steen-
berg, nvdr) wordt in de pers zo vaak
verkeerd afgeschilderd." Wij gingen dus
onze informatie halen bij een studente
die vorig jaar aldaar vertoefde. Maar dat
voornoemde organisatie die 'foutieve'
interpretatie van baar werkzaamheden
zelf uitlokt door een niet bijster grote
toeschietelijkheid, maakt niet eèht de
zaak uit. Het venijn zit hem in de
Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis et
Opus Dei zélf. De heren en dames
fanatici, eigenlijk gewoon 'behoeders
van de Westerse wereld tegen het om
zich heen grijpend moreel verval', gezien
vanuit een gezond en fris katolicisme,
vlijen zich naar onze smaak iets te veel
aan de voeten van regimes wals dat van
ene generaal Franco een tijdje geleden in
Spanje.
Probleem is dat 'vrije keuze' en 'open-
heid' niet echt de sterkste punten van

Opus genoemd kunnen worden. Hoewel
ze zelf schrijven dat de studentes komen
"omwille van de sfeer van studie en
vriendschap, en omwille van de moge-
lijkheden die hen aangeboden worden
om zich in alle aspekten te vormen".
Niet elke jongedame of liefhebbend
ouderpaar op zoek naar een kamer in
een peda weet echter waarvoor de
organisatie staat, of snapt de situatie
door boekjes van ene Mgr. Escriva,
stichter van de peda en Opus Dei-fanaat,
in de wachtkamer. Velen tuinen daar dus
gegarandeerd in, vooral ouders die het er
wel huiselijk vinden, hun dochter het '
eerste jaar willen beschermen, en boven- '.
dien bij het bezoek te horen krijgen dat
"hoofdzakelijk welstellende, zéér kato-
lieke ouders hun dochter hier huisves-
ten".

Ikoontje
Eens je er binnen bent, begint het lieve

leven pas. Kamer niet op slot. Dan
duikelen ze ofwel binnen om je te
bekeren, ofwel om je te vertellen "dat je
moet opletten met mannen, want die
nemen iets van je af dat je nooit meer
terugkrijgt ..." Euh ... Post, lektuur en
TV-programma's: censureren. De ka-
merinrichting fixeren op ikoon, kruis-
beeld en schilderij, behalve het laatste,
en dat dan nog slechts te veranderen op
aanvraag. Plots hele series lampen in de
ontvangstkamer moeten vervangen als
daar iemand bezoek, en dan liefst
mannelijk, heeft. De studentes toelaten 3
keer per jaar (let op het bijbels getal) tot
1 uur 's nachts weg te blijven, verder
grenzen variërend van 11 uur tot 11.30.
Een maatregel waarmee we het dan wél
eens zijn: het verblijf van een studente op
de tocht zetten omdat ze vuile moppen
aan tafel vertelt. Aan tafel moet gebeden
worden, of desnoods gezwegen. Boven-
dien staan de aldaar werkende dames -
universitair gediplomeerden - geheel
vrijwillig ten dienste van de Opus
Dei-gemeenschap: ze bouden de toilet-
ten proper, koken het eten •... Een derge-
lijke belangeloze opofferingsgezindheid
zou nimmer door cynici zoals wij
verguisd mogen worden.

Vandalen
Zo gaat het er echter niet overal aan toe.
Bijvoorbeeld het pas gerestaureerde Van

Steenberg.

Dalekollege in de Naamsestraat, ooit een
tehuis voor 'behoeftige oude mensen',
hanteert een veel lossere woonfilosofie.
De opdeling in 5 livings, het beperken
van het aantal bewoners tQt 6~...en J~
De F1eurquin, president van het kollege
naast zijn professoraat in het kerkelijk
recht, als sfeerschepper zorgen voor de
huiselijkheid. De bewonersraad (samen-
gesteld uit de 5 demokratisch verkozen
livingverantwoordelijken, de president
en de direkteur van het Van Dalekollege)
en de immer aanspreekbare president
staan in voor het vrijwaren van de
gedachte van inspraak en medebeheer.

Naar een ondernemende universiteit

Excellen'
Nederlanders leuteren graag, dat is bekend. Het moet dus niemand

verwonderen dat er een Nederlands GespreksCentrum (NGC)
bestaat, opgericht in 1949. Doel: ''bij de voornaamste in bet

Nederlandse volksleven aanwezige richtingen en groepen een beter
inzicht in en een vollediger begrip voor de wederzijdse standpunten en
opvattingen te bevorderen, opdat daardoor de eenheid en verscheiden-
heid, welke in het Nederlandse volksleven worden aangetroffen, beter
beseft en juister gewaardeerd worden". Leuteren dus, maar dat kan naast
leuk en gezellig soms best interessant zijn. Nu beeft bet NGC een
publikatie gewijd aan de toekomst van de universiteit. Met zijn negenen
hebben de auteurs het voor elkaar gekregen daar een goeie 40 bladzijden
over vol te schrijven. Een prestatie, maar staat er ook wat in? Helaas
wel.
Het begint al bij de lijst auteurs. Hoewel
het niet expliciet vermeld staat, zou je uit
de beginselverklaring toch mogen aflei-
den dat het NGC het pluralisme hoog in
het vaandel voert. Uit de samenstelling
van de auteurs blijkt dat helemaal niet;
het zal velen verwonderen dat het
Nederlands volksleven uitsluitend verte-
genwoordigd wordt door professoren,
doctors, ingenieurs en meer van dat volk.
Als blijkt dat ook het bedrijfsleven sterk
vertegenwoordigd is, weet de lezer waar
hij zich aan kan verwachten: een neo-
liberaal programmaboekje.
Het werkje begint met kort de gewij-

zigde voorwaarden te noemen waaraan
de universiteit in de toekomst zal moeten
beantwoorden: de snelle ontwikkeling
van wetenschap en technologie, de
konkurrentie van andere onderwijsvor-
men, het dalend peil van docent en
student, ... Als antwoord daarop moet

de universiteit bereid zijn 'keuzes te
maken en risico's te nemen', kortom,
zich ondernemender opstellen. En het
NGC heeft zo zijn opvattingen daar-
over.
De ondernemende universiteit moet
kwaliteit boven alles stellen. Dat schijnt
niet anders te kunnen .dan door het
aantal studenten te beperken. Te grote
aantallen werken immers middelmaat in
de hand, klagen de auteurs (die tegelijk
de konkurrentie van andere onderwijs-
takken als uitdaging beschouwen -
begrijpe wie kan). In Nederland worden
studenten zomaar aanvaard. In het
buitenland is dat heel anders. Als
vergelijkingsmateriaal worden de toela-
tingspercentages van Harvard, Oxford,
Cambridge en minder bekende universi-
teiten geciteerd. Inderdaad een zéér
relevante vergelijking.
Hoe moet die 'ondernemende uni ver-

siteit' gefinancierd worden? Uiteraard
blijft de overheid tussenkomen, maar nu
worden de fakulteiten als aparte eenhe-
den beschouwd. Dat wil zeggen, de
subsidies worden wel toegekend per
universiteit, maar de fakulteit krijgt een
vastgesteld percentage van de inkomsten
die ze via kolIegegeiden en subsidies
verwerft. Verder moet het mogelijk
gemaakt worden dat de universiteit zelf
de kollegegeiden vaststelt en geld gaat
lenen. Die kollegegelden kunnen opge-
trokken worden naarmate er meer stu-
denten zijn. Allemaal in naam van de
hoogstaande kwaliteit, de excellentie .'
Maar zelfs voor het NGC is een laag

studentenaantal niet automatisch zalig-
makend voor kwaliteit. Er moet niet
alleen gestudeerd, maar ook nog ge-
werkt worden. Meer bepaald met be-
trekking tot onderzoek en personeelsbe-
leid moet men zich gaan koncentreren
op resultaten en niet op inspanning. Wat
de organisatie betreft, tenslotte, heeft het
NGC zo zijn twijfels over de radende-
mokratie. Het zou niet slecht zijn ook de
toekomstige werkgevers en wetenschap-
pelijke kollega's te raadplegen.
Dit alles doet vermoeden dat het

NGC van de universiteit een -liefst niet
te druk bezocht - bedrijf wil maken. De
auteurs hebben dan ook niet nagelaten
ingrijpen vanwege de overheid aan te
bevelen om excessen op de verschillende
gebieden te vermijden. Het lijkt er echter
op dat alvast het NGC daar niet te hard
op zal aandringen. In de inleiding is de
geringe belangstelling van de overheid
als een tekort gezien. Maar nergens in
hun 'studie' zijn de auteurs daarop
ingegaan.

Luc Janssens

NGC, Naar een ondernemende universi-
teit, Uitg. Veen, 1987.

(Foto Filip Dutoit)

De materiële omkadering wordt deskun-
dig verzorgd door het direktiekomitee.
Mooi is het wel. Ondanks de komplexe
situatie - het Van Dalekollege is zowel
identie als toeristische en. historische

bezienswaardigheid als parking voor het
rektoraat als stekje voor vreemde stu-
denten als plek voor de KUL-admi-
nistratie - houdt De Fleurquin zijn
woonfilosofie van het 'Ieren wonen'
dapper in ere. We hebben wel onze
bedenkingen. De Fleurquin geeft zelf toe
dat er nog geen sprake was van een
woonfilosofie bij het opstarten van het
Van Dalekollege, en dat alles dus van
zijn hand was en is. Bovendien kun je de
huisvesting van 68 individuen nauwe-
lijks ingrijpend noemen. Vijfentwintig-
duizend studenten 'Ieren wonen' is geen

sinekure, maar aan uitbreiding of soort-
gelijke projekten elders in Leuven wordt
in het Van Dalekollege duidelijk óók niet
gedacht. Voorlopig is het tussen de
KUL-administratie en de Van Dalebe-
woners nog lekker gezellig 'onder ons'.
De Fleurquin is bijvoorbeeld ook als
president van het kollege 'gevraagd' door
de akademische overheid. Van incest
gesproken.

Pacis
In huizen als het Meisjescentrum in de
Vital Decosterstraat en meer nog in het
gemengde Camillo Torres in de Brus-
selse gaat het er allemaal veel vrijblijven-
der aan toe. Er zijn regels, en huiselijk en
gezellig is anders, maar je maakt er
vriendinnetjes en vriendjes of niet. je
slaapt er of niet, en je studeert er of niet.
Je ziet maar.
En dan de koninginnen in deze

wereld. Zowel Regina Pacis als Regina
Mundi hebben eenzelfde kijk op studen-
tenhuisvesting. In Regina Pacis (Konin-
gin van de Vrede) heerst er een vrede van
jewelste. Men probeert in alle opzichten
een klimaat te kreëren dat de studie-ijver
optimaal bevordert. Zuster Ludovica,
sinds '59 (!) de direktrice van dit oord,
wijst er nadrukkelijk op dat ze enkel
meisjes ontvangt die in het gezelschap
van hun ouders de peda komen bezichti-
gen. De studentes die hier op kot zitten,
worden geacht het reglement in eer en
geweten na te leven, wel blijft er
natuurlijk een zekere vrijheid. Je kan
bijvoorbeeld op je eigen verantwoorde-
lijkheid de sleutel van de buitendeur
vragen. Alleen wordt je naam genoteerd,
en slimmeriken die de sleutel laten
bijmaken, stuiten op een nachtslot.
Jongedamesgegiechel mag dan nog

net wel. Tot 22 uur. Daarna gaan de
vriendinnetjes elk op hun eigen kamer
slapen, oververmoeidheid kan immers
de gezonde studiegeest deerlijk schaden.
Mannelijk bezoek wordt beperkt tot de
hall, of het ontvangstzaaItje, als het
gesprek over studies gaat. Maar zuster
Ludovica is nog w kwaad niet. Ze
vertelt over een studente aan wie ze na 4
jaar (!) Regina Pacis het zusterkamertje
naast het hare gaf om in te slapen tijdens
haar deeltijdse tandartsenstage ... En over
een dokter, woonachtig aan de overkant
van de straat, die kwam klagen over het
gedrag op straat van een van de meisjes
samen met een jongen. Hij wou dat de
ouders daarvan in kennis werden ge-
steld. Maar in Regina Pacis niets van de
in andere peda's soms gebruikelijke
kollaboratiezucht. Bovendien vond zus-
ter Ludovica dat de dokter in kwestie
overdreef, want de bewuste jongen was
misdienaar in de naburige kerk, dus kon
hij toch niet slecht zijn ... '

Lut De Boel
Claudia Van de Velde

van 2 december

tot 29 januari
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1985Enquête onder kandidatuurstudenten

Een pluriform kiesgedrag
Twee jaar geleden werd in de fakulteiten Rechten en Politieke

Wetenschappen reeds een enquête gehouden om te peilen naar
het kiesgedrag van de eerstejaarsstudenten. Dit initiatief van

professor Billiet en professor Huyse werd naar aanleiding van de
verkiezingen van 13 december 1987 herhaald én uitgebreid naar onder
andere de fakulteit Toegepaste Wetenschappen toe. Veto publiceert in
twee afleveringen de belangrijkste resultaten.

Aan de KV Leuven werden-in totaal
992 studenten ondervraagd; 182 eerste-
kanners uit de fakulteit Sociale Weten-
schappen, 510 uit de fakulteit Rechten
en 255 tweedekanners uit Toegepaste
Wetenschappen. Verder nog een kleine
groep van 45 eerstekanners Criminolo-
gie en 437 eerstejaarsstudenten van de
Ekonomische Hogeschool Limburg. In
tabel I is de verdeling van de geldige
stemmen per studierichting aangegeven.
Opvallend is de veelkleurigheid: van
geen enkele partij kan gezegd worden
dat ze er werkelijk boven uit stijgt. In de
meeste onderzochte studierichtingen zijn
er zelfs vijf partijen die boven de
10' %-grens komen, wat wijst op een
grote politieke pluriformiteit. Belangrijk
is ook dat het aantal blanko-stemmen
bijzonder klein is: gemiddeld slechts
l,S '70. Hoewel deze jonge kiezers wel-
licht nog geen vaste politieke voorkeur
hebben, toch stemmen zij niet blanko.
Ook de extremen doen het niet.
Zoals men kon verwachten zijn de

studierichtingen ten opzichte van me-

kaar wel politiek geprofileerd. Een
opvallende uitschieter is bijvoorbeeld
het hoge stemmenaantal van Agalev in
Sociale Wetenschappen. Agalev is hier
zelfs overduidelijk de sterkste partij mr:;.t
29,8 %van de stemmen. In de Rechten is
er een relatief grote PVV-aanhang, hoe-
wel de CVP hier toch de grootse partij is
met bij na even veel procent als nationaal
(30,3 % tegen 31,4 %). Bij Criminologie
is de pluriformiteit wel erg groot; hier
haalt zelfs het Vlaams Blok 8,9 % van de
stemmen. Deze cijfers moeten wel met
de nodige omzichtigheid bekeken wor-
den want ze zijn gebaseerd op slechts 44
geldige formulieren. Voor het verbijste-
rende resultaat van het Vlaams Blok
waren er dus slechts,4 stemmen no-
dig ...
De resultaten bij de Ingenieurs zijn

merkwaardig: afgezien van de nagenoeg
on bestaande SP (deze partij blijft trou-
wens overal duidelijk onder haar cijfer
van 24,2 % in Vlaanderen) scoren alle
grotere partijen relatief goed. Vooral de
CVP schiet er als onbetwiste eerste uit

Sociale Crimi- 13 dec.

Wtnsch Rechten nologie
Burg.

Ing.

KnackEkon.

(EHL) 18-24 j. Vlaand.

Agalev

SP

VI Blok

VU

CVP

PW

29,8

13,9

1,7

13,3

23,7

13,S

3,3

22,2

17,9

8,9

15,6

17,8

15,6

0,0

13,2

9,1

2,8

15,5

30,3

26,7

1,2Ander

Aantal (502) (44)

Tabel 1: Verdeling van de geldige stemmen voor de kamer per fakulteit.
(246) (437)(179)

. r

14,7

10,0

3,2

16,1

26,3

27,8

0,9

16,5

24,6

7,3

24,2

3,0

12,9

31,4

18,5

1,0

11,5
3,6

2,0

16,7

35,5

26,6

2',0

12,6

23,2

14,2

Sociale Crimi-

(451)

Kenmerk _ Wtnsch. Rechten nologie

Burg.

Ing.

Ekon.

(EHL)

% vrouwen 54,9

.85,7

25,7

23,3

35,6

% uit katoliek onderwijs

% lid van jeugdbeweging

% wekelijks naar kerk

% niet naar kerk

Aantal (182)

Tabel 2: enkele kenmerken van de onderzoeksgroepen

56,0

88,4

20,1

26,4

28,9

17,6

92,9

11,1

39,2

25,5

42,1

84,0

16,7

30,9

30,4

55,6

80,0

25,0

20,0

48,9

(510) (45) (255)

j
De meeste mensen vegen natuurlijk hun voelen aan de verkiezingen. Wie met
zijn neus in bijgaande tabellen gaat wroeten, kan nagaan voor welke studenten
dat ook geldt. (Foto Hendrik Delagrange)

met 35,3 %. Ingenieursstudenten komen
blijkens tabel 2 overigens opvallend veel
uit het katoliek onderwijs en ook het
kerkbezoek ligt er zeer hoog.
Aan de Ekonomische Hogeschool

Limburg is de PVV de grootste partij met
. 27,8 %.

Ter vergelijking is naast het resultaat
,an de verkiezingen van 13 december
ook de peiling van Knack onder jonge-
ren tussen 18 en 24 jaar opgenomen.

Split Ticket

Didier Wijll_an~
Herwig Willaert vu

Om af te kicken

la

Soc. Wetensch. Rechten1985 1987

af en toe

14,5

8,8

2,9

15,4

27,5

29,9

0,5

(406)

1987

11,6

6,6

1,4

13,9

41,3

24,5

0,7

13,2

9,1

2,8

15,5

30,3

26,7

1,2

(502)

37,0

23,0

26,4

28,9

Agalev

SP

Vlaams Blok

VU

CVP

PW
Ander

28,6

13,3

1,0

10,1

30,7

10,1

6,5

29,8

13,9

1,7

13,3

23,7

13,3

3,3

Agalev

SP

Vlaams Blok

VU

CVP

PW

Tabel 3a: vergelijking met 2jaar Tabel 3b: vergelijking met 2jaar
geleden voor Rechten

Split Ticket Voting Wetensch. Rechten

Crimi-

nologie

wekelijks regelmatig niet

1:LI<'1: Oc.H'TElJD ':J)t ltoll':;U" op
ï~~. IN J)E 1LJ!

Is TUD ENT E N A BON N E MEN T

Andere

Een vergelijking met twee jaar geleden
was slechts mogelijk voor de fakulteiten
Rechten en Sociale Wetenschappen. Uit
tabel 3 blijkt vooral de spektakulaire
achteruitgang van de CVP in beide
fakulteiten. In Sociale Wetenschappen
wordt de CVP zoals gezegd door Agalev
voorbij gestoken en in-de Rechten zakt Agalev
de partij van 42,3 % naar 30:3 % (Tabel SP
3c geeft ook de evolutie inzake het
kerkbezoek, die parallel loopt). In beide
fakulteiten verkleint de afstand tussen de
partijen.
Een interessant fenomeen, dat belaas

nog te weinig onderzoêht is, is het
zogenaamde "Split Ticket Voting": op
verschillende lijsten stemmen voor res-
pektievelijk Kamer, Senaat en Provincie.
Split Ticket Voting is geen uitzondering:
33 % van de ondervraagden kozen zo.
Tabel 4 toont voor elke partij het
percentage kiezers per studierichting die
op tenminste één stembiljet voor die
partij kozen. In dit verband is het vooral
belangrijk na te gaan welke patronen er
bestaan, welke partijen in kombinatie
voorkomen met welke andere partijen.
Die gegevens zijn momenteel nog niet
beschikbaar, maar van zodra we ze
hebben komen we hierop terug.

Sociale

20,3

14,$

4,0

13,9

14,2

27,6

3,1

\(18) (166)

Tabel 3c: stemgedrag volgens kerkelijkheid

(419)

Ingenieur

Burgerlijk Ekonomie

(EHL)

19,1

16,0

3,8

24,8

36,6

·35,2

2,2

Tabel 4: Percentage studenten die op minstens 1 van de drie stembiljetten
(Kamer, Senaat, Provincie) voor 1e respektieve partijen kozen

(199) (179)

.
13,3

24,4

28,9

17,8

0,0

16,1

6,1

3,1

20,0

48,6

32,6

2,0

EEN '::PIENTER STUDENT
HONGERT VOOR" 1 ,ABONNEMENT _.

Een lege maag én een ongebreidelde leeshonger. Zo stellen we hem/haar voor, de student-lezer van
De Morgen. En daar willen we wat aan doen. Wij bieden u een studenten-abonnement voor 1.950 frank,
wat - in vergelijking met de 'normale' burger - een besparing betekent van 1125 frank. Bovendien kunt u
het bedrag(je) in zes keer afbetalen, een piinloze bevalling. U ontvangt De Morgen weliswaar niet in de

. - weekenäs, noch in de vakantieperiodes. ( Wij zijn wel gul, maar niet gek)

% wekelijks kerk

% niet naar kerk

23,3

35,6

% wekelijks kerk

% niet naar kerk

28,0

29,0

geleden voor Sociale Wetenschappen

Vlaams Blok

13,7

4,0

1,7

17,3 .

41,9

19,2

1,2

13,6

9,8

1,8

16,6

36,1

20,7

0,0

-,

vu
CVP

PW
Andere

Agalev 40,7

17,0

2,2

18,7

31,3

18,7

3,9

1~6

1~0

~5
2~1

~4

~7

2~

31,1

22,2SP

Vlaams Blok

CVP
PW
Andere

Stuur deze bon
terug naar:
De Morgen
Moutstraat 84
9000-Gent

Tot het einde van het academiejaar ontvang ik De Morgen.
Tijdens de weekends, de kerst-, paas- en zomervakantie red ik me wel.

Dik betaal 1.950,- Ir.
omet bijgevoegde cheque op naam van 'De Nieuwe Morgen nv'
ona ontvangst van de betaalstrook " de -~

o Ik betaal 6 x 325.. fr. , ~Worgen
na ontvangst van formulier domiciliëring ',9"

naam:
adres/kot:
thuis:
studierichtina/iaar :
studentenKaart nr.:
datum: handtekening:
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Alternatieven voor legerdienst

Allemaal langharig werkschuw tuig
Jebent. achttien, of tweeëntwintig. Je hebt net je middelbare school De overgrote meerderheid van de

of een hap unief achter de rug. "Het Leven", denk je dan. Maar gewetensbezwaarden gaat aan het werk
voor meer dan een kwart van de mannelijke helft van de bevolking' in een .. "p~bliek~echtelijke ~f ~r!;aat-

staat er dan nog een klein detail in de weg: het Vaderland, of tenminste rechtelijke msteUm? of orgamsane . ~-
het dienen ervan. . . . ver de problemen lil deze sektor kan ~e

. . . ook volgende week meer vernemen In
, Ee~ van d~ volgende .~ek~n kan jè.~n yeto een _art~kellez~n.,over de het interview met Burgerdienst voor de
echte legerdienst, de vnj stellingen, vrijlatingen, hetuitstel (dit jaar met- Jeugd, hier houden we het kort bij de
één maand korting, profiteer ervan), en meer van die dingen. In dit artikel weg die je best volgt.
gaat het over de alternatieven voor legerdienst: totaalweigeren, Sinds 18 september 1986 zijn er
burgerdienst, ongewapende legerdienst en ontwikkelingssamenwerking. ± 1800 instellingen die gewet~ns~-
Volgende week brengen we een uitgebreider interview met Burgerdienst zwaarden .mo~en tewerks~e~~en. Die ZIJn

.. ., verdeeld m vier kategorieën (volksge-
v<;>orde Jeugd (BD1), en daarna hopen .,!,e ook ~e~ Ml~l5tene v~n zondheid, bijstand, sociale en kulturele
B~nenlandse ~en aan de praat. te .~jgen, al 15 men daar met sektor), met 10 'soorten' instellingen per
bijzonder entoesiast, Het zal snel duidelijk worden waarom. kategorie. Het kunstwerk van Binnen-

landse Zaken heeft dus 40 cellen en
evenveel prioriteiten. Een instelling
staat op een bepaalde plaats naar-
gelang haar aard/doelstellingen, en
krijgt gewetensbezwaarden naargelang
de prioriteit, het aantal personeelsleden
en de verlangens van de instelling zelf.

Een ziekerihuis bijvoorbeeld, staat op
plaats 1 (prioriteit 1) en krijgt zoveel
gewetensbezwaarden als hel' vraagt. In-
stellingen die lager staan kunnen 2 of
meer gewetensbezwaarden krijgen,
maar dan na overleg. Nog lager krijgen
de instellingen één gewetensbezwaarde.
Instellingen met een prioriteit tussen de
30 en de 40 krijgen geen gewetensbe-
zwaarden, want alle hogere groepen
moeten opgevuld zijn, wat nooit zal
gebeuren, voor er daar. iemand kan
komen.

Het meest konsekwente alternatief voor
legerdienst is zonder twijfel totaalweige-
ren. Je stelt een niet mis te verstaan
gebaar door noch naar het leger te willen
gaan, noch daarvoor iets in de plaats te
willen doen. Het is inderdaad w dat je
bijna een 'schuld' erkent als je bijvoor-
beeld voor burgerdienst opteert: je
weigert naar het leger te gaan, maar je
doet er wel iets voor in de plaats. Dat 'in
de plaats' komt wel ten goede aan een
heel andere groep mensen, maar je blijft
'in dienst'. -

Schiet niet op de totaalweigeraars,
want het zijn zij die ook in België de weg
geëffend hebben voor de erkenning van
het statuut van gewetensbezwaarde.
Vaak ging die weg over intimidatie,
gevangenisstraf en ook fysiek geweld, en
ook nu blijven de totaalweigeraars 'een,
geval apart'.

De gevolgen van totaalweigeren zijn
niet mals: Totaalweigeraars die het
statuut van gewetensbezwaarde niet
aanvragen, worden, wanneer ze vijftien
dagen na datum niet in het leger
opdagen, beschouwd als deserteurs. Er
wacht hen een veroordeling bij de
militaire rechtbank. Beroep is mogeliik,
maar dan wel bij diezelfde rechtbank ...
Strafmaat: 2 jaar ~ffektief. Totaalweige-
raars die wel het statuut aanvragen,
komen voor een burgerlijke (korrektio-
nele) rechtbank, wanneer ze weigeren
vervangende. dienst te kloppen. De
strafmaat varieert van 2 maand tot 2jaar.
In de praktijk draait het uit op een
gevangenisstraf van 4 maanden. tot 1
jaar, aldus BDI Afgezien van de getui-
gen van Jehova, zijn er tot nu een
vijftiental 'politieke' totaalweigeraars ge-
weest.

De meerderheid van de jongeren die
legerdienst niet zien zitten, kiezen voor
het statuut van gewetensbezwaarde en
doen daarna ongewapende legerdienst
( lOof 12 maanden, net wals de gewone
dienst), gaan aan de slag bij de Civiele
Bescherming (18 maanden) of in één of
andere instelling of organisatie (18 of 24
maanden, naargelang het werk dat je
doet en de aard van de organisatie). '

Het statuut en de vervangende dienst
hebben eigenlijk niet zoveel met mekaar
te maken. Het statuut is meer een
verklaring, een getuigenis dat je niet
akkoord gaat met zeg maar het leger, de
dienst is een konkreet alternatief voor de
tewerkstelling in het leger. Zo is het
mogelijk het statuut na legerdienst aan te
vragen: naast het verklarings-aspekt is er
ook nog een praktisch gevolg - je kan
dan niet meer opgeroepen worden in
oorlogstijd.

Pravda
Konkreet vraag je het statuut aan door
een aangetekende brief te sturen naar de
(nu hypotetische) minister van Binnen-
landse Zaken, een brief waarin je
verklaart datje op grond van "dringende
redenen" vindt datje de medemens niet
mag doden, zelfs niet ter verdediging van
het vaderland. Je kiest best ook al (vaag)
voor de vervangende dienst: in een
instelling, bij de Civiele Bescherming,
ongewapende legerdienst. Je kan later
nog wel 'afzakken' (van een instelling
naar de Civiele Bescherming bij voor-
.beeld), 'omhoog' kan niet meer.

Zorg ervoor dat die brief in orde is,
zowel vormelijk als inhoudelijk': beargu-
rrienteer duidelijk je standpunt, en let er
bijvoorbeeld op dat je geen zuiver
politieke motivering aanbrengt, die
wordt narnelijk niet aanvaard. Onderte-
ken ook je brief, en bewaar een kopie.

Van zodra die brief in de Konings-
straat 47 beland is,' en 'ontvankelijk'
verklaard', word je voorlopig ingeschre-
ven op de lijst van de gewetensbezwaar-
den. Je zal dan verzocht worden 3
personen aan te duiden die de 'oprecht-
heid' van je gewetensbezwaren kunnen
staven. Geen probleem eigenlijk: meest-
.al neem je een oud-leraar .(of prot), een
familielid en een vriend(in). Rond die-
zelfde tijd kan je ook het bezoek krijgen
van de politie of rijkswacht. Weer geen
probleem: Welke krant leest u? (de
Pravda) In welke verenigingen bent u
aktief? (de Oostakkerse Anarchisten)
Wat zou u doen als uw vriendin in uw
bijzijn wordt aangevallen, en u ...? (hem
verrot slaan) Hoe brengt u uw vrije tijd
door? (kernkop jes knutselen) Enzo-
voort.

Na nog een paar maanden - één
goede raad: begin minstens een jaar voor
je aan de slag wil met de -procedure -
word je uitgenodigd voor de Zitting
waarop je al dan niet het statuut krijgt.
Het zoeken van getuigen was al niet
verplicht, het bijwonen van deze zitting
evenmin, maar je weet maar nooit dat er
je gevraagd wordt nog iets te verduidelij-
ken. Een paar dagen voor de zitting kan
je ook het verslag lezen dat over je is
opgesteld: dat is meestal. dodelijk saai,
maar verbergt soms ook enkele parels
van uit hun kontekst gelichte verklarin-
gen en opmerkingen,

Als je het statuut hebt, moet je net
zoals de soldaten medisch gekeurd wor-
den: dat gebeurt bij burger-geneesheren
en via tussenkomst van Volksgezond-
heid. Het kan op dit moment zeker geen
kwaad dat je op wat spoed aandringt: je
belt ze maar op tot ze je beu gehoord
zijn.

Tot nu was alles kinderspel, en voor
wie ongewapende legerdienst wil ver-
vuilen is er niets meer te doen: je wacht
gewoon op je oproeping. Ongewapende
legerdienst wordt te vaak onderschat.
De keuze voor vrede en geweldloosheid
in het hol van de leeuw zorgt gegaran-
deerd voor strubbelingen ...
Ook wie naar de Civiele Bescherming
wil, wacht op zijn oproeping: je kan de
snelheid wel wat opdrijven, maar na de
keuring wachten je in elk geval minstens
een viertal maanden. Over de recente
problemen bij de Civiele Bescherming
lees je volgende week meer.

ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder kommercieet oogmerk (gezocht, gevonden. verloren e.d. zijn gral;!: andere (te koop. te huur. ukwerk) worden betaald

naargelang de ruimte die 1C innemen (zie rooster). de redakue behoud I zich het recht voor om zoekertjes niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand roos rer. I teken per vakje. I'vakje lussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.
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ZOEKERTJES
• Wie nam per vergissing mijn nota's
mee van Psychopathology op 17/12/87
in Acco? Gelieve terug te bezorgen bij
Nicole, Ravenstraat 51.

• Het betere typwerk op tekstverwer-
ker. Engels, Frans, Spaans en Neder-
lands. Fout- en probleemloos. Bel 016/
23.46.26.

• Voor al uw tikwerk: 016/26.09.37.

• Te huur: mooie gemeubelde studen-
tenkamer voor jongens - niet rokers.
Modern komfort, keuken, douche. Scha-
penstraat 4, Leuven. Tel 22.54:76.

• Te koop: 2-wegboxen (30-50 W)
2500 fr.. Te bezichtigen bij Stefan, Cité
Arenberg 2/010 na 19.00 u.

I

Je moet drie voorstellen doen van beer hoedanook alles zoveel mogelijk
plaatsen waar je aan de slag zou willen zelf in de hand te houden. Samen met de
gaan, bij de oude regeling volstond één nieuwe procedure is ook het veranderen
voorstel. Op de Arrondissementskom- van instelling tijdens de dienst bemoei-
missariaten ligt een lijst met goedge- lijkt. .
keurde instellingen. Zoek er een instel- Het laatste alternatief voor legerdienst
ling uit die je wel ziet zitten, en ga eerst is ontwikkelingssamenwerking. 'Vroe-
praten met die mensen: maak er duide- . ger' kon je relatief vlot aan de slag op die
lijke afspraken over je taken, werkuren, manier: een arbeidskontrakt voorleggen
enzovoort. Informeer of hun kwotum in een ontwikkelingsland volstond. Nu
(het aantal gewetensbezwaarden dat er geldt nog diezelfde regeling: je stuurt
mag werken) niet bereikt is, of hun naar het Ministerie van Binnenlandse
prioriteit tewerkstelling toestaat. Zaken (a) een militiegetuigschrift,

Daarna zoek je nog twee andere (b) een voor eensluidend verklaard af-
instellingen die in principe bereid zijn je schrift van je diploma en (c) een arbeids-
aan te nemen en ook de nodige formulie- kontrakt. Bij (c) knelt het schoentje: dat
ren willen invullen. Bekijk dit maar als arbeidskontrakt mag niet meer afgesIo-
het 'sport-gedeelte' van de procedure. ten zijn via de ambassade van een
Immers, je moet zorgen datje er net niet ontwikkelingsland, of met dat land zelf.
terecht komt. Als je de regels van het spel Er komen namelijk slechts een beperkt
wat kent, kan dat nog lukken ook: zoek aantal organisaties in aanmerking voor
twee instellingen met een lagere priori- een kontrakt: de Niet Gouvernementele
teit, of instellingen die 'vol' zitten,' of Organisaties (NGO's), het Algemeen
instellingen met een prioriteit tussen 30 Bestuur voor Ontwikkelingssamenwer-
en 40. Hou er tegelijk toch ook maar king (ABOS) en de Vlaamse Vereniging
rekening mee dat je door een speling van voor Opleidingsprogramma's in het Bui-
het tot of een valse zet van Binnenlandse ten land (VVOB). Privé-organisaties zijn
Zaken toch in een van die twee.niet- uit den boze, en daarmee ook heel wat
gewenste instellingen kan terechtkomen. misbruiken ... Verder is het aantal 'ont-
Je zoekt beter wat langer, want Je betaalt wikkelingslanden' beperkt: alle Euro-
een eventuele vergissing redelijk duur. pese landen zijn ontwikkeld, en buiten

Europa komen alleen landen in aanmer-
king waar het BNP per hoofd van de
bevolking lager is dan 1.000 $ - waar-
door bijvoorbeeld Israel en Bahrein niet
meer in aanmerking komen.

Positief is dat niet echt je diploma
doorslaggevend is, maar de aard van het
werk dat je kan/wil doen. Een jurist -
bijvoorbeeld - die alles afweet van
dieselmotoren kan zo aan de slag- als
mécanicien, vroeger ging dat dus niet.

Wie ontwikkelingshelper wil worden
moet dat aanvragen ten laatste op 31
december van het jaar voor zijn Iich-

- tingsjaar, vroeger kon het ook in het
lichtingsjaar zelf. Ontwikkelingssamen-
werking is kombineerbaar met het sta-
tuut van gewetensbezwaarde, maar dat
is niet noodzakelijk.

Ontwikkelingssamenwerking lijkt op
het eerste gezicht best aardig, maar je
overdenkt best vooraf grondig alle prak-
tische gevolgen van je keuze. Trouwens,
de tewerkstellende organisaties zelf gaan
ook niet over één nacht ijs, en vragen
kandidaten om eerst deel te nemen aan
een reeks vormingssessies : entwikke-
lingssamenwerking is niet de lichtste
keuze ...

Pech
Als je pech hebt - niet zo frekwent,

maar toch niet te verwaarlozen - krijg je
geen vanje drie voorstellen: dan moet de
Arrondissementskommissaris je 'plaat-
sen'. Bij de vroegere kommissarissen
zaten er 'goeie en kwaaie' - bij de
nieuwe (sinds een paar maanden) zal dat
ook wel zo zijn, dus is het moeilijk
hierover yoorspellingen te maken. Pro-

Koen Van Muylem

Op 19 januari organiseert Studenten-
voorzieningen (samen met Burgerdienst
voor de Jeugd) een informatieavond
over de alternatieven ~oor legerdienst. .

• Voor al uw publikaties - tekstverwer-
king desktop publishing, 016/23.50.64.
Textware, Ridderstraat 6, Leuven.

• Herbert, natuurlijk is Elly geen zeug
of slet. Terug dikke vriendjes graag! Ik
haat het om in bed te blijven liggen.

• Saskia, ben je nu weer jouw shampoo
kwijt, zit er schuim in je ogen of vind je
gewoon het lokaal niet? Ik verwacht je ...
Jom(i)eke.

• Gezocht: serieuze tri-atleet om dage-
lijks te zwemmen fietsen lopen; trai-
ningsuren v~n dec (8 u/w) tot juli
(16 u/w). Samen elkaar verbeteren. Tel
016/22.81.23 Heuvelstraat 10, Kessel-
Lo.

• Commodore 64 + cass. + voed. Gde"
staat, 7500fr. Tiensestr. 129, zijingang
tssn l7 u en 18 u. Bel: lang lang kort
kort.

Historia
• Wo 6/1 om 20.00 u Open Algemene Verga-
dering, in MSI.

• Peter zoekt man/vrouw om lekke;
mee te slapen in saaie lessen. Moet zelfs
niet knap zijn. 016/75.99.53.

• Armemie ziet geen knappe jongens
meer en lijdt daar erg onder. Wie kan
haar helpen? Bent u knap, kom rond-
hangen aan de Regaschool. U zal ze
zeker horen.

• Wetenschapswinkel zoekt gewetens-
bezwaarde. Inl: Naamsestraat 96 of elke
woensdaga v. 18.00-20.00 u 20.54.41.

• Te koop: blauwe smoking, maat 47,
zeer -goede staat voor 35q<l fr, Bel
053/62.37.66 of kontakteer Wittenberg
D, Tiensestraat 78, Leuven, 3de verd.

IOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF
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Weekbladen troef

Nieuws is "business" en wordt
als dusdanig behandeld
Hetwordt stilaan een traditie dat na het vallen van de bladeren

ook één of ander dagblad wordt uitgekleed, zij het dan wel
financieel, De toenmalige socialistische krant De Morgen

opende met deze 'primeur' op donderdag 30 oktober '86. Ongeveer een
jaar later kreeg de kristelijk-linkse krant La Cité van hetzelfde laken een
broek. In beide gevallen werd door sommigen de omschakeling van dag
naar weekblad voorgesteld als zijnde hét redmiddel bij uitstek om de
financiële put te dichten. Maar hoe valt deze keuze te verklaren? Het
antwoord moet worden gezocht in de snelle ontwikkelingen binnen het
audio-visuele medialand. .

In een labyrint is er altijd een draad van
Ariadne om aan het kluwen te ontsnap-
pen. Inzake het failliet van de geschreven
pers lijkt Neil Postmans aforisme "Het
medium bevat eigen nieuws" deze
spreekwoordelijke draad te zijn. Ter
Illustratie van deze stelling verhaalt
Postman in zijn bestseller 'Amusing
ourselves 10 death' (1985) volgend
grappig voorbeeld. "Neem de primitieve
kommunikatietechniek van rooksigna-
len", schrijft de auteur, "Hoewel ik niet
precies weet wat voor soort boodschap-
pen de Amerikaanse Indianen met
rooksignalen overbrachten, kunnen we
veilig aannemen dat er geen filosofische
debatten mee gevoerd werden. Rook-
wolkjes zijn als tekens niet komplex
genoeg om gedachten over het wezen
van het bestaan tot uitdrukking te
brengen, en zelfs l!1s dat wel had gekund.
dan zou een Chirokee-Iilosoof al lang
"oor hij aan zijn tweede axioma toe-
kwam door zijn voorraad hout of dekens
heen zijn. Met rook kun je niet filozofe-
ren." Dit alles om aan Ie lonen dal ieder
medium een bepaald soort nieuwsin-
houd 'aantrek!". en omgekeerd. dal
bepaalde informatie beter 101 uitdruk-
king komt in bepaalde mediavormen.
Zoals buikspreken en dans hel niet doen
op radio, zo kan je op de televisie geen
politieke filosofie bedrijven.

Mozaïek
Welnu, net zoals bij de andere media
bezitten ook radio en televisie een aantal
kenmerken die eigen zijn aan hel me-
dium. In zijn boek 'Is Television Shone-
ning Our Attention Span '! ()983) geeft
Robert McNeil. één van de presentato-.
ren van het veelbekeken '~c]'.;ei)-Lehrer
Newshour'. de volgende typering van
het Amerikaanse televisienieuws: "Het
gaat erom alle'> w kort mogelijk te
houden. Afwisseling, steeds nieuwe on-
derwerpen, vaart en aktie moeten voor-
komen dat de mensen zich gaan verve-
len. Er wordt niet van u verwacht dat u
aan enige opvatting, aan enig personage
of enige kwestie meer dan een paar
sekonden aandacht besteedt." En hij
gaat verder: "Het nieuws moet in
hapklare brokken worden opgediend,
het mag niet te ingewikkeld zijn, nuance-
ring kan worden gemist, de boodschap
moet éénvoudig-en éénduidig zijn, beel-
den zijn een substituut voor denken en
verbale precisie i~ uit de tijd."
Kortom, juist door de 'vormgeving'

lenen de audio-visuele media er zich
uitstekend toe om te informeren over de
aktualiteit van de dag. Deze aktualiteit
dient zich immers aan als een mozaïek
van losstaande feiten, gefragmenteerde

gebeurtenissen, met een grote herken-
baarheid van nieuws-items. De vele
'jaaroverzichten' die tijdens de voorbije
week onze kijkkast teisterden, hebben
dit laatste overvloedig aangetoond.
Komt daar nog bij dat radio en

televisie van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat nieuwsberichten de wereld
insturen. En indien nodig worden zelfs
extra-nieuwsberichten ingelast. Een
krant daarentegen verschijnt slechts één-
maal per dag en brengt het nieuws van
gisteren.

New Joumalism
In de zestiger jaren begon het besef te
groeien dat de geschreven pers supple-
mentaire journalistiek diende te bren-
gen. Het samenbrengen en aanreiken
van informatie volstonden niet meer. Als
het op snelheid aankwam, was de
televisie en vooral de radio de geschre-
ven pers lengten voor. Het dagblad of
Tijdscbrift moest dus noodgedwongen
met iets nieuws uitpakken. Dit werd dan
de zogenaamde 'new journalism', een
Amerikaanse uitvinding die paste in een
antropocentrische tendens - noem het
desnoods ik-tijdperk - waarbij de feno-
menen werden beschreven vanuit de
eigen ervaringen van de joemalist.
Voor de Amerikaanse joemalist Gay

Talese. samen met Hunter Thompson en
Torn Wolfe een 'paus' van het 'new
journalism'. was het engagement de
\ oornaamste bron van joernalistiek. Het
ging hem niet zozeer om de informatie
op zich, maar wél om een goede 'story'
waan n alles werd teruggebracht op maat
van Jan Modaal. Zijn reportages - de
Vietnamese oorlog w~ een goede leer-
school - leken dan ook fel op romans.
Voor informatie werd dus een roman
geschreven, vol van emoties. Aktie,
waarneming, dialoog en afwijkend
standpunt, het waren allemaal elemen-
ten die aansloten bij de kultuur van de
'swinging sixties'.
Door de snelle ontwikkelingen binnen
bet audio-visuele medialandschap werd
de geschreven pers gedwongen zich
steeds meer bezig te houden met de
achlergrond-informatie van het nieuws.
Inderdaad, tot op heden zijn de kranten
veelzijdig gebleven en willen ze zich in
diverse nieuwe en oude rubrieken spe-
cialiseren: De Morgen breidde haar
l-ocus-formule uit, De Standaard pakt
dagelijks uil met haar rubriek 'Ekono-
mie en Financiën', Het Volk bevat
dagelijks een 'Extra-katern', noem maar
op. Het 'hete' nieuws van de naald wordt
zeker niet verwaarloosd, men brengt het
enkel maar meer kompakt en in een
weekblad-achtige stijl.

Anno 1988 is een joernalist, in
vergelijking met een kollega uit de
zestiger jaren, blijven qp een 'persoon-
lijke manier' werken. Wel is de konkrete
inhoud die hij eraan geeft, veranderd. Nu
gaat een journalist niet langer ~
participerende observatie doen, maar
gaat hij proberen de 'grondlagen' van het
nieuws zichtbaar te maken, oog te
hebben voor de details die de andere
media moeilijker of niet kunnen geven
en het bericht te 'omlijsten' met inter-
views, dossiers, beschouwingen of heuse
kommentaren.
Het is evident dat een dergelijk

werkmodel nog meer tot zijn recht komt
bij een weekblad dan bij een dagblad.
Een weekblad is immers nog minder aan
de aktualiteit gebonden dan een dag-
blad. Het is dan ook vanuit deze visie dat
de beslissing van La Cité om vanaf dit
jaar. als een 'weekblad te verschijnen,
moet worden begrepen.
In de praktijk is het natuurlijk niet
allemaal zosimpel als de theorie laat
uitschijnen. Een bijkomende, belang-
rijke vraag is bijvoorbeeld of het publiek
eigenlijk behoefte heeft aan 'duiding van
de aktualiteit. Konkrete cijfers hierover
zijn niet direkt voor handen. Maar een
kleine vergelijking tussen bet weekblad
Knack en het BRT-programma Pano-
rama, toch twee tenoren in de 'opinie-
pers', laat toe ons een ruw beeld te
vormen over de huidige situatie.
De dertig Belgische uitgevers, die

aangesloten zijn bij de Nationale Federa-
tie der Informatieweekbladen (NFIW),
brengen, grosso modo, drie soorten
bladen op de markt: vrouwenbladen
(LibelIe, Flair, Het Rijk der Vrouw),
gezinsbladen (Humo, TV-Express, De
Post) en informatieweekbladen (Knack,
Trends, Le Vif-Express, Pourquoi Pas?).
Volgens het jaarboek van de Belgische
Vereniging van de Dagbladuitgevers
rangschikte Knack zich in 1986 op de
tiende plaats van de hitparade der meest
verkochte weekbladen, maar was het
met 97.000 eksemplaren wel het eerste
opinieblad in België.
In datzelfde jaar, dus 1986, noteerde

het BRT-programma Panorama een ge-
middelde kijkdichtheid van ongeveer 40
procent, dit wil zeggen zowat twee
miljoen kijkers. Rekord-pieken werden
gescoord met de uitzending van zes
maart over het Millet-fenomeen
(2.130.000 kijkers) en de uitzending van
twintig maart over postorderbedrijven,
en het vervolg op de Millet-reportage
(2.355.000 kijkers).
Toegegeven, de vergelijking loopt

enigszins mank en mag zeker niet
worden veralgemeend, maar toch doen
deze merkwaardige cijfers volgende
konklusie vermoeden: bij Jan Modaal
bestaat wel degelijk een vraag naar
duiding van de aktualiteit, maar de
manier waarop hij deze verwerft is
duidelijk verschillend. Hij geeft onmis-
kenbaar zijn voorkeur aan de televisie.
Hiermee botsen we meteen op een
problematiek waarover reeds bibliote-
ken vol werden geschreven: het huidig
spanningsveld tussen de woord- en de
beeld kultuur.

Herwig Willaert

Samenstelling: Jan van der Linden

Dinsdag 5 januari
12.00 u VIDEO Opening tentoonstelling: Studien für eine Geschichte einer Hysterie, een
installatie van Frank Vranckx, in Vlamingenstr. 83, ink. gratis, org. Stuc.

20.30 u TEATER De pleisterplaats door JOl'Jf Van Den Berg, met live muziek van Marie-Claire
Stambac, in Stadsschouwburg, org. De Oolage.

Woensdag 6 januari
20.30 u TEATER De pleisterplaats door Jozef Van Den Berg, in Stadsschouwburg, org. Oe
Oolage.

20.30 u AKTIE Briefschri~avond van de lokale groep van Amnesty International, in UP, Jan
Stasstr. 2, org. AI.

Donderdag 7 januari
20.00 u LEZING Het beleid van de Vlaamse regering lo.v. het Verre Oosten, door Paul Deprez
(Gemeenschapsminister Externe Betrekkingen),.in MSI 00.28, ink. gratis, org. Eoos.

20.30 u TEATER De pleisterplaats door Jozef van Den Berg, in Stadsschouwburg, org. De
Dolage.

20.30 u FILM Het lot van mevrouw Yuki (Mizogushi, 1950), in aud. Vesalius, ink. 60/80, org.
DAF.

20.30 u OPTREDEN Salchica, een salsaband, en vernissage van de tentoonstelling van B.
Spotbeen, in De Spuye, aan het sportkot, ink. gratis, org. Spuye.

Vrijdag 8 januari
20.00 u KONCERT Groot harmonie-orkest der gidsen o.l.v. N. Nozy, met werken van oa
Moussorgsky, Ravel, in Stadsschouwburg, org. Cultureel Centrum.

Zaterdag 9 januari
14.00 u KONCERT door leraars van stedelijk koncervatorium, in aud. Minnepoort. org. VCL.
15.00 u OPERETIE Het land van de glimlach (F. Lehar), door De Nete, in Stadsschouwburg,
org. CC, ook te zien om 20.00 u.

22.00 u WEEKENDFILM Les dames du bois de Boulogne (Bresson, 1945), in 'I Stuc,
ink. 60/80, org. Stuc.

Zondag 10 januari
11.00 u KONCERT Hedendaagse muziek te Leuven, door leraars van stedelijk koncervato-
rium, in aud. Minnepoort, org. CC.

20.00 u OPTREDEN Het Zwarte Goud met o.a. Wannes van de Velde, Dirk Van Esbroeck,
Juan Masondo, Pal Kilbride, in De Borre (Bierbeek), ink. 150/200, org. Dorpskranl

Maandag 11 januari,
20.00 u MUSICAL Jeans, lnl, Stadsschouwburg, org. CC.
20.30 u TEATER Met vuur spelen door Theater teater, harteloze vrouwen terrorizeren
onschuldige mannen, in 't Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Frank Vranckx: Studien für eine Geschichte einer Hysterie, video, van 5 tot en met 8 januari,
van 12.00 tot 19.00 u, in Vlamingenstraat 83, ink. gratis, org. Stuc.
Bart Spotbeen : fotografisch werk en pentekeningen, van 7 tot en met 31 januari, in De Spuye,
aan het Sportkot, ink. gratis.

BETOGING
Donderdag 7 januari
Alma 2 - 20.00 u.

Januari '88. We hebben dus reeds anderhalf jaar leren leven met het
Sint-Annaplan. De gevolgen laten zich echter van dag tot dag meer
voelen. Een grabbel uit de kado's van onze regering zaliger:

Inschrijvingsgeld: 13.000 fr. I
Geen geld meer voor investeringen in de sociale sektor

Alma verhoogt haar maaltijdprijzen
Aggregatie op de helling: er worden geen gelden meer voor vastgelegd
Onder druk van Dr. Wynen worden de Medische Diensten afgebouwd.

De huurprijzen in Leuven stijgen sneller dan elders in België

Om ~iertegen een stevig protest te laten horen, pyganiseert Sociale Raad
een betoging. Donderdag 7 januari om 20.00 u aan Alma Il. Zie datje er
bij bent.

11.11.11 men van een gemiddeld Leuvens student
slechts 20 frank krijgt, zijn de 11.11.11-
jongens daar al best tevreden mee.

Verder wou men dit jaar nog de
nadruk leggen op het verstrekken van
informatie: ongeveer 3000 mensen za-
gen de NCOS-diamontage in de les.
Ontgoocheld was men over de minder
vlotte informatiedoorstroming in kring-
bladen en in Veto. Ze werken daar niet
genoeg waarschijnlijk.

De aktie week van de 11.11.11-stu-
denten was ook dit jaar. weer een sukses.
Er werd zomaar eventjes 450.000 bin-
nengehaald met de verkoop van 4000
plantjes, 1150 stickers, 440 wenskaarten,
en via stortingen (25.000 van rechten,
5000 van landbouwkring, en een 80.000
van proffen en assistenten). De boeren-
kotters deden het dit jaar trouwens over
het algemeen erg goed: een student daar
gaf gemiddeld zo'n 49 frank voor het
goede doel. Ook de godsdienst weten-
schappers hadden een hoge opbrengst.
Nou ja, hoog, 33 frank per persoon is
natuurlijk niet echt veel. Maar omdat

ABONNEERT U?
Veto zoekt abonnees


