
Acco Oud-strijkers
dinnenkort moet de kopiedienst van Acco weg
uit de Vesaliusstraal Het zal trouwens niet
lang duren of de hele santekraam van Acco in
de Tiensestraat moet weg. De vraag is: waar
naartoe? Investeren in nieuwbouw is ver-
schrikkelijk duur maar zou wel het eeuwige
Acco-probleem van verblijfsonzekerheid uit
de weg ruimen. Een ingewikkelde kwestie
voor de pas benoemde interim-direkteur Jan
Bundervoet. Pagina 3.

veertigers moet je vandaag de dag zorgvuldig
uit de weg gaan. Plant vooral geen mikrofoon
of kamera voor hun neus of ze beginnen te
balken over de jaren zestig, over hun jonge
jaren, over de tijd dat er vanalles gebeurde,
over wat ze nu weten dat ze toen niet wisten.
Ach ja, we stonden op de barrikades. Pa-
gina 5.
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Vie nog niet volledig opgeslokt is door de
ksamenkoorts kan deze week nog enkele
ulturele dingetjes meepikken. Het Nieuw
:elgisch Kamerorkest als je snel bent bijvoor-
beeld. Of teater in het Stuc met een stuk van
Alexandre Dumas. Of sixties-films in Audito-
rium Vesalius. Met wat meeval heb je zelfs iets
aan onze voorbeschouwingen. Geheel vrijblij-
vend. Pagina 14.

De fakulteit Rechten is bezig met een grondige
herziening van haar curriculum. Zowel profes-
soren als studenten vinden dat er iets moet
veranderen. Bijvoorbeeld aan het feit dat er in
de kandidaturen te weinig specifieke rechts-
vakken gedoceerd worden. De berg voorstel-
len en bijhorende op-, aan- en tegenwerpin-
gen is echter groot. Er zal nog heel wat
gedebatteerd moeten worden vooraleer de
programmahervorming een feit is. Pagina 7.

Studiefinanciering

Kleine of grote
alternatieven

Tijdens het akademiejaar '86-'87 hebben meer dan 5000 studenten
een beroep gedaan op de Sociale Dienst in het Van Dalekollege.
Opvallend daarbij is dat de financiële hulpverlening 70 % van de

aangebrachte en behandelde problematieken omvat. Ieder jaar opnieuw
moet gekonstateerd worden dat een groot deel van de studenten niet op
de hoogte is van de werking van het studietoelagensysteem en de
bijkomende mogelijkheden van studiefinanciering. Redenen tot onge-
rustheid dus, ook bij degenen die er dan wel weer iets van afweten.
Sociale Raad stelt namelijk vast dat het huidige studietoelagenstelsel
voor de meeste studenten ontoereikend is om hun studie- en leefkosten te
dekken.

Vorige donderdag organiseerde het Ho- geaktualiseerde en efficiëntere bekend-
ger Instituut voor de Arbeid (Hiva) een making van de werking der studietoela-
colloquium over studiekosten, studieti- gen tegemoetkomen aan de kritiek dat
nanciering en de demokratisering van veel rechthebbenden uit de boot vallen
het onderwijs. In het fraaie Kasteel van wegens onvoldoende kennis van alle
Ham te Steenokkerzeel kwamen mensen mogelijkheden.
vanuit de verschille~de ~le sektoren Over bovenstaande verbeteringen
van de Vlaamse umversiteiten, stude~- heerst een ruime konsensus bij alle
ten, wetenschappers ~~ vertegenwoordi- Sora-afgevaardigden. Dit kan echter nog
gers van ouderverenigingen e~ vakbon- niet beweerd worden bij de diskussie
den samen voor een evaluatie van de over andere alternatieven. Zo vond de
onderzoeksresultaten. En die zijn, wals eis om een studieloon' reeds jaren.
Veto reeds enkele maanden. geleden geleden ingang bij de studentenbewe-
meldde, allesbehalve rooskleung. ging. Maar over de konkrete modalitei-
Vooreerst ~jn er de stu~ekosten die ten van dergelijk systeem is men nog

veel sneller stijgen dan de mdex. Vooral lang niet uitgepraat. De reden daarvoor
de huurprijzen swingen de pan uit. Daar is duidelijk: de invoering van een

Toon Martens is nu al een goeie drie jaar direkteur van Alma vzw. «De positieve resultaten van de voor- ko?l~ dan no~ bij dat de schatting van de studieloon kan immers pas dan ernstig
Onder zijn leiding is in Alma een vrij ingrijpende vernieuwing bije jaren zijn dan ook in de eerste plaats hwdi~e studie- en leefkost (1~.OOOfr. overwogen worden, wanneer dit tevens
gestart. Het begon met de verbouwing van Alma 2, waarmee een bereikt door de inzet van het personeel. per ~aar) dubbel w. hoog is als de gepaard ~aat ~et een maa~happelijke

. '" . Het is echter door de verbouwingen dat maximumbeurs (een dikke 80.000 fr.). hervormmg die moet lelden tot de
grote eetfabnek omgetoverd werd. in ~n iets klemer maar attraktiever zij hun manier van werken zijn gaan verdwijning van het socio-hiërarchische
restaurant. Recenter. werd de uitbating Sedes aangepakt met een herdenken en dat zij nieuwe motivatie Sora karakter van onze samenleving. En om
spektakulaire verhogmg van het aantal bezoekers tot gevolg. En als hebben opgedaan. Niet alleen in Al- . Het Hiva-onderzoek werd dit jaar intens de maatschappij in het algemeen een
sluitstuk van de infrastruktuurwerken is er de bouw van de Centrale ma 2, maar ook in de Sedes hebben we besproken op de algemene vergaderin- meer demokratisch karakter mee te
Keuken, waarvoor de beslissing een maand geleden gevallen is. "Die . dat fenomeen meegemaakt. De verbou- gen van Sociale Raad. Na een grondige geven is duidelijk ~eer n~g dan e~l
infrastruktuurwerken waren absoluut noodzakelijk" zegt Martens. "Wij wingen zijn daar relatief eenvoudig uitdieping van de problematiek beraadt het hoger ond.eTWlJsmee~ JO het bereik
moesten een inhaalmaneuver doen omdat er gedurende een heel geweest. De grote innovatie lag ginds in Sociale Raad zich nu over mogelijke van mensen Uit de lagere inkomensklas-

, :ie deri bod bii h alte ti' h di fin . sen te brengendecennium geen geld kon vrij gemaakt worden voor de verbetering van.' veran enng v~ aan , waar IJ et . ma even voor. et .stu e ancie- .. . "
d .. Alma" !Jersoneel prachtig werk heeft geleverd rmgssysteem. Studielemngen worden De diskussie blijft momenteel hangen
e uitrustmg van . om dit te doen slagen. Voor mij is dit een daarbij niet langer als valabel be- bij de opportuniteit van een aantal

schoolvoorbeeld van een financieel schouwd. Het Hiva stelt onomwonden: . voorafgaande grondprincipes die blijk-
goedkope infrastruktuurverandering, die "Studieleningen zijn katastrofaal voor de baar niet voor iedereen evident zijn. Het
echter naar de klant toe 'iets heel nieuws' - demokratisering van het onderwijs". gaat hier om de sociale én financiële
bracht, net door het werk van het Veranderingen binnen het huidige zelfstandigheid van de student, de weige-
personeel» studietoelagenstelsel kunnen wel een ring om als studenten gepriviligieerd te

eerste stap in de goede richting zijn. Zo worden tegenover andere groepen in de
Veto: Het personeel van Alma houdt pleit men bij sociale raad voor een maatschappij en tenslotte de stelling dat
blijkbaar van haar werk? automatische jaarlijkse indexatie van de een demokratisering van het onderwijs

studiebeurzen om de evolutie van de niet los kan gezien worden van een
Martens: «Dat hangt van persoon tot studie- en leefkost bij te houden. Vanzelf- demokratisering van de maatschappij.
persoon af en van dag tot dag. Vast staat sprekend wordt in dergelijke visie de Het spreekt vanzelf dat een konkreet
wel dat het personeel bij momenten maximumbeurs dan ook verhoogd tot model van studie-inkomen niet kan
enorme piekbelastingen kent. Dit springt de aktue1e studie- en leefkost. Ook de ingevuld worden zolang geen eensge-
begin oktober het meest in het oog: grens van minvermogendheid komt on- zindheid is bereikt over de principes die
tijdens de vakanties heb je nog een vrij der zware kritiek te staan. Momenteel is eraan ten grondslag liggen.
drukke periode met de tweede zit. De het namelijk zo dat iemand pas een Sociale Raad wil echter niet over één
laatste week van septem~r, ~~t alle maximumbeurs geniet ~dien. hij of. ~j nacht ijs gaan en is van plan om rond de
eksamens achter de rug, iS traditioneel slechts 60 % van het SOCiaal-Vitaalmmi- idee van een studieloon in de toekomst
onze rustigste tijd. Het begin van het mum verdient. Konkreet vraagt Sociale verder studiewerk te doen.
akademiejaar betekent dan een enorme Raad om deze grens op te trekken tot .
ritmeversnelling. Dat zorgt wel voor 100 % van het socio-vitaal minimum. Het ~ genoegzaam ~kend dat ook de
spanningen. We kennen het probleem, Wie dan onder het socio-vitaal mini- rege~ng de~t.aan meuwe v~rm~n van
en toch hebben we ieder jaar moeite die mum valt, dient een supplementaire st~diefinancle~g. Vooral 10 liberale
bruuske overgang te verwerken» premie te ontvangen bovenop de maxi- kringen leeft de Idee van een aanvullend
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Toon Manens: "Onze konkurrenten zijn eigenlijk alleen de mensen die op kot koken."
(Foto Hendrik Delagrange)

Alma-direkteur Toon Martens

"Wij doen nooit mee
aan de fast food-tendens'

Veto: En waaraan was die achterstand
te wijten?

Martens: «Door de splitsing. A1ma is
met de opdeling KUL-UCL één van de
laatste onderdelen van de universiteit
geweest waar men de boedelscheiding
heeft doorgevoerd. DeWalen, die vanaf
begin jaren zeventig al hun geld nodig
hadden voor hun nieuwe kampus, wil-
den niets meer betalen in Leuven, en de
Vlamingen zagen het ook niet zitten
voor alle kosten te moeten opdraaien.
Men zat dus in een patstelling. We
hebben zo geïmmobiliseerd gezeten tot
'78-79. Toen kwamen de jaren '80
eraan met de opeenvolgende besparin-
gen in de sociale sektor. Wat Alma
betreft verzeilden we dus van de regen in
de drep»

Veto: U hebt het hierbij steeds over
vernieuwingen aan de infrastruktuun
Zijn er daarnaast ook rechtstreekse
verbeteringen ntlgestreefd naar de klant
toe?

Marteos: «Ik heb steeds gesteld dat een
vernieuwde infrastruktuur enkel maar
een aanleiding is om na te denken over
het geheel, en de traditionele manieren
van werken in vraag gaat stellen. A1ma
bestaat sinds '54; onvermijdelijk groei-
den in die vijfendertig jaar een aantal
vastgeroeste gewoontes, waarbij men
zich door de drukte nog weinig afvroeg
of sommige zaken niet beter anders
konden aangepakt worden.»

Veto: Iets konkreter graag.

Martens: «Neem nu de verbouwing van
Alma 2. Daarv66r boerde die uitbating
van jaar tot jaar verder achteruit, wat
zeer deprimerend werkte op het perso-
neel. De mensen lieten het dus wat
hangen - men nam bijvoorbeeld niet
meer de moeite tot kwart voor acht de
schotels beschikbaar te houden, maar
begon een kwartier vroeger op te ruimen
"want er kwam toch geen volk meer af"
Zo geraak je vanzelfsprekend in een
vicieuze cirkel»
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Landbouwverkiezingen

En nu honderd jaar vrouwen
Hetzal misschien als een verrassing overkomen, maar er zijn ook

kringen waar er geen noemenswaardige problemen bestaan. De
Landbouwkring is er zo een: meer aktiviteiten dan een mens

ooit kan hopen mee te maken, een gezonde cash-flow annex
boekhouding, een goeie sfeer en meestal probleemloze verkiezingen.
Kortom, een ramp voor de sukkel die voor Veto een verslag moet maken
van die verkiezingen, want wat ga je doen als je een beetje in de traditie
wil blijven en wat kritische zin wil tonen? Ik was beter de Wetstraat gaan
doen, daar zijn tenminste moeilijkheden genoeg. Gelukkig valt het
allemaal nog wel mee. De laatste twee jaren werd de traditionele peis en
vree wél gestoord door verkiezingsperikelen - zie de Veto's van de vorige
jaren - en dit jaar was er een stunt zonder voorgaande in de nu
honderdjarige geschiedenis van de kring.

Eerst een uitweiding over de wijze
waarop de verkiezingen in Landbouw
gevoerd worden. In tegenstelling tot veel
andere kringen, en als enige grote, kent
de Landbouwkring individuele verkie-
zingen. Voor iedere min of meer belang-
rijke funktie (preses, bar, kursus, ...)
komen de kandidaten dus afzonderlijk
op en elke funktie wordt apart gestemd.
Wie de 'werkgroepverantwoordelijken'
zullen zijn - die mensen dragen een
groot deel van de werking - wordt
bepaald door de aktievelingen in onder-
linge samenspraak (kommer en kwel:
kunnen ze niet een beetje doen alsof ze
niet overeenkomen).

Het resultaat hiervan is dat de verkie-
zingen op Landbouw geen aanleiding
geven tot gratis vaten, kamelen koersen
en meer van dat fraais. 't Isjammer maar
helaas: de boerekotters steken hun ener-
gie in het uitoefenen van hun funktie,
maar niet in het krijgen ervan. Daarbij
komt nog dat in de praktijk het aantal
funkties aangepast wordt aan het aantal
kandidaten. Zo heeft de sterke uitbrei-
ding van de werking gedurende de
laatste jaren er, samen met het feit dat er
nooit grote problemen waren om kandi-
daten te vinden, toe geleid dat er vorig
jaar een presidiumfunktie 'bar' bijkwam
en dit jaar de werkgroepen 'industriedag'
en ·ga/aOOI'. Kwestie van de nood in een
deugd om te zetten.

Ondanks dit alles moest er dit jaar voor
drie funkties gekozen worden, en wel
voor de funkties preses, sekretaris en
intern. Naar jaarlijkse traditie bleef de
kampagne beperkt tot een oproep om te
komen stemmen in de eerste drie jaren
door de kandidaten, een paar affiches in
de bar en de speeches op de verkiezings-
avond zelf. Het spijt ons u te moeten
meedelen dat er niet veel sprake was van
grootse projekten, gedetailleerde pro-

gramma's of hoogdravende taal. Alge-
meen gesproken waren alle kandidaten,
ook diegenen zonder tegenkandidaat,
het roerend met elkaar en met de
schrijver dezes eens dat het al ambitieus
genoeg is de werking die er is, voort te
zetten. De geïnteresseerden kunnen we
wel melden dat er volgend jaar reizen
naar Parijs en Nederland, een infobeurs
en een industriedag bijkomen en dat de
volgende eeuwfeestviering voor 2087 is.
Opmerkelijk is misschien ook dat de
nieuwe preses dit jaar op Kringraad zat
en dat de huidige er volgend jaar zal
zitten. Aangezien de Landbouwkring
traditioneel Loko en binnen Loko het
standpunt van de kleine kringen steunt,
is dat alleen maar goed nieuws voor de
laatstgenoemden. Voor de rest hebben
we kunnen vaststellen dat er weer een
goeie ploeg in de startblokken staat en
dat de ongeveer 250 aanwezigen bij
momenten hard- hebben kunnen la-
chen.

Waar zit dan die sensatie die ons
beloofd is, hoor ik u korzelig worden?
Geen paniek, hier zijn we ermee: de
nieuwe preses heet Hilde Van Meer-
beeck. Een meisje dus. Je zal terecht
opmerken dat we in de twintigste eeuw
leven en dat zoiets geen reden tot
verbazing mag zijn. In de Landbouw-
kring wordt hier echter een niet gering
precedent geschapen: voor zover bekend
is er in de hele honderd jaar Landbouw-
kring nooit eerder een vrouwelijke
preseskandidaat geweest en in de twintig
jaar dat het fakhuis (waar zeven van de
presidiumleden samen op kot zitten)
bestaat, hebben daar nog maar twee (2)
meisjes gewoond. Hoewel de meisjes
altijd al aktief geweest zijn in de kring (al
in de twintiger jaren had de Landbouw-
kring vrouwelijke vicepresides) is het
dus lang geleden dat ze zo nadrukkelijk
mee aan het roer stonden. Voeg daarbij

dat er volgend jaar nog minstens één
ander meisje op het fakhuis zit (voor
kursusdienst) en dat er alles tesamen nu
vier meisjes in het presidium zitten en we
kunnen wel spreken van een putsch. Het
werd overigens tijd.

En nu maar hopen dat ze het ook
honderd jaar volhouden.

Tuur Ruytjens

Kleine Kringduimpjes
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit, 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 ± I getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze ons
bereiken.

Zij die (nog) niet stemmen
Kringverkiezingen groeien

in sommige kringen uit tot
grootse kommerciële ge-

beurtenissen, in andere zijn ze veel
bescheidener, in een aantal kringen
zijn ze er (voorlopig) gewoon niet.
In de Leuvense Logopedische
Kring (LLK) bijvoorbeeld verkie-
zen de studenten bun verantwoor-
delijken in bet begin van het
akademie jaar. E;n op de vierde
verdieping van bct Eramushuis ligt
bet enige Leuvense departement
dat drie studentenkringen herbergt
(Alfa voor de archeologen, Mece-
nas voor de kunsthistorici en de
Muziekhistorische Kring voor de
musikologen), maar dat dit jaar
niet door verkiezingen opgeschrikt
zal worden.

De Leuvense Logopedische Kring is de
jongste telg van Loko. In het begin van
het vorig akademie jaar werd de kring op
Kringraad erkend. Intussen is LLK niet
alleen de jongste, maar ook de kleinste
Leuvense kring. Er zijn welgeteld 21
logopediestudenten, gespreid over drie
studiejaren, een enige kandidatuur en
twee licenties.

Om de kringwerking in leven te
houden, rekenen de logopedisten ook
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De frisse kop van het Koewijtbeest
Vorige donderdag waren er

voor de tweede maal ver-
kiezingen in de Sociale

Wetenschappen. De eerste ronde,
vóór de paasvakantie, was 'ongel-
dig' omwille van het niet bereikte
kworum. Normaal was er rond
deze tijd een Algemene Vergade-
ring (AV) voorzien waarop zou
uitgekeken worden naar mogelijke
oplossingen. Maar dat zinde het
'Koewijtbeest' niet. Deze groep
studenten forceerden op het Coör-
dinatiecomité een tweede ronde.

Het geharrewar tussen de twee stemron-
des werkte blijkbaar inspirerend, want
plots verschenen er nog twee ploegen.
Vooral PSC (Politiek, Sociologie en
Communicatiewetenschap) viel op door
haar agressieve, harde kampagne die
trouwens geleid werd door de man
achter de 'Recht door Zee'-kampagne
(hij is ingeschreven aan twee fakulteiten:
Rechten en Sociale Wetenschappen).

Open en Bloot bestond uit overblijfse-
len van de ploeg Perestroijka (eerste
ronde) en liet zich graag bestempelen als
de eigenlijke, huidige kring die het ook
niet kon helpen dat het allemaal zo was
afgelopen. Hun belangrijkste program-
mapunt was dan ook de AV - voor hun

neus weggestemd - die ze zouden
inrichten in geval van overwinning.

Het Koewijtbeest (KWB) leek al op
voorhand gewonnen: fris, goed bevolkt
en veel bekende gezichten. Hun supre-
matie leek enkel in gevaar te komen door
de kampagne van PSC.

Debat
De traditie wil dat er op de vooravond
van de verkiezingen een debat wordt
gehouden. De ploegen zelf, hun direkte
aanhangers en een handjevol geïnteres-
seerden zijn meestal de enige aanwezi-
gen op zo'n debat. Deze keer kwam er
toch ruim honderd man opdagen voor
een uitermate saai debat waar de ploe-
gen hun toverwoorden konden uitspe-
len : de oplossing voor de meeste proble-
men was voor Open en Bloot 'AV', voor
KWB 'werkgroepen' en voor PSC 'kon-
sensus'.

Het ging er ernstig aan toe. In
tegenstelling tot het verleden, werden
een aantal zware problemen nu plots wel
op tafel geworpen, zoals het pro-
test tegen de programma hervormingen
(stokpaardje van PSC) en de moeilijke
verhoudingen tussen kring en kring-
kafee. Merkwaardig genoeg kwam zelfs
de houding tegenover Loko en Sora ter
sprake (KWB wil afwachten, PSC vindt
dat "Ze het zelf gezocht hebben"). Even
werd het pijnlijk toen de 'Mandatenvre-
de' werd aangekaart· en enkel het 'Koe-

wijtbeest' wist waar het over ging (het
gaat over een netelige kwestie in de
fakulteit met betrekking tot de verdeling
van mandaten). De eenmans(lol)ploeg
Post Natale Depressie (PND) slaagde er
in het debat tot nog hogere toppen van
saaiheid te voeren.

Uiteindelijk viel tegen elke ploeg wel
wat in te brengen: PSC leek een nogal
pretentieuze ploeg licentiestudenten die
ook wel eens aan verkiezingen wilden
meedoen maar eigenlijk geen garanties
boden voor een echte kringwerking.
Open en Bloot had geen programma en
zat de hele tijd in de verdrukking. Bij het
'Koewijtbeest' kon men zich ergeren aan
de duistere omstandigheden waarin ze
toch nog een tweede stemronde hadden
kunnen forceren.

Tenslotte heeft de ploeg met de meeste
garanties gewonnen: het 'Koewijtbeest'
kreeg 54,69 % van de stemmen. Open
en Bloot haalde 6,77 %, PND 1,56 % en
PSC 36,20 %. Van de 385 uitgebrachte
stemmen waren er 0.78 % ongeldig. De
Sociale Wetenschappers hebben zich
.niet laten verblinden door de klucht met
de koffiekoeken en koffie-uitdelingen.
Een escalatie van het kampagnegeweld
valt dus niet meteen te vrezen. Maar
misschien zijn ze wel verblind door een
grotere klucht: de verkiezingen zelf

Hendrik Delagrange

stellig op medewerking vanuit die enige
kandidatuur. Daarom worden de verkie-
zingen in het begin van het nieuwe
akademie jaar gehouden. Als geënga-
geerden hun funktie dan een jaar langer
willen uitoefenen, kan dat. De vrijgeko-
men funkties kunnen met jonge krachten
ingevuld worden. De huidige enige
kandidatuur bijvoorbeeld telde maar een
zestal studenten, maar is in de kring heel
aktief geweest.

Samensmelten
In het begin van het huidige akademie-
jaar zijn een aantal schuchtere pogingen
ondernomen om de drie 'kleine' kringen
van Letteren en Wijsbegeerte (Alfa,

CANONIKIES
Canonica, de kring van de studenten
Kerkelijk Recht, gaat door voor
Leuvens kleinste studentenkring. Ten
onrechte, want de Leuvense Logope-
dische Kring is nog kleiner, Maar dat
neemt niet weg dat de 43 studenten
Kerkelijk Recht een klein en vooral
vreemd groepje uitmaken. De ge-
middelde leeftijd: 32 jaar. Tussen die
studenten lopen bovendien een paar
notarissen, een ere-notaris en een
politierechter rond.

Canonica mag dan klein zijn, op
het eind van elk akademiejaar wordt
er zoals in de grote kringen een heuse
preses verkozen. Daar kán een echte
kampagne mee gemoeid zijn, zoals
een drietal jaren terug, toen er twee
valabele kandidaten waren. Vorig
jaar daarentegen was er geen kandi-
daat, en de uittredende preses is
bijgevolg nog een jaartje aangeble-
ven.

De verkozen preses heeft een paar
maanden tijd om in oktober met een
ploeg (een vice-preses en een sekreta-
ris) voor de dag te komen. Extra
medewerkers zijn natuurlijk ook
welkom. Die ploeg moet in het begin
van het akademie jaar bekrachtigd
worden. Dat uitstellen van de verkie-
zing van de ploeg is niet zo slecht
bekeken, want op die manier kunnen
ook eerstejaarsstudenten voor de
ploeg aangesproken worden.
Onlangs werden de stemmen geteld.
En de enige kandidaat, Filip Dewal-
lens, is al naar zijn vice en sekretaris
op zoek. (HL)

Mecenas en MHK) dichter bij elkaar te
brengen. De drie kringetjes huizen op
dezelfde verdieping van het Erasmusge-
bouw, en de drie studierichtingen maken
in feite slechts één departement uit. Zo'n
samenwerking kan best interessant zijn,
want in onderwijsdiskussies bijvoor-
beeld zijn er zeker gemeenschappelijke
belangen.

De pogingen waren bescheiden -
tweewekelijkse vergaderingen van de
vertegenwoordigers van de drie kringe-
tjes - en van echte samensmelting van de
kringen was er nog niet echt sprake. Dat
zal trouwens niet snel gebeuren, want
voor de verdeling van subsidies vanwege
het departement bijvoorbeeld druisen de
belangen van de drie studierichtingen
natuurlijk lijnrecht tegen elkaar in. Wat
aan de enen gegeven wordt, ontglipt de
anderen, zo éénvoudig is dat. Vooral het
iets grotere Mecenas is daarom nog lang
niet voor totale samensmelting te vin-
den.

Iedereen preses
Kringverkiezingen worden in de drie
kringetjes uitgesteld tot het begin van het
volgende akademiejaar. In Alfa, maar
zeker in de Muziekhistorische Kring, ziet
men dat ogenblik trouwens met lede
ogen tegemoet. Het aantal geroepenen
zal wel weer op één hand te tellen zijn. In
die omstandigheden kan je moeilijk van
verkiezingen spreken. Vrijwilligers vin-
den of aanduiden is de boodschap.

Mecenas staat er wellicht iets minder
slecht voor. De kring neemt alle beslis-
singen op Open Vergaderingen, en op de
eerste bijeenkomst van het nieuwe aka-
demiejaar zullen verantwoordelijken
worden gezocht. Maar al is dat aantal
verantwoordelijken meestal vrij beperkt,
de meeste taken raken gewoonlijk vrij
gemakkelijk uitbesteed.

Het presesschap is in Mecenas een
paar jaar geleden in een demokratische
reflex afgeschaft. Elke verantwoorde-
lijke heeft zijn eigen sektor, en kan
terugvallen op de Open Vergaderingen.
Toen korte tijd na het afschaffen van dat
presesschap een afgestudeerd kurtsthisto-
rikus aan de Open Vergadering vroeg of
hij in zijn sollicitatiebrieven toch mocht
schrijven dat hij preses was geweest, is
hem dat toegestaan. Op één voor-
waarde: er is uitdrukkelijk bij vermeld
dat iedereen dat voortaan in zijn sollici-
tatiebrieven mag opnemen.

Benoit Lannoo
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oplossing voor de kopiedienst slechts ter
beschikking stellen als Acco nu reeds
beslist in het projekt te participeren.
Acco overweegt echter nog andere
oplossingen voor de toekomst en wil
zich dus nog niet binden. Zo dreigt alleen
al de voorlopige verhuis van de kopie-
dienst een probleem te worden.
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Een ontroerend verslag

WERELDFEEST - Het was prettig kuieren in de zon, op het eerste Leuvens Wereldfeest. Aan belangstellenden
ontbrak het dus niet. Weljammer is dat het naar buiten brengen van uitheemse kulturen nog al te vaak gezien wordt als
een vehikel voor het verkondigen van alternatieve levensbeschouwingen. (Foto Hendrik Delagrange)

Kringverkiezingen Romania

Zij willen lekker mooi worden
Hetwerd stilaan een verve-

lende bedoening, de ver-
kiezingen van Romania.

Gewoonlijk kreeg men in de twee-
de kandidatuur net één ploeg
samengesteld, al dan niet met een
programma. Deze werd telkens
met een duidelijke meerderheid
verkozen. Met twee preseskandida-
ten én een nepploeg beloofde bet

eindelijk oog eens een
interessante én leuke strijd te wor-
den.

Dat er twee romanisten stonden te
springen om preses te worden, was al
zeer vroeg bekend Stef Wauters sprak
daar zelfs al langer dan dit jaar van. En
stilaan ontpopte ook Anneke Van Hecke
zich tot een waardige kandidate, een
tegenkandidate zelfs. Want waar men
eerst dacht dat zij het traditionele koppel
- preses en vice-preses - gingen vormen,
bleek al gauw dat ze elkaar geen
duimbreed wilden toegeven.
Alles zag er naar uit dat we verkiezin-

gen met één ploeg en twee potentiële
presides tegemoet gingen. Afspraak was
dat wie verloor zich als vice zou
aansluiten bij de winna(a)r(es).

Paniek
Binnen tweede kandidatuur had die
situatie al voor een bikkelharde twee-
strijd gewrgd, en - vooral - voor een
schrijnende scheiding tussen de twee
kampen. Sommige romanisten kwamen
zelfs vragen of ze mochten afzien van
hun stemrecht, om toch maar geen keuze
te moeten maken.
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Onmiddellijk na de paasvakantie be-
gonnen echter de geruchten van een
nepploeg uit eerste licentie de ronde te
doen. Verspreid door één, twee romanis-
ten had dit nieuwtje uitermate snel heel
Romania bereikt. Binnen de ploeg uit

tweede kandidatuur kon men zelfs spre- ook in Pyromaantje zal verschijnen
ken van enige paniek: velen dachten dat ronder dat men voor die post iemand
de huidige ploeg volledig terug zou gevonden had. Vooral omdat men begint
opkomen. De kandidaat-presides kon- met heel wat lof voor het blad.
den maar moeilijk overtuigd worden Hier en daar stond men ook op stijl, zo
van het gevaarloze en ludieke karakter werd de funktie Informatie tot "PR"
van alle geruchten, vooral omdat abso- omgedoopt. "Wij willen mooi worden",
luut niemand wist wie achter die nep- is allicht ironisch bedoeld. De meeste
ploeg zat. romanisten hopen duidelijk dat het mooi
Het onmiddellijke effekt was dat de wordt: de nepploeg, u: bleek op de

twee echte kandidaten de handen in verkiezingen, was door één man, Mi-
~.:..a l'bftbaut; opgezet ëlikön slechts

vragen symbolisch tegen te stemmen of
zich te onthouden. Op die manier heeft
hij de verkiezingen inderdaad wat meer
humor meegegeven.
Met 123 voor, 11 tegen, 6 onthoudin-

gen en 6 ongeldige stemmen bleek nog
eens dat slechts één derde van de
romanisten geïnteresseerd is in verkie-
zingen, maar Nous, c'est Jou hoeft zich
natuurlijk pas volgend jaar over dat oud
zeer te buigen.

hun ploeg te leiden.
Daarbij kwam nog dat Humaniora,

de nepploeg die een "humane benade-
ring" verdedigde en "humor een centrale
plaats wou geven", zeer vroeg met een
programma op de proppen kwam. Aan
de valven kwam daarvan één enkel
eksemplaar vergezeld van kopies met de
tekst "het loopt fout". Zonder namen.

Pyromaan
Nous, c'est Jou, de echte ploeg, kon met
dergelijke humor slechts matig lachen,
maar bleef niet bij de pakken zitten. Er
werd met des te meer ijver aan een
programma gewerkt en ditmaal kregen
àlle romanisten een eksemplaar, terwijl
het grootste deel van de ploeg zich op
een originele en sympatieke manier in de
jaren ging voorstellen.

Het programma zelf was degelijk
maar weinig vernieuwend. Zo wil men,
om de groeiende apatie tegenover de
kringwerking tegen te gaan, op "zeer
regelmatige tijdstippen" vergaderen en
ook de idee van een L&W-presidium
werd - weer - bovengehaald.

Het is vrij cynisch dat het programma

Bruno Bosteels

Werkkampen
Ieder jaar organiseert de internationale
beweging ATD Vierde Wereld werk-
kampen in de buurt van Parijs. De
werkkampen hebben als bedoeling aan
iedereen die een stap wil zetten in de
bestrijding van de armoede, de beweging
beter bekend te maken. Minimumleef-
tijd voor deelname is 18 jaar. Data: 18/6
tot2/7,25/6tot9/7,2/7totI6/7,9/7
tot 23/7 en 10/9 tot 24/9.
Een info-folder kan je krijgen op dit
adres: ATD Vierde Wereld Vlaanderen,
Brederodestraat 111, 2018 Antwerpen,
~ 03/238.08.34.

Bert Pauwels
Koen Kempenaers

CHEMIKA-VERKIEZINGEN
De scheikundigen - een goede 350 studenten en doctorandi - kregen dit jaar
een weinig spannende maar wel vochtige kampagne voorgeschoteld. Frans
Fierens, met de weinig benijdenswaardige bijnaam Zatte Zotto, mag zich
volgend jaar preses noemen.
In Chemika wordt voor elke funktie afzonderlijk gestemd. Het zwaartepunt

ligt uiteraard op de preses van het volgende werkingsjaar. Kandidaat was dit
jaar Frans Fierens, beter bekend als "Zatte Zotto". Gedurende de kampagne
werden plak- en kalkborstels evenals spuitbussen duchtig gehanteerd.
Daarnaast waren er jaarbezoeken, met uitdeling van enkele gadgets, en een
viertal gratis vaten. De promotieweek bood de chemist bovendien nog
een. heus verkiezingsdebat (aanwezig: 2 man) en een kantus (aanwezig: 15
m/v). De apoteose was de onvermijdelijke TD waar de uitslag bekend
gemaakt werd. Uitslag: 233 stemmen voor Zatte Zotto, 44 tegen of
onthouding. Gevolg: feest tot zonsopgang.
Vorige maandag werd de rest van de funkties onder een kleine twintig

mensen verdeeld bij konsensus. In de brainstorming die daarop volgde,
kwamen volgende voornemens naar voren: zich apolitiek opstellen, een beter
imago kreëren, minstens even aktief zijn als het vorige jaar, maar vooral nieuwe
initiatieven nemen.

Acco
en het onroerend goed
Er roert wat binnen Acco.

Op korte termijn moet de
kopiedienst in de Vesalius-

straat verhuizen samen met een
deel van de magazijnen achter de
winkel in de Tiensestraat. Op lange
termijn moet de winkel zelf en de
rest van de magazijnen plaats te
ruimen voor een groots opgevat
komplex dat de hoek Vesa1ius-
straat-Tiensestraat zal bestrijken.
En dat alles op een moment
waarop zich een gebrek aan konti-
nuïteit in het algemeen beleid van
Acco laat gevoelen door de lange
afwezigheid van algemeen direk-
teur Georges Pollers.

Verhuizen heeft er bij Acco altijd al
ingezeten. In den beginne huisde Acco,
toen nog Werkgroep Kursussen binnen
de universitaire werkgemeenschap, in de
Eikstraat. Van daaruit verhuisde de
winkel achtereenvolgens naar de Oude
Markt, de Bogaardenstraat, Garage Vi-
chard in de Tiensestraat om uiteindelijk
terecht te komen waar hij nu zit. De
gebouwen die Acco betrok, waren steeds
tamelijk oud en de huurprijs lag dus laag.
Maar voor een gedeelte van de Acco-
behuizing loopt nu de opzegtermijn. Op
lange termijn heeft Acco geen verblijfs-
zekerheid meer voor het geheel van de
kopie- en verkoopscentrale met bijho-
rende magazijnen. Bij Acco vraagt men
zich dan ook af of de 'verhuisstrategie'
van het verleden ook voor de toekomst
nog leefbaar is.
",,_Q~~ de:ze~vrll!!8 ~~ lll_lt)VQi)r"Qte,
formuleren moet Acco nu - meer dan
ooit - als één koherent geheel de
toekomst uitstippelen. De koöperatieve
miste hiertoe tot vóór kort een koördina-
tor tussen de verschillende afdelingen,
omdat Georges Pollers om persoonlijke
redenen het algemeen beleid niet meer
op zich kan nemen. Daarom werd
professor Jan Bundervoet door de raad
van bestuurders van Acco gedelegeerd
als interim-algemeen direkteur. Bunder-
voet zal in samenspraak met de andere
direktie-leden een konkrete planning
uitwerken, voorstellen voorbereiden
naar de Raad van Bestuur toe, en het
overleg met de onderhandelingspartners
koördineren.

Groep T...
Op dit ogenblik poogt Acco zoveel
mogelijk alternatieven tegenover elkaar
af te wegen. Zo is er het 'projekt De
Graef met een nieuwbouwkomplex op
het hoekterrein Vesaliusstraat-Tiense-
straat. Het op stapel staande projekt is in
hoofdzaak een initiatief van twee organi-
saties: enerzijds de Gilde van Ambach-
ten en Neringen, anderzijds Groep T, de
Industriële Hogeschool te Leuven. Op
termijn plant dit duo de bouw van een
schoolkomplex, omgeven door een aan-
tal handelszaken, of althans de ruimte
daarvoor.
"De eerste faze van dit projekt is reeds

in werking getreden", aldus Bundervoet.
Die faze bestrijkt een aantal huizen in de
Vesaliusstraat plus het basketbal pleintje.
Ook de kopiedienst van Acco valt
hieronder: per 1 januari 1989 moet dit
deel van Acco eruit. De tweede faze
verlengt de nieuwbouw verder in de
Vesaliusstraat, de derde faze bestrijkt dan
het deel in de Tiensestraat. In de mening
dat die fazering kronologisch moest
geïnterpreteerd worden, overwoog Acco
een tijdelijke verhuis van de kopiedienst
naar de Tiensestraat, waar men zeker
kan blijven tot einde 1991. Dat rou
Acco meteen ook wat meer denkruimte
geven om de toch belangrijke beslissing
over de toekomstige vestiging serieus
voor te bereiden.
Maar De Grae( de belangrijkste

geldschieter achter het projekt (hij finan-
ciert de gehele eerste faze), stelt ook zijn
eisen. De man is op zoek naar promotors
voor faze 3 van het projekt. Hij wil de
ruimte in de Tiensestraat als voorlopige

...of universiteit
Andere onderhandelingspartner voor
Acco is namelijk de universiteit. Ook
hier staat een interessant projekt op
stapel. Het betreft de zone Garage
Vichard, waar nu een parking is achter
een aantal gebouwen aan de Tiense-
straat. De universiteit kan met haar
eigendommen niet zomaar doen wat ze
wil, omdat de meeste ervan verworven
zijn met overheidssubsidie. "De univer-
siteit is dus geen eigenaar stricto sensu,
en daarom zoekt ze, ook voor de zone
Garage Vichard, naar ondernemingen of
andere groepen die onder de vorm van
erfpacht gebouwen opknappen of her-
oouwen om ze in gebruik te nemen",
aldus Bundervoet.
Een andere ruimte die de universiteit

ter beschikking heeft, is de parking langs
de Parkstraat van de Kampus Van
Evenstraat. Deze zone zat ook al als
alternatief in de onderhandelingen over
je centrale keuken van Alma. Wie
echter weet dat een dossier zoals dat van
de centrale keuken vijftien jaar heeft
aangesleept, stelt zich de vraag of de
universiteit, selfs voor oplossingen op
tamelijk lange termijn, nog een serieuze
oaderhandelingspanner is. "Ook ik
naak me daarover geen illusies", zegt
Bundervoet: "maar het blijft toch inte-
ressant de unief als gesprekspartner te
behouden, al is het maar om voor de
kopiedienst en op termijn voor de
verkoopscentrale een huurruimte te vin-
den". En bovendien is Bundervoet als
akademikus en niet in het minst als
all-round man in de sociale sektor alles
behalve slecht geplaatst om vanuit Acco
met de universiteit te onderhandelen.

Afwegen
Wat er ook van zij, het grootste pro-
bleem voor Acco is het al dan niet kiezen
voor een nieuwbouwprojekt. Als Acco .
besluit om voor al haar geledingen
(drukkerij en magazijnen inbegrepen)
een komplex te integreren in het projekt
De Graef of in de zone Garage Vichard,
betekent dat een investering van 100
miljoen BF. Dat is een zeer belangrijke
nieuwe stap, als men weet dat Acco tot
nu toe enkel een jaarlijks budget voorzag
voor de huur van (verouderde) gebou-
wen. Er is nooit gedacht aan de opbouw
van een reserve die kan dienen om het
huisvestingsprobleem via een belang-
rijke investering op te lossen. En boven-
dien is Acco slechts ideologisch, niet
struktureel een onderdeel van de. Leu-
vense sociale sektor, en kan de koöpera-
tieve dus ook niet rekenen op ondersteu-
ning vanuit het universitaire patrimo-
nium, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Alma.
Heeft Acco trouwens een alomvat-

tend komplex nodig? De drukkerij en de
magazijnen moeten niet noodzakelijk in
de dure stadskern liggen. De optie voor
nieuwbouw zou dus bescheidener kun-
nen, en minder duur. Maar dan nog heeft
zulke optie belangrijke konsekwenties.
In elk geval, aldus Bundervoet. moet

men beslissingen nemen ten aanzien van
de aktiviteiten die weinig winstgevend
zijn, maar die Acco ontplooit "omwille
van het beeld waaraan Acco dient te
beantwoorden".
Het valt af te wachten waarop die

uitspraak slaat.,

.,'

Geert Van Eekert

STADE
KAMPIOEN!
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De Andere Film blikt in de Stoute Jaren

van Resnais tot YeUow Submarine
Hetmultimediale nostalgie-

projekt De Stoute Jaren
doet ook Leuven aan.

Vreemd genoeg via De Andere
Film. Deze vereniging heeft haar
wortels weliswaar in de sixties,
maar uit het maartnummer van
hun blad De Andere Sinema blijkt
toch wel dat DAF kritisch en zelfs
afkerig staat tegenover de herden-
kingsgolf waarin de door oud
60'ers beheerste media momenteel
blubberen.

Een filmprojekt dus, de hele
maand mei lang in Antwerpen,
Gent, Mechelen en Leuven. Met
films van onder meer Alain Res-
nais, Constantin Costa-Gavras en
Jean-Luc Godard.

De jaren zestig openden voor de filmge-
schiedenis nieuwe artistieke wegen. De

experimenten en vernieuwingen gingen
de meest uiteenlopende richtingen uit.
Toch is er misschien één konstante: wat
gevestigd was, was slecht. Die houding
sluit perfekt aan bij de artistieke kontekst
van de jaren zestig: Fluxus, Happenings,
Pop Art. Flower Power en Psychedeli-
sche muziek. Free Jazz en Beat-lite-
ratuur.

Stijl
In Frankrijk ontstond tegen het eind van
de jaren '50 de nouvelle vague. Het ging
vooral om mensen die nauw verbonden
waren met het filmtijdschrift Les Ca-
hiers du Cinéma dat eigenlijk een
teoretische basis formuleerde voor de
vernieuwingen. De nouvelle vague is in
de eerste plaats een verzameling van
persoonlijkheden, geen echte school. Zo
waren er onder meer Louis Malle,
François Truffaut en natuurlijk Jean-
Luc Godard. Van Godard toont DAF
drie films te zien: Vivre sa Vie, de

Kringraad vraagt:
Op haar eerstvolgende Algemene Verga-
dering zal Kringraad de nieuwe studen-
tenvertegenwoordigers (m/v) kiezen
voor het akademiejaar 1988-89:
I, 4 voor Akademische Raad, waarvan
2 van Humane Wetenschappen en 2 van
Positieve of Biomedische Wetenschap-
pen;
2. 4 voor de Onderwijsraad waarvan I
voor de groep PositieveWetenschappen,
I voor de groep Biomedische Weten-
schappen, I voor de groep Humane
Wetenschappen A (Rechten, ETEW,
Pol&Soc) en I voor de groep Humane
Wetenschappen B (L&w, Psychologie
en Pedagogie, Godgeleerdheid en
HJW»; .
3. 2 studenten voor de Interfacultaire
Commissie voor Aggregatie (ICA),
waarvan I Humane en I Positieve;
4. I student voor de Raad voor Interna-
tionale Betrekkingen.

In aanmerking voor deze mandaten
komen alle studenten van de KV Leu-
ven die aan volgende voorwaarden
voldoen:
I. De kandidaten moeten in de loop van

dit of van vorig akademiejaar in
minstens één zittijd geslaagd zijn.

2. Van de kandidaten wordt een gede-
gen kennis verwacht in de Perma-
nente Onderwijskommissie, Fakul-
teitsraad, Didaktische Kommissie,
Centrum voor Aggregatie, Onder-
wijswerkgroep van de kring, presi-
dium of Kringraad. Op basis van zo'n
ervaring moeten zij grondig op d(
hoogte zijn van de problematiek
inzake onderwijs en medebeheer in
het algemeen of hun toekomstig
werkingsdomein in het bijzonder,

3. De kandidaten moeten bereid zijn
om hun funktie op te nemen volgens
de geplogenheden van Kringraad.
Dat wil zeggen:
- De vertegenwoordigers worden ex
officio lid van de Algemene Vergade-
ring van Kringraad (zonder stem-
recht). Deze vergadering komt twee-
wekelijks samen op vrijdagavond en
werkt rond de belangenverdediging
van de studenten inzake medebeheer,
onderwijs, aggregatie en internatio-
nale studies. Van de vertegenwoordi-
gers wordt verwacht dat zij dil
lidmaatschap opnemen met zin voor
initiatief.
- De vertegenwoordigers volgen van
dichtbij het tot stand komen van de
standpunten op de AV door bijvoor-
beeld aktieve inzet in de werkgroe
pen die zich bezighouden met deze
problematieken.
- De vertegenwoordigers verwoor-
den en verdedigen het standpunt van
de AV van Kringraad naar de Akade-
mische Overheid toe en omgekeerd
brengen zij ook regelmatig verslag uit
van de vergaderingen van de AR,
OWR, ICA of RIB op de AV (ook
schriftelijk) en in Veto.
- De vertegenwoordigers bereiden
gezamenlijk (zowel inhoudelijk als
wat de te volgen taktiek betreft) de

vergaderingen voor, dit om de mi-
nieme studenteninspraak maximaal
te doen renderen. Ook voor deze
specifieke voorbereiding moet tijd
vrijgemaakt kunnen worden, bij-
voorbeeld voor het bestuderen en
napluizen van dossiers.

4. Kombinaties met een zware opdracht
binnen de kring (bijvoorbeeld preses)
worden over .het algemeen afgera-
den.

5. Een mandaat aIs vertegenwoordiger
in AR, OWR, ICA of RIB houdt ook
technisch en administratief werk in,
bijvoorbeeld het schrijven en tikken
van nota's aan die raden.

Geïnteresseerde studenten dienen hun
kandidatuur in, schriftelijk, met een
motivering en een c.v. met de voor het
mandaat belangrijke ervaringen, uiter-
lijk op woensdag 18 mei om 17.00 uur
op Kringraad, 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven. Voormeer inlichtingen kan men
op hetzelfde adres terecht. De kandida-
ten dienen zich aIs uitgenodigd te
beschouwen voor de verkiezings-AV
van Kringraad op vrijdag 20 mei om
20.00 in de 's Meiersstraat 5.

Orwelliaanse science fiction Alphaville
en La Chinoise, een naar verluidt zelfs
grappige film uit 1967 met een mao-
istisch-ideologische inslag. Enkel deze
laatste krijgen we in Leuven te zien.

Ook uit Frankrijk, maar uit een ander
hoofdstuk, komt Alain Resnais. Met
fA nnée demière à Marienbad bracht
Resnais een oefening in de filmstilistiek.
Zijn films zijn trouwens zeer sterk
verwant aan de experimenten uit de
nouveau roman: het doorbreken van de
traditionele relatie auteur-lezer, de pri-
maire aandacht voor de oppervlakte en

voor het literair materiaal vinden bij
Resnais hun filmisch ekwivalent. Een
andere stilistikus is de Italiaan Michelan-
gelo Antonioni van wie we het overbe-
kende Blow Up te zien krijgen.

De jaren '60 brachten ook expliciet
geëngageerde films, bijvoorbeeld uit
Senegal met Ousmane Sembene. Con-
stantin Costa-Gavras maakte in de jaren
'60 enkele zeer politieke films, destijds
vooral gericht tegen totalitaire rechtse
regimes. Een spannende thriller in die
reeks is Z (prijs voor de kortste titel) met
Yves Montand.

Kruimels
Het projekt De Stoute Jaren in "Film
biedt verder nog kruimels van verschil-
lende stromingen en nationaliteiten. Er is
de onvermijdelijke Bergman met De

maagdenbron (Jungfrukallan), er is een
film uit het Oostblok (De Roden en de
Witten van Miklos Jancso), er is lfvan
Lindsay Anderson en The War Game
van Peter Watkins.

De bekendste film uit het rijtje is zeker
wel Yellow Submarine, een spranke-
lende Pop Art-animatiefilm van George
Dunning met de Beatles in de rol van
redders van Pepperland.

Elke voorstelling in de reeks wordt
voorafgegaan door een filmclip (Procol
Harum, Adamo, Gene Vincent...) én
door een kortfilm uit de stal van Fugitive
Cinema (Robbe De Herdt, Jean-Marie
Buchet, Georges Van Aerschot, Patriek
Lebon, ...). 0

De Stoute Jaren in Film, een filnîprojekt
van De Andere Film, van 10 tot 19 mei
in Auditorium Vesalius.

"Kean" van Alexandre Dumas

Maatschappij. Discordia
sluit seizoen af
Wie maar een beetje het Nederlandse teatergezelschap "Maat-

schappij Discordia" kent, weet dat er in de keuze alleen al van
één vlij).hun laatste stukken, Kean van Alexander Dumas, iets

pervers zit. Edmund Kean - de man leefde in het begin van de
negentiende eeuwen werd amper 35 jaar - was wat je kan noemen een
rasakteur, iemand die hart en ziel in zijn rol legde en bijna één werd met
de rol die hij speelde. Die stijl van akteren en opvatting over teater staat
heel ver van wat Discordia zelf doet: zij hanteren namelijk meestal een
rustige (op het randje van matte) diktie en bewaren ook een duidelijke
afstand tot de emoties die je in werkelijkheid kan vermoeden.
Hun Kean (vanavond en dinsdag te zien
in 't Stuc) is dus meer dan een spannend
en soms ook melig verhaaltje met het
obligate happy end. Het is teater over het
teater, en een discours over de relevantie
van teatermaken en 'spelen' in de jaren
'80, en - nog afgezien van al het
geteoretiseer er rondomheen - een
heerlijk stuIge akteerwerk.

Het begint allemaal nogal typisch
Discordia. Jan Joris Lamers (de 'leider'
van het gezelschap) staat in een hoek wat
te knoeien met een kassetterekorder, en
leidt daarna de avond en het stuk in: hij
vertelt wat over de auteur, het hoofdper-
sonage (een rol die hij zelf zal spelen), de
muziek die gespeeld wordt. Bevreem-

dend allemaal, maar bij Discordia kan je
gekkere dingen beleven. Op een bepaald
moment wordt dan maar het 'startschot'
gegeven: in het schemerduister staan de
akteurs op een rijge vooraan het podium
en beginnen aan een verwarde dialoog
over 'die zit achter die aan en heb je het
al gehoord van die en naar het schijnt
en ...'

Langzaamaan kan je bijzaak van
essentie onderscheiden, en ontspint zich
het verhaal: dat is eigenlijk heel banaal,
want veel meer dan een dubbele drie-
hoeksverhouding is er niet te beleven.

maakt. Er wordt niet echt met overgave
gespeeld - geen Grote Emoties - maar
toch word je in de tekst binnengetrok-
ken, en ga je de werkelijkheid achter het
teater vermoeden. Maar tegelijk wordt
daar ook een stokje voorgestoken door
het voortdurende gespeel niet de kon-
venties : telkens je iets gaat geloven,
bijvoorbeeld dat een akteur meent wat
hij zegt, wordt dat doorprikt: de souf-
fleur (Frieda Pittoors, die vanop een
stoel aan de kant van het podium met de
tekst in de hand volgt), korrigeert de
akteurs en helpt vooral Lamers aIs hij
weer eens zijn tekst vergeten is.

Ach, je hebt het allemaal wel al eens
eerder gezien en revolutionair is die
manier van werken al lang niet meer,
maar toch hebben de akteurs van
Discordia zo'n flair en podiumroutine
dat ze het weten te verkopen. Zo
doorprikken ze .de myte van de grote
Shakespeare-akteur Kean, maar fabrice-
ren ze ook een nieuw beeld van de
akteur in de twintigste eeuw, beseffend
dat ook dat beeld 'maar' een myte is, die
heel snel kan vervangen worden door
een nieuwe. Hun teater is bijwnder
aktueel, en al zijn de procédés die onder
andere in Kean aangewend worden niet
echt. gloednieuw meer,"toch is het een
verfrissend, aangenaam ~en intelligent
stuk. Een waardige seiwensafsluiter.

Koen Van Muylem

Kean door Maatschappij Discordia,
Maar het is de speelstijl van Discordia maandag en dinsdag in het Stuc om
die dit alles toch tot een boeiend geheel 20.30 u.

TOT DE TE BLOKKEN STOF hoort dit jaar ook Veto. Veto is het blad van de Leuvense studenten dat gedurende het akademiejaar wekelijks in
mekaar gebokst wordt door een frisse groep vrijwilligers. Wekelijks babbelen zij samen op de redaktievergadering en wekelijks tikken, knippen en
plakken zij hun produkt bijeen op de lay-out. Het resultaat ziet u hier. Maar bij dit resultaat moet u één ding goed voor ogen houden: voor een
degelijke Veto zijn degelijke vrijwilligers nodig. Als je geen oen bent, kan je je dus gaan aanmelden op de s Meiersstraat 5, alwaar dat volkje
gehuisvest is. Je kan bij Veto terecht als schrijver, als lay-outer; als fotograaf of als fotozetter. Let wel: geen enkele ervaring is vereist, enkel een

flinke dosis gezond verstand (en de juiste partijk.aart natuurlijk. ..) (Foto Hendrik Delagrange)
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Charles Ducal oudstrijder 70-75

"Wij liepen steeds
onszelf voorbij"
Denaam Charles Ducal is je waarschijnlijk niet bekend, hetgeen

wij je niet ten euvel duiden: de man is slechts een dichter, met
name van de meest cynische poëzie sinds Elsschot, wals het

Nieuw Wereldtijdschrift zijn werk omschreef: In datzelfde blad
publiceerde hij onlangs het verhaal De meesterknecht, waarin hij op niet
mis te verstane ironische wijze terugblikt op zijn studententijd. Ducal
bracht die door als sympatisant, militant en uiteindelijk kaderlid van de
Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB). Op het einde van zijn
Leuvense dagen was hij mede-oprichter' van Veto en vrijgestelde ván
Sociale Raad. Een gesprek over een ver verleden.

''Toen ik in het najaar van zeventig naar
Leuven kwam," zo zegt ons Ducal, "was
ik onwetend. Na zeven jaar internaat
wist ik van de wereld niets, of toch
bijzonder weinig." Na een paar maand al
vond een grote aktie plaats die te maken
had met de inschrijvingsgelden voor
vreemde studenten, samen met een boel
andere maatregelen. Er was elke dag iets
te doen: meetings, betogingen en tal van
andere akties wisselden elkaar at Er
werd verschillende weken lang gestaakt.
In het begin was Ducal een meelopertje,
maar gaandeweg werd ook hij meer en
meer door het linkse klimaat aangetrok-
ken. Faktoren daartoe waren zijn twee
jaar oudere broer, die al een tijd in het
studentenmilieu aktief was, en zijn
fascinatie voor studentenleider Ludo
Martens (de huidige voorzitter van de
PvdA), die op Ducal een grote indruk
maakte.

Ducal: «Het klimaat op zo'n vergade-
ringen maakte de dingen erg vanzelf-
sprekend. Het was normaal dat)e ~eed r-- <4 .. ... _ _ ~ -e, ._ ...

wat iedereen deed, en dus durfde Je met te MHJEU - Tussen containers, olievaten, schoorstenen en vuilniszakken door, konden de Leuvense jongeren zich
protestere~.». .. woensdag op het Ladeuzeplein een weg zoeken in hetfameuze bollenpark. Alles werd netjes gesorteerd: wit glas werd
all«M~ Je ~ ~et v:;geten da:t tiJ , gescheiden van gekleurd glas, en gewoon papier van ~to:r. Een geslaagde promotiekampagne voor het milieu, die

es ze °ldrganISeedrenlso' fet~ mde,-hzo geruime tijd in de lagere scholen was voorbereid en massaal werd bijgewoond. Voor zover bekend zijn er geen kinderen
voorgeste wor en, a WIJra enjes id. /,1::' Ei'U D ',\

zoals j daarn t . eigenlijk weggegoo I.rOtO I lP utoit)waren, Je e zei, I • •
klopt dat niet. Wij waren geen radertjes
in die zin dat wij bevelen uitvoerden van
elders, dat was gewoon onze interpreta-
tie, hier in Leuven, van wat wij be-
schouwden als marxistisch werken on-
der de studenten.»

«Maar iets dat mij in die beweging
zeer tegenstak, was dat wij nooit in
termen van 'misschien' of 'het zou
kunnen' spraken. Wij spraken ons ook
nooit tegen, wij hadden absolute zeker-
heden. In ons hoofd hadden wij zeer veel
sofismen, en die verdedigden wij werke-
lijk zeer krachtig. Dat was ook een
techniek, als je bijvoorbeeld kranten
verkocht, dan kwam het erop aan die
kranten zo te verkopen dat je met die
mensen aan het diskussiëren raakte, en
eventueel zo sympatisanten op het spoor
kwam.»

andere. In die jaren waren die organisa-
ties geen afzonderlijke kliekjes, er was
een zekere inplanting. Het is.~el zo dat
ik die inplanting geleidelijk heb zien
afnemen. En dat is vooral te wijten aan
het geleidelijk veranderen van het kli-
maat aan de universiteit,»

revolutionair, dat gaat, want je hebt geen
beroep,je krijgt je geld van thuis. Je hebt
ook niet te maken met een erg vijandig
milieu dat je voor grote konsekwenties
stelt. Wij hadden weliswaar allemaal een
schuilnaam, en een klandestiene koffer
met onze geheime dokumenten, maar
wij leefden eigenlijk in het meest be-
schermde milieu van het hele land. Ik
heb ook, een heel klein tijdje dan,
meegewerkt met de arbeiderswerking
van de PvdA en ik kan u verzekeren,
toen was het gedaan met spelen hoor, dat
was heel serieus. Als je dan niet echt
overtuigd bent en niet bereid bent van
daar offers voor te brengen, dan ga je
door de knieën en dat gebeurde bij mij
meteen. Hier in Leuven stond ik voor
studenten, waarvan er heel veel waren
die je kenden en die een zekere sympatie
voor je hadden. Dan mochten er een
paar lachen, je vond dat niet erg, je was
immers thuis. Maar als je aan een
fabriekspoort gaat staan om vijf uur
's morgens met een stapeltje partijkran-
ten, en je moet die verkopen aan die
arbeiders die daar elke dag komen
werken, en die onthalen je op onver-
schilligheid of smalende opmerkingen
zoals 'je zou beter gaan werken, snot-
neus', dan ga je echt af Dat artificiële
zelfbeeld van grote. revolutionair, dat is
meteen onderuitgehaald .• In die zin
kwam ik toen wel met mijn voeten op de .
grond. Een tweede zaak was dat die
beweging buiten de unief veel harder
werd bekampt dan erbinnen. Ik heb
meegemaakt dat ik met drie-vier mensen
aan een bepaalde fabriek kranten moest
verkopen, en op een bepaald moment
zijn we daar in een rel terechtgekomen
met de fabrieksdirektie en de rijkswacht
die ter hulp werd geroepen, en daar
werden dan klappen uitgedeeld. Buiten
de unief nam de rijkswacht die beweging
heel serieus. Klop krijgen en een dag
vastgehouden en geïntimideerd worden
en zo, ik kon dat niet aan. Ik heb toen tot
mezelf gezegd 'ik ben een kleinburger, en
ik zal het maar blijven'.»

«De PvdA, dat zijn nog altijd over-
tuigde marxisten. Die geloven nog altijd
dat de revolutionaire klasse in België de
arbeidersklasse is, en dat die moet
georganiseerd worden. Ik denk wel dat
zij in die mate realistisch zijn geworden,
dat zij zeggen, da's een werk van enorm
lange adem, we moeten niet denken dat
de revolutie voor de eerste vijftig jaar of
zo is, terwijl wij vroeger leefden alsof die
voor de deur stond. Wij ontzegden ons
elk levensgenot hier in Leuven, als
student, alsof het werkelijk katastrofaal
zou zijn voor de nakende revolutie, als
wij niet elk uur van de dag aan de
voorbereidingen daarvan besteedden.
Dat is overaktivisme en vals entoe-
siasme. De PvdA heeft dat mijns inziens
afgelegd»

Zelfkritiek
Veto: U had het daarnet over de
belezenheid van die aktieve kern. Er
wordt nochtans vaak gezegd dmjullie de
werkelijke draagwijdte van defilosofieën
niet beseften.

Teorie
Ducal: «Toen ik nog niet echt militant
was, had ik een grote bewondering voor
de kopstukken. In die tijd werden er
meetings georganiseerd over de mijnsta-
kingen, waar twee- tot driehonderd
mensen naar toe kwamen. En Ludo
Marrens kon daar anderhalf uur staan
spreken: dorre, marxistische teorie over
hoe de wereld in elkaar steekt, welke
tegenstellingen er zijn, waarom er een
revolutionaire arbeiders regering moet
komen, welke de band moet zijn tussen
arbeiders en studenten, waarom hij en
zijn groep de universiteit achter zich
hadden gelaten en aan de fabrieken.
waren gaan staan. Hij legde dat allemaal
glashelder uit, het sloot als een bus, ik
was het daar volkomen mee eens. Je
ging altijd naar huis met de gedachte dat
het maar een kwestie was van je gezond
verstand te gebruiken, een partij in
mekaar te boksen, en over tien jaar is de
revolutie voor mekaar»

«Toen ik er dan helemaal bij was,
kwamen alle nadelen van georganiseerd
zijn op mij at Als je in zo'n organisatie
zit, word je al heel snel de gevangene van
het jargon. Dat jargon kreëert bepaalde
waarden en onwaarden waarin je zeer
snel gaat geloven. Zo'n woord als
kleinburgerlijk, dat zal u weinig zeggen,
maar als er in die kringen werd gespro-
ken over kleinburgerlijke fouten, dan
kwam dat zeer hard aan, dat klonk zeer
beschuldigend. Het was werkelijk de
marxistische hamer. Wie je was, werd
voor een groot deel bepaald door de
mate waarin men in zo'n organisatie
tevreden over je was. Want je mag niet
vergeten dat het organisatiewerk een
groot deel van je leven vulde.»
Veto: Voor humor was er vast geen
plaats?
Ducal: «Neen, verre van, later was het
humoristisch ja, om er naar terug te
kijken.»

«Ik vond ook dat je daar altijd jezelf
voorbij moest lopen. Je komt daar en ze
zeggen je dat je op je eigen niveau moet
werken, dat er een sfeer moet heersen
van kameraadschappelijkheid, maar dat
was vaak teorie. Konkreet moet je je dat
zo voorstellen: je zit op een militanten-
vergadering, er zijn daar dertig mensen
en er zijn een aantal akties in Leuven, de
krant moet op verschillende punten
verkocht worden. Iedereen neemt taken
op zich, en je durft niet nee te zeggen, of
'ik sta zover nog niet'. Je bent bang af te
gaan,»
Veto: Iedereen was een radertje in de
grote marxistische machine?

Ducal: «Als ik strikt over MLB praat,
dan kan ik u garanderen, dat er,
aanvankelijk tenminste, aardig wat gele-

__i1kri; <'!ff-!Si'itFt;ftfini;'et;·"'s~tnT1têbb·éïï ~i.g~ea:.i·~dè~S van de
kla.seéetri~d beà!:.tideé.r;tl_. Zi~ .ze.gert dat hét sttUitsäppal'a.at en
he t ,l.egel' ~éeti <tteû:träJe ~i'aohtên war~p ~' ....;- ..., _ .'

Allende è4 de ;'9~k$t1;8i1tregerihgf' wSt\rih (J~k, t.lê ..}àlse';"Kp· leiders
opgenomen Wäré!~1, plee~aen 'ver~aad aan het :ms:rxism~. 'Zij hie1:ien
do arbeiderä.,en bo~:t'ep- 'tQot; U~l1.niette l>~wäpeneriQ1ll1at zij
vocrbieldén als ~ou.bé1;èleg~r, eh het $ta<~tSa:nÎ'SU'f~$t in Chili '-Iel
neutraal zoudep. ~j~H1. .~. .

Veto: Hoe was de doorsnee student in
die tijd? Geëngageerd?
Ducal: «Ik denk dat dat een vraag is die
zo niet mag gesteld worden. Het praten
in termen van 'de massa was geënga-
geerd (of niet)', dat is zinloos praten. Ik
stel het graag voor als een hoop cirkels,
en in de kern daarvan heb je de meest
aktieven : die waren toen zeer geënga-
geerd, zeer links, en zeer belezen. Die
wisten werkelijk waar ze mee bezig
waren. Daarrond zat dan een groep die
minder aktief was, bijvoorbeeld alleen in
tijden van aktie warm te krijgen, maar
die niettemin wist wat er in de wereld
gebeurde. Naarmate een aktie groot was,
werden er groepen binnengehaald die
nooit aan politiek doen, maar die op dat
ene moment door het klimaat werden
meegezogen. Hoewel die grote groep
studenten van nu net hetzelfde doet als
vroeger, namelijk studeren en een pint
pakken, zijn hun gedrag, hun ideeën en
hun kledij merkelijk veranderd. Maar
wat vooral opvalt, is dat de dominante
groep, die van de echt aktieve studenten,
heel anders is. Overigens was de hele
studenten populatie over het algemeen
veel linkser»

zen werd. Er zullen maar weinig stu-
dentenverenigingen gevonden worden,
waar zoveel aandacht besteed werd aan
de teoretische scholing. Wij lazen en
bestudeerden de grote klassiekers: Over
de Staat van Lenin, Over de Vier
Tegenstellingen van Mao, Het Commu-
nistisch Manifest enzovoort. Het Kapi-
taal was daar niet bij, dat was te
moeilijk. Stalin lazen we dan weer wel.
Later is MLB een moordend aktivisme
gaan kultiveren: ageren, propageren en
vergaderen van 's morgens vroeg tot
's avonds laat. De teoretische scholing
verdunde toen wel tot een citaten-
kultuur»

Veto: Staat u zelf nog achter de
marxistische teorie ?

Ducal: «Dat vraagt om een genuan-
ceerd antwoord. (lacht) Het is evident
zo, dat ik vandaag niet meer praat in
termen van 'men is proletarisch' of 'men
is burgerlijk'. Eigenlijk geloof ik er voor
een deel niet meer in. Maar voor een deel
toch nog wel. Ik heb voor die beweging
veel sympatie, omdat ik vind dat die zeer
konsekwent een aantal maatschappe-
lijke kwalen aanklaagt, die aangeklaagd
moeten worden.»

«Uit het marxisme valt bijzonder veel
goeds te halen als men een recept wil
bedenken tegen allerlei wantoestanden
in de maatschappij. Het is niet toevallig
dat in recente revoluties en opstanden,
zoals in Nicaragua, veel uit het marxisme
wordt gehaald. Iemand als Ernesto
Cardenal, dat is een priester en een zeer
overtuigd religieus mens, die zegt over
het marxisme: we moeten het benaderen
als iets met goeie en met slechte kanten.
Aan die andere kant staat, dat ik in MLB
nooit dichter was geworden»

Veto: Iedereen had wel de mond vol met
al die teorieën; maar nadien heeft de
gehate burgerlijkheid het bij de meesten
toch gehaald.
Ducal: «Bijna heel de kring van MLB-
'ers waar ik heb ingezeten, is gaan lopen,
bijna iedereen is er uitgegaan. Dus die
zijn allemaal kleinburgerlijk geworden,
als je het jargon wilt gebruiken. Dat
komt omdat wij voortdurend aan onszelf
voorbij liepen, wij waren overaktivis-
tisch, wij hadden geen oog voor het feit
dat mensen nog iets anders moeten doen
dan vergaderen, kranten verkopen,
rondhollen van de ene meeting naar de
andere. Wij eisten zoveel van onszelf als
leiding, en van de militanten, dat de één
na de ander er af moest vallen.»

«In de PvdA (toen nog Amada) heeft
men die ziekte overwonnen. Onlangs
kom ik toevallig iemand van de PvdA
tegen, en die had De Meesterknecht
gelezen. Hij was het daar volkomen mee
eens, in die zin van 'wij hebben dat
eigenlijk allemaal zo aangevoeld', alleen
is het zo dat daar in de PvdA een
geslaagde zelfkritiek over gemaakt is. Zo
heeft die beweging dat overleefd, in
tegenstelling tot die groep MLB'ers waar
ik in zat,»

Veto: Wat is er na al die jaren van '68
overgebleven?
Ducal: «De mensen die dat hebben
meegemaakt en hier toen in Leuven
gestudeerd hebben, die hebben daar veel
voordelen van gehad. Ik vind dat dat
meer is geweest dan alleen maar studen-
tikoos gedoe en idealisme zonder veel
realiteitsbesef. De linkse beweging
bracht sociale realiteit binnen de univer-
sitaire muren: een mijnwerker binnen-
halen en die voor tweehonderd man
laten vertellen over zijn gezin, zijn
financiële situatie, zijn stoflong en zo. De
studenten werden opgetrommeld om
onder de werkende bevolking te komen.
Ik vind het zeer gevaarlijk als diegenen
die het geluk hebben te kunnen studeren,
totaal afgesneden zijn van de mentaliteit
en het denken van gewone arbeiders, en
daar alleen minachtende vooroordelen
over hebben, vanuit hun eigendunk van
intellektuele elite.»

Snotneus
Veto: Dejaren zestig worden nu overal
met veel klaroengeschetter herdacht.
Denkt u dat daar behoefte aan is?
Ducal: «Zou het niet zo zijn dat een vrij
grote groep mensen, die in '68 en de
jaren daarop aan de universiteit hebben
gezeten, er grote nood aan hebben die
jaren nog eens te herkauwen, omdat zij
toen in een linkse, euforistische sfeer
hebben geleefd, en dan achteraf met hun
twee voeten op de grond zijn moeten
gaan staan. Vanuit een soort heimwee
dus»

Veto: U zei: moéten gaan staan?

Ducal: «Zo heb ik dat zelf toch ervaren,
hoor. Hier in Leuven ronddraven als een

ft

Veto: Vroegen jullie ook om een posi-
tieve respons vanwege die grote massa,
of kon jullie dat geen barst schelen?
Ducal: «Toch wel. Als je zoveel tijd
besteedt aan je werk in een beweging,
dan moet je bevestiging krijgen, of je
houdt het geen maand vol. Eén bevesti-
ging kreeg je binnen de organisatie.
Werkte je als een paard, dan werd je
over het bolletje geaaid, was je een goeie
en werd je op vergaderingen als voor-
beeld gesteld. Maar je kreeg ook wel
bevestiging vanwege de studenten, voor-
al in tijden van aktie. Tussen 70 en 75
waren er vrij veel studenten die bewon-
dering hadden voor MLB, Trotskisten en

Johan Reyniers
Claudia Van de Velde
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hebt over oneerlijke konkurrentie kan ik
ook spreken over het betalen van
personeel in het zwart. Dat gebeurt in de
privé-sektor zeer veel. Bij ons: geen
frank»

«De gemeenschapsrestauratie is voor
de privé-sektor trouwens niet interes-
sant. Onze konkurrenten zijn eigenlijk
alleen de mensen die op kot koken»

A1ma Martens
van middagpauzes van een half uur. Dat
is niet alleen vreselijk ongezond voor de
spijsvertering, maar ook het hele sociale
klimaat van samen-eten en even ont-
spannen lijdt er onder. Hiermee zou ook
eens rexen'mg mogen ge'nouàen wor-
den.

Minderwaardige rood
Veto: De huidige student wordt nogal
eens afgeschilderd als het 'yuppie-type.
Speelt A Ima hier niet op in met haar
verschillende schotels met gedifferen-
tieerde prijzen?
Martens: «Ik geloof niet in de myte van
dat type van student. In Leuven loopt het
hele spektrum rond, zoveel is voor mij
duidelijk. Wij spelen dus ook niet in op
één enkele soort»

«Prijsdifferentiëring als zodanig is
volgens mij niet strijdig met het principe
van Demokratisering van het Onder-
wijs. Dit laatste houdt voor mij in dat het
financiële motief van geen tel zou mogen
zijn om studies aan te vatten. Die
gelijkheid betekent voor mij niet dat
iedereen hetzelfde moet eten, zich het-
zelfde moet kleden. Je moet - binnen
bepaalde grenzen - vrij zijn je bedrag te
besteden»

juist essentieel. In die zin kunnen beide
vormen van gezondere maaltijden gerust
naast elkaar blijven bestaan. Ze zijn
alleszins beter dan de traditionele bief-
stuk-friet-mayonaise, dat is zowat de
slechtste kombinatie die je je kan voor-
stellen»

«De Lightmeals en het Alternatief'
geven heel goed de filosofie van Alma op
b~\~~'b)~n~~1I ~è1bllàè ~bèälng weer.
Hier gaan wij trouwens lijnrecht in tegen
de fast food-tendens in andere catering-
bedrijven. Daar zullen wij nooit aan
meedoen. Dat is minderwaardige voe-
ding die aan dure prijzen verkocht
wordt. Neen, zoiets is een aanfluiting van
alle principes die met gezonde voeding te
maken hebben»

«Het heeft me trouwens aangenaam
verrast toen ik hier kwam dat 'gezonde
voeding' steeds belangrijk is geweest bij
Alma. Op dit gebied, en ook wat betreft
voorlichting van de klanten, staan we
gewoon voorop in België. We krijgen
trouwens veel vragen voor informatie
hierrond. Scholen uit het hele Vlaamse
land kontakteren ons»

Veto: Met deprijsdifferentiatie gaat men
wel uit van de stelling dat kwaliteit wel
mag betaald worden.

de spoorwegen. Wij willen daar iets aan
doen.»

Ambiance
Veto: Klopt de bewering dat uw voor-
ganger Mangelschots "een goeie was
voor de sociale sektor, maar een slechte
voor het beheer vanAlma" en dat het bij
u he} omgekeerd is!
Martens: «Daar ben ik niet zo zeker
van. Die ideeën over prijsdifferentiëring
en dergelijke dateren al van toen. Maar
ook: de tijden zijn veranderd en daarop
moest ik inspelen»

«Als we die inspanningen niet gedaan
hadden dan zou Alma een vogel voor de
kat geweest zijn. We hebben gezorgd
voor een kwaliteitsverbetering voor de
konsument, voor verbeteringen voor het
personeel en dàt op het moment dat er
besparingen moesten gebeuren. Welnu,
als dat niet zou gebeurd zijn zouden we
in een spiraal terecht komen waarin
steeds meer kostenschrappingen nood-
zakelijk zouden zijn. Konkreet betekent
dat het verminderen van de dienstverle-
ning..

«Natuurlijk: ik verdedig de bedrijfs-
ekonomische kant van de zaak»

Veto: Maar moet de voorrang niet;
verleend worden aan de goedkope scho-
tels? We konstateren vaak dat s avonds 'I

laat de goedkope schotels allemaal uit-
verkocht zijn, en enkel de duurdere
overblijven.

Martens: «De orders aan de gerants zijn I
formeel: er moeten steeds dagschotels
ter beschikking zijn. Natuurlijk kan je
van ons niet verwachten dat je tot het
laatste moment alle schotels kan krijgen. I
We proberen het aantal te verkopen
schotels vooraf zo nauwkeurig mogelijk'
te schatten, maar we zorgen er wel voor
dat we niet met onverantwoorde over-
schotten blijven zitten. Waarom de
duurdere schotels wel eens vlugger
overblijven? Een stuk biefstuk is zowat
het gemakkelijkst te bewaren van alle
maaltijden, vandaar. Hetzelfde probleem
hebben we in feite met de frieten en de
rijst. De frieten zijn voorgebakken en
steeds voorradig. Rijst, puree en aardap-
pelen moeten in grotere hoeveelheden
gekookt worden, en het is moeilijk om
de hoeveelheden juist te schatten-

Veto: Een ander beleidspunt is het
streven naar gezonde voeding. Dit jaar
duiken de Lightmeals op, terwijl er toch
al heel lang de optie 'Alternatief' bestaal
Een koerswijziging van Alma?
Martens: <Je moet die dingen wel
enigszins uit elkaar houden. De alterna-
tieve voeding is eerder gegroeid uit het
idee dat het overmatig gebruik van vlees
een typisch voorbeeld is van ongezonde
en onrechtvaardige voeding. Maar die
vegetarische schotels kan je zelf samen-
stellen. Dat betekent dat je hoegenaamd
geen garantie hebt dat je voeding even-
wichtig is samengesteld»

Veto: Je kan dus erg ongezond A ltema-
tief eten?

Martens: «Precies. Bij de Lightmeals
daarentegen is dat aspekt 'portionering'

Vervolg van p. I

Veto: De vakanties worden voor het
personeel meer en meer zware periodes,
vooral voor de mensen uit A lma 2. De
rijen wachtenden stonden tot aan de
àeur;terwtft]« maar aan èèntoog terecht
kon. ..
Martens: «Ja, dat was een misrekening.
We hadden ons gebaseerd op de cijfers
van vorig jaar. Nu viel Pasen echter een
stuk vroeger, en zijn er blijkbaar meer
mensen in Leuven gebleven om te
blokken. Het probleem is net dat je de
zaken nog maar moeilijk kan rechttrek-
ken op het moment zelf. Voor volgend
jaar hebben we trouwens onze konklu-
sies al getrokken, dat ongemak zal zich
denkelijk niet meer voordoen. In de-
/elfde lijn ligt de beslissing om tijdens de
weekends nu ook Alternatief aan te
bieden.»

Veto: Er zijn ook affiches gekomen
waarop de studenten meegedeeld werd
dat A lma de hele dag open is. 'Kom op
een ander tijdstip eten: luidde het.
Daarmee schuif je je organisatorisch
probleem toch af op de klanten en dat
strookttoch ook niet met hetprincipe van
gezonde voeding?
Martens: «Neen, het lag alleszins niet in
onze bedoeling de klanten op onregel-
matige tijdstippen te doen eten»

«Trouwens, ik ga er niet mee akkoord
dat dit een probleem zou zijn van Alma
alleen. Het heeft integendeel alles met de
indeling van de kollegeroosters te ma-
ken. Een kleine spreiding van de mid-
dagpauze zou bijvoorbeeld een belang-
rijke invloed op de wachttijden kunnen
hebben»

Veto: Die klacht laat A Ima reeds jaren
horen. En toch wordt er niet naar
geluisterd. Gebrek aan waardering voor
Alma?
Martens: «Neen, zo zou ik het niet
willen stellen. In Landbouw bijvoor-
beeld heeft men wél inspanningen gele-
verd. Daar heeft de dekaan zelf het
initiatief genomen. Bij de Burgerlijk
Ingenieurs zou ook heel wat kunnen
veranderen, mochten er lessen naar de
namiddag verhuizen en enkele praktika
naar de voormiddag. Praktika vat men
meer individueel aan, terwijl de hoorkol-
leges natuurlijk door de hele massa
tegelijk verlaten worden. Ondanks de
steun van Algemeen Beheerder Taver-
nier hiervoor, moet ik toch vaststellel
dat bepaalde doceergewoonten van pro
fessoren maar moeilijk kunnen veran
derd worden»

«Bij Alma ligt de grootste bottleneck
bij de kassa. Iedereen haast zich om eer
schotel te krijgen, maar eens men die
heeft, heeft men alle tijd. Als we twee
kassa's inschakelen, zie je bijvoorbeeld
dat bijna niemand de rij verlaat. Het
rendement van die bijkomende kassa is
op die manier erg laag ... Gedacht is ook
aan een systeem van magnetische maal-
tijdkaarten, dat zou een geweldige ver-
snelling betekenen. Maar die grap kost
ettelijke miljoenen.»

«Voor mij is in ieder geval duidelijk
dat de beste oplossing - op alle gebied -
bereikt wordt door de kollegeroosters
aan te passen. Trouwens: je kan je ook
wel vragen stellen bij de wenselijkheid

Studiefinanciering
Vervoll! van p. I
systeem van studieleningen. Maar ook
de huidige gemeenschapsminister voor
onderwijs, de CVP'er Weckx, laat een
poortje open. Op het hogergenoemde
Hiva-colloquium zwaaide Weckx in zijn
slottoespraak de lof over het Hiva-
rapport: "Een uitstekende studie die ons
allen, experten én overheid, moet aanzet-
ten tot nadenken". En of de minister
nagedacht heeft: "Ik ben dan ook de
mening toegedaan dat we moeten stre-
ven naar verbetering binnen het huidige
systeem van studietoelagen. Voorts dient
er mijns inziens studiewerk te komen
rond een eventueel aanvullend systeem
van studieleningen".

Wij van onze kant meenden dat dit
door de uitstekende studie van het Hiva
eigenlijk reeds gebeurd was. Ook de

konklusie was duidelijk: studieleningen
zijn op geen enkele wijze te verantwoor-
den.

De voormalige gemeenschapsminis-
ter voor onderwijs Kelchtermans bestelt
een studie bij het Hiva rond studiefinan-
ciering; zijn opvolger Weckx prijst het
studiewerk de hemel in, maar lapt de
konklusies finaal aan zijn laars. Van
beleidslogika gesproken ...

Geert Dhont

De sociale dienst (studentenvoorzienin-
gen) van de KUL heeft een nieuwe
brochure samengesteld met info over het
toekennen van de studietoelagen. De
info- brochure kan men gratis bekomen
op de dienst studentenvoorzieningen,
Van Dalekollege, Naamsestraat 80,
3000 Leuven. Tel 016/204949.

Martens: «Sommige schotels hebben
nu eenmaal duurdere grondstoffen dan
andere, dus vind ik het niet meer dan
logisch dat je dat ook doorrekent naar
het kliënteel. De laatste tijd merk je wel
dat men meer de vergelijking prijs-
kwaliteit gaat maken, en dat men in
toenemende mate teruggrijpt naar de
dagschotels. Toch blijven sommige men-
sen inderdaad denken dat de dure
schotels de betere zijn. De pepersteak
bijvoorbeeld»
Veto: En uw opvatting is dan: het is beter
dat men dat hier komt eten dan in de
Salons Georges, bij de konkurrentie?
Martens: «Ja, wij bieden dat ook aan
om ons marktaandeel te behouden. Het
studenten publiek is zeer gedifferen-
tieerd. We moeten daarop inspelen,.

«Kijk, de sociale sektor wordt te veel
geassocieerd met dingen die veel geld
kosten. Wij willen daar een alternatief
voor zoeken. Dat houdt in dat we een
goed prijzenbeleid voeren en dat we
kunnen tonen dat wat wij hier aanbieden
beter en goedkoper is dan wat de
privé-sektor kan doen. Als we dat naar
de overheden toe duidelijk kunnen
maken, dan zal niemand Alma willen
privatiseren. Dan staan we wat dat
betreft safe»

«Dat geldt in het algemeen voor de
sociale voorzieningen. Vaak gaat de
kritiek over het gebrekkig funktioneren
van de dienstverlening, bijvoorbeeld bij

Veto: Eigenlijk lukt dat ook. Alma heeft
op de Leuvense markt een zeer sterke
positie. Kan hier ten opzichte van de
privé-sektor geen sprake zijn van "oneer-
lijke konkurrentie"?

Martens: «Men ziet daar altijd een
vorm van konkurrentie in, maar in feite
is dat niet zo, Een sociale voorziening als
Alma, met goede en goedkope maaltij-
den lokt studenten naar Leuven, en daar
profiteert de privé-sektor enorm van. De
middenstand gaat tengevolge van Alma
zeker niet achteruit, ze ziet er alleen wat
anders uit dan in universiteitssteden
waar geen Alrna is. Trouwens, als je het

Veto: Er is ook gewerkt aan de "sociale
ambiance" in Alma: Festiviteiten, Cand-
Ie-light diners,... Moet dat echt? Dat kost
toch ook geld ..
Martens: «Je moet dat zien in de
kontekst van de investeringen in de
infrastruktuur. Het was nodig om die
vernieuwingen bekend te maken voor
mensen die tot dan de weg naar de Alma
niet vonden»

«Een ander aspekt heeft te maken met
de gezelligheid van het koken op kot met
de kotgenoten. Daar tegenover moesten
wij de attraktiviteit van Alma verhogen.
Onder meer moest het eten 's avonds
meer gestimuleerd worden. En dat is
door een bepaalde public-relationspoli-
tiek gelukt: momenteel eten er ongeveer
even veel studenten 's avonds in Alma 1
en 2 als 's middags. Eten in Alma heeft
ook een sociale betekenis. Tegenover de
sterke individualisering van het gedrag
van de studenten staat het grote sociale
verkeer in Alma. Op die manier is de
Alma zowat de draaischijf van het
sociale leven in Leuven»

«Zelfs problematieken als racisme
kun je hiermee in verband brengen. Eén
van de overwegingen bij de verbouwing
van Sedes tot exotisch restaurant was het
belang dat we hechtten aan de waarde-
ring van andere kulturen-

Seksistisch
Veto: Is het niet tegelijk een gevaar datje
ieder restaurant zijn eigen cachet gaat
meegeven en op die manier in hokjes
gaat verdelen?
Martens: «Dat denk ik niet hoor. In
Sedes komen elke dag ongeveer 1()()()
mensen eten. Dat gevaar voor bijvoor-
beeld een "Alma voor de rijken" naast
een "Alma voor de armen" is dus niet

. reëel. De meeste uitbatingen hebben
natuurlijk wel een min of meer vast
publiek, maar er zijn ook heel wat
mensen die verhuizen van dag tot dag»

«Ook naar vreemde nationaliteiten
toe zijn exotische menu's en 'specials'
zeer interessant. Zij komen in Alrna eten
wanneer hun land in de kijker staat. Dat
bevordert de integratie.»

Veto: Waarom staan er achter het buffet
altijd meisjesstudenten; nooit jongens ?

Martens: «Dat is één van de regelingen
die volkomen een de uitbatingen zelf
overgelaten worden. Maar het manne-
lijk personeel is in de minderheid in onze
sektor. Daar zit geen bewuste politiek
achter, denk ik. Wij willen geen seksis-
tisch beleid voeren,.

Veto: Welke grote plannen heeft Toon
Martens nog na de bouw van de nieuwe
Centrale Keuken?
Martens: «Er moet nog veel gebeuren
en er zal nog heel wat veranderen. Na de
infrastruktuur moet aan de hele organi-
satie gewerkt worden. Dat is werken met
mensen: opleiding, verbeteren van de
dienstverlening, enzovoort»

Veto: Alma zal er dus nog heel anders
gaan uitzien?
Martens: «Oh ja. HetzaI zeer ingrijpend
zijn. Met veel konsekwenties.»

Walter Pauli
Didier Wijnants
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Amper twee jaar na het
invoeren van seminaries en
werkkolleges in de fakul-

teit Rechten kwamen zowel stu-
denten als professoren onver-
wachts aanzetten met voorstellen
voor ingrijpende wijzigingen van
respektievelijk kandidaturen en li-
centies. Alle voorstellen zijn op de
Fakulteitsraad verworpen, maar
volgend jaar zal het hele debat
opnieuw gevoerd worden. Veto
sprak met enkele voor- en tegen-
standers, en merkte dat de diskus-
sies niet bepaald 'bezadigd' zijn
verlopen. De kampen beschuldi-
gen elkaar van inertie en utopisme,
maar lijken voorlopig moegevoch-
ten. Tijd voor een tussenbalans.

Op voorstel van de studentenvertegen-
woordigers werd druk ged.iskussieerd
over het verhogen van het aantal rechts-
vakken in de kandidaturen. In vergelij-
king met de andere universiteiten wordt
daar inderdaad opvallend weinig recht
gegeven (140 uur) . Aan de RUG
vervalt men dan weer in het andere
uiterste (420 uur), maar ook bijvoor-
beeld de Ufsia zadelt zijn kandidatuur-
studenten met veel meer rechtsvakken
op, terwijl aan de Ufsal Romeins Recht
gegeven wordt in funktie van het huidige
Burgerlijk Wetboek. In de eerste kandi-
datuur wordt zelfs helemaal geen recht
gedoceerd.
De reden voor dat toch frappante

verschil is dat de KUL voor een
'polyvalente humanistische kandida-
tuur' opteert. Het wordt van het hoogste
belang geacht dat de rechtsstudent niet
opgeleid wordt tot vakidioot, maar dat
hij ook de basisbeginselen van ekono-
mie, psychologie,... kent. Maar de stu-
dentenvertegenwoordigers voeren aan
dat dit in de andere universiteiten ook
gebeurt. Er werd voorgesteld om een
vak uit de licenties naar de kandidaturen
te laten afzakken.
Eerst dacht men aan Verbintenissen-

recht. Dat werd echter snel afgevoerd:
bet vak zou er zich niet goed toe lenen
om in de kandidaturen gedoceerd te
worden. Bovendien moet men rekening
houden met de studenten die hun
kandidaturen elders dan in de KUL
gevolgd hebben en daar geen Verbinte-
nissenrecht kregen. Staatsrecht dan? Dit
voorstel haalde tenminste nog de Onder-
wijskommissie, maar werd er met grote
meerderheid afgekeurd. Professor Her-
bots, voorzitter van de Onderwijskom-
missie van de Kandidaturen, is daar niet
rouwig om. "Als het vak Staatsrecht in
de kandidaturen kwam, zou dit voor de
licenties een verarming betekenen. B0-
vendien zouden de kandidaturen dan
zwaarder worden, en die zijn al zwaar
genoeg."
Wel geeft Herbots toe dat er een

psychologisch probleem is voor de
.eerstekanners, die helemaal geen recht
krijgen. Daarom steunt hij het voorstel
van de monitoren om het vak Beginselen
van het Recht van tweede naar eerste
kandidatuur over te, hevelen. Dit op
voorwaarde dat dit voor geen van de
beide jaren een verzwaring meebrengt.
Wat is er dan wel uit de bus gekomen?

Programmahervormingen in de Rechten

Er moet nog
veel gedebatteerd worden_._ . .7' .._............'-..rel if ~~f-"

Het plan van de hervormingskommissie
werd, wat de kandidaturen betreft,
afgevoerd. De professoren bleken niet zo
gebrand op fundamentele wijzigingen in
de kandidaturen, wat duidelijk beek uit
de houding van de Ondérwijskommis-
sie.
Bij dit alles valt op dat het de

studenten zijn die om een wijziging van
het programma gevraagd hebben, ...
tenminste, hun vertegenwoordigers. Die
moesten beloven tijdens de diskussies
hun 'basis' niet in te lichten. Daarvoor
zouden ze tijd krijgen tussen het moment
dat de Hervormingskommissie haar
voorstel af had-en de-stemming ervan op
de Fakulteitsraad. De kandidatuurstu-
denten werden dus niet geraadpleegd
over de wenselijkheid van dergelijke
hervormingen. Kan dit wel?
Koen Wilmots, studentenvertegen-

woordiger voor onderwijskwesties, ver-
dedigt zich met op te merken dat een
referendum weinig zin heeft, zolang er
niets méér bekend is dan enkele vage
principes. Bovendien is bij zijn weten de
meerderheid van de studenten ontevre-
den over de huidige toestand. Zijn
opvolger voor volgend jaar, Gorik
Ooms, is het daarin met hem eens, maar
hij wil toch een referendum volgend jaar,
om zekerheid te hebben of hij inderdaad
de meerderheid van de studenten achter
zich heeft. Volgens Herbots zou hij
daarin wel eens kunnen verrast worden:
de vraag naar meer rechtsvakken in de
kandidaturen zou eerder vanuit de eerste
licentie komen.

Wat de voorstellen betreft voor even-
tuele wijzigingen in de licenties, stellen
zich nog veel problemen. Eerst en vooral
zijn de meeste proffen het er over eens
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dat de derde licentie te licht is. De grote
keuzevrijheid zou volgens hen de studen-
ten er toe aanzetten om hun laatste jaar
te reduceren tot een formaliteit. Ten
tweede wou men 4 nieuwe plichtvakken
(Onrechtmatige daad, Europese instel-
lingen, Verzekeringsrecht en Executie-
recht) invoeren, gespreid over de drie
licentiejaren. Als derde punt opteerden
de proffen voor een semestersysteem,
waarbij alle plichtvakken volledige zou-
den gedoceerd worden in de eerste
semester, waarover zou geëksamineerd
woren in januari. Pas daarna kwamen
werkkolleges, seminaries en keuzevak-

m.~8OVejUlienWu het akltdëmiêfa3;
reeds half-september starten, wat vol-
gens de studentenvertegenwoordigers
een onhoudbare situatie zou scheppen
voor de tweede zitters. De Onderwijs-
kommissie, onder voorzitterschap van
Professor Suetens werd aan het werk
gezet om een eerste plan tot hervorming,
van de hand van de professoren Geens
en Lenaerts, te onderzoeken.
Binnen de kommissie werd echter al

gauw toegegeven dat dit eerste ontwerp
onvoldoende rijp was om een ernstige
kans te maken. Vooral de januari-
eksamens bleken een struikelblok. Het
was duidelijk dat niet alleen de studen-
ten maar ook vele protTen zich tegen
deze wel zeer ingrijpende wijzigigen
verzetten. De besprekingen leken ge-
blokkeerd te geraken. Daarom werd er
met enkele leden van de hervormings-
kommissie een subkommissie opgericht,
die de opdracht kreeg voor een oplossing
te zorgen. In deze subkommissie was het
Professor Dupont die de volgende rege-
ling voorstelde. Ook hij koos voor een
semestersysteem, maar in dat eerste
semester zouden alleen de basisbeginse-

len gedoceerd worden. Bovendien zou-
den alle eksamens kunnen afgelegd
worden met wetboek. Eigenlijk spreekt
dat vanzelf; gezien de snelheid waarmee
het recht verandert: wat je nu van buiten
blokt, kan volgend jaar al veranderd zijn,
De rest van het jaar zou de basisstof
uitgediept worden. In juni zouden er
openboekeksamens gehouden worden.

Voor en tegen het voorstel van Dupont
(waar ook bijvoorbeeld de professoren
Geens, Lenaerts en Suetens achter staan)
worden een aantal argumenten aange-
haald -,Ten eerste ;_de...he!.Yormers,.die-
hierin gevolgd worden door de studen-
tenvertegenwoordigers, vinden dat het
huidige systeem ertoe leidt dat de
kursussen zich maar uitbreiden door een
steeds verder gaande reglementering op
alle domeinen van het recht. Sommige
proffen zouden er nu al voor kiezen een
deel van hun stof gedetailleerd te behan-
delen in plaats van de grote lijnen te
schetsen. Bij het nieuwe systeem zou
iedereen verplicht worden zijn kursussen
te herzien.
Dit laatste is nu juist een tegenargu-

ment voor de professoren uit het andere
kamp. Herbots : "Dit systeem zou het
eerste semester tot een zeer saaie periode
maken. Verder zouden heel wat kollega's
er moeite mee hebben om hun materie te
kondenseren in een stoomkursus die nog
boeiend of althans verteerbaar blijft."
Waar de studenten dan weer over-

hoop liggen met de 'hervormers' is het
semestersysteem : dit zou de studiedruk
verhogen en het engagement van de
student bijna onmogelijk maken. Profes-
sor Senaeve: "Men moet er rekening
mee houden dat dergelijk semestersys-
teem, met eksamens in januari, wel een

ernstige bedreiging betekent voor de
studenten, wat hun socio-kulturele ont-
plooiing buiten de universiteit betreft."

Volgens het andere kamp raakt deze
kritiek de essentie van het semestersys-
teem niet: "de studenten zullen heus niet
vroeger hun vakken gaan blokken,
alleen om hun werkkolleges beter te
kunnen voorbereiden. Bovendien: wat is
studiedruk ? In elk geval zal het geheu-
genwerk afnemen. Bovendien kunnen
aet seminarie en de werkkolleges door
het nieuwe systeem geoptimaliseerd
worden. Nu zitten we met twee paral-
lelle onderwijssystemen. Wat het enga-
gement van de student betreft, dat zal
zeker moeten gereorganiseerd worden,
maar het lijkt ons ongeloofwaardig dat
alle vrije tijd daarmee zou verdwijnen.
Bovendien nemen ook nu slechts een
minderheid van de studenten deel aan de
aktiviteiten van hun kringen en derge-
lijke."

Een vertegenwoordiger van Kringraad
haalt een synteserapport van de door
rektor Dillemans opgerichte denkgroep
Onderwijsvernieuwing aan, dat zich
uitdrukkelijk heeft uitgesproken tegen
"de excessieve spreiding van de examens
binnen, en vooral buiten de klassieke
zittijden". Hoe meer eksamens, hoe
hoger de studiedruk, is ook zijn stelling.
Bovendien moet er toch iets mis zijn met
de derde licentie, als veel studenten en
proffen die als een verloren jaar be-
schouwen. Het is zeker niet de taak van
de universiteit om alle studenten te
dwingen zich te specialiseren. Wie dat
wil, kan dat later doen.
Radikaal gesteld: is die derde licentie

wel nodig? Kan ze niet vervangen
worden door een tesis? Koen Wilmots is
het daar helemaal niet mee eens. "Als de
derde licentie te licht uitvalt, is dat de
schuld van de proffen: niets houdt hen
tegen hun kursussen ernstiger aan te
pakken. Een tesis in tweede licentie zou
dat jaar dan weer beestig zwaar ma-
ken".
Het is niet overdreven te stellen dat

vooral het tweede voorstel op een lichte
paniek onthaald werd. Niemand had iets
dergelijks verwacht. Het VRG zat zelfs
tof'vlàk voor de Paasvakantie met de
reële schrik dat de hervormingen nog dit
jaar zouden gestemd worden, maar ook
de meeste professoren waren verrast
door de radikale stijl van de kommissie-
leden. Maar misschien was het schokef-
fekt wel gewild? Uiteindelijk blijkt het
zo'n vaart niet te lopen. Op de vorige
vergadering van de hervormingskom-
missie, door één van de aanwezigen
betiteld als een eerste klas begrafenis,
werd voorlopig nog geen beslissing
genomen in verband met qe voorstellen.
Toch verwacht Professor Vanistendael, .
de voorzitter van deze kommissie, veel
van de toekomst. In elk geval staat er
voor oktober reeds een studiedag voor
de hele fakulteit op het programma. Hoe
Lang er daarna nog gedebatteerd zaL
worden is niet te voorspellen. De
meesten, onder wie de kommissievoor-
zitters Herbots en Suetens, zien de eerste
jaren geen veranderingen. Dupont is
misschien de enige die de programma-
hervormingen binnen het bestek van één
jaar mogelijk acht.

Luc Janssens
Claudia van de Velde

ZOEKERTJES
• Lut typt goed en goedkoop. Bel:
011/22.49.66.

• AI uw typwerk. Mevr. Vandebroek,
050/33.08.94. Bellen na 18 u.

• Op zoek naar een job? Kom nog es
langs bij de Jobdienst, Van Dalekollege,
Naamsestraat 80. Spreekuur 14-17 u.

• AI uw typwerk zoals tesissen, verhan-
delingen enz. op tekstverwerker. Snel en
verzorgd '[jf 016/25.89.12 (ook W-E).

• Te huur: el. schrijfm. Olivetti ET 121.
Inl. 46.37.75.

• Tikwerk 20.55.89 of Fr. Lintstr. 23.

c.v, FOTEXCO -s.c-. ~

• Te koop: een zeer degelijke elektri-
sche typmachine van het merk Triumph

. (type electric 31 1). 'tiC 016/23.21.52.
.~

1
'<:

• Vzw Spit (thuislozen werking) zoekt
begeleid(st)er voor dagbezigheidsatelier.
Graag rijbewijs en technisch bekwaam.
Diestsesteenweg L15, Kessel-Lo,
26.09.21.

• Voor al uw typwerk, elektronische
schrijfmaChine. Griekse en wiskundige
karakters. Jaren ervaring. Mevr. Sanders
011143.20.82.

• Kom zelf je tesis tikken op mijn
komputer. Tekstshop '".i'J 23.85.33.

• Zoek kursusnota's R. Beyen, Fr.
Letterkunde in België, Vergel. Letterk.
ILB-realisme, in ruil voor rijkelijke
boekenbon. Wim Ver Eist, Dagobert-
straat 48.

• Verloren maandag 2/5 leuven-Cen-
trum: gouden halsketting met 8 witte
kraaltjes. Gevonden? Geef ze a.U.b.
terug (ze heeft bijz. betekenis). CeciLeV.
Willemstr. 42. Bedankt.

• Welke (verstrooide) eerstekanner pol
& soc nam op maandag 2 mei mijn
kursus "beginselen van privaatrecht"
mee? Ik mis hem zo. Gelieve hem terug
te bezorgen aan Koen Vermeiren, Van
Evenstraat 25.

• Het betere typwerk op tekstverwer-
ker (Nederlands, Frans, Engels, Spaans),
zelfs tabellen. i81 016/23.46.26.

TELE-MARKETING
ONDERNEMING
zoekt onmiddellijk:

STUDENTEN
+ 20 jaar

.~
~

Werkplaats: 1040 Brussel {i
~ 02/735.50.44 1
zeer aantrekkelijke job

• Te koop wegens te weinig of geen
talent: Spaanse gitaar met bijbehorende
kist. In goede staat, niet duur. Rik,
Augustijnenstraat I (t.o. Boule).

• Een buitenkans: al je typwerk ver-
zorgd, snel en voordelig. Holleberg,
Schapenstraat 37, K070 of .~ 03/
771.05.67 na 17 u.

• Gevonden op donderdag 5/5: paar-
len halssnoer. Mijn geweten zegt dat de
ongelukkige zijn sieraad kan komen
afhalen bij Rik N., Augustijnenstraat I.
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Dierkunde gerenoveerd
De palingkwekerij van het Instituut. Een gedeelte van het broedsel wordt gerookt en opgegeten.

(Foto Hendrik Delagrange)

De beestjes zitten in de kelder

-

Vorige week werd het totaal
vernieuwde dierkundig of

. Zoölogisch Instituut inge-
huldigd. De oude gebouwen in de
Naamsestraat kregen al decennia
lang geen opknapbeurt meer. Uit-
eindelijk gaf de akademische over-
heid dan toch haar fiat voor de
renovatie "zij het met wat tegen-
zin", aldus professor De Loof. Het
verbouwen zou zeven jaar gaan
duren en zo'n slordige 50 miljoen
kosten. De resultaten mogen dan
ook gezien worden.
Biologie is niet meer wat het geweest is.
In het glorierijke verleden huppelde de
vorser met zijn vlindernet je insekten
achterna om de kollektie te verrijken.
Denk maar aan de grote verzamelingen
in ~et museum van de Antwerpse Zoo,
of in dat voor Natuurwetenschappen te
Brussel. Ook onze Leuvense universiteit
hield er zo'n kollektie op na, met
als blikvangers diverse walvisskeletten.
Door een bombardement in 1944 werd
de verzameling echter grotendeels ver-
nield. Van de 'oude' biologie bleef er
enkel een museumpje over, dat je dan
nog voor de helft in Louvain-La-Neuve
moet gaan zoeken.

Vandaag de dag is de bioloog een
'labo-mens'. De experimentele dier- en
plantkunde verving de beschrijvende.

Het Zoölogisch instituut bestaat uit zes
verschillende laboratoria, die echter
nauw samenwerken. De onderzoeksdo-
meinen zijn de ekologie en de fysiologie.
Aan het hoofd van ieder labo staat een
prof die daarnaast· uiteraard ook nog
moet doceren. Zowel studenten biolo-
gie, geneeskunde, geologie, chemie, far-
macie als de boerekotters passeren de
revue. De biologie is een wetenschap in
volle ontwikkeling, waarvan de industrie
tot op heden de toepassingsmogelijkhe-
den nog niet ten volle heeft ontdekt.
Hoewel. Daar waar vroeger het onder-
wijs de enige uitweg bood na de studie, is
haar aandeel nu tot ongeveer één derde
geslonken.

De vorser kwam, zag, en begon te
manipuleren. In het persgesprek met de
proffen De Loof en Ollevier duikt heel
gauw het woord 'genetic engineering'
op. De genetische manipulatie is één van
de hulpmiddelen bij de studie van
hormonen, zonder meer de belangrijkste
onderzoekstopic van het Instituut. VrOl!-
ger dacht men dat deze 'organische
boodschappermolekulen' (jawel!) heel
verschillend zouden zijn bij diersoorten
als de mens en het insekt. Maar dat blijkt
niet zo te zijn. De gelijkenis is ontstellend
groot, althans tot die bevinding kwamen
de Leuvense vorsers.

Vandaag onderzoekt men in het hart
van Leuven diverse kweekproblemen en
visziekten bij palingen, zeebaars en de

Afrikaanse katvis; gebruikt men de
beruchte Afrikaanse sprinkhaan voor
hormonaal onderzoek; kweekt men
mieren voor het onderzoek van hun
geurstoffen; en natuurlijk moeten ook de
traditionele ratten en kikkers er naast
schapen en kippen hun bijdrage tot de
wetenschap leveren. Kortom een echte
dierentuin zo vlakbij zonder dat u het
ook maar vermoed had.

Poen
Wat de financiering van haar weten-

happelijk onderzoek betreft heeft het
Zoölogisch Instituut niet echt te klagen.
De vorsing wordt betaald met gelden
van de universiteit zelf het NFWO
(Nationaal Fonds voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek), het IWONL (Instituut
voor Wetenschappelijk Onderzoek in
Nijverheid en Landbouw), en niet te
vergeten de bedrijfswereld. Zo wordt er
een onderzoek gedaan naar de vogels die
verantwoordelijk zijn voor het neerstor-
ten van de F-16's, in opdracht van het
leger. En de katvissen en palingen van
professor OlIevier mogen volgroeien in
de warme afvalwaters van de Leuvense
brouwerij, of in het koelwater van
Doel.

Die kontrakt-research is goed voor
een dikke dertig procent van de wer-
kingsgelden. Gevraagd naar de gevaren
van dergelijke werkwijze - het in het
gedrang komen van de principiële onaf-
hankelijkheid van universitair weten-
schappelijk onderzoek - beklemtoont
professor OlIevier dat men bijzonder
goed moet oppassen en dat er zéér
duidelijke afspraken worden gemaakt.
Het verhaal van de vinger en de hele arm
dus.

Toen we de professoren vroeger
hoeveel de vernieuwingswerken gekost
hadden, was het antwoord van professor
Deloof: "Ik weet het niet. Een goeie
vijftig miljoen, schat ik.Maar als profes-
soren mogen wij de boeken niet inkij-
ken." En dan zouden sommige studenten
nog klagen over hun medebeheer.

Geert Coene
Lode Desmet

Bezet en bevrijd
Naar aanleiding van de BRT-reeks De
Vergelding zendt Radio Scorpio (FM
106) de eigen programma reeks Leuven,
Bezet en Bevrijd opnieuw uit. Deze serie
behandelt het Leuvense oorlogsverle-
den, met de nadruk op de rol van de
verzetsbewegingen, de universitaire we-
reld en het dagelijkse leven vóór en na de
bevrijding aan de hand van interviews.
De reeks wordt uitgezonden op 8
dinsdagavonden tussen 18 u en 19 u.
De eerste aflevering ging op 3 mei de
ether in. .'

28 AGENDA
Samenstelling: Jan Van der Linden

Maandag 9 mei
10.30 u JUBILEUM 20 jaar slavistiek KUL: akademische zitting met de rektor en prof

Vermeulen, voorzitter oriëntalistiek, en videofilm De Russen in België om 11.30 u, daarna
receptie, in L & W, Be verd.

15.00 u DEBAT 20 jaar slavistiek KUL:Perestrojka en glasnost, een kritische analyse met prof
Skalmowski, Malfiet, Löwenhardt en Waegemans van de KULen prof Helsen (Ufsia), modo
Van Istendael (BRT), in L & W, Be verd.

20.00 u KONCERT Het nieuw Belgisch kamerorkest olv Jan Caeyers, met werk van Haydn,
Stravinsky en Gounod, in Stadsschouwburg.

20.30 u TEATER Maatschappij Discordia speelt Kean van Alexandre Dumas, een toneeltradi-
tie over de fatale scheiding tussen verstand en emotie, in 't Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.

Dinsdag 10 mei
20.30 u FILM De stoute jaren: La chinoise (Jean-Luc Godard, 1967), in aud. Vesalius, Van

Evenstr. 2E, org. DAF.
20.30 u TEATER Maatschappij Discordia speelt Kean, een toneeltraditie over de fatale

scheiding tussen verstand en emotie, in 't Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.
22.30 u FILMDe stoute jaren: Z(Costa-Gravas, 1969), politieke triller met Yves Montand in de

hoofdrol, in aud. Vesalius, org. DAF.

Woensdag 11 mei
1B.oo u AKTIE Betoging tegen het Belgische vluchtelingenbeleid, naar aanleiding van de

arrestatie van Kojo, vertrek op het Ladeuzeplein, org. Anti-racisme.
20.30 u TEATER Maatschappij Discordia (zijweer!) speelt Eugène Scribe, met brokken Hugo

Claus erin, in 't Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.
21.00 u INFO Briefschrijfavond van Amnesty International, in Brusselsestr. 226, iedereen

welkom.
22.00 u KONCERT Leuvens hemelfestival: Men 2nd presenteert haar gemengd ontvangen

debuutelpee Red Tape, in de sous-sol van het Belgisch Congo, K. Albertln 4B, org. vzw
Tempel.

Donderdag 12 mei
20.30 u FILM De stoute jaren: The yellow submarine (Dunning, 196B), psychedelische

animatiefilm, in aud. Vesalius, Van Evenstr. 2E, org. DAF.
22.00 u KONCERT Leuvens hemelfestival: Aroma di amore, agressie en scherpe teksten in

de eigen taal, in sous-sol van het Belgisch Congo, K. Albertln 4B, org. vzw Tempel.
22.30 u FILM De stoute jaren: De maagdenbron (Ingmar Bergman, 1960), trage, stille film. in

aud. Vesalius, org. DAF.

Vrijdag 13 mei
22.00 u KONCERT Leuvens hecnelfestival: Aimless device, in sous-sol van het Belgisch
. Congo, org. vzw Tempel.

Zaterdag 14 mei
22.00 u KONCERT Leuvens hemelfestival : Company of state, in sous-sol van het Belgisch

Congo, org. vzw Tempel.

Maandag 16 mei
20.30 u KONCERT Kolderkoncert met het kontrabaskwartet van de Muntschouwburg en het

Arenbergkoor, in de Grote Aula, ink. 150/200.

TENTOONSTELLINGEN
Brabant In Revolutie 1787-1801: over de Brabantse omwenteling, tot 21 mei, van 9.00 tot
19.00 u, zondag gesloten, in Centrale Biblioteek.
Leuven en omgeving in de prehistorie: tot 21 mei, van 1l.oo tot 12.30 en van 13.45 tot
16.00 u, in lokalen BBL, Diestsesteenweg 107, Kessel-Lo. '.
Egypte hertekend: Egypte in strips, van 11 tot 2B mei, van 10.00 tot 18.00, In Expozaal
L& W

BETOGING TEGEN
VLUCHTELINGENBELEID

Vorige week dinsdag organiseerde het
anti-racistisch front, het overkoepe-
lend orgaan dat de akties van Leu-
vense organisaties (Sora, Isol, Vocom,
Derde Wereldraad, ...) tegen het Bel-
gisch vluchtelingenbeleid koördi-
neert, een perskonferentie waarbij een
voorlopige balans werd opgemaakt
van de situatie van asielzoekers in ons
land. Het bleef grotendeels bij het
herhalen en verduidelijken van een
aantal moeilijkheden in het Leuvense
(de moord op Audace, de arrestatie
van Kojo, ...) die reeds eerder in de
Veto-kolommen verschenen. Nieuw
was wel dat burgemeester Vansina er
pleitte voor de uitbouw van "een
centrum dat de politieke vluchtelin-
gen op een degelijke manier infor-
meert over hun situatie én hen bege-
leidt tot ze hun statuut van politiek
vluchteling werkelijk op zak heb-
ben".

"Een gelijkaardig iets bestaat nu
reeds binnen de Vreemdelingen-
dienst", aldus nog steeds Vansina,
"maar daar bij vele vluchtelingen een
grote drempelvrees bestaat, gaan ze
dikwijls via 'alternatieve circuits' op
zoek naar hulp. Zo krijg ik bijvoor-
beeld heel wat politieke vluchtelingen
over de vloer die werden doorge-
stuurd door de 'eerstelijns-opvangcel
voor vluchtelingen' waarvan mijn
broer (professor Vansina die gods-

dienstfilosofie doceert, nvdr.) lid is.
Met de oprichting van een eigen
centrum hoop ik ondermeer een
rechtstreekse doorstroming te be-
werkstelligen. "

Hoe dit centrum er konkreet zou
uitzien vertelde de burgemeester er
niet bij. Hij wilde enkel kwijt dat "het
géén officiële dienst mocht worden
omdat de nodige financiële middelen
niet voorhanden waren". Volgens
bepaalde geruchten, die we niet nader
konden kontroleren, zou dit laatste
echter geen probleem mogen zijn.
Immers, destijds werd in de begroting
een bedrag van 200.000 fr ingeschre-
ven om een nieuw aan te werven
Geko uitte betalen. De aanwerving
kwam er uiteindelijk niet, en dus kan
die 200.000 fr voor andere doelein-
den worden aangewend. In dit ver-
band zou de afgevaardigde van de
schepen van welzijn reeds verklaard
hebben dat "een organisatie die rond
racisme werkt aanspraak maakt op
een gedeelte van het geld". Het
anti-racistisch front verklaarde deze
geruchten verder te onderzoeken.

Daarnaast deed het front ander-
maal een warme oproep voor de
betoging van woensdag 1/ me;' tegen
het Belgisch vluchtelingenbeleid. Ver-
trek om 18 u. aan het Ladeuzeplein.

(HW)




