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Stouterds
Wij die dachten hier spetterende
herinneringen te kunnen ophalen rond het
wapengekletter van de jaren zestig. Daar bent
u vanzelfsprekend te jong voor. U kent enkel
de verhalen van bij het haardvuur. Over hoe
wij de biblioteek bestormden en de brand in de
wiegedrukken staken. Barbaars, maar wij
waren tenminste helden. En wat blijkt nu? Wij
worden in glanzende kaftjes gestopt en
bekeken met fletse ogen, als waren wij
opgezettA beertjes van farao's. Pagina 4.

Ongehoord
Een wijsneus van onze redaktie heeft het weer
gevonden. Gefrustreerd omdat hij nauwelijks
aan bod komt in dit kwaliteitsblad, ging hij bij de
kringen aankloppen. Misschien kon hij met

~ hun ruggesteun de 'grote doorbraak'
forceren? En helaas, vanaf heden bezet hij
hier de leerstoel 'Toegepaste
Kringbladonomie' en is er met geen stokken af
te krijgen. Voor apollynische en dionysische
kringbladen, en meer van dat fraais: pagina
2.
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Een inventaris van studentenwelzijn

Drinken, roken,
slapen en slikken

De student en zijn aktiviteiten zijn blijkbaar een populair
onderzoeksobjekt. Geen enkel artikel, geen enkele studie kan het
nalaten de studentenpopulatie op te delen in een rumtal vakjes.

Zo heb je blokkers en flierefluiters, geslaagden en zittenblijvers,
geëngageerden en losbollen, eenzaten en gezelligaards, Limburgers en
West-Vlamingen. Deze heterogene massa wordt door de Werkgroep
Eksamens andermaal bestudeerd. Het uitgangspunt was ditmaal wel
enigszins afwijkend van voorgaande studies: een onderzoek naar het
welzijn van de studenten. Of om de volledige titel te gebruiken:
Psycho-Medisch-Sociaal Welzijn aan de Universiteit Een onderzoek bij
ouderejaarsstudenten aan de Katolieke Universiteit te Leuven.

met plannen rond om een onderzoek op
te zetten rond welzijn, en niet rond reeds
terdege besproken onderwerpen als suk-
ses en mislukking. Omdat eerstejaars in
dit opzicht nogal een 'afwijkend beeld'
kunnen geven, besloot men het onder-
zoek te beperken tot ouderejaars. Waar
eerstekanners bovendien uitgebreid kun-
nen rekenen op een net van monitoren
en dergelijke, wordt de Leuvense stu-
dent, eens hij die eerste schifting heeft
doorstaan, min of meer aan zijn lot
overgelaten. Nochtans blijkt er ook bij
hen een aanzienlijke behoefte aan hulp-
verlening te bestaan. Hierbij komen we
ook onmiddellijk aan het praktische nut
van het onderzoek: een oriëntatie van de
dienstverlening en - indien nodig - het
universitair beleid sensibiliseren voor
bepaalde problemen.

Slaapverwekkend
Gemiddeld komen de meeste studenten
uit een onbezorgd milieu. Het overgrote
deel komt uit 'modelgezinnen' : ouders in
leven,3 kinderen, (zeer) begoede thuis.
Niet minder dan 44 % van de vaders I
behaalde immers een universitaire
graad, 50 % van de kostwinnaars be-
hoort tot de hoogste socio-ekonomische
groep van de hogere akademische fuok-
ties tot en met kleine ondernemers.
Bovendien komt 90 % van de studenten
uit de sterkste richtingen van de huma-
nioria, en heeft 93 % nooit gedubbeld.
Duidelijk is alvast dat het milieu waaruit
de KUL rekruteert, niet representatief is
voor de Belgische bevolking. We hebben
te maken met een vrij elitaire populatie:
een hecht gezin, financieel weinig pro-
blemen, degelijke onderwijsopleiding.
Deze studenten gedragen zich echter

nogal verschillend. Neem bijvoorbeeld
de studie. Gemiddeld wordt te Leuven
44 uur gestudeerd. De afwijkingen op dit
gemiddelde gaan echter van van 24 tot
60 uur. Merkwaardig is dat het meren-
deel van de studenten vindt dat men 47
uur per week moet studeren. De student
blokt dus minder dan hij in feite nodig
acht. De aktieve vrije tijd bedraagt 32
uur gemiddeld. Hiermee neemt men
echter geen genoegen: de Leuvense
student wil opvallend meer tijd spende-
ren aan bezigheden die niets met studie
te maken hebben. De gewenste ontspan-

Domme porren
Opvallende vaststellingen zijn er bij het
onderzoek naar het slaapgedrag : in de
week, op kot te Leuven, slaapt het
overgrote deel (82 %) 7 tot 8 uren. In de
weekends spendeert men opvallend
meer tijd in bed: bijna 50 % blijft meer
dan 9 uur onder de lakens, 19 % vindt
zelfs 10 uur slapen niet ongewoon.
Tijdens de eksamens verandert de

student zijn gedragspatroon echter in-
grijpend. Er wordt plots gemiddeld 58
uren per week gestudeerd. Tien procent
presteert het injuni meer dan 75 uren per
week te kloppen. De aktieve vrije tijd
tijdens de eksamens is - het kan moeilijk
anders - drastisch ingekrompen.' Een
kwart van de studenten neemt maksi-
maal 4 tot 5 uur ontspanning per week. • • •
Hoewel, ook hier kennen we alle vorJ.Definittef Vlir-voorstel?
men van uitersten. Zo slaagt, in volle
eksamenperiode, 10 % van de studenten
er nog steeds in meer dan 28 uren aan
ontspanning te besteden.
Aangaande bovenvermelde onder-

werpen zijn er geen merkbare verschil-
len tussen meisjes- en jongensstudenten.
De opvatting dat meisjesstudenten goe-
de resultaten behalen dankzij urenlang
gewetensvol studeren werd door dit
onderzoek alleszins niet bevestigd. Tus-
sen haakjes: een ander recentelijk uitge-
voerd onderzoek kwam dan weer tot de
bevinding dat vrouwelijke eerstekanners
wel degelijk meer studeren, en -
merkwaardig genoeg - toch vaak min-
der slagen. Wat wil je, het zwakke
geslacht.

Noest
Duidelijke afwijkingen bestaan er als we
de fakulteiten onderling gaan vergelij-
ken. Zo spenderen Rechten en Humane
Wetenschappen het minst tijd aan stu-
die, en vinden dat maar best zo, waar
Toegepaste Wetenschappen en Genees-
kunde opmerkelijk meer studeren, en dat
allerminst als een last ervaren. Hetzelfde
beeld bij de vrije tijd: Humane Weten-
schappen en Rechten trekken er het
grootst aantal uren voor uit, Toegepaste
Wetenschappen houdt zich het meest in
toom.

,enolc op p. 3

afgifte: Leuven X

Vooruitziend
'Vlaanderen Leeft', wil men ons soms doen
geloven. Welke levensvorm precies bedoeld
wordt, is niet altijd even duidelijk. 'Veto kijkt
vooruit' is alleszins een veel realistischer
slogan. Met een schare afgedankte
gemeenteraadsleden voor ogen, vonden we
een humaan gebaar van onzentwege gewoon
een must Een artikel over plaatsingshulp op
pagina 7.

Opgelet
Hebt u ook zo'n angst voor het 'China
Syndrome'? Immers, volgens de geSChriften
van ene Verbiest (indertijd een konkurrent van
Nostradamus), zal binnenkort het rode gevaar
- of was het nu geel? - lelijk huishouden in
onze kontreien. En wij zullen deze horden met
open armen ontvangen. Dat blijkt nu al: onze
jubelkreten over het uitvinderstalent van de
Chinezen zijn niet van de lucht Maar de
moderne wetenschap hebben ze niet ontdekt,
over het hoe en waarom daarvan: zie pS.

\

BlO-ETIEK - Prof. Paul. Schotsmans zal donderdagavond als eerste van start gaan in de reeks Universitaire
Konferenties van diJ akademiejaar Met zijn onderwerp ziJ hij volop in de aktualiteiJ: over bio-etiek; voortplaming, Aids,
wetgeving, ... Zie pagina zes. (Foto Hendrik Delagrange)

Naar een wijziging van de
Akademische .Graden
De aankondiging van een wetswijziging van de Wet op de

Akademische Graden zorgt altijd voor een lichte paniek in
universitaire middens, zowel bij akademische overheden als bij

studenten. Toen minister Coens in februari 1987 een poging deed om,
zonder de universiteiten op voorhand te raadplegen, de wet te wijzigen,
maakte dat een storm van protest los. Coens' voorstel sneuvelde. De
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir), de vergadering van Vlaamse
rektoren, had echter zijn lesje geleerd en begon terstond aan een eigen
voorstel te sleutelen. Het tweede ontwerp van de Vlir ligt nu ter tafel.
Op 29 september bracht de Onderwijsraad van de KV Leuven een
advies uit over het ontwerp. Vandaag neemt de Akademische Raad een
definitief standpunt in. Er zit blijkbaar vaart achter.

De wet op de akademische graden regelt
het universitaire onderwijs. Ze om-
schrijft de wettelijke graden, de organisa-
tie van eksamens, de samenstelling van
eksamenkommissies, de toelatingseisen
tot een eksamen, enzovoort, In het
. verleden zijn al verschillende aanzetten
tot wijziging van de wet geweest. Het
laatste voorstel kwam van de vorige
minister van Onderwijs, Daniël Coens,

van Vlaamse rektoren probeert zo snel
mogelijk een konsensus te bereiken
tussen de verschillende Vlaamse univer-
siteiten om dan met een eigen plan naar
het parlement te trekken. Zo'n konsensus
zou de universiteiten uiteraard in een
sterke positie plaatsen. Tot juni van dit
jaar leek die konsensus er niet dadelijk in
te zitten, maar ondertussen is daar
verandering in gekomen.
Eind 1987 kwam de Vlir een eerste

keer met een voorstel op de proppen om
een aantal revolutionaire hervormingen
van het universitaire onderwijs door te
voeren. Sleutel in dat voorstel is de
invoering van een zogenaamd studie- of
kreditpuntenstelsel. Een studiepunten-
stelsel is een organisatievorm van het
onderwijs waarbij programma's worden
opgesplitst in meetbare onderdelen (stu-
diepunten). Inde optie van de Vlir is elke
kursus opgedeeld in een aantal studie-
punten. Een studiepunt komt overeen
met een bepaalde studiebelasting. Je
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en dateert van februari 1987. Uit kontak-
ten met het Ministerie van Onderwijs
blijkt dat er een definitieve regeling moet
komen na de volledige kommunautari-
sering van het onderwijs. En die kom-
munautarisering gaat in vanaf volgend
akademie jaar.
De Vlir is duidelijk niet van plan te
wachten tot er vanuit het ministerie een
nieuw voorstel komt. De vergadering
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LHoe men charmes spreidt

B RHet beste uit de kringbladen
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 ± 1getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze ons
bereiken.

Wanneer men probeert
enig zicht te krijgen op
het verschijnsel kring-

bladen, kan men in die toch wel erg
verscheiden hoop van periodiek jes
twee grote groepen onderscheiden:
het apollynische kringblad pro-
beert op een gedegen en plechtsta-
tige manier de lezer vooral te
informeren, terwijl het dionysische
alle rede naar de prullenmand
verwijst en op een speelse, vaak
cynische en altijd gruwelijk non-
chalante manier de lezer wil vers-
trooien, of: het kringblad omwille
van het kringblad.
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Onthaal avond, een gastdineetje (waarop oudere-
jaars eerstejaars uitnodigen en waarop
meestal heel wat wordt gegeten en
gelachen I), een Ie WOEPS op 11
oktober in de Lido, enzomeer, Gewoon
teveel om op te noemen.

Hiermee wil ik zeggen dat niet alleen
de kalender van economie of rechten
volgepropt zit met activiteiten, maar ook
die van de pedagogen (al worden ze
soms toch wel vergeten).

Voilà, dat moest me even van het
hart.

In het artikel "Onthaal nieuwkomers:
Eerstejaars op de door' wordt enkel over
de reeds goed gekende kringen gespro-
ken. Toch is het zo dat binnen de
faculteit pedagogiek ook een heel pro-
gramma opgezet wordt om de eerste-
jaars te ontvangen. Zo zijn er de
kennismakingsspelen, de rondleiding

. door Leuven (en niet alleen naar de
Oude Markt, die weg vinden de eerste-
jaars vlug genoeg zelf), een onthaal-
avond, een bosspel, een peter- en meter-

Dit grove geschematiseer betekent niet
dat kringbladen zonder meer als ofwel
'ernstig' of 'om te lachen' dienen te
worden bestempeld. Een kringblad is
nooit helemaal ernstig, de meeste onder-
werpen worden vrij ludiek behandeld
en een ironisch trekje is bijna nooit
helemaal afwezig. Schaarse uitzonderin-
gen bevestigen dit, en dan nog staat de
omkadering - de manier waarop iets
wordt aangekondigd - meestal in schril
kontrast met de ernst van het artikel.

Veel heeft natuurlijk te maken met de
verwachtingen van de lezer. Over het
algemeen kijkt die wat kringbladen
betreft vooral uit naar iets leuks, waar-
mee kan gelachen worden, en dat dan
ook nog wel wat met de kring te maken
heeft. Een gevoel van thuis, nietwaar. De
student wil zijn eigen wereld, die van de
kring waar hij dag aan dag mee leeft, in
zijn kringblad weerspiegeld zien. De
echte kringbladlezer is zijn kringblad, hij
valt er mee samen. Dat buitenstaanders
met dat proza geen affiniteiten hebben, is
zijn zaak niet, het garandeert daarente-
gen de eigen identiteit. Het verwijt van
kleingeestigheid begrijpt hij niet, laat
staan dat het hem raakt.

Rina Mertens
e_V\ Je bOl"\e" ...

dodenstad die men er nu van maakt. Een
tweede artikel betreft de verschillen
tussen ingenieursdiploma's binnen de
E.G., en hoe men daar, met het oog op
1992, een mouw aan wil passen. Gelet
op de hoge kwaliteit van onder andere
de Belgische opleidingen komt daar wel
een en ander bij kijken.

Rabelais
Zonder het zelf te willen of te weten, was
het Pyromaantje vorig jaar het kringblad
dat de Grote Prijs verdiende. De redaktie
voorspelde toen in een schrijnend voor-
woord een jaargang die een komplete
'nulliteit' rou worden en ongelezen bij
het oud papier zou belanden. Het is even
anders uitgedraaid, en wij bidden elke
dag dat het nieuwe jaar van een even
grote rijkdom getuigenis mag afleggen.
Kringbladen hebben immers een bijzon-
der wispelturig karakter en de komst van
een nieuwe redaktie kan alles verande-
ren.

Het Pyromaantje is het meest mar-
kante voorbeeld van een dionysisch
kringblad. Men vindt er een merkwaar-
dige mengeling van stijlen en onderwer-
pen, een kaleidoskopisch allegaartje met
een vaak verregaand banale inhoud,
maar voortdurend ludiek, nooit verve-
lend of arrogant. Er bestaat geen metode
om zoiets te bereiken, het Pyromaantie
ontstaat gewoon organisch uit zichzelf.
De nergens anders aan te treffen taalvir-
tuositeit en het bespelen van duizend-en-
één registers is een niet te verwaarlozen
bestanddeel van een niet te bepalen
suksesformule (die bestaat immers niet).
Het Pyromaantje is, en wij denken
daarbij graag aan de grote voorganger
Rabelais.

Het laatste nummer van vorig jaar
vonden wij onlangs in onze lade. Het is
een dubbelnummer geworden, met een
knipoog naar Knack, dat wil zeggen met
een 'weekend'-bijlage die 'niet afzonder-
lijk mag verkocht worden' enzovoort.
Wij signaleren allereerst (het ene plezier
is het andere waard) een verzorgde

paginering en dito lijntjes, metjes en
plooitjes. Een heerlijk kabbelend dicht-
werk toont aan dat ook vrouwen
kunnen spioneren: "U ziet, een vrouw
hoeft niet meteen uit de kleren/om met
resultaat te kunnen spioneren./Een
moederrol kan reeds volstaan/om munt
of informatie uit een man te slaan." Wij
doen ons petje af voor 'Considérations
sur les causes de la grandeur et de la
décadence de l'arbitraire du signe' (niet
over Rousseau, vergis u niet) en stippen
nog een leuk verhaaltje over plasmoei-
lijkheden aan. En nu stoppen we, want
anders worden we patetisch.

en ot"", slo\-\' e, ~oll.
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zo weinig mogelijk literair wou voor-
doen en dan ook krampachtig verwoede
pogingen ondernam om leuk te zijn, lijkt
langzaam uit het graf op te staan. Regel:
probeer nooit leuk te zijn, je bent het of
je bent het niet. Irreëel is bijvoorbeeld
niet echt een leuk kringblad te noemen,
wat niet wil zeggen, dat het een slecht
zou zijn. Het is alleen maar heel anders
van aard dan een periodiek als Pyro-
maantje.

De charme van een kringblad is
onherroepelijk verbonden met de aard
van de ploeg die het blad in mekaar
bokst. Wie niet jolig is hoeft zich dan
ook niet jolig voor te doen, want dan val
je toch op je smoel. Hoewel de lezer van
een eigen kringblad geen behoefte heeft
aan beschouwingen als deze (hij is
immers zijn kringblad), is het zonder
meer duidelijk dat zo'n kringblad, wil
het autentiek zijn, zijn eigen aard niet
mag verloochenen. En zoiets merk je
heel duidelijk als je een kringblad leest
waar je niet mee samenvalt.

zonderlijk worden voorgesteld. Uiter-
aard gebeurt dit op een andere maniel
dan in de (vaak nietszeggende) studie-
gids, en het hele zootje biedt dan ook een
mooi tegengewicht. Daarbij komen
vooral de moeilijkheidsgraad, het brosri-
siko, de overzichtelijkheid en de inhoud
(in mensentaal) van de kursussen aan
bod. Helemaal tegengesteld aan de
voorstelling van de vakken, is die van het
monitoraat.De tekst ervan gaat al jaren
mee en is dermate vaag dat het Ger-
maantje er, naar analogie met het
bovenstaande, best wel eens een korte
toelichting bij kon verstrekken.

Net als het Germaantje doet Irreëel
zijn best, de werking van de eigen kring
en die van de studentenkoepel uit de
doeken te doen. De ingenieurs hebben
daarvoor een Loko-katern aan hun blad
toegevoegd. Het isjammer dat zij daarin
nog altijd fulmineren over 'bureaukrati-
sche strukturen' en een 'extreme (linkse)
kern' die alle voeling met de huidige
studentengeneratie verloren zou hebben.
En hoewel wij ergens lezen dat Veto een
blad is 'waar iedereen op kaffert,. maar
dat niemand kan missen', moet toch ook
nog maar eens gezegd dat er een einde
moet komen 'aan het ventileren van
persoonlijke standpunten. Veto moet
terug de spreekbuis van Loko worden.'

Naast al dit geïnformeer heeft Irreëe;
nog enkele korte, maar interessante:
artikels te bieden. In een eerste wordt
gepleit voor een echte 'leefkampus'
Arenberg, een beetje naar Amerikaans
model, en dit in tegenstelling tot de

Sioux
Toen Hysteria voor het eerst verscheen
nam het al meteen een plaats in onder
groten. Het is dan ook een blad waar aan
gewerkt wordt. Vooral als je het Winke-
liertje (Ekonomika) bekijkt, merkje dat
de grootte van de fakulteit niet evenredig
is met het werk dat aan het kringblad
wordt besteed.

De verdienste van Hysteria is vooral
gelegen op het appolynische vlak, hoe-
wel de grap en de kwinkslag nooit ver uit
de buurt zijn. Over heel de lijn gaat het er
vrij ernstig aan toe.' Zo lezen wij een
interview met Els Witte (historikus en
voorzitter van de Raad van Bestuur van
de BRT), een artikel over gewoonten bij
de Sioux-indianen, en een historisch
overzicht van strips. De reisverhalen, in
elk nummer van de partij, kunnen ons
niet echt boeien maar de (eigen) strips
zijn zoals altijd de moeite waard. Niets
weerhoudt ons er echter van, deze keer
een Irreëel-strip als illustratie te nemen.
Voeg daarbij nog Gezelles "alleene en is
't niet houdelijk", en u hebt weer iets om
over na te denken.

Gewichtig
Een en ander valt altijd erg duidelijk af te
leiden uit nulnummers. Een nulnummer
is speciaal gemaakt om eerste kanners
wegwijs te maken in de nieuwe studie en
wat daar zoal bij komt kijken. Het bevat
weinig of geen gewone artikels en wordt
door ouderejaars meestal als oerverve-
lend en inspiratieloos ervaren. De eerste-
jaars, die met kloppend hart voor het
eerst in zijn leven met een heleboel
gewichtige zaken wordt gekonfronteerd,
.merkt daar doorgaans niets van.

Nulnummers plegen nooit erg origi-
neel van aanpak te zijn (vaak zijn het
bloemlezingen van vorige nulnummers),
en in die zin is elk nulnummer represen-
tatief voor alle andere. Vaak kosten ze
nul frank, en zijn ze dat ook waard. Wij
bespreken hier het Germaantje en Irreëel
(van de burgerlijk ingenieurs: een eerste
nummer al, maar inhoudelijk eigenlijk
een nulnummer).

Het Germaantje, dat zich vorig jaar
(gekomplexeerd door het jaar daarvoor)

Mensentaal
Op dat punt is het Germaantje dit jaar
erg duidelijk: het is meer informatief
"Wij hebben het go-de voornemen
interessante onderwerpen te behande-
len, zoals bijvoorbeeld in één van onze
volgende nummers de toekomstmoge-
lijkheden van germanisten."

Bij de germanisten is het al jarenlang
de gewoonte (en lang niet alle kringbla-
den hebben deze goede gewoonte) dat
elk vak en de- bijhorende prof (met
oasfoto en alternatieve voornaam) af-

Johan Reyniers
In onze kolommen is altijd plaats voor
een doorlichting van het zweet uws
aanschijns. VelO verwacht ongeduldig
uw aller kringbladen van zodra zij vande
persen rollen. .

Germania
• Ma 10/10 om 20.00 u: Presidiumverga-
dering in het permanentie lokaal.

• Ma 10/10 tot vr 14/10 van 14.00 tot
17.00 u: Verkoop toneelabonnement.

• Vr 14/10 om 21.00 u: 1ste kan-avond in
de lakbar.

Historia
• Di 11/10 om 20.00 u: Presidiumverga-
dering in het permanentielokaal.

• Wo 12/10 om 21.00 u: Vergadering 'Hys-
teria' voor alle geïnteresseerden.
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VRG
• Ma 10/10 om 21.30 u: TD van 2de lic. in

verdeling HIR en EW in de bar en in de de Design, inkom 60/80 Ir.
Universum ..

Ekonomika
• Ma 10/10 om 20.00 u: Zangoelenstonde
1ste kandidatuur in de bar.

• Di 11/10 om 21.30 u: TD van 3de lic. en
notariaat in de Design, inkom 60/80 Ir.
VanaI20.00 u: Kaas- en wijnavond 1ste lic.,
inschrijven in het VRG-sekretariaat.

A1fa- Mecenas
• Di 11/10 om 21.00 u: Manhattan-TD, • Ma 17/10 om 21.00 u: Doopluil in Bel-
inkom 60/80 Ir. gisch Congo, inkom 40/49 Ir.

LBK• Wo 12/10 om 20.00 u: Kaas- en wijna-
vond 1ste kandidatuur HIR-EW in de Alba-
tros en de Universum.

• Do 13/10 om 20.00 u: Openingskantus
in de Lido, inkom 50/150 Ir.

• Vr 14/10 om 20.00 u: Kaas- en wijna-
vond 1ste kandidatuur TEW in de Alba-
tros.

• Ma 17/10 om 20.00 u: Peter- en meter-

VTK
• Ma 10/10 om 20.00 u: 'Kom op gang'-
kantus in het KG, Waversebaan 67 in
Heverlee.

• Wo 12/10 om 21.00 u: Optreden Crime
Time uit Aarschot in de Gnorgl, Waverse-
baan 71 in Heverlee.

• Ma 10/10 om 19.45 u: Film '48 Hours' in
Alma 3, inkom 50 Ir.

• Wo 12/10 om 20.00 u: Schachtenkantus
in RC, inkom 50 Ir.

Oplage: 8000 eksemplaren
Zetwerk: Alfaset Leuven
Drukkerij: Rotatyp Brussel \
Abonnementen: Studenten: 250,-; niet-studenten: 300,-; steun vanaf 600,-; over
te schrijven op rek. nr. 00 1-0959719-77
Agenda en Ad Valvas: ten laatste donderdag voor verschijnen om 14.00 uur op
het redaktieadres bezorgen
Redaktievergadering : iedere vrijdagnamiddag om 15.00 uur

Wina
• Do 13/1 0 om 19.00 u: Algemene Raad in

• Wo 12/10 om 22.00 u: Winabar met LI 00.42.; om 21.00 u TD met gratis vat in
gratis vat in RC-Cité. de Thierbrau, inkom 40 Ir.



Drinken en slikken
vervolg van p. I
Zeer relevant is een vergelijking van

de geleverde studie met de studievoort-
gang. Normaalvorderende studenten stu-
deren gemiddeld 46 uren per week en
vinden dat twee te weinig. Zittenblijvers
studeren 41 uren en vinden dat 6 te
weinig. Achterblijvers (meer dan één
bisjaar) studeren gemiddeld 38 uren en
vinden dat 5 te weinig. Wat betreft de
reële ontspanning nemen de normaal-
vorderenden 31 uur per week, de
achterblijvers 34 uren en de zittenblij-
vers 38 uur.
Samenvattend kan gerust gesteld wor-

den dat de huidige student allesbehalve
een 'bon-vivant' is. Hij werkt hard
(tussen de 40 en 50 uren per week) en hij
wenst eigenlijk nog meer te presteren.
Wel is er een sterke relatie tussen het
aantal uren studie tijdens het akademie-
jaar en de studievoortgang. Normaalvor-
derende studenten werken meer dan zij
die één jaar overdeden en diegenen die
meer dan een jaar verloren, studeren het
minst. Tijdens de eksamens doen deze
verschillen zich echter niet voor en
studeren de verschillende groepen onge-
veer even hard. Hetgeen een bewijs is dat
goede uitslagen vooral tijdens het jaar
behaald worden, en dat overmatige
inspanningen in eksamentijd daar vrij
weinig aan veranderen.
In dit opzicht is er een duidelijke taak

voor de zorgenverstrekkers weggelegd.
Een aanzienlijke groep zegt van zichzelf
dat ze stukken te weinig tijd aan studie
besteedt: 10 % vindt dat ze 14 uur of
meer te weinig studeren, maar komen er
nooit toe de kloof tussen droom en daad
te overbruggen. Aan de andere kant
bestaan er ook niet te veronachtzamen
groepen studenten die objektief gezien
veel te veel blokken: 10 % studeert meer
dan 60 uren per week tijdens het jaar en
meer dan 75 uren in de eksamenperiode.
Tijdens een langere tijdsspanne leiden
dergelijke inspanningen ongetwijfeld tot
lichamelijke en psychische ellende.
Studenten blijken geen echte hedonisten
te zijn. Zo roken ze gemiddeld 1,5 sigaret
.. bIi «<» 56 .Uö\if lIê\emaat. 1liet').
Mannen en vrouwen roken evenveel,
maar Rechten en Humane Wetenschap-
pen dampen meer dan Geneeskunde, die
op hun beurt een hogere nikotine-
inname kennen dan Toegepaste Weten-

Mecenas en MHK gefusioneerd

Eén plus één is één
Ooit, een kleine tien jaar geleden, waren de lrunstwetenschappers,

de musikologen en de archeologen in één kring verenigd: de
KWAM of KunstWetenschappelijke, Archeologische en Mu-

ziekwetenschappelijke kring. Maar omdat hun interesses nogal uiteen
liepen, kwam het tot een splitsing. De drie afdelingen van hetzelfde
departement kregen elk een afzonderlijke kring, met een eigen gezicht.
Maar de laatste jaren kwamen de presidia een beetje in ademnood. De
studentenaantallen in de verschillende afdelingen waren nogal drastisch
teruggelopen en het entoesiasme was flink gekoeld. Begin dit jaar dreigde
de MuziekHistorische Kring (MHK) zelfs opgedoekt te worden.
Binnen de fakulteit L&W studeren nog
een veertigtal mensen muziekweten-
schappen. Als je in zo'n kleine groep het
voor kringen traditionele gamma aktivi-
teiten wil uitbouwen, komt het werk op
de schouders van een handjevol mensen
terecht. Voor preses Kristof Liebrecht en
zijn medewerkers werd het dit jaar dan
ook teveel en MHK hield op te be-
staan.

Barrières
Vorig jaar was er nochtans veel gepraat
over het voortbestaan van de kring. Op
informele kontaktvergaderingen werd
de mogelijkheid onderzocht van een
samengaan van de kring met Mecenas,
de kring van de kunstwetenschappers.
Toen stonden nog teveel barrières de
fusie in de weg. De problemen waren
vooral van financiële aard. Moesten de
verschillende rekeningen apart worden
gehouden of zou men met een gemeen-
schappelijke rekening werken? Ook
praktisch was zo'n fusie moeilijk te
verwezenlijken. De kringen hadden een
tamelijk vast programma opgesteld en
dat kon niet onmiddellijk omgegooid
worden.
Dit jaar kwam het er dan toch van.

Op 4 oktober was het officieel: MHK

houdt op te bestaan. Mecenas verenigt
de twee afdelingen en wordt de "ver-
nieuwde kunst- en muziekwetenschap-
pelijke kring". Maar de twee kringen
willen toch een eigen gezicht houden.
Niet alle aktiviteiten zullen gemeen-
schappelijk zijn. Bepaalde kulturele uit-
stappen blijven specifiek op één groep
gericht. Sport en ontspanning zullen wel
voor de grote groep worden georgani-
seerd.
De nieuwe kring krijgt ook een kring-
blad. Het gaat de 'Gazette des Beaux
Arts' heten en zowel Mecenas als MAK
zullen bijdragen schrijven. Het eerste
nummer kan je nog deze maand ver-
wachten. Binnen de studenten koepel zal
Mecenas meer meewerken dan vroeger
het geval jVas. Zo werden er mensen
gevonden voor de vergaderingen van
Kringraad, Kultuurraad en Sportraad.
Goed nieuws dus.
Verder wordt er ook nu al gesproken

over een fusie met die derde kring, Alfa
van de archeologen. Die zou in oktober
volgend jaar plaatsvinden, maar wordt
dit jaar al voorbereid. Elke maand zal er
een gemeenschappelijke vergadering
zijn. Een reünie van de drie groepen ligt
dus in het verschiet.

Jan Van der Linden

Een bedenkelijke situatie bestaat over-
igens bij de motivatie van de studenten
voor hun studie. Een groot deel interes-
seert de aangevatte studie niet meer,
maar boert toch door. Het diploma, weet
u wel. Hiermee hangt vanzelfsprekend
het geloof in een toekomstige karrière
samen. Het beeld dat we hier krijgen
spreekt boekdelen: De Toegepaste We-
tenschappers kijken met gepaste trots de
toekomst tegemoet (96% is uiterst zelf-
verzekerd), terwijl dit zelfbewustzijn
slechts bij 37% van de L&W-studenten
voorkomt. 42% van de bewoners van het
Erasmushuis ziet dan weer ernstige
hindernissen.
Als studenten naar oplossingen voor

hun problemen zoeken, valt hierbij het
schrikwekkend hoge medikatiegebruik
op. Vooral tijdens de eksamens zijn de
gegevens alarmerend. Wat des te veront-
rustender klinkt: vooral de groep van de
achterblijvers slikt het meest pijnstillers,
slaapmedikatie en stimulantia. Je kan je
afvragen of hier de term 'risikogroep'
niet op z'n plaats is. Dit kwam de
onderzoekers zo frappant over, dat ze
niet anders konden dan zich "afvragen in
welke mate bepaalde aspekten van de
onderwijsorganisatie daarin een rol spe-
len." Misschien een tip: de kringraad-
brochure rond studiedruk lezen en dan
de programma's vergelijken ......Eén en
ander zou waarschijnlijk iets duidelijker
worden. Denken we.

Walter Pauli
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AANSCHUIVEN - Ook u kunt in Acco wel eens een keertje in de rij gaan
staan. Voor weinig geld krijgt u dan stapels gedrukte ellende toegestopt

(Foto Hendrik Delagrange)

rJ

Akademische Graden

schappen. Er zijn wel indikaties dat het
rookgedrag stijgt.
Wat alkoholverbruik betreft, bestaan

er echt grote verschillen tussen akade-
miejaar en eksamenperiode :61 % drinkt
gemiddeld één glas per dag tijdens het
jaar (2 % lust dagelijks meer dan vijf
pinten), terwijl in juni 66 % van de
studenten geen glas meer aanraakt. Het
is wel opvallend dat de mannelijke
studenten echt liters meer drinken dan
hun vrouwelijke kollega's. Eenzelfde
verschil in konsumptie van alkohol
treffen we aan tussen de studierichtin-
gen: in Humane Wetenschappen lopen
gemiddeld de grootste zuipschuiten
rond, de Ingenieurs hebben het meest
beheerst drankgebruik. 3% van de stu-
denten overtreft tijdens het jaar de
schadegrens van acht glazen cola of
koppen koffie per dag, tijdens de eksa-
mens stijgt dit tot 8%.
Naast de bovenvermelde objektief meet-
bare realia is het vanzelfsprekend van
belang na te gaan hoe de student dit alles
ervaart. Algemeen kan gesteld worden
dat "de hedendaagse student zich min of
meer als het centrum van zijn belevings-
wereld ervaart" Hetgeen hem het meest
interesseert is zijn eigen plaats in de
omgang met ouders, gezin, vrienden en
het niet te onderschatten lief.Als hobby's
komen vooral kunst en sport voor,
terwijl sociale en religieuze bewogen-
heid nog slechts een minderheid aan-
spreekt. In dit rapport wordt een over-
schot van gelijk gegeven aan de tese dat
we met een pragmatische generatie te
doen hebben. De meeste studenten
hebben een nogal zakelijke .kijk op de
wereld, zonder al te veel illusies of
dromen. vervolg van p. I

Ook bij problemen waar studenten behaalt een graad wanneer je een aantal
zich zorgen over maken, treedt alles wat studiepunten verworven hebt. De kursus
maar enigszins in de 'relationele sfeer' wordt met andere woorden de basiseen-
ligt op de voorgrond. De relatie met de beid van de onderwijsorganisatie. Dat
ouders - en vooral de vader - is voor oetekent meteen een fundamentele
bijna 10%een permanente zorg, Ouders oreuk met het huidige organisatiesys-
misbruiken in zo'n konflikten gelukkig .eem waar het kurrikulum van een
haast nooit de financiële afhankelijkheid akademie jaar de basis van het onderwijs
van hun kroost: dit gebeurt slechts bij 4% vormt.
afen toe7bfj 2'J6" vtij'"VIIIlk. --, - --- -De ...rnose...._tij4ii::iItIldiliOïedt;......,o,....,di1tio-e·-een 'Mudiepunteo-
Wat gezondheid betreft, vindt niet stelsel biedt, zijn veelzijdig.Zo kan door

minder dan 27% dat hun gewndheid overdracht van studiepunten van het ene
ernstig achteruitgaat tijdens de studies. jaar naar het andere het vrijstellingensys-
Eén op tien studenten voelt zich tijdens teem versoepeld worden. Kombinatie
het jaar trouwens ongezond, een aantal van studiepunten uit verschillende rich-

tingen biedt de student meer keuze in de
opbouw van zijn studieprogramma. De
studievoortgang kan meer geïndividuali-
seerd worden doordat de verweeving
van studiepunten voor een studiejaar
over verschillende jaren gespreid kan
worden. Overstapmogelijkheden tussen
universiteiten onderling of tussen univer-
siteiten en hogescholen kunnen verge-
makkelijkt worden. Een laatste moge-
lijkheid is de beheersing van de studie-
druk.
Alles op voorwaarde echter dat die

verschillende opties aan duidelijke en
strenge reglementeringen of randvoor-
waarden onderworpen zijn. Te uitge-
breide keuzemogelijkheden leiden im-
mers al snel tot diploma's die onduide-
lijke, heterogene ladingen dekken. Te
veel individueel beslissingsrecht bij be-
paling van de studievoortgang houdt het
risiko van studieduurverlenging in.
Slechte regels voor studiedrukmeting
maken studiedrukbeheersing onmoge-
lijk.
Afhankelijk van de randvoorwaar-

den, de beperkingen die je oplegt, kan je
een verregaand of een beperkt studie-
puntenstelsel kreëren. Het eerste voorstel
van de Vlir ging vrij ver in de vrijheid die
het de individuele student bood om zijn
studiepakket samen te stellen, om zijn
studievoortgang te bepalen enzovoort.
Het heeft het dan ook niet gehaald. De
verschillende universitaire instellingen
opteerden voor een beperktere hervor-
ming van het universitaire onderwijs.
Ook aan de KU Leuven kwam men'tot
die konklusie. De Onderwijsraad van de
KUL ging zelfs nog verder. Volgens de
Onderwijsraad is de noodzaak voor de
invoering van een studiepuntenstelsel
niet aangetoond en kunnen een aantal
noodzakelijke vernieuwingen (zoals ver-
soepeling van het vrijstellingensysteem)
opgevangen worden binnen de huidige
organisatie van het hoger onderwijs.
Na die afwijzing is de Vlir dadelijk
begonnen aan een herwerking van zijn
voorstel. Een nieuw ontwerp voor een

studiepuntenstelsel; dat veel minder ver
gaat dan het eerste, ligt nu ter tafel. Het is
gebaseerd op de huidige regeling van
examenvrijstellingen, maar brengt op
een aantal punten veranderingen aan die
het systeem iets versoepelen.
Globaal genomen wordt het jaaron-

derwijs niet echt doorbroken. Wel wordt
het mogelijk voor een student die niet
slaagt om tijdens zijn bisjaar al vakken
op te nemen van het volgende studiejaar,
tenminste wanneer hij 2/3 van het
aantal studiepunten van zijn eigen stu-
diejaar verworven heeft. Een studiepunt
(een vrijstelling eigenlijk) verwerf je
wanneer je op je jaarproef 50 % haalt en
op het betreffende vak 14 (aan andere
instellingen dan de KUL ligt dat op 12),
volledig analoog aan het huidige vrijstel-
lingensysteem dus. Een studiepunt dat
eens verworven is, blijft wel geldig. In
het huidige systeem kan een vrijstelling
enkel verleend worden voor één volgend
akademiejaar.
Een tweede belangrijk verschil met de

huidige onderwijsstruktuur is de invoe-
ring van het meten van de studiebelas-
ting. Voortaan wordt elke kursus uitge-
drukt in een aantal studiepunten en
daarbij is het studiepunt een maat voor
de studiebelasting. Studielast wordt ge-
definieerd als het aantal uren kontakton-
derwijs plus de individuele verwer-
kingstijd nodig voor het beheersen van
een kursus. Verder gaat het ontwerp
echter niet. Nochtans zijn er aanvullin-
gen noodzakelijk om een serieuze be-
heersing van de studiedruk mogelijk te
maken. Zo moet er bepaald worden hoe
hoog de als normaal gedachte studielast
ligt en hoe hoog de maximaal aanvaard-
bare studielast is, er moet een normstu-
dent gedefinieerd worden, enzovoort.
Van dat alles vind je echter niets in het
Vlir-ontwerp.

Grap
Zoals al gezegd kan een studiepunten-
stelsel de overstapmodaliteiten tussen
universiteiten onderling en tussen uni-
versiteiten en hogescholen versoepelen.
Studiepunten die in de ene instelling
verworven zijn, worden dan erkend aan
een andere instelling. Dat veronderstelt
vel ongeveer evenwaardige program-
.na's en uiteraard ook bekendheid met
elkaars programma's.
In de plaats van een mogelijkheid te

kreëren om tot een gezamelijk evaluatie-
systeem van programma's te komen, legt
de Vlir echter de nadruk op het apprecia-
tierecht van de instellingen. De huidige
toestand waarbij erkenning van getuig-
schriften van andere instellingen erg
moeilijk verloopt omdat men de pro-

gram ma's van de eigen instelling kwali-
tatief zoveel hoger inschat dan die van
andere, blijft daarmee grotendeels be-
houden. Grappig dat de Vlir in de
toelichting bij het voorstel er dan weer
wel op drukt dat "misvattingen inzake
de 'zogenaamde moeilijkheidsgraad' van
instellingen" vermeden zouden moeten
worden.
Laatste belangrijke wijziging van het

huidige onderwijssysteem: de mogelijk-
heid van het halftijdsstuderen. In de
toekomst zou het mogelijk worden dat
het kurrikulum van één studiejaar ge-
spreid wordt over twee akademiejaren.
Verder dan dat komt het Vlir-voorstel
echter niet. Welke studenten hiervan
gebruik kunnen maken, op welke ma-
nier vrijstellingen verworven kunnen
worden, hoe de studievoortgang be-
waakt moet worden ... dat alles moet
nog uitgewerkt.

Typisch
Op 29 september formuleerde de On-
derwijsraad van de KU Leuven een
positief advies over het ontwerp. Hier en
daar werden wijzigingen aangebracht
waarbij vooral het appreciatierecht van
de instelling en de onafhankelijke positie
van de eksamenkommissies nog eens dik
in de verf werd gezet, een typische
KUL-politiek.
Vandaag komt het advies van de

Onderwijsraad op de Akademische
Raad waar het officiële KUL-standpunt
bepaald zal worden. Van studentenzijde
zal daarbij aangedrongen worden op een
degelijke definiëring van studiedruk.
Rektor Dillemans krijgt zo de kans om
ook in de praktijk te brengen wat hij al
langs alle mogelijke media heeft verkon-
digd: aan de KUL wordt aan echte
studiedrukbeheersing gedaan.
Daarnaast zal erop gewezen worden

dat een zekere autonomie van de eksa-
menkommissies nodig is, maar dat die
binnen de instelling toch aan beperkin-
gen onderworpen moet zijn. Het kan
bijvoorbeeld niet zijn dat een kursus
filosofie van bijvoorbeeld de fakulteit
psychologie niet erkend wordt aan de
rechtsfakulteit zogezegd omdat daar
'andere' filosofie gedoceerd wordt. Wat
de uitslag van de diskussies wordt, kan u
volgende week in Veto lezen.
De wijzigingen in het onderwijssys-

teem die de Vlir voorstelt, zijn slechts het
topje van de akademische gradenijsberg.
Andere problematieken zoals de be-
voegdheid om programma's samen te
stellen, de toegang tot het hoger onder-
wijs, het derde cyclus onderwijs, enzo-
voort moeten in een wetswijziging wor-
den vastgelegd. En een voorontwerp van
wetswijziging zal wel spoedig uit de
lades van het ministerie opduiken. Het
worden weer spannende tijden.

Erik Paredis
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een jarenlange aansluiting bij brede de niet-partijgebonden linkse stroming
politieke stromingen loshaakten en binnen de fakulteitskringen.
nieuwe tema's naar voor brachten.

Studentenprotest in de jaren '60

Waarom essay en kroniek
scheiden?

et gerucht doet hardnek- opzoekingswerk?
kig de ronde dat voor de Dat een aantal fenomenen die niet in
vergadering van de Raad een dag-aan-dag-benadering zijn te vat-

van Beheer van de KUL van 31 ten afzonderlijk worden behandeld, ver-
mei jongstleden de ordestrijd-,' andert w~inig aan de ~jfelachti~e

~ leesbaarheid van het boekje. De stukjes
krachten waren komen. o~en'l over de Vereniging der Vlaamse Studen-
~p de .agenda sto~d na.~~liJk de ten, de Provo's, de Kritiese Universiteit
mdexenng van de inschrijvingsgel- ' of Daniël Cohn-Bendit vallen in de wat
den en bijgevolg verwachtte men gedrongen lay-out van de kroniek aller-
studentenakties. Was trouwens de minst op en om zo'n stukjes op te weken
universiteitsbiblioteek al niet be- moet je bladeren, want aan inhoudstafel
zet? E hin t h lagg of index is blijkbaar niet gedacht.

. r gen oe v en en De kronologisch benadering van his-
spandoeken. aan de gevel op het torische fenomenen is in. Maar pas in
Ladeuzeplem. kijkboeken kan ze echt tot haar recht

komen. Deze kroniek van het studenten-
protest uit de zestiger jaren is evenwel in
een pocketformaat bijeengepakt. De vrij
talrijke zwartwit-foto's kunnen er weinig
aan verhelpen: wellicht zijn de lezers die
aan die honderdvijftig bladzijden kro-
niek het plezier beleven dat het waard is,
op een paar handen te tellen.

Loos alarm. In de glazen hal van de
universiteitsbiblioteek was op het eind
van vorig akademie jaar en tijdens de
vakantie gewoon een tentoonstelling
opgezet. De Stoute jaren: een kollektie
jaren zestig-nostalgie, best interessant
gemaakt door het permanent vertonen
van een paar video-dokumentaires. Van-
daar de vlaggen en het spandoek aan de
buitengevel en de bijhorende paranoïde
reaktie van de rijkswacht bij het bijeen-
roepen van de Raad van Beheer.

Een slechter moment voor het opzet-
ten van 'zo'n tentoonstelling kan men
zich moeilijk indenken. Eind mei heeft
niet elke geïnteresseerde student nog veel
tijd en het betrekkelijk grote sukses van
de manifestatie geeft wellicht een indika-
tie over het aantal mensen die de
tentoonstelling uiteindelijk niet gezien
hebben, de verwoede pogingen om ze tot
oktober te verlengen ten spijt.

Kroniek
Van het hele opzet blijft alvast een
publikatie over. Het knusse boekje Stu-
dentenprotest in de jaren zestig. De
Stoute Jaren was niet echt een katalogus,
en kan dus ook los van de tentoonstelling
beschouwd worden. Het boekje valt
uiteen in twee afzonderlijke delen. Het
grootste, tweede deel is een kroniek van
de jaren 1958-75, samengesteld door
Mark Derez (van het Archief en Mu-
seum van het Vlaams Studentenleven),
Ingrid Depraetere en Wivina Van der
Steen.

Ongetwijfeld is deze kroniek vrij goed
opgesteld. Ze overstijgt alvast ruim-
schoots de strikt Leuvense of Vlaamse
kontekst: ook de gebeurtenissen aan
Waalse universiteiten, in Frankrijk, Ne-
derland, de Verenigde Staten, Polen,
China of Japan worden gerapporteerd.
Bovendien is er plaats gemaakt voor
enkele algemenere feiten: de onafhanke-
lijkheidsstrijd in Kongo, de Cubaanse
raketten krisis, de moord op Martin
Luther King, het aftreden van president
Nixon, noem maar op.

Onleesbaar
En toch draagt de kroniek de zwakheid
in zich die elke gelijkaardige kroniek
eigen is. Zo'n ding lees je namelijk niet.
Een kronologische opsomming van al-
lerhande gebeurtenissen is wel eens leuk
om te doorbladeren, maar is dat niet een
wat mager resultaat voor zowat hon-
derdvijftig bladzijden arbeidsintensief

H.C. 'T BEGIJNTJE
\? • organiseert 0 ti-
BRIDGECURSUS

voor beginners

Elke donderdag om 20 u
10 weken

vanaf 13 oktober
CAMPUS IRENA

Inlichtingen: (016) 23.46.77
Inschrijvingen: 750 fr/pp

Vos
"Om doorheen de bomen van de strakke
chronologie toch nog het bos te zien,
wordt de eigenlijke kroniek voorafge-
gaan door een comparatief historisch

overzicht", aldus de inleiding. Voor dat
inleidend essay tekent professor Louis
Vos, aan de KUL het boegbeeld van het
historisch onderwek van jeugd -en
studentenbewegingen.

In een eerste hoofdstuk van het essay
worden die maatschappelijke wendin-
gen uit de vroege jaren zestig geanaly-
seerd. Er waren de wijzigingen op het
internationale forum: de ontspanning in
de oost-westverhoudingen en het ontlui-
kend 'Amerikaans imperialisme' in Viet-
nam. Er was de ekonomische hoogkon-
junktuur, en de daaruitvolgende expan-
sie van het hoger onderwijs. Er was de
groei van de massakommunikatie. Alle-
maal elementen die bovendien de poli-
tieke waardenschaal van de jongere
generaties overhoop haalde. Topics als
participatie en emancipatie verdrongen
de vroegere vaderlandsliefde of sociaal-
ekonomische eisen.

Vos onderscheidt twee types studen-
tenbeweging. De eerste zijn in de zestiger
jaren, onder invloed van de naoorlogse
verschuivingen, vrij plots uit de grond
geschoten. De Duitse en Leuvense stu-
dentenbewegingen evenwel kunnen als
erfgenamen van oudere tradities be-
schouwd worden, tradities die zich van

Overgestruktureerd

Stuc brengt Marguerite Duras

De aanklacht van de
marginale film

et belang van de Franse schrijfster en cineaste Marguerite Duras
is omgekeerd evenredig aan de roem die het grote publiek haar
toekent. Hoewel zij, na een moeizaam debuut in de literatuur,

wereldberoemd werd met het filmscenario van Alain Resnais'
Hiroshima mon amour, heeft haar ceuvre bij het publiek nooit de grote
weerklank gehad die het in literaire kringen toebedeeld kreeg. Duras is
dan ook de auteur van erg doordacht werk. Het niet-konventionele
karakter en de hoge graad van abstraktie maken echter dat de modale
lezer en filmkijker al te vlug terugschrikt of afwijzend reageert. Het Stuc,
dat deze en volgende week met een grootse retrospektieve van Duras'
films uitpakt, wil daar ongetwijfeld wat aan doen.

centrale begrippen in het werk van
Duras. Het staat helemaal in het teken
van liefde en dood, van bezitten en
verliezen. De passie is daarbij een middel
dat de mens toestaat, zichzelf te ontdek-
ken, dat hem tot een begrip van zijn
eigen innerlijk kan brengen.

Onverbrekelijk daarmee verbonden is
de dood. Deze is de enige mogelijke
oplossing voor de absolute passie. Bij
Duras is de hartstocht w fel, dat mensen
die van mekaar houden, er letterlijk door
verteerd worden. Dit bracht vele kritici
ertoe, haar schrijfsels als veredelde kas-
teelromans te bestempelen: een vrouw
wacht smachtend op de grote liefde. De
wereld van Duras is er een, waarin de
liefde tot mislukking gedoemd schijnt te
zijn: "Hoe moet men de tijd noemen die
zich voor haar ontsluit? Die trefzeker-
heid van de hoop 7 Die vernieuwing van
de ingeademde lucht? Die gloed, die
explosie van een liefde die eindelijk
zonder objekt is?" Het menselijke geluk
is altijd betrekkelijk en broos, liefde is
middelmatig, op het absolute wordt
gejaagd maar men bereikt het niet. In de
eerste toenadering is vaak al het verlies
geïmpliceerd.

In een essay over de films van Duras
behandelt Stefan Hertmans de vraag,
waarom "de films van Duras zo'n grote
emotionele en intellectuele impact heb-
ben op de toeschouwer." Eén van de
verklaringen is gelegen in de bruuske
manier waarop Duras de kijker kompro-
misloos met tekst en beeld konfronteert.
De kijker wordt gedwongen mee op te
wek te gaan naar het antwoord op de
opgeroepen, onbeantwoordbare vragen,
en gaat zich een medeplichtige voelen
aan de onmacht, belaadt zichzelf met
schuld.
De technische procédés die door Duras

Leuven Vlaams Vos besluit zijn essay met een poging tot
De agitatie in Leuven bijvoorbeeld, typering van de studentenrevolte. Hij
leunde aanvankelijk sterk aan bij de komt samen met de sociologen Aller-
Vlaamse Beweging. Het was de eis voor beek en Rosemayr tot de konklusie dat
de 'overheveling' van de Franstalige het om een generatieverschijnsel ging.
helft van de universiteit, die het vuur aan Een fenomeen dat inherent verbonden is
de lont stak. Maar terwijl de buitenwe- aan de mentaliteit van de eerste generatie
reld de betogende Leuvense studenten studenten die de welvaartsmaatschappij
als de nieuwe Vlaamsgezinde generatie I als een gegevenheid konden beschou-
bleef beschouwen, evolueerde de strijd I wen en zich bijgevolg de luxe konden
voor de studenten zelf steeds meer naar I permitteren de lege konsumptiemaat-
een strijd voor antiklerikale en antikapi- I schappij aan te klagen.
talistische struktuurhervormingen. I Een konklusie die niemand zal verba-

AIs het magische jaar 1968 ergens zen, natuurlijk. En toch blijft Vos' essay
door gekenmerkt wordt, dan is het door best interessant. Hij brengt een diep-
een radikalizering van de brede lagen gaande analyse van de studentenrevol-
van de studentenpopulatie. De aktie was tes, waarbij de eigen Leuvense gebeurte-
steeds minder tegen 'de Walen' gericht, nissen tegen de achtergrond van de
maar tegen 'de boerzwa's' . Zo'n breed- internationale studentenbeweging wor-
spontanistisch en op utopische oplossin- den gesitueerd. Het is alleen jammer dat
gen gericht studentenprotest was echter I Vos zo strikt binnen het bestek van een
geen lang leven beschoren. ' bondig essay wordt gehouden. Zijn tekst

De bewogenheid door de utopie van is daardoor overgestruktureerd gewor-
een nieuwe samenleving kon dan wel den, en doet bijwijlen denken aan de stijl
een brede aanhang mobiliseren, die van een goede syllabus. Hadden een paar
aanhang begon af te brokkelen zo gauw van de anekdotes uit de kroniek het
kleinere kernen de utopie door afge- essay niet wat op kunnen frissen? Of
ronde ideologische blauwdrukken pro- misschien was met één homogene en
beerden te vervangen. Vanaf de zomer kollektieve tekst het gedane werk pas
1968 radikalizeerden de bewegingen in echt tot zijn recht gekomen.
de verschillende universiteitssteden in Be it Lann
di dat zii i II h . noit 00e mate, t ZIJ m a er ande splinter-
groepjes uiteen vielen. In Leuven bij-
voorbeeld vormde de Studentenvakbe-
weging (SVB) zich in januari 1970 om
tot de Marxistisch Leninistische Bond
(MLB) en verloor ze zo de voeling met

Louis Vos, Mark Derez, Ingrid Deprae-
tere en Wivina Van Der Steen, Studen-
tenprotest in de jaren zestig. De Stoute
Jaren, Tielt, Lannoo, 1988, 228 blz.,
495 fr.

Wie naar Duras trekt met het idee een
leuk en ontspannend avondje te beleven,
slaat de bal lelijk mis. Vanuit kommer-
cieel oogpunt zijn haar' films dan ook
waardeloos. Beschrijvingen en intriges
zijn vaak ver te weken, het experimen-
tele karakter schuift allerlei technieken
op de voorgrond die de kijker in
verwarring brengen en hem dwingen tot
het aan elkaar puzzelen van ogenschijn-
lijk inkoherente beelden.

Bij het maken van een film neemt
Duras vaak een eerder gepubliceerde
tekst als uitgangspunt (Le Vice-consul
wordt bijvoorbeeld India Song). De
daaruit ontstane film is dan soms weer
de basis voor een verdere bewerking.
Wat Duras maakt is nooit definitief, het
blijft open en onafgewerkt. Daarbij
houdt een nieuw werk telkens een
verschuiving ten opzichte van een vorig
in. De karakters worden vaak geredu-
ceerd, de abstrahering neemt toe. Duras
gaat voortdurend verder in haar zoek-
tocht naar het absolute en ontdoet zich
daardoor van alle overbodige materiaal,
tot enkel nog het essentiële, het niet-
reduceerbare overblijft.

Zo worden de personen in het brand-
punt geplaatst. Door een neutraal dekor
te kiezen licht zij de personages uit hun
sociale omgeving en tracht zij hun
identiteit te ontraadselen door zich te
koncentreren op de gebaren die zij
maken, op de stiltes tussen de (vaak
schaarse) woorden die gesproken wor-
den. De intrige blijft achterwege, de
aandacht komt op het woord te liggen.
Bersani omschrijft dit als volgt: "Des

.~ silences, des mots, et soudain Ie bref
~ éclair d'un geste ou d'un cri: deux êtres
~ vont l'un vers l'autre ou s'éloignent l'un
~ de l'autre."

Die toenadering en de verwijdering zijn

worden aangewend, zijn aan deze uit-
werking op de kijker niet vreemd. Haar
werk moet worden opgevat als een
kontinuüm waarin beeld en tekst voort-
durend op elkaar inspelen en elkaar ook
ondergraven. C>pvallend daarbij is één
eigenschap van de films, die de teksten
niet hebben: de totale diskrepantie
tussen beeld en tekst. De beelden
vormen geen illustratie bij wat je hoort,
hun werking faalt dus en het gevolg
daarvan is een gevoel van benauwing en
ingehouden emotie. De beelden zijn
plaatjes uit een album die de kijker
helpen, de openingen in de tekst te
ontdekken. De aandacht richt zich op
die manier niet op het konkrete (want
daar kan je niets mee aanvangen) maar
op de verborgen emotionalitteit achter
de tekst die tegen de niet-illustratieve
beelden wordt uitgespeeld.

De funktie van de beelden is te
suggereren. Interieurs zijn kaal of para-
doxaal en ontwrichten de ruimtelijke
voorstellingen. Duras weigert voorge-
kauwde ruimtes te brengen, de kijker
zijn eigen illusies te tonen: wie zich een
subtropische tuin wil voorstellen omdat
er opmerkingen worden gemaakt over
tropische nachten in Calcutta, moet dat

zelf maar doen. Duras daarentegen
brengt op zo'n moment beelden van een
vervallen kasteel in Frankrijk.

AI even merkwaardig is het gebruik
van stemmen. Deze geven ten volle het
gereduceerde van de personages, die nog
slechts modellen zijn, weer. Er zijnjonge,
vrouwelijke stemmen, er zijn warme
stemmen, er zijn er mannelijke. Vaak
weet men niet wie deze stemmen zijn of
voorstellen. Zij zijn louter stem-ronder-
voorwerp, terwijl de lichamen op het
doek, de personages, voorwerp-zonder-
stem zijn geworden. Soms leest Duras
zelf de tekst voor.
Duras' visie op film heeft ook een
sociaal-maatschappelijke dimensie. Het
kapitalisme heeft de film als kunstvorm
dermate uitgebuit dat wij ons voor een
'Himalaya van beelden' bevinden, vol-
gens Duras 'ongetwijfeld de grootste
verzameling onzinnigheden van de mo-
derne geschiedenis.' Bij het maken van
een film nu wil Duras uit die rol van
konsument van de kapitalistische ci-
nema kruipen. 'Door dat te doen,'
schrijft zij, 'klaag je aan. Je kunt zeggen
dat de hele marginale film een aanklacht
is.'

Johan Reynièrs
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Chinese uitvindingen tentoongesteld

De China-golf tussen hemel
en aarde

riebonderd jaar geleden overleed te Beijng de Vlaamse jezuïet en
KlJL..alumnus Ferdinand Verbiest Verbiest was in China om
zieltjes te winnen. Hij bracht bet tot hof astronoom, bouwde

wetenschappelijke instrumenten en zelfs kanonnen. De Chinezen waren
zeer onder de indruk en leergierig, maar slecbts weinigen bekeerden zicb
("Tocb raar dat zo'n knappe koppen zo'n irrationele godsdienst
belijden"). Verbiest liet een massa geschriften na in het Mantsjoe, bet
Chinees en bet Latijn. In dit Verbiestjaar was er al een tentoonstelling van
Verbiestiana en werd er al een internationale konferentie door bet
China-Europa-instituut (CEl) van de KUL georganiseerd. Kroon op bet
jaar is de tentoonstelling "China, bemel en aarde", nog tot 16januari te
bezicbtigen in bet Jubelpark.

De media hebben rond de tentoonstel-
ling een zeldzaam hoera-sfeertje gescha-
pen. Geestdriftig verspreiden zij de
boodschap: de Chinezen hebben ge-
woon àlles uitgevonden! Soms ben je
wel geneigd het te geloven. Een zhiman-
che bijvoorbeeld, is een wagen met een
wijzende houten figuur erop. Niet veel
aan te zien, tot je begrijpt dat het wellicht
het oudste cybernetische" (normhand-
havende) apparaat is: de "zuidwaarts
wijzende wagen". Hoe de wagen ook
rijdt en draait, de arm blijft naar het
zuiden wijzen. Als de stuurboom naar
links of rechts uitwijkt, brengt hij via een
katrol een tandwiel in positie, zodat het
beeld evenredig" meedraait.

Uitvinderssalon
Men is niet altijd zeker van het mecha-
nisme, want vele uitvindingen zijn
slechts bekend uit oude beschrijvingen,
onduidelijk of onvolledig. De seismo-
graaf was bijvoorbeeld een metalen vat
dat het optreden en de richting van een
aardbeving aangaf door uit één van zijn
als drakekop gegoten openingen een
balletje te spuwen. Maar hoe dat draakje

_ aan dat balletje geraakte, is niet precies
I .g goMRta:t:'IN Oft!ildïiR~bet ding WOrdt

dan ook niet gedemonstreerd.
De demonstraties, onder meer van

papier- en zijdefabrikage, zijn natuurlijk
het leukst. Op dit punt had méér alleen
maar beter kunnen zijn: de werking van
de paraplu, de lucifer, het buskruit, dat
zouden we moeten kunnen zién. De
gidsen weten het anders ook wel aan-
schouwelijk voor te stellen. Ze zijn te
vinden bij het CEl. En er valt wat voor te
zeggen geen buitenstaander als gids te
nemen: w hoorden we er één vertellen
dat de Shang-bronzen (zo'n 1300 voor
Kristus) gebruikt werden voor de boedd-
histische eredienst - zeven eeuwen vóór
Boeddha. Er is ook een katalogus, heel
fraai en kompleet. AI zijn er een paar
schoonheidsfoutjes in verwerkt: er staat
bijvoorbeeld 'een Chinese tekst op zijn
kop. "
Er ontbreken ook dingen op deze

tentoonstelling. Velen verwonderen zich
erover dat de Chinese geneeskunde niet
aan bod komt. Misschien omdat die
meer toekomst dan verleden heeft? Ook
de wiskunde blijkt niet tentoonstelbaar
(zie kader om het goed te maken).
Nochtans kende vooral de Song-periode
(IOde--13dc<_eeuw) een geweldige ont-
wikkeling op dat vlak. De humane
wetenschappen komen er evenmin aan
te pas, ondanks een duizendjarige tradi-
tie van toenemend kritische filologie en
geschiedkundig onderzoek.
Dat is niet echt een kritiek, alleen een

terreinafbakening. "China, hemel en
aarde" gaat over uitvindingen en ontdek-
kingen en over de verspreiding ervan
(Zijdeweg, Marco Polo), maar niet over
het achterliggende paradigma of over
zuivere of papieren wetenschap.
Als je al dat vernuft bijeen ziet, vraag je
je af waarom de moderne wetenschap
niet in China ontstaan is. En je bent
daarmee de eerste niet. Men heeft als
reden genoemd dat de Chinezen niet
genoeg fantasie hebben om te teoretize-
ren. Klinkklare onzin, want ook in
China bestond er teoretische weten-
schap, wiskunde, "philosophia natura-
lis", naast de praktische technologie. Het
verschil is, dat in onze Renaissance teorie
en praktijk elkaar gevonden hebben.
Een andere verklaring zou de Chinese

taal zijn, met haar "onhandige" id~

en vooral bij Chinese auteurs zijn
dergelijke beweringen helaas nogal cou-
rant. We zouden willen geloven dat het
een begrijpelijke overdrijving van ex-
gekoloniseerden betreft. Maar we vrezen
dat het signalen van een herlevend
Chinees imperialisme zijn: chauvinisti-
sche geschiedschrijving in dienst van
geopolitieke ambities.

In de katalogus staat een veelbeteke-
nende kaart van "China". Dat de bezette
Oeigoerse, Mongoolse en Tibetaanse
gebieden gewoon China genoemd wor-
den, zijn we gewoon. Maar de kaart
vermeldt niet de internationaal erkende
grenzen en dat is al straffer. De eilandjes
tussen Vietnam en de Filippijnen wor-
den bij China gerekend, evenals een
gedeelte van Kasjmir en de hele Indiase
deelstaat Aroenatsjal Pradesj. Dus als
China daar binnenvalt, dan heet dat een
''binnenlandse aangelegenheid". En dat
de Volksrepubliek oorlog over heeft
voor zijn gebiedsaanspraken, is al vol-
doende gebleken: aanvallen op Taiwan,
invasie in India, invasie in Vietnam
(1979, de fameuze "defensieve aanval"),
en dit jaar nog een zeeslag met de
Vietnamezen. Die verkeerd getrokken
grenslijnen zijn geen kleinigheid.
Volgens het CEl was er eerst een

andere landkaart gekozen; maar die is
onder Chinese druk vervangen. Geen
erkenning van onze gebiedsaanspraken,
geen tentoonstelling. Maar wie braaf is,
krijgt lekkers: de Chinese ambassade
heeft zopas duizend boeken cadeau
gedaan aan het CEL
Het is het topje van een sinistere

ijsberg. Vele regeringen en organisaties

De Gougu-stelling
Het bewijs dat Euklides geeft voor de stelling van Pythagoras (in het Chinees:
gou2 + gu2 = xuan2), is zuiver meetkundig en zeer ingewikkeld. In Chinese
werken uit de derde eeuw vinden we een zeer eenvoudig bewijs, met wat
algebra erin.

b

a

b

b

a

b

a

Gegeven: de rechthoekige driekhoek met zijden a, b en schuine zijde c
(oppervlakte = ab/2)
Te bewijzen: a2 + b2 = c2
Bewijs: konstrueer vierkant (a + bf~en op de schuine zijde vierkant c2.lwelnu,
(a + b)2 = c2 + 4 (ab/Z), dus a2 + ~ + 2ab = c2 + 2ab, dus a2 + b2 + c.l, wat te
bewijzen was.

Universitaire Werkgroep Literatuur

plooien zich naar de wensen van de
ontluikende grootmacht. Onder Chinese
druk schrapt Nederland de levering van
twee duikboten aan Taiwan. Een univer-
siteit ontslaat een antropoloog die in
China getuigenissen had opgetekend
over gedwongen abortussen: anders
geen samenwerking meer. Helmut Kohl
verklaart dat "West-Duitsland Tibet als
een deel van China beschouwt". En
wanneer de Dalai Lama door parle-
mentsleden wordt uitgenodigd, verbie-
den de Britse regering en de voorzitter
van het Europees Parlement hem een
verklaring af te leggen.
Het CEl onthoudt zich van alle kritiek

op China. Het fungeert als voelspriet in
de oostpolitiek van de Kerk (waarvoor
de KUL het "belangrijkste denkcen-

Stromingen
Vakkennis alleen volstaat echter niet.
Een beginnend schrijver wordt immers
gekonfronteerd met een paar duizend
jaar literatuurgeschiedenis en daar moet
hij dan ook rekening mee houden. Het is
hoogst onverstandig om in 1988 als een
Neandertaler uit een boom te komen
vallen met de vaste overtuiging, iets
nieuws te hebben afgeleverd. De litera-
tuurgeschiedenis kan je niet alleen iets
leren (wij schrijven boeken nadat wij
boeken gelezen hebben, nietwaar), zij
geeft je ook een idee van hoe je nu niet
meer kunt schrijven, of hoe je nu precies
wél kunt schrijven. Modernistische teo-
rieën mogen dan wel stellen dat het
onmogelijk is nog langer origineel te zijn,
een beetje oorspronkelijkheid is altijd

trum" is), die in China voor een
belangrijk probleem staat: de tweespalt
tussen de "patriottische Kerk", die het
Roomse gezag niet erkent, en de Rome-
loyalisten. Ook voor het Vlaamse be-
drijfsleven wil het CEl de verstandhou-
ding en de kontakten met China bevor-
deren. Daarom wordt ruzie over kleinig-
heden angstvallig vermeden, dat is nu
eenmaal diplomatie.

Alhoewel. Als regeringen en EG hun
soevereiniteit doen respekteren, als uni-
versiteiten hun akademische vrijheid
ook tegenover China verdedigen, zullen
ze daar op termijn beter bij varen. Eerlijk
duurt het langst.

Koen Eist

Verloren
De Werkgroep Literatuur wil de kursis-
ten een kritische opleiding bieden. Op de
bijeenkomsten bespreken de deelnemers

grammen. Je kan echter net zo goed
stellen dat het karakterschrift juist heel
modern is: zowel op verkeersborden als
in de natuurwetenschappen gebruikt
men ideogrammen.
VeleWesterse denkers vermoeden dat

het joods-kristelijke wereldbeeld het
verschil gemaakt heeft. Daarin is God
een autonome buitenstaander, en de
gedesakraliseerde wereld een geschikt
objekt voor ontleding. Anderzijds be-
schouwden kristelijke denkers de wereld
als het "Liber Mundi", een Godsopenba-
ring gelijkwaardig met de Schrift.
Daarom waren de grondleggers van de
moderne wetenschap geen skeptici maar
godzoekers. Voor Kepler en Newton
ging het erom de volmaaktheid van
Gods schepping aan te tonen. Maar als
het specifieke van een religie de beslis-
sende faktor zou zijn, dan lijkt het
boeddhisme veel geschikter om de we-
tenschap voort te brengen, dan het
kristendom. Het is heel nuchter, leert
kausaliteit en meesterschap over het lot
(de oorzaak van het lijden is het
verlangen, bijgevolg ...). Het vereist geen
"geloof' maar een praktijk, en is dus niet
in konflikt met de proefondervindelijke
wetenschap. Kortom, voorzover de.-.re1i':H - t ik
gie de :-vetenschap op gang geholpen oe moe
heeft, ligt dat met aan een tYPISCh
joods-kristelijke elementen, maar aan hr ?
universele waarden, wals. waarheidslief- SC appen
de, het postulaat dat er 10 wezen geen •
orde heerst in het universum, en derge- . ., elkaars werk en behandelen daarbij
Iijke. V eel potentieel literair talent zowel positieve als negatieve aspekten.

In een artikel in de katalogus stellen gaat verloren omda~ ~et Een beginnend schrijver heeft immers
Joseph Needham (de nu 89-jarige pio- niet, of niet op de juiste geen distantie tegenover zijn eigen werk:
nie~ va~ de Chi.nese wetenschaJ?Sge- manier, wordt opgevangen. Begin- hij valt er mee samen e~ ~ d~rhalve niet
~hlederus) en .Colin Ron~ ee.~sociolo- nende dichters en schrijvers dienen tot fun~mentele ~lfk~tJek 10 staat.
gische verklanng voor. ZIJ Wijzen erop bh d ervaren mensen Schrijven kan Je met zonder meer
dat China eigenlijk al heel dicht bij de zac 'Jes aan oor. t aanleren. Een voorafgaande vereiste is
moderne wetenschap stond, met een doorbeen e~n wor?mgsproces e een zekere feeling voor literatuur. Wat je
sterke vooruitgangsidee en een vertrou- worden geleld, zorue~.h?uden ve- je daarna eigen moet maken, is vakken-
wen in observatie en experiment. Het zat len onder hen vroegtijdig met bet nis. Sommige schrijvers slagen erin die
erin, maar het is er niet uitgekomen, schrijven op. Eén van de mogelijk- onder de knie te krijgen zonder een
omdat alle bollebozen opgeslorpt wer- heden om dat jonge talent gekana- opleiding in die aard te ontvangen (maar
den d~r de bureaukratie. Iedereen liseerd te krijgen is de zogenaamde zonder uitzondering hebben die allem~1
mocht ZIJnkans wagen voor een loop- hrii kade' I Vlaanderen zeer veel gelezen). Anderen, en die
baan in de ambtenarij, maar men moest se rijversa mie. n. . . vormen ongetwijfeld de grootste groep,
slagen in de eksamens over de klassieke heb?e~ we er zo eentje .: de U01- lopen verloren in het grote, boze bos van
boeken van het konfucianisme. Zo werd versitaire Werkgroep Literatuur de literatuur en raken er zelf niet uit. Hoe
encyklopedische kennis aangemoedigd (WEL). moet ik schrijven? Hoe moet ik schrap-
ten nadele van het wetenschappelijk pen? Op zulke vragen probeert de
onderzoek. Echter, àIs .de Chinezen nu De Universitaire Werkgroep Literatuur werkgroep een. afdoend ant~oord te
eens natuurkenrus en Wiskunde als eksa- biedt verscheidene kursussen aan. De geven. Tevens IS het een middel om
menstof hadden opgelegd, dan had meest omvattende daarvan is 'Kreatief mensen die eerder al in bepaalde gen~es
China de doorbraak naar de moderne schrijven' dat een inleiding biedt tot de aktief waren (meestal verhaal of poëzie)
wetenschap zeker gemaakt. ~n het heeft schrijftechnieken" van de voornaamste een ~uimere horizont te bieden en. hen
m~r een haar gescheeld:. 10 ~e Song- literaire genres en de hedendaagse stro- kennis te laten maken met de technische
penode waren er plannen in die Zin, en mingen. Wat niet wil zeggen, dat je na aspekten daarvan.
slechts paleisintriges hebben de uitvoe- het volgen van zo'n kursus opeens
ring ervan be~et. . .. zonder problemen op elk moment van
I_)at ~et hier ge.~~~d ~ en ~Iet. in de dag goeie gedichten kunt gaan

~hina, ligt waarschi~nIiJkmet aan mtnn- schrijven. Waar het in de schrijversaka-
s~ekekul~urv~rschillen, maa~ aan kon- demie om gaat, zijn oefeningen. Op die
nngente histonsche gebeurterussen. Aan manier dwing je jezelf om na te denken
toeval. en dingen uit te proberen, die je nooit

Sinocentrisme eerder gedaan hebt. Hans Devroe, die de
.... "I bevriiden van het euro- werkgroep leidt, omschrijft het als volgt:
rerwu we ons • "J k di I"'· t tcentrisme, dringt het sinocentrisme bin- e unt ~t verge IJ...en me wa ee.n
den. Dat is veel ouder, getuige de konse~atonum. of ~~ kunshlkad~lDle
Chi voor China, het Midden- doet: m het begin krijg Je een technische
mese naam I idi d" d aakt took I d rte tie lezen we' "De op el mg, Ie Je vertrouw m menJ. neenave n. . W . di

Chinezen hebben de astronomie uitge- alle soorten technieken. ann~r Je e
" d "1 n boek over wetenschap achter de rug hebt en wanneer Je op de
von en. n ee be d k hiedeni. Chi . "H t decimaal stelsel is een hoogte nt van e unstgesc I ems,
10 na. e da k .." ft t éé
Chi 't . ding bliikens Shang- n un Je Je tot een genre 0 0 n

nese UIVlD , • h . k be k "
inskripties (een 1500 voor Kristus)". tee me per en.
Men vergeet dan echter dat de Egypte-
naren duizend jaar eerder al decimaal
telden, waarschijnlijk op hun vingers, en
de Mesopotamiërs hadden toen al een
astronomie. Bij sinofiele westerlingen,

een tweede luik bevat, dat een initiatie
biedt tot de belangrijkste hedendaagse
stromingen in de literatuur. Zo passeren
onder andere het absurd teater en de
Amerikaanse beatpoëzie de revue.
Kreatief schrijven loopt over vijfen-

twintig donderdagavonden vanaf 20
oktober.

Tekens
Naast de vorming van literair talent
besteedt de Werkgroep Literatuur ook
aandacht aan een voor studenten wel-
licht interessant onderwerp als 'Hoe
schrijf ik een tesis en een wetensehappe-
lijk artikel?' Vijf lessen voorzien in een
aantal praktische tips "om niet in paniek
te raken en een behoorlijke tekst klaar te
krijgen". De vraag is alleen. of je
informatie als deze niet allemaal helder
in een boekje terug kunt vinden.
'Wandelen door de poëzie' is, net als

het voorgaande, een nieuw opgezette
lessenreeks. Aan de hand van de grote
tema's wordt de internationale dicht-
kunst gebloemleesd en van technisch
kommentaar voorzien.
Een kursus die voor de vierde keer

wordt ingericht is 'Semiotiek, de wereld
van de tekens'. Elf weken lang wordt u
ingewijd in de meest diverse aspekten
van de wetenschap van tekens en
tekensystemen. Daarbij komen zowel
symbolisme, systeem teorie als magie aan
bod. De lessenreeks wordt afgesloten
met een aantal teksten van vooraan-
staande teoretici zoals Peirce, De Saus-
sure, Greimas, die elk op uiteenlopende
terreinen aktief waren maar nu allemaal
onder de algemene noemer van de
semiotiek woden gebracht. Een samen-
gooien als dit dreigt het zicht op een rode
draad wel eens te verminderen.
Naar buiten toe manifesteert de

Werkgroep zich door haar driemaande-
lijks tijdschrift Wel.Daarin vind je zowel
beschouwende bijdragen als verhalen en
essays. In samenwerking met het Leu-
vense stadsbestuur wordt een literaire
essaywedstrijd georganiseerd. Verwante
aktiviteiten wals een literaire avond
(jaarlijks in het Stuc) en een literair
weekend in Alden Biesen (rond het tema
"kortverhaal") besluiten de rits aktivitei-
ten van de Werkgroep.

Johan Reyniers

meegenomen. Voor meer informatie en inschrijvingen
Het is dan ook om die reden dat de kanje terecht bij Hans Devroe, Kapucij-

kursus Kreatief schrijven sinds vorig jaar nenvoer 67/15, 22.93.24.
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alleen een moeder voorkomt negatieve
gevolgen heeft op het kind?

Schotsmans : «Dat is inderdaad een erg
komplexe zaak. Daarom zou ik mijn
standpunt ook eerder een geloof noe-
men»

Bio-etiek is erg 'in' de laatste
jaren: bio-etische of biome-
dische centra rijzen overal

als paddestoelen uit de grond, de
publieke opinie wordt regelmatig
opgeschrikt door verhalen over een
wereldwijde embryohandel of
over lijkjes van kinderen die in
Derde-Wereldlanden zonder nie-
ren of andere organen langs de kant
van de straat worden teruggevon-
den. Bio-etici worden dan ook tot
in de verste uithoeken van het land
in allerhande parochiezalen uitge-
nodigd om gespreksavonden te
leiden. Al gaat het daarbij meestal
om sensatiezucht in plaats van om
werkelijke interesse, zo vertelt ons
Paul Schotsmans, hoofdverant-
woordelijke van het Leuvense Bio-
medische Centrum. Op de twee
eerstvolgende donderdagavonden
zal hij in het kader van de Universi-
taire Konferenties enkele tema's uit
de bio-etiek voor de voeten van het
publiek gooien. Hij schetste voor
ons alvast even de ontstaansgrond
van die nieuwe wetenschapstak
'bio-etiek' :

Schotsmans : «Het ontstaan van de
bio-etiek moetje vooral zien in het licht
van de Amerikaanse kultuur. Naar
aanleiding van de spektakulaire moge-
lijkheden die de medische technologie
ontwikkeld heeft, is men zich in Ame-
rika gaan afvragen hoe die vooruitgang
overkomt bij de patiënten. Het houdt
dus zeer nauw verband met de Ameri-
kaanse consumersmentality: de groep
van patiënten is zich omwille van de
eigen belangenverdediging gaan afvra-
gen wat de geneeskunde met hen deed.
Ondertussen is die bekommernis in
Europa ook steeds meer en meer ge-

Prot Schotsmans over bio-etiek

"Nieuwe voortplantingstechnieken
krijgen teveel aandacht"

groeid. Steeds meer wordt vanuit de
patiënt de vraag gesteld naar 'de kwali-
teit van mijn verzorging'»
«De bio-etiek is echter ook gegroeid

vanuit de medici zelf, en vooral dan
vanuit de genetici. Zij werden gekon-
fronteerd met een boom van nieuwe
mogelijkheden. Daardoor ontstond de
vrees dat zij dat op een bepaald moment
niet meer zouden kunnen beheersen. Op
bepaalde ogenblikken is er dan in
sommige onderzoeksterreinen ook een
moratorium ingesteld, een moment
waarop het onderzoek stopgezet wordt
om zich even te bezinnen over de
beheersing en de integratie in een
kwaliteitsvolle geneeskunde van die
nieuwe technieken..
«Enerzijds is bio-etiek dus een mode-

trend, waarvan je je kan afvragen of die
wel tegen de tand des tijds bestand is. Het
is een trend die voortkomt uit een angst-
en paniekreaktie, maar wat als die angst
en paniek weggenomen zijn? Een te
sterke toespitsing op revolutionaire ont-
wikkelingen als in vitro fertilisatie (IVF),
proefbuisbaby's, abortus, draagmoeders,
eutanasie, ... kan dus nefast zijn voor de
bio-etiek. De problematiek rond het
begin van het menselijk leven krijgt
volgens mij op dit moment overdreven
aandacht. De reden van die buitenspo-
rige aandacht is mij niet helemaal
duidelijk. De verwevenheid van deze
problematiek met de sexualiteit ver-
klaart natuurlijk wel veel»
Veto: Wat moet er volgens u dan wel
centraal staan in de bio-etiek?

Schotsmans : «Volgens mij moet men in
de bio-etiek vooral vertrekken vanuit de
bekommernis om een 'meester te zijn in

KRUISWO,ORDRAADSEL
Na het kruiswoordraadsel van vorige week kwamen zo weinigjuiste
inzendingen binnen (slechts 2) dat we de opdracht deze week
aan een andere kruiswoordraadselman (rnJv) hebben toever-
trouwd. Alhoewel het natuurlijk niet bewezen is dat dat meer met
ons dan met het intelligentiepeil van onze lezers te maken heeft.
Deze week krijgen jullie alvast een nieuwe kans. En ook nu zijn wij
weer zeer vrijgevig. Wie eruit gepikt wordt, krijgt een misdaadom-
nibus van Dick Francis cadeau. Volgens de achterflap zonder
twijfel goed voor een aantal dagen van uiterste geboeidheid en
ondraaglijke spanning. We wachten trouwens nog altijd op John
Ploem, die twee weken geleden een prijs won. De winnaar die
vorige week uit de bus kwam, is Marleen Desmet. Zij mag de
roman Geheimen van Pittsburgh van Michael Chabon bij ons
komen afhalen. En nu zoeken maar.
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Horizontaal - I. Vorstendom in de Pyreneeën - opperkleed 2. Muziek-
noot - tra - dier 3. Ind. zonnescherm - eetketeltje 4. Waterdier - winkel in
Leuven (progress. spelling) 5. Gemeenschappelijke grond - deel van de bijbel
(omgekeerd) 6. Tijdschrift voor bepaalde regio 7. Technisch Instituut -
bulder 8. Pater 9. Godin 10. Wilde haver - niet hier.

Vertikaal - 1. Origine - muzieknoot 2. Pek - plakbriefje 3. Wild zwijn -
plaats in Nederland 4. Olievetstof - muzieknoot 5. Rondhout - bastion 6.
Spinneweb - keep 7. Rijstdrank - kinbegroeüng 8. Familielid - produkt dat
hallucinaties veroorzaakt 9. Hongaarse steppe-roem 10. Bewoner van het
Hoge Noorden.

.-

het heien'. Het helen, het verzachten van
pijn, een goede arts-patiënt-relatie, dat
alles moet steeds centraal blijven staan.
In die zin is het ook goed dat er de laatste
jaren nieuwe problematieken aan bod
komen in de bio-etiek zoals het einde
van het leven en AIDS. Vooral op het
laatste terrein worden we voor nieuwe
uitdagingen gesteld: hoe moeten we
omgaan met zieken die we niet kunnen
genezen, hoe zorgen we ervoor dat deze
mensen niet uitgestoten worden? Ook
op het vlak van de wereldpolitiek
betekent deze ziekte een grote uitdaging
voor onze kreativiteit: we worden na-
melijk gekonfronteerd met de dramati-
sche situatie in de Derde Wereld. Het
rijke Westen zal z'n kreativiteit moeten
aanwenden om ook op dat vlak een
eerstelijnsgeneeskunde in de Derde We-
reld te doen ontstaan. Dat alles wordt
momenteel echter nog veel te weinig
besproken..

Aids
Veto: De bio-etiek heeft altijd een beetje
nagehinkt op de medische technologie:
eerst was er een techniek en pas daarna
ging men er zich etisch over bezinnen.
Zal de bio-etiek de medische wetenschap
ooit kunnen bijbenen of zeis vooruitlo-
pen op nieuwe technieken die nog niet
ontwikkeld zijn maar die men wel kan
voorspellen?

Schotsmans : «De etiek is eigenlijk niet
bedoeld om antwoorden te geven, ze is
er niet om te zeggen: dit is goed en dat is
slecht. De etiek heeft eigenlijk een
dienende funktie: ze moet de waarden
en onwaarden die zich in een bepaalde
situatie voordoen helpen verhelderen.
Meer konkreet betekent dat dat ze erop
moeten letten dat steeds alle facetten van
een bepaalde zaak onderzocht worden.
Wanneer het medisch personeel van een
ziekenhuis vraagt om alle nieuwe patiën-
ten steeds op AIDS te testen, dan is dat
een volkomen begrijpelijke vraag vanuit
het standpunt van dat personeel. Maar er
is ook de patiënt: als hij seropositief
blijkt te zijn, vertelt men hem dat dan of
niet? En moet men ook het medisch
oersoneel zelf dan niet testen? Op die
nanier zal de eticus er steeds proberen
over te waken dat een situatie langs alle
kanten bekeken wordt, zodat de verant-
woordelijken hun beslissingen in gewe-
ten kunnen nemen. De vraag of de etiek
nahinkt of vooruitloopt, valt dus eigen-
lijk buiten de kompetentie van de etiek.
Zij is enkel gericht op het humaniseren
van bepaalde situaties»
«Dat sluit echter niet uit dat men in de

etiek soms ook tot normatieve uitspra-
ken kan komen. Je moet dan wel steeds
beseffen dat die uitspraken gedaan wor-
den vanuit een bepaalde opvatting over
het mens-zijn, over humaniteit. In een
konfrontatie met een andersgezinde kun
je dan begrip proberen op te brengen
voor elkaars mensbeeld om zo toch tot
kommunikatie te komen en het meesr
menselijk mogelijke na te streven»

Veto: Soms worden de normatieve
uitspraken die vanuit één ideologie
gekleurd zijn, omgezet in wetten en
opgelegd aan een grotere, meer gediver-
sifieerde gemeenschap. Kunt u daarmee
akkoord gaan?

SchotsDtans: «Ik vind persoonlijk dat
we op dat vlak moeten komen tot een
volwassen waardendialoog. De verschil-
lende opiniegroepen die in onze samen-

ievmg voorkomen, zouden moeten ko-
men tot een minimale konsensus om-
trent bepaalde waarden. Daarna volgt
dan het moeilijke punt van de vertaling
in wetteksten. Op dat vlak geloof ik zelf
in een soort van 'soft law', die algemene
richtlijnen uitvaardigt om de praktijk
van bepaalde toepassingen te strukture-
ren»

Veto: U vindt dat geloof voldoende om
een wet uit te vaardigen waarbij in vitro
fertilisatie geweigerd wordt aan alleen-
staande vrouwen?

Schotsmans : <Ja, want de zorg voor het
kind is mij veel te kostbaar. Ik weet ook
wel dat zo'n wet niet haalbaar is, maar
het zou tenminste toch een guide-line
moeten worden, een richtlijn waarover
we het allemaal eens zijn. We moeten
vermijden om onze metoden toe te
passen in funktie van egocentrische
behoeften»

Veto: Kan een gehuwd koppel ook niet
handelen vanuit egocentrische motie-
ven?

Schotsmans: «Ja, zeker. Ook daar moet
de kinderwens eerst psychologisch uitge-
klaard worden alvorens we eraan vol-
doen. Ik zou hier Prof Piet Nijs kunnen
citeren: "Kinderen hebben ouders no-
dig, geen verwekkers". Soms werpt men
wel eens tegen dat de kinderwens bij de
normale, natuurlijke gang van zaken
toch ook niet psychologisch uitgeklaard
wordt. Natuurlijk niet, maar wanneer
we de mogelijkheid hebben om het wel
te doen, dan mogen we dat zeker niet
nalaten. In het natuurlijke leven kunnen
we alleen maar hopen dat de kinderwens
er is vanuit aanvaardbare motieven»

Veto: Op dit moment doet de wet toch
vaak meer dan dat. Ze maakt afwijkin-
gen van haar eigen opties strafbaar,
waardoor mensen met een andere opinie
toch die ene optie opgelegd krijgen.

Schotsmans : «Voor mij is de wet een
agogisch middel, dat mensen oriënte-
rend tegemoet treedt. De wet moet
garanderen dat het welzijn van alle
betrokkenen gerespekteerd wordt. In het
abortusdebat pleit ik daarom voor een
restriktieve wetgeving, omdat ik als
demokraat ook wil opkomen voor het
niet geboren leven en de macht van de
sterkste niet wil laten overheersen. De
zwakste is daarbij niet altijd het ongebo-
ren kind-het kan ook de moeder zijn die
haar kind wil houden, maar het finan-
cieel niet aankan of een terminale patiënt
die toch zo lang mogelijk wil blijven
leven. In die gevallen aandringen op
abortus of eutanasie zou echter nog een
overheersing van een sterkere over een
zwakkere betekenen»

Veto: Er komen ook gevallen voor
waarin het te begrijpen is dat iemand een
abortus heeft laten uitvoeren of om
eutanansie vroeg. Moet de wetgeving in
dat geval straffen uitspreken?

Schotsmans : «De wetgever zou begrip
moeten kunnen opbrengen voor be-
paalde komplexe probleemsituaties,
maar bepaalde waarden zouden toch in
de wet gehandhaafd moeten blijven. Op
het vlak van dat begrip is in België nog
wel veel werk mogelijk-

Lesbisch
Veto: Vorigjaar kwam de KUL even in
botsing met het Vatikoon naar aanleiding
van de "Instruktie over de eerbied voor
het beginnend menselijk leven en de
waardigheid van de voortplanting':
waarin het Vatikoon zowat alle nieuwe
technieken inzake kunstmatige voort-
planting afzweerde. De KUL vindt echter
dat in vitro fertilisatie bij een stabiel
gehuwd koppel wel moet kunnen. Hoe
verantwoordt u die afwijking van de
regels van het Vatikoon ?

Schotsmans: «Aan die beslissing van de
KUL is een gewetensproces voorafge-
gaan: alle betrokkenen zijn rond de tafel
gaan zitten, hebben alle aspekten van de
zaak onderzocht en zijn met hun volle
geweten tot het besluit gekomen dat in
die bepaalde omstandigheden in vitro
fertilisatie moet kunnen. Zoiets moet
kunnen binnen de katolieke universitaire
wereld. Het is in ieder geval al positief
dat er een open dialoog mogelijk is
tussen het Vatikaan en de mensen uit de
praktijk»

Veto: De katolieke universitaire zieken-
huizen willen in vitrofertilisatie beperkt
zien tot gehuwde echtparen en het niet
toepassen op alleenstaande of lesbische
vrouwen. Zou u dat ook omgezet willen
zien in een wet?

Schotsmans: «Ja, want de wetgeving
moet het welzijn van iedereen zoveel
mogelijk garanderen. Ik kan begrijpen
dat een alleenstaande vrouw een be-
hoefte of. een verlangen heeft naar een
kind. Maar je moet ook de vraag nog
stellen naar het welzijn van het kind.
Persoonlijk vind ik de man-vrouw-
relatie een essentieelopvoedingsverband
om het welzijn van het kind te garande-
ren. Ik heb daar geen chemisch bewijs-
materiaal voor. Ik vind dat we niet
mogen vervallen in 'Ie vertige du rnème'
(de duizeling van hetzelfde), waarbij
alleen de behoeften van de vragende
partij overheersen»

Veto: Het is toch erg moeilijk om uit te
maken of een opvoedingssituatie waarin

Veto: De bio-etiek is tot nu toe nog altijd
vooral een zaak van moraalteologen of
moraalfilosofen. In welke mate is de
medische wereld bij die diskussie betrok-
ken?

Schotsmans : «Het etische gesprek
wordt zeer sterk gevoerd binnen de
medische wereld. De oprichters van de
eerste biomedische centra waren trou-
wens geneesheren. Ook de moratoria
zijn er steeds gekomen op vraag van
medici. De vragen zijn dus gekomen
vanuit de medische wereld zelf daarna is
men naar de etici toegestapt om de
bezinning te stroomlijnen»
«Wanneer wij zelf een probleem

aanpakken, leggen we ons oor ook altijd
eerst te luisteren bij de geneesheren zelf
We vertrekken steeds vanuit hun vragen
en dilemma's. Om als bio-eticus te
kunnen werken, moet je ook ten volle
geïntegreerd zijn in de medische wereld.
Daarom is het een goede zaak dat ik als
docent medische etiek overgestapt ben
van de Fakulteit Godgeleerdheid naar de
Fakulteit Geneeskunde»
Veto: Het onderzoekswerk dat u als
bio-eticus aan de Fakulteit Geneeskunde
uitvoert, resulteert dat uiteindelijk ook in
beleidsopties vanwege de universitaire
ziekenhuizen?

Schotsmans: «Nee, onze taak omvat
enkel het verstrekken van advies aan de
beleidsverantwoordelijkheden. De etiek
mag zich nooit laten verleiden om
beleidsvoerend te zijn, ze moet een
dienende funktie hebben»

Veto: Hebben moratoria ooit al geleid
tot het volledig stopzetten van een
bepaald onderzoeksexperiment?

Schotsmans : «Nee, definitieve morato-
ria zijn 'wishfull thinking'. Wanneer de
akademische wereld zou willen stoppen
met een bepaald onderzoek, is er nog
altijd de industrie. Moratoria hebben op
dit ogenblik vooral een profetische
funktie. Wanneer de Franse arts, 1.
Testart, die meegewerkt heeft aan de
geboorte van de eerste proefbuissbaby
van Frankrijk, plots vraagt om een
moratorium, dan stemt dat wel even tot
nadenken»
«Zo'n moratorium heeft dus nog

nooit geleid tot het stopzetten van
onderzoek, maar wel tot het formuleren
.van een aantal minimale richtlijnen. In
Frankrijk is dat bijvoorbeeld gebeurd in
verband met het experimenteren op
embryo's. De etische realiteit is dat we
altijd afgehakte handen hebben: we
kunnen niet dwingen, we kunnen alleen
hopen dat er bezinning komt over de
vraag wat nog menselijk, nog humaan is.
Als die vragen meer bespreekbaar zou-
den worden, dan hebben we al veel
bereikt»

Carla Rosseels
Katrien Callens



VAKATURES
Algemeen beheer
De Leuvense Overkoepelende Kringor-
ganisatie zoekt ter ondersteuning van de
werking van haar Algemeen Beheer
gedurende het akademie jaar 1988-1989
een halftijdse kracht (19,5 uur per
week). Als personeelslid werkt hij met
een bediendenkontrakt van bepaalde
duur, dat afloopt op 31 juli 1989.
De kandidaat (m/v) moet zeer dyna-

misch zijn en beschikt over degelijke
organisatorische en administratieve ka-
paciteiten.

Zijn taken omvatten:
- Het voorzitterschap van de Financiële
Kontrolekommissie der Vrije Vereni-
gingen.

- De administratie (korrespondentie,
personeelsaangelegenheden, begro-
ting en exploitatie, ...) en het tech-
nisch beheer van de koepel en haar
huisvesting (verhuur van kamers).
De koördinatie van de Vlaamse Stu-
dentenfederatie en het verrichten van
studiewerk over interuniversitaire
problematieken. -

Schriftelijke sollicitaties, met Cv, moti-
vering en vermelding van de speciale
ervaringen die voor een raad nuttig
kunnen zijn, moeten ten laatste woens-
dag 19 oktober om 17.00 u op het
sekretariaat toegekomen zijn t.a.v. Paul
Vandeput, 's Meiersstraat 5. Kandida-
ten dienen hun kandidatuur voor te
stellen op de Algemene Vergaderingen
van Kringraad en Sociale Raad van
vrijdag 21 oktober om 20.00 u.

Akademische raad
Op haar eerstvolgende Algemene Verga-
dering zal Kringraad voor het akademie-
jaar 1988-89 één studentenvertegen-

verkiezen voor de

tot de groep Positieve Wetenschappen.
In aanmerking voor dit mandaat

komen alle studenten van de KU Leu-
ven die aan volgende voorwaarden
voldoen:
I. De kandidaat moet ingeschreven zijn
voor een studierichting die behoort tot
de groep Positieve Wetenschappen.
2. Van de kandidaat wordt een gedegen
kennis verwacht in de POC, Fakulteits-
raad, Didaktische Kommissie, Centrum
voor Aggregatie, Onderwijswerkgroep
van de kring, presidium of Kringraad.

Op basis van zo'n ervaring moet hij
grondig op de hoogte zijn van de
problematiek inzake onderwijs en mede-
beheer in het algemeen, of hun toekom-
stig werkingsdomein in het bijzonder.

3. De kandidaat moet bereid zijn om
zijn funktie op te nemen volgens de
geplogenheden van Kringraad. Dit wil
zeggen:
- De vertegenwoordiger wordt ex offi-
cio lid van de Algemene Vergadering
(AV) van Kringraad (zonder stem-
recht). Deze vergadering komt twee-
wekelijks samen op vrijdagavond en
werkt rond de belangen verdediging
van de studenten inzake medebeheer,
onderwijs, aggregatie en internatio-
nale studies. Van de vertegenwoordi-
ger wordt verwacht dat hij dit lid-
maatschap opneemt met zin voor
initiatief

- De vertegenwoordiger volgt van
dichtbij het tot stand komen van de
standpunten op de AV door bijvoor-
beeld aktieve inzet in een werkgroep
die zich bezighoudt met deze proble-
matieken. .

- De vertegenwoordiger verwoordt en
verdedigt het standpunt van de AV
van Kringraad naar de Akademische
Raad, en omgekeerd brengt hij ook
regelmatig verslag uit van de vergade-
ringen van de AR op de AV (ook
schriftelijk) en Veto.

- De vertegenwoordiger bereidt samen
met zijn kollega's (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 speci-
fieke voorbereiding moet tijd vrijge-
maakt kunnen worden.

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

. - Een mandaat als vertegenwoordiger
in ,ç\R houdt ook technisçhen admi-
nistratief werk in, bijvoorbeeld het
schrijven en tikken van nota's aan die
raden.

Schriftelijke sollicitaties, met Cv, moti-
vering en vermelding van de speciale
ervaringen die voor Kringraad nuttig
kunnen zijn, moeten ten laatste woens-
dag 19 oktober om 17.00 u op het
sekretariaat van Kringraad toekomen,
t.a.v. Paul Vandeput, 's Meiersstraat 5,
3000 Leuven. Personen die solliciteren
dienen aanwezig te zijn op de AV van
Kringraad op 21 oktober om 20.00 u.

ZOEKERTJES • Typen van tes~n op tekstverw~rker.
55BF/blad. Kris Rosselle, Naamse-
steenweg 130, 3030 Heverlee.

• Wonen in Florida voor nu of later:
informatie tel. 00/31294010139 - Ge-
neral Development Corp,
• Ook ik hou wel van poëzie, zeker van
De Coninck, als jij nu bent op wie ik
wacht, dan wordt mijn leven honing.

• Verloren: goudenmedaillon met ara-
bisch inlegwerk. Emotionele waarde.
Eerlijke vinder wordt beloond. Birgit
Haentjens, MecheIsestraat 141-143,
Leuven, ~ 016/23.68.01.
• Dansen en heksen in de conincks
kroeg. Blauwe ogen, verre zonnen. Een
nimf over dansend water, schemer-
zwarte beat over ruisende zachtheid.
Mexico, Holland en Afrika, daar ben
ik.

• Epilady te koop: 1200 i.p.v 3000 BF.
Tel. 02/7679246

• Verloren: goudkleurig armbandje,
donderdag 6/10 in HDR. Eerlijke vin-
der wordt verwacht bij Creten A., Eik-
straat 8.

• Entoesiaste volksdansgroep zoekt en-
toesiaste mensen die entoesiast willen
dansen of musiceren. Info: Erwin Wil-
lems, Schapensstraat 13, Leuven of
~ 02/7599745 tijdens weekend.

• Typen van tesissen op tekstverkwer-
ker, 55 BF per blad, Kris Rosselle,
Naamsesteenweg 130, 3030 Heverlee,

016/20.70.77.

• Ik zoek mensen om mee te rijden
tussen Antwerpen en Leuven. Geïn-
teresseerd? Blijde Inkomststraat 12, bel
Erik.

--
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•
"Ik spreek vlot drie talen, ben sociaal en kan een groot aantal funkties aan: U hebt vast wel een plaatsje voor mij vrij. "

PI
.' h I (Foto Hendrik Delagrange)

aatsmgs Up

Heeft u nog een plaatsje vrij?
Studeren is geen gratuite akti-

viteit. Een diploma is een
soort levensverzekering, een

troef die je nog steeds in handen
hebt als je al het andere kwijtspeelt.
Maar dat betekent nog niet dat je
meteen na het behalen van je
diploma daar zeker al munt zal
kunnen uit slaan. Ook voor univer-
sitairen liggen de arbeidsplaatsen
niet langer voor het rapen. Wil je
werk? Wacht niet tot morgen.

Dat beweren tenminste Diana Smedts
en Isabel Penne. Diana Smedts werkt op
stüdîêaäviës - en-vNtegenwoordî'gt de
eerste pool van de hulp die onze
universiteit biedt aan afgestudeerden om
aan een job te geraken. Als psychologe
adviseert ze vooral mensen bij aller-
hande problemen die hiermee verband
houden. Bovendien verzamelde zij met
een enquête uitvoerige informatie over
bijna 300 bedrijven, om afgestudeerden
te helpen bij het solliciteren.
Isabel Penne werkt voor de andere

pool: de Koördinatiekommissie Plaat-
singshulp. Zij voert het beleid van die
kommissie uit en organiseert informatie-
avonden, bijvoorbeeld over solliciteren
en zelfstandig beginnen, en een jobinfo-
dag. Verder zijn er nog per fakulteit
verantwoordelijken voor plaatsingshulp.
Meestal is dat een prof of een ander lid
van het akademisch personeel, die die
taak krijgt toebedeeld. Algemene richt-
lijnen zijn er niet en de uitvoering van die
taak verschilt dan ook sterk van fakulteit
tot fakulteit.
De plaatsingsdienst is daarmee de best

uitgebouwde dergelijke dienst in Vlaan-
deren en ook een van de enige aan de
. KUL die de begrotingskrisissen van de
laatste jaren zonder kleerscheuren over-
leefd heeft.

Diploma
Wacht niet tot je afgestudeerd bent om
wat aan je tewerkstellingskansen te
doen, zeggen dus zowel Diana Smedts
als Isabel Penne. Dat is dan alvast een
periode na je studies uitgespaard. Ze
richten hun raad vooral op tewerkstel-
ling in de bedrijfssektor.
Een eerste stap is natuurlijk te beden-

ZOEKERTJE
Zoekertjes ronder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden. verloren e. d. zijn gratis: andere semi-kommerciële

zoekertjes (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).
De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen.

Gebruik onderstaand rooster, I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

10 SF
20 SF
30 SF
- 40 SF
50 SF
60 SF

ken welke funkties je later zou willen
uitvoeren. Om je kansen om zo'n job
later ook werkelijk te bemachtigen te
verhogen, kies je volgens lsabel Penne
best een vakkenpakket dat daarop afge-
stemd is. "Dat doelgericht vakken kiezen
leeft nog veel te weinig onder de
studenten. Als een prof veel punten geeft
of er voor een bepaald vak maar weinig
moet gedaan worden, kiezen ze te
gemakkelijk daar voor. Maar een dikke
kursus geeft soms veel meer kansen op
werk ..." Je diploma kan je ook meer
marktwaarde geven door er nog een
tweede titel bij te halen. Maar ook dat
dient ernstig aangepakt te worden, vindt
lsabel Penne: "Ik weet niet of het
yoldoende is er vlug een tweede getuig-
schrift bij te halen. Men moet werkelijk
een degelijk tweede diploma hebben."
De bedrijfswereld vooraf verkennen

lijkt een andere belangrijke manier om
later vlugger aan werk te geraken. Diana
Smedts: "Ik denk dat dat een hele goede
manier is om er kijk op te krijgen hoe een
bedrijf werkt, bijvoorbeeld wat de admi-
nistratieve funkties en de uitvoerende
funkties zijn. AI heb je niet zelf een
verantwoordelijke of een hogere funktie,
je ziet de mensen die het doen, je ziet wat
voor mensen het zijn, wat hun taak is.
Extra voordeel is dat het bedrijf je kent.
Door je kontakten binnen het bedrijf kan
je ook gemakkelijker vakatures aan de
weet komen. Het gaat dus om een
kombinatie van faktoren die eventueel
tot tewerkstelling kunnen leiden, even-
tueel zelfs binnen hetzelfde bedrijf, hoe-
wel we dit niet moeten overdrijven. Het
is in de eerste plaats een manier van
solliciteren op lange termijn."

De beste
Het is natuurlijk duidelijk dat vakantie-
jobs en eventuele extra vakken een
belangrijke belasting zijn voor studenten.
Isabel Penne wijst er op dat dit voor een
aantal studenten toch haalbaar moet
zijn. De vakanties zijn lang en in het
begin van het akademiejaar is er ook nog
wel veel tijd die niet besteed wordt aan
studeren. Maar zeker voor studenten die
het al moeilijker hadden op studiegebied
en bijvoorbeeld een tweede zit opliepen,
zal het toch niet gemakkelijk zijn om
daar nog tijd voor te maken. Alle kansen
zijn nu eenmaal voor de beste studenten,
dat is altijd en overal zo, antwoorden
onze beide informanten hierop.
Maar presteren die 'beste' studenten

dan werkelijk zo goed in het bedrijfsle-
ven? Sommige bedrijven doen hun
uiterste best om lijsten met uitslagen vast
te krijgen bij de alumnivereniging, soms
van jaren 'ver, Vooral banken zouden
jagen op graden. Maar in andere sekto-
ren wordt soms veel meer belang
gehecht aan andere zaken zoals sociale
vaardigheden en persoonlijkheidsken-
merken. "Je hebt mensen die niet in
groep kunnen werken of niet kunnen
delegeren. Men is soms veel beter af met
iemand die tweede zit had, maar een
enorme teamgeest heeft en mensen kan
motiveren. Iets wat meer en meer

voorkomt is dat niet alleen vakkennis
telt, maar ook de persoonlijkheid. Per-
soonlijkheidstesten waren de laatste ja-
ren verdwenen, maar komen nu terug",
volgens lsabel Penne.

Teamgeest
Dat specifieke bedrijfskennis inderdaad
niet w erg belangrijk is, wordt ook
bewezen door het feit dat sommige
firma's er geen graten in vinden iemand
te werk te stellen die bijvoorbeeld uit
. Letteren en Wijsbegeerte komt. Diana
Smedts: "Er zijn een aantal bedrijven die
mensen met elk licentiaatsdiploma te-
werkstellen en die het niet erg vinden dat
ze die man of vrouw nog verder moeten
opleiden. Bepaalde funkties zijn inder-
daad vrij specifiek, daarover zal je mij
niet horen redetwisten. Maar er zijn ook
een groot aantal funkties in bedrijven die
bijna door elk diploma kunnen uitge-
voerd worden. Sommige bedrijven kij-
ken dan ook naar de rest van het profiel:
of iemand in groep kan werken, vlot
twee of drie talen spreekt, ..."
Toch blijken de meeste bedrijven niet

zo soepel. In krantenadvertenties wordt
bijna altijd naar een specifiek 9iploma
gevraagd en bedrijven zullen meestal
niet kiezen voor iemand in wie ze nog
eens extra moeten investeren in de vorm
van een opleiding. Dat ligt ook in de lijn
van de bevindingen van Lieven Huygens
bij een enquête die hij in '84 in opdracht
van de KUL uitvoerde. Bedrijven gaan
steeds meer eisen stellen aan hun sollici-
tanten. "Naast talenkennis, vakkennis
(vaak zeer gespecialiseerd) en een gepro-
fileerde persoonlijkheid, worden ook
nog eens kommerciële feeling, mobili-
teitsbereidheid en een grote dosis flexibi-
liteit verwacht, terwijl de laatste jaren
een basiskennis van informatika ook al
onontbeerlijk is geworden. Dit is niet
weinig."

Jammer
We kunnen dat lijstje vandaag dus
aanvullen met een bedrijfsgericht vak-
kenpakket en werkervaring. Hoge eisen,
die de bedrijven echter kunnen stellen:
de keuze aan afgestudeerden is groot.
Sommige firma's schrijven alleen alom
de stroom sollicitanten wat in te perken
in hun advertenties dat ze een ekonomist
nodig hebben, ook al zouden ook
afgestudeerden met een ander diploma
die funktie aankunnen.
De universiteit past zich daar blijk-

baar steeds meer aan aan en neemt zo de
taak over die altijd al tot het domein van
de bedrijven heeft behoord: na de
fundamentele wetenschappelijke oplei-
ding, betaald door de gemeenschap, de
werknemer verder opleiden tot het
opnemen van een specifieke funktie in
de eigen firma. En hierdoor dreigt
jammer genoeg de brede kijk op het
vakgebied, die toch altijd - en terecht -
de basis is geweest van een universitaire
vorming in het gedrang te komen.

Katrien Callens
Jan Van der Linden
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... ..- Studentenrecht
Deze studenten zijn zeer zeker verouderd. Maar zij hadden tenminste nog rechten. (Foto archief)

Een boek dat hopelijk snel
veroudert
Als student word je door zowat iedereen op je plichten gewezen:

wat mag en wat niet mag op je kot, wat er kan tijdens eksamens,
naar welke grillen je je moet schikken als jobstudent. Of je als

student ook rechten hebt, daarover hoor je meestal geen woord. De
Dienst voor Studentenvoorzieningen probeert die leegte nu op te vullen
met een publikatie die wellicht enig is in haar- soort: het boek
Studentenrecht geeft een overzicht van zowat alle belangrijke sociale en
juridische problemen waarmee een student van het hoger en het
universitair onderwijs gekonfronteerd kan worden. En het wijst niet
alleen op plichten, maar het geeft ook een duidelijk beeld van je rechten
als student.

De wet van 3 augustus 1960 moest de
weg definitief openen voor de demokra-
tisering van het hoger onderwijs. Die
wet voorzag voor de universiteiten dat
"de werking der sociale diensten, der
oriënteringsdiensten, der spijshuizen en
der studentenhuizen" door de staat
gefinancierd werd. De Leuvense Dienst
voor Studentenvoorzieningen is een
goed voorbeeld van een vertaling van
het demokratiseringsprincipe naar kon-
krete diensten aan de studenten. Sinds
verschillende jaren staan haar perso-
neelsleden dagelijks klaar voor een groot
aantal studenten. Bovendien zijn er de
laatste jaren al verschillende grondige
studies geweest over problematieken als
studiefinanciering en huisvesting. Vanuit
die studie- en praktijkervaring is nu dus
een boek gegroeid.

Bed
Het boek geeft in tien delen een globaal
overzicht van de verschillende pro-
bleemgebieden waarmee een student
gekonfronteerd kan worden. De onder-
werpen zijn niet beperkt gebleven tot het
strikt universitaire niveau. Naast bijvoor-
beeld studiefinanciering, rechtsbescher-
ming tijdens de studies en huisvesting
komen onder andere ook de militiewet-
geving, het statuut van schoolverlaters
en de mogelijkheden om opnieuw te
studeren aan bod.
Volgens de achterflap is het boek in

eerste instantie gericht op studenten die
diepgaande informatie zoeken over hun
rechten en plichten. Als je inderdaad
diepgaande informatie zoekt, dan ben je
op het juiste adres, maar voor het overige
valt het te betwijfelen of Studentesuecht
door veel studenten zal worden gekocht,
Hoewel men er in geslaagd is het geheel
leesbaar te houden, is dit immers- niet
dadelijk bedlektuur. Belangrijker is ech-
ter dat je als student meestal niet
gekonfronteerd wordt met het hele'skata
van problematieken, maar met enkele
zeer specifieke onderdelen daarvan, en
om daarvoor maar meteen een heel boek
te kopen ... Trouwens, bij problemen
kanje voor professioneel advies eigenlijk
nog altijd beter terecht bij bijvoorbeeld
de Sociale of de Juridische Dienst,
precies de initiatiefnemers van het
boek.
Volgens Lieve van Hoestenberghe,

koördinatrice van het hele projekt mikt
het boek echter op een 'veel breder
publiek, vandaar de boven al vermelde

Ei
Hoewel de opzet van het boek louter
informatief is, krijg je hier en daar toch STEMMIG Als u dacht dat dit hier de nieuwste toiletten van het rektoraat
'kommetïtaren op of evaluaties van betrot dan had u het mis. Of maakt u daar bij u thuis ook bolletjes rood?

globale opzet van het werk. Daarnaast is
er veel zorg besteed aan de juridische
kadering van de verschillende onderwer-
pen. In de teksten zelf vind je verwijzin-
gen naar arresten en wetteksten en na elk
hoofdstuk wordt de belangrijkste litera-
tuur terzake samengebracht. Het boek
wordt ZO een naslagwerk voor professio-
nele studiebegeleiders zoals bijvoorbeeld
PMS-adviseurs.

Eksamenbeslissing
Maar het werk heeft ook de ambitie

door beleidsverantwoordelijken en poli-
tici gelezen te worden. Literatuur van het
boek maakt immers overduidelijk hoe
versnipperd het overheidsbeleid wel is
op een aantal gebieden. Voorbeelden
daarvan zijn de wetten op de kinderbij-
slag, de sociale zekerheid en de regeling
voor jobstudenten. "Ik hoop dat ons
boek snel veroudert", merkte Van Hoes-
tenberghe dan ook op, "dat zou een
teken zijn dat het grondig gelezen is."

Er staan verschillende opmerkelijke
stukken in het boek. Eén van de dingen
die er het meest uitspringt, is het deel
over de rechtsbescherming van de stu-
dent in onderwijszaken. Raf Verstegen,
auteur van het stuk, schetst daarin een
nieuwe ontwikkeling in de rechtsspraak
rond geschillen over eksamenbeslissin-
gen. Zonder een boek als dit zou je daar
waarschijnlijk nooit bekend mee raken,
tenzij via gespecialiseerde lektuur. Zowel
op het niveau van de Raad van State als
bij procedures in kort geding lijkt er
namelijk een rechtsspraak te ontstaan
die meer en meer de belangen van de
student ter .harte neemt. Op het niveau
van de 'Raad van State bijvoorbeeld,
normaal gezien enkel bevoegd voor
beslissingen van administratieve overhe-
den, worden ook de vrije onderwijsin-
stellingen bij beslissingen in eksamen-
aangelegenheden meer en meer be-
schouwd als administratieve overheden.
Het konkrete gevolg is dat de Raad van
State ook eksamen beslissingen van vrije
onderwijsinstellingen nietig kan verkla-
ren. Iets om in de gaten te houden.

bepaalde toestanden. Het studielenin-
gensysteem wordt radikaal afgewezen,
er wordt aangedrongen op een vereen-
voudiging van de wetgeving op de
kinderbijslag, maar waarom juist die
problematieken geëvalueerd worden en
andere niet is onduidelijk. En daar ligt
eigenlijk de enige zwakte van dit boek.
Doordat de ene keer wel evaluatieve
opmerkingen worden gemaakt en de
andere keer niet, krijg je als argeloze
lezer de indruk dat voor de niet bekom-
mentarieerde stukken alles wel koek en
ei zal zijn. En dat is natuurlijk niet zo.
ID het hoofdstuk over huisvesting

wordt bijvoorbeeld gezegd dat de huur-
prijs van een kot vrij bepaald wordt,
maar nergens een opmerking over het
•feit dat daardoor sinds 1981 de huurprij-
zen in de privé met 19 % boven de index
gestegen zijn. Waarom niet pleiten voor
een strengere regulering op het vlak van
huurprijzen? De afschaffing van de
twee-uren-regel voor jobstudenten 21.00 u FILMLe rayon vert (EricRohmer,1986, Frankrijk),in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.
wordt vermeld, maar op de gevolgen
wordt niet ingegaan. Dat gebrek aan .
evaluatie wordt het duidelijkst in het 15.00 u KONCERTK.D'Hoogheinde Sint-Jan-de-Doperkerk,aan 't GrootBegijnhof,org.CC
deel over buitenlandse studenten. De Leuven en KUL
Vreemdelingenwet van 1980, de be- 21.00 u FILMDuras-retrospek1ieve:LeNavireNight(1979),over de,liefdetussen een man en
ruchte wet Gol, wordt uit de doeken een vrouwdie alleen elkaars stem kennen, in 't Stuc, ink.80/100, org:Stuc.
gedaan, maar over alle nefaste gevolgen
geen woord. Het boek mag dan al
gericht zijn op politici, zulke lacunes
worden door hen waarschijnlijk maar al
te graag aangegrepen om alles maar te
laten zoals het is. En dat was toch niet de
bedoeling van de auteurs. Maar goed,
die beperkingen weerhouden ons er niet
van u (of uw kring) dit boek aan te
bevelen. Als u het maar niet leest met uw
verstand op nul.

....

Erik Paredis
Studentenrecht Sociale en juridische
gids voor de student hoger onderwijs,
Acco 1988, 380 EF (325 EF voor
leden).

AE
Samenstelling: AlexandraMelis

Maandag 10 oktober
19.30 u LEZINGBoeddha: het universele probleem en zijn oplossing door dr. Pukh Raj
Sharma (Jodhpur,lndia), in MSI00.28, Ravenstr.46/Erasmusplein 2, org. Eoos/Ram-
Rukmini-Instituut

20.00 u KONCERTDe Malufi-Singers,in UZGasthuisberg.
20.00 u LEZINGChristen en filosofiedoor Ignace Demaerel, inMechelsestr. 114, ink.gratis,
org. UniversityAction.

20.30 u TEATERNationaal Fonds speelt De ziek1e van de dood, naar een roman van
MargueriteDuras, in 't Stuc, ink.180/250, org. Stuc.

Dinsdag 11 oktober
19.00 u LEZINGLuc Gommers, licentiaat kommunikatiewetenschappen, over de film Le
Rayon vert, in 't Stuc, ink:-gratis,org. Stuc.

20.00 u LEZINGChristen en medische ethiek door Rodolphe Liagre van Ouo Vadis, In
Mechelsestr. 114, ink.gratis, org UniversityAction.

20.00 u TEATERHethuis van Bernarda Albavan F. Garcia-Lorca, inStadsschouwburg,org.
CC Leuven.

20.30 u VIDEODuras-retrospek1ieve:DasMaldes lodes (PeterHandke,1986)en Savannah
Bay (MichelePorte, 1983),in 't Stuc, 2e verd, ink.gratis, org. Stuc.

21.00 u FILMLe rayon vert (Eric Rohmer, 1986, Frankrijk),kontradik1iesalom, in 't Stuc,
ink.80/100, org. Stuc.

23.00 u FILMDétective(J.L.Godard, 1985, Frankrijk),in 't Stuc, ink.gratis, org. Stuc.

Woensdag 12 oktober
20.00 u DEBATDehaene, Claes, Schiltz,DeCrooen Vogels,moderatie: Bouveroux,inGrote
Aula,ink.50 (leden gratis),org. CDS.

20.00 u LEZINGChristenen psychologiedoor Jef DeVriese van het CentrumvoorPastorale
Counseling Heverlee, in Mechelsestr 114, ink.gratis, org. UniversityAction.

20.30 u VIDEODuras-retrospek1ieve:DasMaldes lodes (PeterHandke,1986)en Savannah
Bay (MichelePorte, 1983), inatis,org. 't Stuc, 2e verd, ink.gratis, org. Stuc.

20.30 u DANSWhat the body does not remember van WimVandekeybus,winnaar van de
Bessie Award1988, in Stadsschouwburg, ink.150/250 (steunkaart: 100/180), org. Stuc.

21.00 u FILMLe rayon vert (EricRohmer,1986, Frankrijk),in t Stuc, ink.80/100, org. Stuc.
23.00 u FILMDétective (J.L.Godard, 1985, Frankrijk),in 't Stuc, ink.gratis, org. Stuc.

Donderdag 13 oktober
19.00 u UNIVERSITAIREKONFERENTIEProf. Schotsmans over blo-etiek van het begin-
nende leven: 'Alsde mens de mens schept', inGrote Aula,ink.gratis.

20.00 u LEZINGChristen en politiekdoor Chris Sebrechts, in Mechelsestr. 114, ink.gratis,
org. UniversityAction.

20.00 u KONCERTLemmensinstituutspeelt Ouatuor pour la findu temps, Le merle noir en
Prélude, in concertzaal Lemmensinstituut,Herestr. 53.

21.00 u FILMFEESTlhe way things go, over oorzaak en gevolg, en Mammame, op een
choreografievan Gallotta,inde Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr.9, daarna feest inde
Vlamingenstr.83, ink.gratis, org. Stuc.

Vrijdag 14 oktober
20.00 u KONCERTFestivalvan Vlaanderen: Hagen Ouartet met werk van Haydn,Schubert
en Janacek, in de Stadsschouwburg, org. KUL.

21.00 u FILMDétective (J.L Godard, 1985, Frankrijk),in 't Stuc, ink.gratis, org. Stuc.
23.00 u FILMLe rayon vert (EricRohmer,1986, Frankrijk),in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

Zaterdag 15 oktober

Zondag 16 oktober

Maandag 17 oktober
20.00 u LEZINGDe moderne Chinese literatuur door de Chinese schrijver Gu Hua, in
Letteren en Wijsbegeerte, 8ste verdieping,org. NCOS.

20.30 u FILMDuras-retrospek1ieve:Le camion, over een vrouw die elke avond een auto
aanhoudt en haar leven vertelt aan de onbekende chauffeur, in 't Stuc, ink.80/100, org.
Stuc.

20.30 u DANS Les Petites Morts van Nicole Mossoux, de aftakeling van een lichaam, in
Vlamingenstr.83, ink. 150/200, org. Stuc.

23.00 u FILMDuras-retrospek1ieve:NathalieGranger (1972),waarinde tijdondraaglijktraag
verstrijkt,in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Schilderijen John Dlx: tot 10 ok1ober,van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 u , in
StedelijkMuseum,Vanderkelenstr.30. •
Schilderijen Albert Embrechts: van 5 tot 25 ok1ober,van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot
17.00 u ,in StedelijkMuseum.

(Foto Hendrik Delagrange)




