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Job
Op het eind van de jaren 'SO is het niet altijd
eenvoudig om een plaats op de arbeidsmarkt
te veroveren, zelfs niet met een universitair
diploma op zak. AIgaat het voor studenten die
zich ophouden in de buurt van de
Arenbergkampus of de Dekenstraat meestal
wel wat vlotter dan voor vele anderen. De
universiteit wil er echter zijn voor iedereen.
Daarom heeft iedere fakulteit z'n eigen
plaatsingverantwoordelijke, een goede ziel die
zich probeert te ontfermen over het
maatschappelijke nut van z'n schaapjes. Hoe
je bij deze man/vrouw in de gunst kan komen
lees je op pagina 7.

Stucafé

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verantw Uitg.: Carla Rosseels
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven

• 016/22.44.38
Verschijnt niet van juni tot augustus

Dat Stuc staat voor studentencafé, is in
Leuven al langer gemeengoed. In goede
Stuc-traditie wil men ook daar nu nieuwe
wegen exploreren. AI gaat men daarvoor
soms een heel eind terug in de tijd. Hoe
avant-garde en retro met elkaar te rijmen zijn,
lees je op pagina 4.

Eros-mus?
Ja, zo'n lapsus is hen natuurlijk niet ontgaan.
Allemaal gefopt! De aanvraagprocedure staat
nog wel niet vast, maar pikante lingerie blijkt
niet echt nodig voor het Erasmus-projekt. Je
maakt maar kans als je profiel naar dat van de
anaberrante pragmatisch-opportunistische
en multidisciplinaire erasmigrant konvergeert.
En vergeet vooral je tandenborstel niet
Pagina 2.

Keevie-eetchvie
Het KVHV is honderd jaar oud, maar voelt zich
nog jong. Ten strijde dus. Tegen ... euh, ha ja,
den teloorgang der Nederlandschen taal. Weg
met interfaces en joysticks, vanaf heden enkel
nog 'tussengezichten' en 'pretpookjes'. De
freaks van een cleane taal, effie clever wezen:
volgens ons default lay-out schema hoort
zoiets op pagina 5.

Reorganisatie laatste jaar geneeskunde

Strijd om de plaatsen
Dit jaar kwamen de laatstejaars geneeskunde die graag een

opleiding hadden gevolgd tot specialist tijdens hun zomerva-
kantie voor verrassingen te staan. In juli opteerden dekaan

Casteels en het bureau van de medische fakulteit voor een grondige
herschikking van de jaarindeling. Alle kandidaat-specialisten zouden
voortaan al vóór januari een belangrijk deel van hun stage moeten
doorlopen. Daarna zouden ze eventueel moeten overschakelen naar
een stage in een andere specialisatierichting of naar huisartsgenees-
kunde. In september werd die maatregel uitgevoerd, nog voor de
goedkeuring door de fakulteitsraad, die er tussen haakjes nog steeds niet
is. Volgens de verantwoordelijken ging het immers om een spoedei-
sende zaak.
Vooral de manier waarop de bervorming vakkenpakket en een stage opgelegd die
er kwam was een verrassing, niet zozeer op bun keuze afgestemd zijn. Aan de
dat er een kwam. De reorganisatie is een KU Leuven wordt op die manier sinds
gevolg van veranderingen binnen het '84 aan de aspirant-huisartsen al een
terrein van de geneeskunde zelf Eerst groot gedeelte van de verplichte twee-,Sfli_nl

en verloskunde" na zeven jaar
studie bevoegd geacht om binnen bet
volledige medische vakterrein te werken.
Volgens de letter van de wet is dit nog
steeds zo. Maar door de enorme ontwik-
keling van de medische wetenschap na
de tweede wereldoorlog is bet steeds
duidelijker geworden dat het eigenlijk
niet mogelijk is alles te kennen na zo'n
basisopleiding.
Het Riziv, de rijksdienst voor ziekte-

en invadiliteitsverzekering, die voor de
terugbetaling van de artsenhonoraria
zorgt, heeft daar al vele jaren haar
besluiten uit getrokken. Bepaalde niet-
alledaagse medische handelingen wor-
den enkel terugbetaald als de uitvoerder
een arts was die daarvoor extra werd
opgeleid, volgens welbepaalde regels:
een specialist kortom.

EEG-richtlijn
Wie zo'n bijkomende opleiding niet kon
voorleggen, was tot voor enkele jaren
automatisch huisarts. Maar de laatste
jaren bleek ook die regeling niet meer te
voldoen. Een goede huisarts vorm je ook
al niet meer in zeven jaren. In '82 werd
dan bij ministerieel besluit voor het eerst
een specifiek programma voor de eerste-
lijnsartsen opgelegd. Het omvatte een
tweehonderdtal uur les, seminaries en
twee jaar 'begeleide groepspraktijk'. Dat
laatste is eigenlijk een soort stage, maar
je kan die kombineren met het opstarten
van een eigen praktijk.
Bepaalde prestaties zouden enkel nog

voor terugbetaling door het Riziv in
aanmerking komen als ze verricht waren
door huisartsen met deze opleiding. Als
antwoord op een EEG-richtlijn veralge-
meende Dehaene, toen minister van
sociale zaken, die voorwaarde voor
terugbetaling in '87 tot alle huisartspres-
taties. Deze maatregel zal vanaf 1990
van kracht zijn, met nog enkele bij-
komende overgangsmodaliteiten voor
vroeger gediplomeerde artsen.
En hier zijn we weer bij de vierde

doktoraatsstudenten aanbeland. Zij kie-
zen immers al in hun laatste jaar aan de
universiteit of ze daarna huisarts wilen
worden of specialist. Ze krijgen dan
naast een beperkte 'truncus communis',
een gemeenschappelijk deel dus, een

Dat is niet onbelangrijk. Wie in het
laatste jaar verkeerd kiest, moet dus
daarna eventueel die uren inhalen, wat
neerkomt op nog verschillende maanden
full-time les volgen. Bovendien zullen
die studenten in de toekomst nog meer
bestraft worden: dan zullen ze, als ze
maar zes maanden gewijd hebben aan
huisartsgeneeskunde tijdens het vierde
doktoraat, nog een jaar bijkomende
'stage' moeten lopen. En wie in het
zevende jaar helemaal geen huisartsge-
neeskunde heeft gevolgd, zal ook dat op
een of andere manier moeten inhalen.
Dat was een tweede maatregel die
Dehaene eind '87 invoerde, en die ook
vanaf 1990 van kracht zal zijn.

Diensthoofden
Zijn er dan studenten die eerst voor een
bepaalde specia1iteit kiezen, maar dan
later toch nog huisarts willen worden?
Zeker, en niet weinig. In het laatste jaar
kunnen studenten zoals gezegd hun
voorkeur uitdrukken voor een bepaalde
specialiteit en ook zes maanden stage
lopen op de betrokken dienst. Maar dit
betekent zeker niet dat ze na hun zeven
jaar daar ook werkelijk terecht zullen
kunnen voor een aanvullende opleiding.
Er zijn slechts plaatsen beschikbaar voor
zo'n veertig procent van de vierde
doktoraatsstudenten, en ook dat is wet-
telijk vastgelegd. Er zijn echter traditio-
neel veel meer kandidaten. Van de
ongeveer driehonderdvijftig laatstejaars
zouden er dit jaar een tweehonderdvijf-
tigtal willen specialiseren. Honderdvijf-
tig studenten zullen dit ook werkelijk
kunnen doen. De diensthoofden beslis-
sen van oudsher wie. Een honderdtal
studenten zullen zich dus verplicht zien
over te schakelen naar huisartsgenees-
kunde.
En voor die studenten is het natuurlijk

belangrijk dat ze op tijd weten waar ze
aan toe zijn. Door nog tijdens hun
studies over te stappen naar de richting
huisartsgeneeskunde kunnen ze immers
vermijden dat ze later nog tijd moeten
uittrekken voor lessen of binnenkort
zelfs voor bijkomende stagejaren. Tot
verleden jaar was dat tijdig overschake-
len echter in veel gevallen niet mogelijk.

vervole op p. 1

MEDIA - Professor FfUICOnnÎer WUI Kommunikaliewetenschoppen (rechts) en gemeenrchopsminisler Wed:x gezellig
gekiekt tijdens de opening WUI het nieuwe 1tU!dim:enJrum.Volgende week brengt Veto een gesprek met Faucormier OlIeT'

dal nieuwe centrum, de gevaren verbonden QQII de snelle O1llwiJckeiing WUI nieuwe media. de banden met de intbLrtrie
enzovoort. Niet te missen. (Foto Hendrik Deklgrrmge)

Japan-instituut in oprichting

Hier komt de rijzende zon
Japan heeft de sterkste ekonomie op aarde. Japan is wereldleiderin meer sektoren van de spitstechnologie dan de Verenigde Staten.

De eerste helft van de volgende eeuw zal door Japan gedomi-
neerd worden, voorspellen wel weters. Kortom, Japan is in. Wie de
trein niet wil missen, speelt daar op in en begint een Japan-instituut.
Gestimuleerd door de politieke wereld zet ook de KUL deze
beloftevolle stap.
Ex-UNO-topfunktionaris professor
Erik Suy wordt voorzitter, japanoloog
professor Willy Van de Walle wordt
direkteur. Het bestuur is dus meteen in
handen van mensen die hun sporen
verdiend hebben in de internationale
relaties in het algemeen en met Japan en
Korea in het bijzonder. De verankering
in de afdeling Japanologie van het
departement Oriëntalistiek en Slavistiek
is ook verzekerd. Dus geen volslagen
buitenstaanders die zichzelf in bestuurs-
funkties parachuteren, zoals bij trendy
projekten altijd te vrezen is.

Het idee werd al gelanceerd door
Minister Tindemans, tijdens zijn bezoek
aan Japan in 1978: een interdisciplinair
instituut voor het Verre Oosten, met
ekonomische, akademische en alge-
meen-kulturele funktie. Intussen is Has-
selt verzusterd met de Japanse stad Itami
en het bouwt nu een Japan-centrum uit,
met Japanse winkels, kulturele evene-
menten en een databank voor Vlaamse
en Japanse bedrijven. De UCL heeft een
"Institut Europe-Japon". En de ko-
mende maanden start ook de KUL, na
haar China-Europa-instituut, met een
Japan-Instituut en, min of meer los
daarvan, een centrum voor Koreaanse
studies.
Wat is nu precies de bedoeling?

Daarover lieten de initiatiefnemers zich

in erg bescheiden termen uit. Een
management centrum met seminaries
voor Japanse bedrijfsmensen komt er
voorlopig niet. Men wil overlapping
vermijden met wat in Hasselt gebeurt en
bovendien hebben Japanners van ons
niets te leren op gebied van manage-
ment. Men wil het instituut geleidelijk
uitbouwen en beginnen met een meer
wetenschappelijk gericht dokumentatie-
centrum.
Over de financiering bestaat nog veel

onduidelijkheid. Maar studies in op-
dracht en seminaries zouden voor rede-
lijk wat inkomsten kunnen zorgen. De
EG zou een belangrijke potentiële klant
zijn. Op onze vraag waar het beginkapi-
taal vandaan komt, kregen we te horen:
"Jarnaar, daar heb ik nog niet over
nagedacht."
De goedkeuring van het projekt door

het Bureau van de Akademische Raad
vermeldt als vestigingsplaats de Centrale
Bibliotheek. In welke lokalen precies?
Over zulke praktische regelingen is.
volgens de initiatiefnemers nog niets
beslist. "Kom eens terug in december".

Personeel
Voor rekrutering wordt vooral gedacht
aan afgestudeerde japanologen met eni-
ge praktische Japan-ervaring. Of ande-
ren, maar kennis van het Japans is
uiteraard zeer gewenst. Het hervormde

japanologie-programma is zo al sterk
interdisciplinair opgevat, met kalligrafie
naast ekonomie, recht naast lrultuurge-
schiedenis.
Voor het betrokken departement zou

dit embryonale Japan-instituut zeker een
deel van de oplossing kunnen vormen
voor het akute personeelstekort in de
dichtbevolkte afdelingen sinologie en
japanologie. In oriëntalistiek hebben de
overwerkte professoren gewoon de tijd
niet meer om achterpoortjes te beramen
om het personeelstekort op te lossen. Het
interdisciplinair en interfalrultair opzet
van het Japan-Instituut zou alvast een
gelegenheid kunnen bieden om de om-
kadering de facto uit te breiden.
Anderzijds blijft een deel van het

departement daarmee nog steeds in de
kou staan. Het Japan-Instituut mag geen
exkuus worden om de verdere ont-
plooiing van de oriëntalistiek maar zozo
te laten. Niet alleen sinologie enjapano-
logie hebben recht op een programma en
omkadering die hen op gelijke hoogte
kunnen brengen met buitenlandse insti-
tuten, zoals bijvoorbeeld in Leiden. Ook
minder "modieuze" afdelingen als ara-
bistiek en indo-iranistiek dringen Mlnop
een inderdaad eigentijdse uitbreiding
en modernizering. Die afdelingen heb-
ben niet de studentenaantallen om veel
eisen te gaan stellen, maar daarmee
zitten ze in een vicieuze cirkel. Ze krijgen
geen kans op modernizering van struk-
tuur en programma. Een departement
met twee snelheden?
De Akademische Overheid zou er goed
aan doen het objektieve en toenemende
belang van de studie van "het Oosten"
voor ogen te houden. Het ekonomische
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L Doktors reorganiserenreikt.
In sommige fakulteiten heeft men al

een tijd Engelstalige keuzevakken en
men stelt dat daar voor als onvermijde-
lijk, in het geval van buitenlandse
gastprofessoren, of zelfs als een dienst
aan de studenten. Ze moeten toch Engels
kennen, nietwaar? Moeilijker wordt het
als men van grote groepen studenten
gaat eisen dat ze plichtvakken in een
vreemde taal volgen omwille van het
handvol erasmigranten dat een semester
lang komt meedoen. Het is bovendien
ook praktisch moeilijk voor professoren
van de oudere generatie, die zich in het
Engels niet zo vlot kunnen uitdrukken.
De kwaliteit van het onderricht gaat er
dan onder lijden en dat kan toch de
bedoeling niet zijn. Vandaar dat aan
Erasmusgasten met aandrang zal aange-
raden worden Nederlands te leren.

B R studenten er het raden naar op welke
eigenschappen ze getaxeerd werden.
Meestal leefden ze in de overtuiging dat
vooral hun graden telden.
Nu werd beloofd dat die selektiekrite-

ria openbaar gemaakt zouden worden.
Enkele studenten hoorden hun dienst-
hoofden inderdaad vertellen dat de
graden die ze behaald hadden ongeveer
voor dertig procent zouden meetellen bij
hun aanvaarding, hun prestaties tijdens
de stage van het laatste jaar voor een
tweede dertig procent, en een interview
voor ongeveer vijftien procent.
Vanuit de overheid van de fakulteit

kregen de studenten echter nog geen
bericht, tenzij dan dat er nu al een tijd
een briefje uithangt aan de valven, dat de
kandidaat-specialisten ten zeerste aanbe-
veelt een kursus medisch Frans te volgen
om hun kurrikulum wat op te poetsen. -
Het leergeld bedraagt drieduizend frank,
maar wie slaagt in een eksamen op het
einde krijgt er daarvan tweeduizend
terug. Weer vragen dus. Tweeduizend
frank boete voor wie geen talenknobbel
heeft? Of gaat dat geld gebruikt worden
om een aanvullende kursus in te rich-
ten?
De onzekerheid over het beleid bij het

aanvaarden van de kandidaten betekent
een zware belasting voor de betrokken
studenten. Dat een interviewen de
kennis van onze tweede landstaal ver-
meldt werden als selektiekriterium is
veelbetekend. Blijkbaar beperken de
diensthoofden zich niet tot de prestaties
die binnen het akademisch kurrikulum
werden geleverd om hun keuze te
bepalen.
Kan dat zomaar? Uiteindelijk werven

zij geen werknemers aan voor een eigen
bedrijf die in de bedrijfsgeest moeten
passen en zo goed mogelijk moeten
presteren binnen dat bedrijf Ze moeten
in de eerste plaats een opleiding voor-
zien. Het lijkt dan ook normaal dat als er
een selektie dient te gebeuren hierbij
alleen rekening gehouden zou worden
met binnenschoolse kriteria.
Bovendien maken andere kriteria een

verregaande willekeur mogelijk. Wie
garandeert dat volgend jaar niet een ot
andere prof vindt dat hij zijn assistenten
nog eens gaat selekteren op laat ons
zeggen algemene kultuur? En wie gaat
dan bepalen wat zo'n algemene kultuur
moet voorstellen? Hoort kennis van
klassieke komponisten daar wel bij en
kennis van de jazz-wereld niet? Enzo-
voort.
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Sommige diensthoofden hadden het er
duidelijk moeilijk mee om op tijd een
keuze te maken.
Eigenlijk was dat wel begrijpelijk. De

prespecialisten waren opgedeeld in twee
groepen. Een eerste groep liep ongeveer
een maand stage tijdens de zomer,
volgde daarna les, legde eksamens af en
kwam in februari tenslotte terug in het
ziekenhuis werken. De tweede groep
volgde een komplementair programma:
zij deden stage tot eind januari, en gingen
daarna terug op de schoolbanken zitten.
Als een diensthoofd graag alle kandida-
ten enkele maanden aan het werk had
gezien voor hij sommigen afwees, moest
hij wel wachten tot in maart. Veel te laat
dus voor een overschakeling.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde 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.

Erasmus in tweede fase

Betoelaagde vaganten HoUeberg
De Erasmus-uitwisseling geeft ons een
aanleiding om het probleem van de
huisvesting van vreemde studenten aan De nieuwe regeling blijkt op die vlakken
de orde te stellen. Er zijn elk jaar zo'n wel degelijk een vooruitgang. Alle aspi-
1400 vreemde studenten in Leuven, rant-studenten moeten nu tijdens het
waarvan de KU Leuven er zelf 300 kan eerste semester drie maanden stage
huisvesten. Dat zijn dan bij voorkeur lopen, zodat de diensthoofden na afloop
Afrikanen en Aziaten, want die maken daarvan normaal in staat zouden moeten
bij de meeste kotbazen geen kans. zijn hun keuze te maken. Sommige
Bursalen hebben voorrang, maar niet studenten, die zeker niet voldoen aan de
allemaal tegelijk, want er is gewoon te selektiekriteria, zullen daarna ten streng-
weinig huisvesting voor de talloze bui- ste aangemaand worden over te schake-
tenlanders die naar hier gehaald worden. len naar huisartsgeneeskunde. Ze kun-
Vooral wie reeds kindere'l'l heeft, heeft nen dan ook het volledige teoretische
het erg moeilijk om van zijn ABOS- gedeelte van die richting volgen. Zij
beurs een appartement van 14.000 fr per zullen na afloop van dat jaar dus maar
maand te betalen. Velen zijn dan ook drie maanden ziekenhuiservaring gehad
teleurgesteld en verontwaardigd bij hun. hebben. Maar voor de wetgever is dat
eerste kennismaking met de KUL. geen probleem.
De Erasmus-studenten zijn de enige Andere studenten zouden na het

Europeanen die universitaire huisvesting eerste semester zeker zijn van hun
voor buitenlanders krijgen, als ze er aanvaarding. Maar hier komt een van de
tenminste om komen vragen. Tien heb- grote onduidelijkheden van de nieuwe
ben er dat al gedaan. Ze krijgen veel planning: slechts 75% van de beschik-
aandacht in de pers, voelen zich speciaal, bare plaatsen zou zo in die periode
en daarom verwachten ze veel en definitief toegewezen worden. Over de
denken ze te kunnen kiezen. Zo wou er opvulling van de resterende 25% zou nog
een ongehuwd koppeltje samenwonen, geen beslissing worden getroffen. De
maar dat zag de KUL niet helemaal overblijvende studenten zouden op dat
zitten. Anderen zijn een of twee keer van ogenblik te horen krijgen dat ze mis-
kamer veranderd, tot ze hun plekje schien uiteindelijk toch wel in aanmer-
gevonden hadden. king zouden kunnen komen voor de
Behalve in Holleberg en in het meis- • begeerde plaats. Maar ze zouden ook de

jescentrum (een uniforme prijs: 4350 fr raad meekrijgen in afwachting van zo'n
per maand) hebben een aantal Erasmus- beslissing hun diensten eerst nog maar
studenten in de privésektor een woonst eens elders aan te bieden, in een richting
gevonden, en dat vaak in het kader van waar hun kansen misschien gunstiger
een ruil. Het informele systeem van zouden liggen.
kotuitwisseling is ideaal voor wie slechts Die raad zal waarschijnlijk op een
enkele maanden erasmust, en wordt verplichting neerkomen om de rest van
door de patronerende professoren gere- de stage op een andere dienst af te
geld. Je kan ook zelf eens langs de maken. De diensthoofden zullen dan op
Huisvestingsdienst gaan om je kot tijde- het einde van het jaar uit die pool van
lijk ter beschikking te stellen, er is vraag zowel resterende kandidaten uit het
genoeg naar woonsten voor korte ter- eerste semester als nieuwe kandidaten
mijn, zowel binnen als buiten het kader van het tweede semester, een 'beste keus'
van Erasmus. Verhuizen maar, dus. kunnen maken. Eigenlijk is dat vooral

Koen Eist belangrijk voor die studenten .die op
grond van hun vroegere prestanes nor-
maal tot de gelukkigen zouden behoren,
maar die kozen voor een richting waar ze
toevallig moesten konkurreren met een
reeks 'hele goede' mededingers.
Aangezien het aantal plaatsen per

dienst vastligt, zouden zij zo uit de boot
vallen. Met de nieuwe regeling krijgen
zij dus nog een kans. Als ze op hun
tweede dienst 'beter' blijken te zijn dan
de oorspronkelijke aspiranten, kunnen
ze daar opgevist worden. Het gevaar is
dan wel dat de studenten zich niet zo
direkt zouden aangetrokken voelen tot
een tweede richting, en die dan maar
louter op grond van aanvaardingskansen
zouden gaan kiezen in plaats van uit

Onduidelijkheden

Voel jij je geroepen door Erasmus? Blijf dan voorlopig in Leuven
en ga naar de Erasmus-informatievergadering die binnen een
paar weken in je fakulteit zal plaatsvinden. Je hebt daarna nog

tot 15 december de tijd om je aanvraag in te dienen. En dan een half
jaartje wachten om te vernemen of je volgend jaar een Erasmusbeurs
krijgt. Wanneer je niet in de prijzen zou vallen, maar toch een een
volbloed vagant bent, dan kan je nog altijd op eigen kracht vertrekken.
Intussen maken wij een zeer voorlopige balans op van het lopende
Erasmusjaar.

ongelijkheid in die doe-bet-zelf formule.
Het zijn immers vooral de meer begoede
studenten die zo aan hun trekken
komen.

Hoe kan je als student deelnemen aan
bet Erasmusprojekt? De aanvraagpro-
cedure is nog niet definitief vastgesteld,
maar de eersteversie is als volgt. Je dient
je kandidatuur in bij de fakultaire
Erasmuskoördinator en bij een professor
die deelneemt aan een welomschreven
uitwisselingsprojekt met andere univer-
siteiten, een 'netwerk'. Op falrultair
niveau wordt over je aanvraag beslist,
volgens de kriteria: gemotiveerdheid,
taalkennis en 'geen risikostudent'. Dit
laatste kriterium wacht nog op verfij-
ning: het mag geen kwestie van behaalde
graden zijn en op een of andere manier
moet rekening gehouden worden met de
goede student die door omstandigheden
tocb een buis opliep.
De beslissing van de fakulteit komt

dan terecht bij de Dienst Internationale
Relaties (DIR) van de KU Leuven, die
daar niets aan wijzigt, en gaat dan naar
de EG-Erasmuskommissie. Die doet de
beslissende selektie. Daar komt geen
Belgische rekenkunde aan te pas, de
verdeelsleutel is kwaliteit. Vooral dan de
kwaliteit van de voorgestelde netwerk-
projekten. De Vlaamse Gemeenschap
akteert de EG-selektie zonder wijzigin-
gen aan te brengen. Die verdeling op
basis van kwaliteit heeft ervoor gezorgd
dat de KUL dit jaar vertegenwoordigd is
met 141 van de Vlaamse Erasmus-
gewndenen, of meer dan de helft.

Erasmigranten
Twintig buitenlandse studenten hebben
zich tot dusver aangemeld bij de DIR in
de Hallen: Nederlanders, Spanjaarden
en twee Fransen. Zij krijgen hier geen
gewone studentenkaart, maar een blau-
we Erasmuskaart, kompleet met afbeel-
ding van Desiderius E., om desgevraagd
te tonen in de Alma of bij inschrijving in
de biblioteek. Je doet er dus best aan om
toegekomen, maar nog niet geregis-
treerde Erasmigranten uit je fakulteit
aan te sporen eens langs te lopen bij de
drie diensten die hen opwachten: de
DIR, de falrultaire Erasmuskoördinator
en de huisvestingsdienst.
Soms wordt de vraag wel eens gesteld,

waarom er zoveel minder studenten
toekomen dan er van hieruit vertrokken
zijn. Enerzijds is het eigenlijk nog te
vroeg om die vraag te stellen. Velen
zullen pas later op het jaar komen, of zijn
er al maar hebben zich nog niet gemeld.
Anderzijds is er de ongelijkheid tussen
de EG-taalgebieden, die een beweging
van kleine naar grote taalgebieden ver-
oorzaakt. Die taalverschillen vormen
een zeer fundamenteel probleem voor
het hele Erasmusplan.
ln V1aanderen is het taalprobleem

delikater dan in Wallonië. Er zijn
immers niet zoveel buitenlanders die
Nederlands spreken. Men probeert dat
op te lossen door kursussen in het Engels
te geven. Hoever kunnen we echter gaan
met het verengelsen van onze kursussen?
Want dat men met het goedklinkende
'internationaliseren' alleen maar veren-
gelsen bedoelt, is duidelijk. Iedereen
geeft toe dat er een grens moet zijn aan
het opdringen van 'the Latin of the
twentieth century', maar volgens onze
rektor is die grens nog lang niet be-

Vlir .
En dan zijn er tenslotte nog onduidelijk-
heden op een derde vlak: de toekomst
die de nieuwe maatregelen beschoren
zijn. De regeling wacht nog op een
goedkeuring door de fakulteitsraad. Ze
werd immers in allerijl doorgevoerd,
zonder dat deze mee kon beslissen.
Waarom er plots zoveel haast kwam bij
kijken, is trouwens een zoveelste on-
beantwoojde vraag.. Het ministerieel
besluit van Dehaene over de huisartsen-
opleiding wordt immers slechts van
kracht vanaf I januari '90. Was de oude
regeling blijven voortbestaan, dan had-
den een aantal studenten na afloop een
tweehonderd uur les moeten inhalen.
Maar dat was niet meteen een nieuw

gegeven. Die toestand was al enkele
jaren bekend zonder dat er iets aan
gedaan werd. Toch zal die goedkeuring
door de fakulteitsraad waarschijnlijk wel
geen probleem vormen. Misschien valt
er wel een beslissing om het volgend jaar
nog eens beter over te doen. De huidige
reorganisatie bevat immers nog verschil-
lende twijfelachtige punten ..
Bovendien is het niet denkbeeldig dat

een nieuw ministerieel besluit binnen-
kort de hele reorganisatie terug op losse
schroeven zet. De Vlir protesteert im-
mers al een tijdje erg luid tegen het
ministerieel besluit van '87 van De-
haene, waarin dus studenten die tijdens
hun laatste jaar aan de universiteit niet
voldoende aandacht besteedden aan de
studie van huisartsgeneeskunde met 1 à
2Jaar werden bedacht. Tegenvoorstellen
zullen dus wel niet lang meer op zich
laten wachten, en het is goed mogelijk
dat binnenkort nog een andere oplossing
uit de bus zal moeten komen.

Beurs
Elk land krijgt een vastgesteld deel van
het beschikbare EG-fonds. Het wordt
aan de lidstaten overgelaten, te bepalen
hoeveel geld daarvan naar hoeveel
studenten gaat, maar de EG schrijft wel
een minimumbedrag voor: 500 ecu
(zo'n 21.500 fr). Van dat bedrag kan je
niet leven, maar het is dan ook alleen
bedoeld als tegemoetkoming voor de
mobiliteitskosten: wat je verblijf meer
kost dan de studies aan je thuisuniversi-
teit.
Bij ons heeft men er voor gekozen,

dubbel zoveel geld aan half zoveel
studenten te geven. Op die manier is hun
beurs voldoende hoog zodat ook de
minder begoeden ermee rond kunnen
komen. De KUL geeft je bij je vertrek
een cheque ter waarde van het volledige
beursbedrag mee, in afwachting dat ze
dit geld zelf via de Vlaamse Gemeen-
schap vanwege de EG toegestort krijgt.
Sommige fakulteiten geven nog een
extra-toelage uit eigen middelen.
Er zijn ook studenten die zonder beurs

op de Erasmustoer gaan, met name de
'free movers': de mensen die aan de
kriteria voldoen, maar niet ingeschakeld
zijn in een netwerk. Zij vallen buiten de
beurzenboot. Het staat hen echter vrij,
op eigen kracht naar een buitenlandse
universiteit te trekken. Ook aan de KUL
zijn er dit jaar een tiental mensen die op
die manier hun kans grijpen. De DIR
heeft alle sympatie voor de geestdrift en
de 'plantrekkerszin' van die mensen,
maar wil dit verschijnsel niet officieel
aanmoedigen omwille van de kansen-

Lokaal
Bij het begin van het nieuwe akademie-
jaar zijn ook de medewerkers van de
Leuvense lokale radio Scorpio (gol-
flengte FM 106, Naamsestraat 96) uit
de startblokken geschoten. Scorpio heeft
drie grote troeven: goede muziek, kriti-
sche informatie en haar onafhankelijk-
heid. Deze radio leeft van vrijwillige
medewerkers: wie op zoek is naar een
kreatieve vrijetijdsbesteding, is van harte
welkom.
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Akademische Raad

Treuren voor het plenum
tot in het oneindige

universitaire onderwijs te sleutelen is de
vraag naar de invoering van een studie-
puntenstelsel. Daarbij gaat men er van
uit dat de wet zelf het studiepuntenstelsel
enkel mogelijk moet maken, maar dat
het inhoudelijk in een apart reglement
moet worden vastgelegd. En de Vlir is
intussen aan een tweede voorstel tot
reglement toe.

opgaan om geen abituriëntendagen meer Het eerste voorstel was erg drastisch
te organiseren. "We hebben nu al geld en en is - mede na het negatieve advies van
bestaffing tekort, waarom zouden we de Onderwijsraad van de KUL - vorig
nog studenten bij proberen te krijgen?" akademiejaar al van de tafel geschoven. Bovendien verleent het ontwerp van
De sfeer werd pas echt grimmig toen een Het tweede ontwerp, waarover de Aka- reglement aan de eksamenkommissies
aantal 'speciale initiatieven' ter sprake demische Raad zich maandag jongstle- de bevoegdheid studiepunten die binnen
kwamen. Vooral voor die dekanen die al den boog, is veel minder ingrijpend. Zo andere kurrikula al zijn verdiend al dan
een tijdje zitten te smeken naar de nodige behoudt het bijvoorbeeld de kurriku- niet te erkennen. Dat die autonomie van
financiële middelen om normaal te lumgedachte en is er geen plaats voor de eksamenkommissie inhoudt, dat ze
kunnen werken, is het pijnlijk de kost- onderwijs à la carte. studiepunten die aan een andere univer-
bare centen naar allerlei nieuwe interdis- Bij dat nieuwe voorstel had de studen- sitaire instelling zijn verdiend moet
ciplinaire initiatieven te zien afvloeien. tendelegatie twee opmerkingen. Het is evalueren, is eventueel nog te aanvaar-

Vandaar dat de vraag rees of het niet natuurlijk al revolutionair dat op niveau den. Maar moet die autonomie binnen
tijd werd een konsolidatiepolitiek begin- van de Vlir over studiebelasting wordt de instelling niet beperkt worden? Kan
nen te voeren. Rektor Dillemans leek gepraat. Maar het ontwerp van de Vlir een met vrucht afgelegd eksamen filoso-
even bereid de denkpiste van een meer bepaalt enkel dat de studielast van fie binnen een opleiding Psychologie
konsoliderende politiek te willen volgen. kurrikula en kurrikulumonderdelen bijvoorbeeld door de eksamenkommis-
Uit louter vergadertechnische redenen moet worden begroot, en een studiepunt sie van de Rechten geweigerd worden, .
weliswaar, want de rektor wist heel erg aan 30 uur hoorkolleges of - indien het omdat er zogezegd 'andere' filosofie Benoir Lannoogoed dat de twee ingediendespeciale~~~~~::::~:_~==~~::::_:-=~~~ _

initiatieven (een multidisciplinair onder-
zoeksprojekt op gebied van medische
beeldvorming, en een projekt binnen het
Universitair Centrum voor Statistiek) de
steun van de dekanen van Geneeskunde
en van Toegepaste Wetenschappen ge-
noten, en dat die dekanen het pleidooi
voor "verdere universitaire ekspansie"
wel in zijn plaats zouden inzetten. De
beide nieuwe onderzoeksprojekten wer-
den zo uiteindelijk toch - en wie had het
anders verwacht - van de nodige kredie-
ten voorzien.

Koncentratie van macht is een konstante in besluitvorming.
regeringsniveau bijvoorbeeld worden de belangrijkste beslis
gen steevast in een kernkabinet genomen. Aan deze univers:·

heeft elk beslissingsorgaan daar een bureau voor: een klein, besloter
snel samen te roepen vergaderingetje, waarvan de notulen of verslage
teorie in plenum nog bekrachtigd moeten worden. Met dien versta
weliswaar dat die bekrachtiging zonder al te veel morren geschiedt.
Op de eerste Akademische Raad van dit
akademie jaar was alvast stof genoeg om
te morren. De Akademische Raad was
sinds het einde van vorig akademiejaar
niet bijeengekomen, en kreeg bijgevolg
drie dikke verslagen van het BAR
(Bureau van de Akademische Raad) ter
bekrachtiging voorgeschoteld. Nu bleek
het BAR een aantal ideeën van de
Groepen Biomedische Wetenschappen
en Exakte Wetenschappen in verband
met de herverdeling van werkingsmid-
delen en mandaten te hebben geakteerd,
Een goedkeuring van die BAR-verslagen
zou dus impliceren dat de diskussies
omtrent die verdeling van middelen
werd afgesloten. En zo had alvast niet
iedereen het begrepen.

Zwaard
Nochtans was rektor Dillemans duide-
lijk niet bereid het verdelingsdebat op-
nieuw te openen. Met de stelling dat over
de verdeling van geld tot in het oneindige
getreurd kan worden, werden de deka-
nen die zich benadeeld voelden tot de
orde geroepen. Dat de algemeen beheer-
der professor Tavernier voor het eerst op
een Akademische Raad afwezig was,
was daarbij dankbaar meegenomen om
de diskussie niet te hoeven voeren.
Zonder de specialist ter zake kon er
immers niet serieus over de herverdeelde
rekeneenheden gepraat worden.
Nu is het probleem van de verschui-

iddelen van de overomka-
derde fakulteiten naar onderomkaderde
fakulteiten een tweesnijdend zwaard.
Enerzijds zijn er die fakulteiten die -
vooral vanwege hun dalende studenten-
cijfers - moeten inleveren. Bezuinigen
betekent snijden in programma's, in
service, in wetenschappelijk personeel
vooral, en zo'n operatie doet pijn. Maar
anderzijds zijn er ook die fakulteiten die
op bijkomende middelen zitten te wach-
ten. Zo wees dekaan Uytterhoeven van
de fakulteit Landbouwwetenschappen
er op dat in zijn fakulteit stemmen

Pionier
werkzaamheden aan de wijziging

van de Wet op de Akademische Graden
worden zowel aan de KUL als binnen de
Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir)
geleid door professor Verstegen. Verste-
gen was dan ook naar de Akademische
Raad uitgenodigd, om de stand van
zaken toe te lichten en de Raad een
beslissing te helpen nemen. De redenen
om de huidige Wet op de Akademische
Graden grondig te herzien, werden
vorige week al uitgebreid onder de loep
genomen.
De meest besproken reden om aan het

INDEXERING INSCHRIjVINGS-
GELDEN

De goedkeuring van het verslag van
de Raad van Beheer van eind mei op
de jongste Akademische Raad was
voor de studentendelegatie de ge-
droomde gelegenheid om het nog
even over de indexering van de
inschrijvingsgelden te hebben.
De Vlaamse Interuniversitaire

Raad (Vlir) beschouwt de indexering
van de inschrijvingsgelden als een
logische operatie: het is een aanpas-
sing van de huidige inschrijvingsgel-
den aan de index van de kleinhandels-
prijzen. Probleem evenwel is dat
alleen de inschrijvingsgelden worden
geïndexeerd. Vandaar de vraag van de
studenten of de Raad van Beheer van
de KUL er bij de betrokken nationale
ministers voldoende op aandringt, ja
zelfs eist dat ook de studiebeurzen
geïndexeerd worden.

Natuurlijk, aldus rektor Dillemans.
Trouwens, de rektoren eisen niet
alleen een indexering van de beurzen,
maar ook van de werkingsgelden van
de universiteiten. De stelling is dat alle
gelden in verband met de universiteit
aan de index onderhevig moeten zijn
en met de indexering van de inschrij-
vingsgelden wil de Vlir konsekwentie
aan de dag leggen. Het goede voor-
beeld van de Vlir dus. De vraag blijft
evenwel of de universiteiten met het
tonen van dat 'goede' voorbeeld enige

indruk maken op de nationale minis-
ters? Misschien zijn er wel efficiëntere
manieren om die nationale overheid
onder druk te zetten. Manieren waar-
van trouwens de studenten en hun
ouders niet telkens het enige slachtof-
fer zijn.
De KUL heeft er daarbij vorig jaar

altijd op gewezen dat die studenten
van de verhoging van de inschrij-
vingsgelden niet echt het slachtoffer
waren, aangezien de meeropbrengst
aan de Sociale Sektor zou worden
doorgestort. Die principiële houding
dat de KUL niet echt meer inschrij-
vingsgeld nodig had en dat die enkel
gebruikt zou worden om de besparin-
gen in de Sociale Sektor te kompense-
ren, is na een jaartje blijkbaar versle-
ten geraakt. Want de rektor stelde dat
enkel de inhaalbeweging van vorig
akademiejaar aan de Sociale Sektor
was beloofd en niet alle volgende
indexeringen van de inschrijvingsgel-
den. Dat de Sociale Sektor nog de
kleine meeropbrenst van dit akade-
miej. 'ar kan krijgen, is vrij waarschijn-
lijk. Maar de uitlatingen van de rektor
lijken erop te wijzen dat men eraan
denkt de automatische doorstorting
van de indexeringen op te heffen. En
dat zou dan nog maar eens een
nadelige maatregel zijn voor de so-
ciale sektor. (BL)

over een andere didaktische metode gaat
- aan zijn ekwivalent wordt gekoppeld.
Er wordt met geen woord over de
maksimale studielast van een kurriku-
lum gerept.

De rektor vond een amendement in
die zin best aanvaardbaar. Opnieuw uit
vergadertechnische overwegingen wel-
licht, want gelukkig was er voorzitter
Vorlat van de Onderwijsraad om hem te
melden dat de vraag ook op Onderwijs-
raad was gesteld, en er evenwel niet op in
was gegaan. En met het statement dat de
KUL op het vlak van het diskussiëren
over studiebelasting een pionier is, en dat
men dezelfde ingesteldheid van de an-
dere universiteiten nog niet kan ver-
wachten, werd het studentenamende-
ment afgewezen.

KoUega's

wordt gedoceerd?

Voor een stuk wordt die bekommernis
van de studenten gesteund door de
akademische overheid. Op het ogenblik
dat een universiteit aan een studiepun-
tenstelsel begint te werken, moet het
principe datje bij een nieuwe studierich-
ting alles opnieuw moet beginnen
verlaten worden. Je kunt niet tegelijk
een studiepuntenstelsel promoten, en
intern schotten optrekken. En daarom
moeten persoonlijke argumenten van de
proffen ("mijn vak is toch wel beter dan
dat van mijn kollega") op eksamenkom-
missies worden bestreden. De rektor
stelde niet alleen voor de misbruiken
tegen te gaan, maar ook het vakkenaan-
bod te rationaliseren. Een bezuiniging,
en als er bovendien minder verschillende
vakken filosofie of statistiek zijn, is
onderlinge vergelijking en kQördinatie
makkelijker.

Op de eis van de studenten om de
koördinatie van vakinhouden van b0-
venaf op te leggen, en de autonomie van
de eksamenkommissie te beperken,
werd niet ingegaan. "Een vak staat toch
niet op zichzelf, er is toch ook de vrijheid
van de prof in kwestie. Het is toch
logisch dat niet alle vakken met dezelfde
titel dezelfde inhoud bieden." Het klas-
siek argument van de akademische
vrijheid dus, de noodrem om een
konsekwente houding op het laatste
ogenblik te ontlopen.

ting van de werken te bevelen. Hoeveel
keer dit gebeurt heeft geen belang, maar
er is een plafond van twintig dagen. Als
de stad daarboven gaat, kan de aanne-
mer schadevergoeding eisen.

Fanatiek
Deze argumenteert dit op het eerste zicht
wat eigenaardige beding door erop te
wijzen dat hij financieel gezien niet
anders kan. Hij heeft namelijk een lening
van honderd miljoen bij de bank staan
aan kredieten die hij binnen de periode
van een jaar moet opnemen. Eén jaar is
namelijk de termijn waarin de werken
moeten voltooid zijn. Dat is weinig,
zeker als je bedenkt dat hij in een eerder
opgestelde planning twee jaar de tijd
kreeg. Als de stad een beetje tegenwerkt
en de aannemer de kredieten niet tijdig
kan opnemen (omdat hij ze niet nodig
heeft) moet hij zware boetes betalen. Die
zou hij graag even met de opdrachtgever
- de stad - willen afrekenen. De stad
heeft dus alle reden om niet al te fanatiek
haar archeologisch erfgoed te laten
bestuderen. Daar is overigens nooit
gevaar voor geweest.

De stadsarcheologen mogen welis-
waar op de werken aanwezig zijn, maar
of ze iets zullen vinden is nog niet zo
zeker. Als de werken de grondlagen
onzichtbaar maken, kunnen geen perio-
des meer onderscheiden worden, wat
opgravingen zo goed als nutteloos
maakt. Maar volgens de aannemer is er
geen gevaar: de aardlagen worden maar
met anderhalve meter tegelijk verwij-
derd. De archeologen hebben dus alle
tijd, argumenteert men daar.
De archeologen zijn niet zo optimistisch.
Je zou kunnen denken dat ze even goed

Opgravingen op het Ladeuzeplein?

Verboden op de werf te konten
af zijn als met voorafgaandelijke wer-
ken: de twintig dagen krijgen ze nu even
goed en ze kunnen nu zelfs op verschil-
lende plaatsen graven. Het is nu echter
niet meer mogelijk op een archeologi-
sche manier te werken. De graafmachi-
nes die nu gebruikt worden zijn hele-
maal niet precies genoeg om de aardla-
gen intakt te laten.

Bovendien zijn de plannen van de
aannemer nauwelijks geruststellend te
noemen. Normaal zou eerst aan de rand
van het plein gegraven worden, zodat de
lagen principieel nog duidelijk te onder-
scheiden zijn. Maar de aannemer heeft
ook laten weten dat, als het meezit, het
hele plein ineens afgegraven wordt. En
dan wordt archeologisch onderzoek
onmogelijk. Tenslotte hebben de archeo-
logen nooit de zekerheid dat de stad hun
vraag om de werken te laten stopzetten
zal inwilligen.

Afvalput
De aannemer betwist dat de archeolo-
gen iets van belang zullen vinden. Het
plein is aloud en is voor zover hij weet
nooit bebouwd geweest. Misschien dat
onder de stadsmuur een afvalput gevon-
den wordt, maar meer zit er niet in. De
kennis van de archeologie van de
aannemer lijkt ons erg bescheiden. De
archeologen hoeven namelijk geen sen-
sationele ontdekkingen te doen om
belangrijke informatie te weten te ko-
men over het verleden van Leuven. Een
afvalput is een van de belangrijkste
informatiebronnen voor archeologen,
hoe vergezocht dat voor buitenstaanders
ook mag lijken.

Luc Janssens

Integenstelling tot wat werd
aangekondigd zullen er voorlo-
pig geen archeologische opgra-

vingen plaatsvinden op het Ladeu-
zeplein. Het schepenkollege vindt
dat alle voorrang moet worden
gegeven aan de bouw van een
ondergrondse parking. Dat bete-
kent niet dat er helemaal niet aan
opgravingen zal gedaan worden.
De stadsarcheologen kunnen vra-
gen om het werk voor drie weken
stop te zetten bij het eerste spoor
van een oudheidkundige vondst
van belang. Maar ook daar zit een
addertje onder het gras.
In Veto I kon je lezen dat de stadsarcheo-
logen na de opgravingen op de Patria-
parking niet lang zouden moeten wach-
ten op een nieuw projekt. De lang
aangekondigde Ladeuzeparking komt er
uiteindelijk toch en de twee vrouw
sterke archeologische dienst van Leuven
zou drie weken de tijd krijgen om een
stuk van het vrijgemaakte Ladeuzeplein
te onderzoeken. Onder het plein liggen
namelijk de resten van de oude vesting-
muur (een overblijfsel daarvan is nog te
zien in het stadspark). De archeologen
zouden versterkt worden door studen-
ten, voor wie het een goede praktijkerva-
ring zou geweest zijn.
Maar het schepenkollege besliste er

anders over. Om de werken te laten
..-opschieten (de Ladeuzeparking is een
oud projekt en men wil het nu eindelijk
uitvoeren) zag men af van opgravingen
vóór de werken. Wel mogen de stadsar-
cheologen de werken bezoeken, en als ze
iets vinden mogen ze vragen de stopzet-
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Nog altijd teveel krukjes leeg in 't Stuc. Maar weldra stukken voller, met eindelijk echt populistische muziek.
(Foto Hendrik Delagrange)

Het Stuc als kultuurkafee

"Wij moeten een alternatief blijven"
Hetgaat weer goed met het Stuc. Terwijl het Studenten

Cultuurcentrum zich vorig jaar tot aan de nek in een malaise
bevond (de programmatoren werden de laan uitgestuurd, de

verwijten van populisme enerzijds en elitarisme anderzijds waren niet
uit de lucht, de sfeer was over heel de lijn zoek) wijst een en ander erop,
dat die neerwaartse trend werd omgebogen: de nieuwe programmatie
is veelbelovend van start gegaan en het kafee, de plaats bij uitstek die
een beeld van het Stuc weergeeft, heeft ook wat in zijn mars voor dit
seizoen. Daarover had Veto het met barbeheerder Mark Debroey.

Als het Stuc een kultureel centrum voor
studenten wil zijn, dan ligt het voor de
hand dat het daaraan verbonden kafee
een kultuurkafee moet zijn. Meteen
werpt zich de vraag op, hoe zulk een
identiteit kan worden hard gemaakt.
Met andere woorden: waarin verschilt
een ku\luurkafee van een 'gewoon' ka-

fee?
Toen Mark Debroey op I augustus

van dit jaar barverantwoordelijke werd,
heeft hij zichzelf een bepaalde strategie
opgelegd. Hij wou het kafee een andere
funktie geven dan die, die het de
voorgaande jaren had. In de eerste plaats
dient dan te worden gesteld, dat de bar

KRUISWOORDRAADSEL
Het Veto-kruiswoordraadsel wordt steeds populairder. Overal zie je studenten
gebogen over onze puzzel: in de Alma, de fakbar, het kafee, misschien zelfs bij
jou op kot. Ze zijn nochtans niet echt gemakkelijk. Wist je bijvoorbeeld dat het
Ind. zonnescherm in de opgave van vorige week een klee was? Dirk Gommers
uit de Schapenstraat wel en die mag dan ook een spannende misdaadomnibus
van Dick Francis bij ons op de redaktie komen afhalen. En nog zijn we niet
door onze voorraad boeken heen. Voor de inzenders van onderstaande puzzel
houden we een nagelnieuwe novelle van Willem Brakman - in 1981 winnaar
van de PC Hooftprijs - achter de hand.
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Horizontaal - I. Mannelijk exkuus 2. Ramadan - vriend 3. Boom -
mestkruiwagen 4. Drukmateriaal 5. Bergkristal 6. Pure - laatstleden
7. Zilver - loflied - lengtemaat 8. Beoordelende 9. Uitroep - hij -
buskruit 10. Schakelnet - luitenant.

Vertikaal - I. Cessie 2. Rabat - heers 3. Bepaling van het
goudgehalte 4. Afkorting van "Rijke Tist" - onwetendheid 5. Heen -
waterzucht 6. Voegwoord - zink - bijwoord 7. Gooi - plaàts in
Nederland 8. Konventie - niet gaarne 9. Larve - nobel 10.
Meisjesnaam - waakzaam

Chantant
Het eerste waar Debroey werk van wil
maken, is het wegwerken van de drem-
pel tot het Stuc. Het kafee wordt nog
teveel beschouwd als de fakbar van
Politika (omdat die fakulteit zich vlakbij
bevindt), en dat ten onrechte. Het is
natuurlijk niet eenvoudig taaie vooroor-
delen als deze weg te werken. "De weg
naar de bar," zo stelt Debroey, "is nu nog

Af,· jrfJ\ SPECIAAL VOOR STUDENTEN
~~ tW~ ~ universit.itofhogere IChool .
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zoek. Maar men kan hem vinden door
het Stuc te profileren met bijvoorbeeld
kafee chantants, met een goeie foyer die
het publiek dat uitsluitend voor de
voorstellingen komt, ook op andere
momenten kan aanlokken."
Met dit voor ogen wil de baranimatie

van het Stuc dit seizoen twee tot vier
keer per maand een kafee chantant
brengen. "Om de mensen te doen komen
moet de bar attraktief worden gemaakt,
gezellig, met meer uitstraling. Een kafee
chantant dat in samenhang met films
wordt gebracht wil de herinnering rek-
ken. Die blijft groter als je achteraf nog
live-muziek kunt horen. Bovendien is
het dan gemakkelijker om na de film nog
wat na te praten, en daar heeft men toch
behoefte aan." Aansluitend bij enkele
terrasfilms vonden twee weken geleden
de eerste kafee chantants plaats -
overigens met veel sukses. Zo werden na
de projektie van Some like iJ hot door
Terry Devos liedjes van Marilyn Mon-
roe ten gehore gebracht.
De baranimatie wilw breed mogelijk

werken. Er zullen ook kafee chantants
komen die los staan van de artistieke
programmatie. Daarbij wil men zoveel
mogelijk genres aan bod laten komen,
gaande van gitaarrock over jazz tot
klassieke muziek. "En wat ook moet
kunnen," aldus Debroey, "is literatuur
als vorm van baranimatie. Voor februari
volgend jaar plannen wij een poëziedrie-
daagse met een aantal bekende na-
men."
Vorig jaar werd geprobeerd, de bar

een bijkomend kachet te verlenen door
elke maand een kunstenaar de muur te
aten dekoreren. "Dat is een beetje
tegengevallen. Er waren er hele goeie bij,
maa. soms was het wel moeilijk om een
hele maand tegen bepaalde dingen aan te
kijken." Daarom zijn nu een aantal
kunstenaars in de weer om een blijvend
werk te maken, dat binnenkort de grote
muur zal sieren. "Het zal vrij groot zijn,
iets driedimensionaaIs, vervaardigd uit
ruw metaal en glas, tegelijk neutraal en
toch in de kijker vallend."

Polyvalent
Als er één element is dat in grote mate
het beeld bepaalt dat men van een kafee
heeft, dan zal het de muziek wel zijn. Het
Stuc nu werd doorgaans verweten, enkel
extreem alternatieve dingen te brengen.
De laatste tijd echter hoort men hier en-
daar klagen over het te populistisch
worden van de muziek. Gaat het Stuc de
kommerciële toer op om een groter
publiek te bereiken?
Debroey antwoordt ontkennend. Hij

geeft toe dat de muziekprogrammatie
zich, zoals alles wat met het kafee te
maken heeft, in een overgangsfase be-
vindt, maar van een kommercialisering
is geen sprake. Het afgelopen seizoen
werden onder de vorige barbeheerder
een aantal platen verkocht om plaats te
maken voor een CD-speler. Op die

manier zijn onherroepelijk een aantal
dingen verloren gegaan, hoewel de
CD-markt zeer groot is en heel veel
zonder problemen kan vervangen wor-
den. De aankoop- en programmatiestra-
tegie is dan ook niet veranderd. "Wij
proberen zowel tappers als klanten erin
te betrekken. Daarbij willen wij w
polyvalent mogelijk programmeren, met
goeie muziek die binnen de lijn van het
Stuc past. Het is de bedoeling 's middags
zo licht mogelijk te blijven, zodat de
muziek niet storend zou zijn maar deel
rou uitmaken van het interieur. 's Mid-
dags komt trouwens niemand naar de
muziek luisteren. ln de namiddag en
's avonds wordt er meer doelgericht
gedraaid, maar de tappers hebben wel
een zekere vrijheid."
Het is precies die vrijheid, die nog zo'n

beetje een probleem vormt. Wie het Stuc
in september vaak bezocht kon merken
dat de muziek die men te horen kreeg
vrij eenzijdig was. "Op dat punt," aldus
Debroey, "moeten nog duidelijke afspra-
ken worden gemaakt. Het is voor de
tappers niet gemakkelijk de boel te laten
draaien én ook nog goeie muziek te
brengen." Wat de aankoop van nieuwe
muziek betreft, kunnen klanten overi-
gens altijd suggesties doen. Debroey wil
eerst een stevige CD-basis aanleggen en
zich daarna pas enkele 'buitenstapjes'
permitteren. Hij merkt daarbij op dat er
vorig jaar net iets te veel buitenstapjes
waren. De slinger moet ergens in het
midden kunnen hangen. De muziek
moet zowel dekoratief zijn, als iets waar
je naar kunt luisteren.

Een laatste punt betreft de koncerten.
Omdat er in de zaal geen meer gespeeld
mogen worden (naar verluidt omdat het
dan een nogal vuile boel wordt), zou de
bar die funktie kunnen overnemen.
Omdat de animatie afhankelijk is van de
kas van de bar, werd even gevreesd dat er
soms entreegeld rou moeten gevraagd
worden, maar uiteindelijk zouden alle
evenementen gratis kunnen worden bij-
gewoond. Zo kunt u vanaf november
ook elke rondagnamiddag een piano-
koncert bijwonen. Zowel klassieke mu-
ziek als jazz en easy Iistening komen
daarbij aan bod. En de Einddag (nog ver,
zo ver), zo belooft Debroey ons, die zal
groots worden.

Johan Reyniers
Christophe Huygens'
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nog worden opgevat als vaststaand, alle
tijdstippen worden door elkaar gehas-
peld en zijn konstant fluktuerend. Duras'
werk getuigt dan ook van absolute
konsekwentie: haar oeuvre is nooit af
maar moet worden gezien als een
'onophoudelijke beweeglijkheid'.

Johan Reyniers

":l _. "
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Een type-voorbeeld van die vereniging is
de incestueuze broer-zus-relatie in een
film als Agatha. Hun verhouding is er
geen van verliefdheid, maar van pure
liefde.

KVHV organiseert taalwedstrijd

In de geest van Simon Stevin

Stuc brengt Marguerite Duras

Kijk maar: je ziet niet wat je ziet

problematiseren. Het beeld wordt daar-
bij ten val gebracht, hetgeen tot uiting
komt in het zogenaamde spiegelmotief:
"de spiegel trekt de verschijning van het
beeld in twijfel en keldert zijn reële
waarde. Deze keldering heeft plaats
omdat de spiegel het beeld weigert te
reflekteren wals het zich aandient." Die
spiegel symboliseert immers de verdub-
beling en toont het beeld als een
'afwezigheid' .
Die afwezigheid in .het beeld, zo

stellen kritici als Ishagpour en Blanchot,
wordt verzekerd door de stem. Er is een
voortdurende slingering tussen aan- en
afwezigheid, tussen verschil en onver-
schilligheid: de totale diskrepantie tus-
sen tekst en beeld zorgt er voor, dat wat
door het beeld niet kan worden getoond,
door de stem wordt aangebracht. Die
stem profileert zich, in tegenstelling tot ;
het beeld, als 'aanwezigheid'.

Begeerte
De weigering van Duras om het beeld te
representeren dient men te beschouwen
als een uiting van de negatie van de
wereld, van een zucht naar het rituele,
De technische procédés die Duras aan-
wend verlenen aan haar films een bezwe-
rende, magisch-divinatorische dimensie.
In dit opzicht is ook het steeds aanwezige
verlangen naar de (absolute, maar on-
vervulbare) liefde een "meer algemeen
verlangen naar de puurheid van het
rituele." Liefde vernietigt de gegeven
realiteit, de wereld.
Duras ziet de samenleving als een

netwerk van mogelijke relaties tussen
individuen. Het individu nû beeft een
tweevoudig verlangen: het wil zich van
de gemeenschap onderscheiden, én het

Tijdens een groots opgezette perskonfe-
rentie in het IPC te Brussel vorige week
(die helaas een minder groots verloop
kende wegens de zeer matige belangstel-
ling die de pers aan de dag legde) stelde
het KVHV dat het met deze wedstrijd
niet de bedoeling heeft het Nederlands
uit te zuiveren. "Wij nemen taalkundig
geen enkel standpunt in. Een wedstrijd
als deze is kunstmatig en wij geloven
niet, dat je op zo'n manier de taal kunt
beïnvloeden." Het opzet is immers zo
gekozen, dat de wedstrijd voor een groot
publiek toegankelijk rou zijn. Men
diende dus een relatief eenvoudige op-
dracht te formuleren, die daarenboven
nog een zeker spelkarakter had.
Het KVHV is zich er van bewust, dat

de keuze van het tema "zich tot heel wat
diskussie leent." Het is echter hun wens,
dat de wedstrijd de fierheid voor de
eigen kultuur kan aanwakkeren en een
openheid voor andere kulturen mee-
brengt. In die geest zou dan ook gewerkt
moeten worden.

Arbitrair
Het KVHV hield rekening met de voor
de hand liggende vraag in welke mate
het zinvol is alternatieven te bedenken
voor zeer frekwente Engelse woorden
als 'computer' en 'match'. Zij geven er
dan ook de voorkeur aan, dat de
deelnemers rouden zoeken naar alterna-

verlangt naar een zekere vereniging. Die
dualiteit vindt men terug in alle persona-
ges die Duras ten tonele voert.
Bij het ontstaan van de begeerte raakt

het individiu ontwricht: de band met de
wereld wordt in de war gebracht en de
identiteit gaat verloren. Dit verlies leidt
tot een algemene desindividualisering
van het personage, die uitmondt in een
totale inertie. De personages in Duras'
films, gekwetst als zij zijn door de
onvervulbaarheid van hun verlangen,
worden gekenmerkt door passiviteit en
onverschilligheid.
Duras wil een wereld kreëren die

tegengesteld is aan die van de inertie. In
dat universum staat de begeerte centraal.
Deze drukt ook weer een verlangen uit,
namelijk dat van de mytische eenmaking
van de wezens in een absolute extase.

Gisterenavond ging het Stuc van start met een grootse retrospek-
tieve van het filmisch werk van de Franse schrijfster en cineaste
Marguerite Duras. Omdat haar films door de hoge graad van

abstrahering nogal moeilijk in de markt liggen, heeft men er goed aan
gedaan de projekties van een aantal lezingen en inleidingen vergezeld te
laten gaan. En speciaal voor deze retrospektieve schreef Elke Derycke
een boekje.
Het is niet gemakkelijk om op een
bevattelijke manier zinnige dingen te
vertellen over Duras' films. De literatuur
die men over haar werk kan raadplegen
is dan ook vaak zo duister als een pot en
enkel begrijpelijk voor wie reeds in niet
geringe mate weet heeft van de eigenaar-
digheden die haar produkten kenmer-
ken.
De tekst van Elke Derycke is wat dat

betreft geen uitzondering. Wie het essay
leest vooraleer hij met Duras te maken
krijgt, wordt gekonfronteerd met een
wereld waar geen touw aan valt vast te
knopen. Na het zien van een film van
Duras kan de tekst evenwel zeer verhel-
derend werken. Het is immers zo dat
men pas na grondige reflektie toegang
krijgt tot het eigenzinnige universum dat
in haar werk wordt uitgespreid. Een
essay waarin enkele krachtlijnen uitge-
werkt worden is dan ook geen overbo-
dige luxe.

Realiteit
Elke Derycke is .romaniste en schreef
eerder al een proefschrift over Duras. In
haar gisteren voorgestelde boekje kon-
centreert zij zich op drie aspekten van de
durasiaanse film: het paradoksale karak-
ter van het beeld en de weigering van het
beeld om de realiteit voor te stellen, de
artikulatie en de onbepaaldheid binnen
het beeld, en tenslotte de tijd en ruim-
te.
Het onkonventionele karakter van

Duras' films wordt in sterke mate
bepaald door de beelden die men te zien
krijgt. Duras weigert pertinent de reali-
lA&.1.wij die kenDen., weer te geven.
Deze konstante in haar werk is er op uit
het zichtbare van het alledaagse leven te

Beweeglijk
Alleen al de eerder vernoemde diskre-
pantie tussen woord en beeld maakt
duidelijk, dat ruimte en tijd in Duras'
films een problematisch karakter heb-
ben. De verschillende dimensies binnen
de tijd worden niet van elkaar onder-
scheiden. Ook dit is een aspekt van de
weigering, de realiteit wals hij wordt
ervaren, voor te stellen.
Ruimte en tijd worden dan ook

getypeerd door negativiteit. De omge-
vingen zijn vage, niet afgebakende ter-
reinen, uitgestrekt en verlaten (ruïnes of
leegstaande huizen wals in Son nom de
Venise) en vormen de plaatsen, waar de.
personages voortdurend op zoek zijn,
ronder houvast, verloren in een leegte.
De tijd wordt daarbij vergeten en
genegeerd. Op die manier komt de
aandacht op het moment te liggen, dat
alle tijdservaringen bundelt. Niets kan

lOT
De Internationale van Oorlogstegen-
standers houdt op zaterdag 5 november
haar tweejaarlijkse vredeskonferentie.
Jan Turf; aktief in de vredesbeweging,
geeft een analyse van de beweging
vandaag. Tijdens de konferentie zullen
werkgroepen zich bezig houden met
tema's als kernbewapening in Europese
havens en zeeën, gevechtsvliegtuigen,
geweldloze weerbaarheid, sociale verde-
diging als logisch alternatief en de
Internationale Vredesbrigades. Meer in-
formatie is verkrijgbaar op het lOT, Van
Elewijkstraat 35, 1050 Brussel.

Japan
vervolg van p. I

en het levensbeschouwelijke gewicht
van dat werelddeel met drie miljard a' "
inwoners is enorm en groeiende. Hindi is m de honderdste verjaardag van hun studente~1?la.d Ons Leven
de derde, Arabisch (samen met Bengaals eer tromgeroffel ~egeve~ en aldus d~ publicitaire molen wat
en Russisch) de vijfde meest gesproken harder te doen draaien, pakt het Katholiek Vlaams Hoogstuden-
taal op aarde. Alleen al in België wordt. ten Verbond (KVHV) uit met een heuse 'taalwedstrijd', die open staat
veel Arabisch gesproken; om dezelfde voor alle Vlaamse jongeren tussen 12 en 25 jaar. De wedstrijd, die de
reden wordt de oprich~ing van een naam Simon Stevinpenning meekreeg, bestaat uit het fabriceren van
leerstoel Turks wel erg dring~.nd. En als 'goede Nederlandse alternatieven' voor Engelse leenwoorden. Bespeuren
om onze woorden kracht biJ te zetten .... . ?
wint de Egyptenaar Nagib Mahfuz de WlJ hier een herleving van het dood en begraven gewaande punsme.
Nobelprijs voor Literatuur. Eigenlijk
vereist de ontwikkeling in de wereld dat
het departement meteen tien mandaten
erbij krijgt.
Er is zeer waarschijnlijk ook een

strategisch aspekt aan de oprichting van
het Japan-Instituut. Men verwacht dat
de afdelingen oriëntalistiek van Gent en
Leuven vroeg of laat tot één afdeling
herleid of verenigd zullen worden. Wie
dan het meest infrastruktuur op poten
heeft staan, maakt de beste kans om deze
toekomstrijke sektor naar zich te trek-
ken.

Koen Eist

Songfestival
Na het grote sukses van vorig jaar wordt
nu reeds de zevende uitgave van het
Interfakultair Songfestival voorbereid.
Traditiegetrouw zal het Interfakultair
Songfestival doorgaan tijdens de half-
time-week, dit is op I februari 1989. Wil
jij met een groep jouw fakulteit vertegen-
woordigen, neem dan kontakt op met
jouw kringpresidium en de Werkgroep
Songfestival, Maarten De Moor, Plein-
straat 28, 3030 Heverlee, telefoon
23.52.37 of Landbouwkring, Mincke-
lersstraat 28, 3030 Heverlee, telefoon
22.08.35.

tieven voor nog niet ingeburgerde leen-
woorden, waarvoor geen Nederlands
ekwivalent bestaat. Men wil op die
manier de aandacht vestigen op het
probleem van de vervreemding van de
eigen taal: de mensen weten niet meer
dat er alternatieven zijn, of kunnen
gevonden worden. Vertrekkend van het
arbitraire spelkarakter, zo stellen de
organisatoren, rou dan misschien een
diskussie kunnen ontstaan over de weg
die het Nederlands op moet in verband
met vreemde woorden.
Het is ronder meer duidelijk, dat dit

laatste in tegenspraak is met de eerder
geponeerde stelling, dat het KVHV met
deze wedstrijd geen taalkundig stand-
punt wenst in te nemen. Het lijkt niet erg
waarschijnlijk dat de hoop van de
organisatoren, dat "een brede maat-
schappelijke diskussie mag ontstaan over
de betekenis, de zin en de onzin van het
gebruik van vreemde woorden in onze
taal en over aspekten die er bij horen,"
geen uitdrukking is van een min of meer
bewust streven naar een 'zuiverder'
Nederlands. En zelfs al is dat niet het
geval, dan dient men zich de vraag te
stellen in hoeverre een wedstrijd als deze
niet averechts kan gaan werken op de
diskussie die nu wordt gevoerd in
verband met de standaardisatie van het
Nederlands.
Het purisme, dat in Vlaanderen voor-

al een reaktie tegen het Frans was en
woorden als 'schoolhoofd' in de plaats
van 'direkteur' wou stellen, heeft niet
meteen tot een betere Nederlandse
standaardtaal geleid. In plaats van ga-
ranties te bieden voor een eigen taal
levert het vaak niet meer op dan een
blijvende taalonzekerheid. Daarenbo-
ven biedt het geen perspektief op één
enkele Nederlandse standaardtaal: het
staat de vorming ervan in de weg als aan
de andere kant van de grens niet een

gelijkaardige aktiviteit aan de dag gelegd
wordt. Een eigen en aparte taal is in de
komplexe wereld van vandaag overigens
niet langer een eis: bewuste (nationalisti-
sche) differentiatie maakt plaats voor
assimilatie, die tegemoet komt aan de
groeiende internationalisering. Het door-
voeren van een zuivering tegen de
momenteel vrij sterke Angelsaksische
invloed is dan ook niet echt opportuun.
En als men persé de rijkdom van de
eigen taal wil blootleggen zijn er vast nog
wel andere mogelijkheden dan die, die
bij jongeren in volle taalontwikkeling
een onzeker taalgevoel tot gevolg kun-
nen hebben. De wedstrijd staat immers
open voor mensen vanaf 12 jaar, en er

zal dan ook wel duchtig naar het
(katoliek) middelbaar onderwijs worden
geknipoogd.
Tegenover dit alles staat dan wel weer,

dat de invloed van purisme in veel
gevallen verwaarloosbaar moet worden
genoemd, en dat een absoluut afwijzen
van elke puristische aktiviteit ook niet
altijd even gerond is: een taal mag ook
nog wel een beetje van zichzelf bewaren
en een al te grote overwoekering vermij-
den.

Ijdelheid
TOen Simon Stevin in de zestiende eeuw
een aantal (ongetwijfeld handige) verta-
lingen knutselde voor wetenschappelijke
en spraakkunstige termen (denk aan
'driehoek', 'voornaamwoord'), was het
hem bittere ernst. Het nationalisme
vierde toen hoogtij en de taal gold als een
schitterend voorbeeld van eigenheid.
"De geest van Stevin," zegt het KVHV,
"kunnen we moeilijk bijtreden." Waar-
om werd de wedstrijd dan naar hem
genoemd? De organisatoren willen een
hulde brengen aan iemand die "zijn
eigen principes materieel gestalte gaf' en
die door zijn inspanningen unieke woor-
den aan onze taal heeft toegevoegd.
"Bovendien," zo gaat het KVHV verder,
"streelt iemand als Stevin de ijdelheid en
het kleine beetje chauvinisme. Hij schept
aandacht voor de vele mogelijkheden
van het Nederlands."
Dat is allemaal goed en wel, maar de

tegenstrijdigheden zijn ook hier weer
van de partij en de al eerder opgeworpen
vragen blijven. Het 'waarom' van deze
wedstrijd is onduidelijk geformuleerd en
ruikt al te zeer naar een al dan niet
bewuste neiging tot een overbodige
taalzuivering. Als je dan bedenkt dat
aktiviteiten als deze in vroeger jaren heel
wat in gang hebben gezet dat nu nog
voortduurt (zijn het nu 'punaises' of
'duimspijkers'?), dan is het wel even
huiveren. Of had je soms zin om
binnenkort te struikelen over de vraag:
'roadbook' of 'wegvindertje'?

Johan Reyniers
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worden toegewezen door een selektie-
kommissie. Zij vergelijkt de sollicitaties,
dat wil zeggen de studieresultaten tijdens
vroegere studies, de reputatie en kwali-
teit van de instelling waar de kandidaat
vandaan komt, de motivatie van de
student, ja zelfs aanbevelingsbrieven van
professoren worden in rekening ge-
bracht.
Lamberts: «Men kan zich inschrijven
voor dit programma als men ergens een
onderscheidingsniveau in zijn studiere-
sultaten haalt, gemiddeld zowat, Maar
dat is niet eksklusief; het kan ook van de
personaliteit van de kandidaat afhangen.
We proberen dat zo'n beetje op zijn
Amerikaans te doen, op basis van
studieresultaten, maar ook op basis van
het profiel van de student. Daarom moet
de kandidaat een curriculum vitae mee-
sturen. En in een Amerikaans curricu-
lum vitae is niet alleen plaats voor
studieresultaten, maar ook voor hobby's,
engagement in studentenaktiviteiten, in-
ternationale belangstelling, ambities,
noem maar op»

Programma European Studies

Prijzig prestige
Onze universiteit is sinds dit akademiejaar drie nieuwe interna-

tionale postgraduaatsopleidingen rijker. De eerste twee zijn de
programma's 'Artificial Intelligence' en 'Physies of Microelec-

tronies and Material Science'. Daarnaast is er hoofdzakelijk vanuit de
Fakulteit Letteren en Wijsbegeerte een programma 'European Studies'
ingericht. Acht Belgen, acht niet-Belgische Europeanen, een zevental
Amerikanen en een negental Aziaten gooien zich ten volle op de
Europese 'etniciteit'.

Het programma European Studies is
àlvast pompeus ingezet. Voor de ope-
ningsles is minister Tindemans aange-
trokken. Het gebeuren werd zelfs door
twee studenten uit het Lemmens-insti-
tuut muzikaal opgeluisterd. Tindemans
bracht voor die gelegenheid een welge-
meende uiteenzetting omtrent de Euro-
pese identiteit. Krachtlijn was de stelling
dat de Europese identiteit niet in verdra-
gen gedefinieerd moet worden, maar dat
die identiteit wordt gemaakt door wie op
basis van de verdragen dag na dag aan de
Europese integratie meewerken. Als
iemand het kan weten, is het Tindemans
natuurlijk. Nu weten de studenten Euro-
pean Studies dat alvast ook.

Troeven
Want de vraag die een argeloze toe-
schouwer zich bij al dat Europees gedoe
meteen stelt, is de vraag naar het
waarom. Wat is de bedoeling van dit
alles? Wat biedt men die dertigtal
post-graduaatsstudenten precies aan ? En
wat moeten zij straks met European
Studies doen?

Professor Emiel Lamberts, historikus
en koördinator van het European Stu-
dies-programma, verkiest de vraag
enigszins om te keren. Niet zozeer de
vraag wat de KUL aan die studenten aan
te bieden heeft, maar de vraag wat de
KUL er zelf aan kan hebben, staat
centraal. Want het is in de eerste plaats
de bedoeling een paar troefkaarten van
de KUL naar een internationaal publiek
toe uit te spelen, met het oog op de
internationalisering van de universiteit.
Net als alle andere universiteiten, pro-
beert Leuven zijn internationale dimen-
sie uit te bouwen. En onze universiteit
heeft daarbij een paar troeven: het
imago een oude en respektabele univer-
siteit te zijn en de ligging van Leuven, zo
dicht bij de hoofdstad van Europa.

Lamberts: «Wat wij willen bieden op
een markt die blijkbaar toch aanwezig is
- en zelfs uitdeint - dat zijn de zaken
waar we in Leuven sterk in zijn,
namelijk de humane wetenschappen.
We hebben de laatste twintigjaar aan de
KUL een sterke ontwikkeling gekend
van de biomedische en van de exakte
wetenschappen. Je zou kunnen zeggen
dat die hun achterstand hebben inge-
haald, want Leuven was op het eind van
de negentiende eeuwen in de loop van
de twintigste eeuw vooral gekend voor
de humane wetenschappen. Een interna-
tionaal aanbod op het onderwijsvlak in
de humane wetenschappen, dat zat er de
laatste twee decennia niet echt in.

Behalve misschien in de teologie en de
filosofie, waar we wel een zeker aanbod
hebben»
. «De bedoeling is evenwel om meer
aan te bieden. De ambitie was niet een
all-round-opleiding aan te bieden rond
Europese integratie of zo. Dat kan elders
ook gebeuren. De bedoeling is terug te
vallen op onze sterkste onderzoeks -en
onderwijspunten.»

Breukvlak
Zo zijn de initiatiefnemers op het begrip
'etniciteit' gestoten. Vanuit de ligging op
een breukvlak van Romaanse en Ger-
maanse kulturen, heeft het onderzoek in
de humane wetenschappen zich al tien-
tallen jaren lang in verschillende discipli-
nes toegespitst op 'etniciteit'. En gezien
de meeste Leuvense professoren meerta-
lig zijn, dacht men dat de KUL de meest
geschikte universiteit was om een inter-
disciplinair komparatief programma aan
een internationaal publiek aan te bie-
den.

De aandacht is toegespitst op de
etnisch-kulturele verscheidenheid in Eu-
ropa. Vanuit verschillende disciplines
(antropologie, linguïstiek, politologie, ...)
wordt die verscheidenheid in kaart
gebracht. Er wordt gezocht naar de
weerslag van die verscheidenheid op de
Europese samenleving, op haar struk-
tuur, op haar kultuur. En dan is het
overstijgen van de verscheidenheid met
de eenwording van Europa een voorlo-
pig derde aspekt. Voorlopig, want het i
de bedoeling het programma na een
tweetal testjaren verder uit te bouwen
met een levensbeschouwelijke kompo-
nent. Hetzelfde stramien zou namelijk
toegepast kunnen worden op de reli-
gieuze en levensbeschouwelijke ver-
scheidenheid in Europa, een ander sterk
onderzoeksdomein aan de KUL.

Folders
Toen het programma European Studies
vorig akaderniejaar ter goedkeuring op
de Akademische Raad kwam, werd die
totale afwezigheid van bijvoorbeeld filo-
sofische vakken trouwens opgemerkt en
- aangezien men op de Akademische
Raad van de verdere plannen met het
programma niet op de hoogte was -
werd die afwezigheid van levensbe-
schouwelijke vakken er ook erg vreemd
bevonden. Helaas, de informatiefolders
voor het programma waren vóór de
goedkeuring al in de Verenigde Staten
verspreid, en dus moesten de leden van
de Akademische Raad hun opmerking
inslikken.

Germania
• Wo 19/10: 1ste liC.-avond.
• Ma 17/10 tot vt 21/10 in de namiddag:
toneelabonnementen te verkrijgen op de
permanentie.

VTK
• Do 20/10: Manhattan-TD.

LBK
• Wo 19/10: exkursie Clovis-Matton
(zaadsetektiebedrijf), vertrek 13.30 u aan
de fakbar. Inschrijven bij Maria. Kodex
meebrengen.

• Wo 19/10 om 20.00 u: filmavond rond
Mickey Rourke in De Gnorgl, toegang
gratis: Angel Heart, Rumble Fish en even-
tueel 9 1/2 Weeks staan geprogram-
meerd.

• Do 20/10 om 19.00 u: Schaatsavond
voor 1ste kan. Vertrek aan De Gnorgl.

• Do 20/10 om 20.00 u: LlWP-avond over
Zimbabwe in de fakbar van het Landbou-
winstituut. Spreker: Rik Samijn. Toegang
gratis.

• Do 20/1 0 om 20.00 u: Videovoorstelling
revue 1988 in M.06. Alle betrokkenen zijn
welkom.

LLK
• Di 25/10 om 21.00 u: TD in Blauwe
Schuit, inkom 60 BF.

Politilrn
• Do 20/10 om 20.00 u: "Politika op losse
schroeven"-TD in de Lido, inkom 40-60
BF.

Die haast is enigszins te begrijpen,
want het programma richt zich in de
marge wel tot enige eigen studenten,
maar zoekt vooral een buitenlandse
schare studenten naar Leuven te lokken.
Studenten die zich vertrouwd willen
maken met Europa. Amerikaanse stu-
denten bijvoorbeeld die een doktoraats-
verhandeling voorbereiden rond een
Europese problematiek. Blijkbaar heeft
men vooral die Amerikaanse studenten
op het oog, wellicht vanuit de weten-
schap dat je in de Verenigde Staten voor
een doktoraatsopleiding nog onderwijs
moet volgen.

Strijk
Die belangstelling voor buitenlandse, ja
zelfs vooral niet-Europese studenten
heeft ook een financieel kantje. De

laag inschrijvingsgeld»
«We zitten gewoon met een pro-

gramma dat niet gesubsidieerd kan
worden door de Belgische overheid, dat
nauwelijks subsidies kan ontvangen, dus
moet dat programma op een of andere
wijze gefinancierd worden. De universi-
teit kan haar beschikbaar potentieel daar
op zekere hoogte in investeren, maar ook
dat heeft zijn grenzen. Dus moet er een
aanvullende bron van inkomsten zijn: de
inschrijvingsgelden. En daarin hebben.
we dus heel pragmatisch rekening ge-
houden met habitudes,»
Voor dat vele geld krijgen de studenten
European Studies ongetwijfeld een in-
houdelijk vrij stevig programma. Dat
moet toegegeven. Bovendien is niet voor
het klassiek Belgische onderwijssysteem
met hoorkolleges gekozen, maar voor

ALIBI'S ZOEKEN
Elke universiteit probeert via haar
onderwijs en (vooral) onderzoek in-
ternationale faam te verwerven. Een
universiteit moet dat doen. internatio-
nale bekendheid betekent immers
interessante kontakten, uitwisseling
van ideeën, samenwerkingsakkoor-
den, enzovoorts. Met de postgra-
duaatprogramma's die de KU Leu-
ven op stapel heeft staan, probeert
ook zij een internationaal publiek te
lokken. Dat zoeken naar meer inter-
nationale bekendheid kan echter geen
alibi zijn om eender wat voor maatre-
gelen of modaliteiten voor zulke
programma's te rechtvaardigen.

Naar opzet en organisatie zijn de
programma's 'Artificial Intelligence',
'European Studies' en 'Physics of
Microelectronics and Material Scien-
ce' vrijwel identiek. Hun inhoudelijke
opvulling is uiteraard verschillend.
Toen de nieuwe programma's verle-
den jaar op Akademische Raad ter
sprake kwamen, was die inhoud nog
zeer vaag. Van studentenzijde werden
dan ook vooral vragen gesteld naar de
organisatorische kant van de postgra-
duaten. Zo zijn er de inschrijvingsgel-
den. Europeanen moeten 1250 ecu
betalen, anderen 2500 Ecu. Dié geI-
den zouden zo hoog liggen omdat op
die manier een deel van het pro-
gramma gefinancierd kan worden en
bovendien "is het zo de gewoonte" in
bijvoorbeeld de Verenigde Staten.
Alleen moeten de Belgische studenten
in de praktijk. het gewone inschrij-
vingsgeld betalen en komt het meren-
deel van de buitenlanders naar hier
met een beurs.

Dat de Belgen 15.000 frank in-
schrijvingsgeld moeten betalen wordt

bij 'European Studies' gemotiveerd
door de sociale achtergrond van de
Belgen, bij 'Artificial Intelligence'
zouden zij een beurs krijgen van de
KU Leuven. Eigenlijk zijn dit ge-
woon alibi's om de EEG-richtlijn te
omzeilen die aan Europese universi-
teiten oplegt aan EEG-burgers het-
zelfde inschrijvingsgeld te vragen. En
door de talrijke beurzen aan buiten-
landers komt van de financiering van
het programma via inschrijvingsgel-
den ook al niet veel terecht. De unief
zal dus zelf heel wat moeten afdok-
ken, wil ze haar prestigeprogramma's
draaiende houden. Terwijl er niet eens
voldoende geld is om de eigen eerste
en tweede cyklusprogramma's fat-
soenlijk uit te bouwen. Die hoge
inschrijvingsgelden zijn eigenlijk dan
ook alleen maar bedoeld als een
imago naar de buitenwereld toe: op
programma's met 'slechts' 15.000
frank inschrijvingsgeld komen im-
mers geen Amerikanen af.
En vooral om die Amerikanen

blijkt het te doen te zijn. Want van
reklame voor de programma's in
Zuid-Amerika of Afrika is er geen
sprake, dat trekt het peil van het hele
zaakje maar naar beneden. Nu kan
niet ontkend worden dat het niveau
van de programma's hoog ligt. Ten
dele ligt dat aan de onderwijsvormen.
Alleen kan je je afvragen waarom
interessante doceervormen als semi-
nar-onderwijs kunnen in prestigepro-
gramma's en niet in het gewone
kurrikulum. Misschien zou eerst het
eigen onderwijs eens grondig uitge-
bouwd moeten worden, voordat men
zich op de internationale markt werpt.
Dat zou nog eens iets zijn om over op
te lopen. (EP)

inschrijvingsgelden voor het programma
zijn namelijk verschillend voor Euro-
pese of niet-Europese studenten. Euro-
pese studenten betalen 1250 Ecu (zowat
55.000 Bfr.) en niet-Europeanen betalen
2500 Ecu (ongeveer 110.000 Bfr.). Er
kan echter een reduktie worden verleend
op sociale gronden. Tenminste, dat is de
officiële versie. Tijdens de goedkeuring
van het programma op Akademische
Raad verleden jaar, en bij kontakten
achteraf werden andere dingen verteld
(zie kader).

Lamberts: «Aangezien dit programma
een specialisatie-programma is, en naast
het normale universitaire kurrikulum
wordt aangeboden, ontvangen wij geen
financiering vanwege de Belgische over-
heid. Dus moet dit voor een groot deel
door de inschrijvingsgelden gefinancierd
worden»

Veto: Vanwaar het verschil in inschrij-
vingsgeld naargelang de afkomst van de
student?
Lamberts: «We moeten wat inspelen op
de mogelijkheden. In de Verenigde
Staten en in het Verre Oosten heb je een
grotendeels privaat onderwijssysteem,
en worden er hoge inschrijvingsgelden
betaald. Hoger Onderwijs wordt er veel
minder vaak betaald door de overheid.
Die mensen zijn met die situatie ver-
trouwd. Als je aan Europeanen - laat
ons zeggen - 100.000 frank vraagt, dan
sluit je de deuren voor je programma.
Een inschrijvingsgeld van 100.000 frank
vragen aan Amerikanen is geen pro-
bleem, want da's voor hen nog een zeer

Medewerkers
Veto zoekt medewerkers. Denk je dat je kunt fotograferen? Artikels
schrijven? Interviewen? Lay-outen? Dan hebben wij bij deze elkaar
gevonden, als je niet opschept tenminste. Zou je het graag leren? Je
kunt je geen betere leermeesters indenken. Als je denkt dat je er te
dom voor bent, is er een probleem. Je zou eigenlijk best gelijk
kunnen hebben. Want zeg nu zelf.je ziet er niet uit of je tot drie kunt
tellen. Als je zin hebt om langs te komen: we vergaderen
vrijdagmiddag vanaf 15 uur, maar eigenlijk is er de hele week door

wel iemand. 's Meiersstraat 5.

een soort kombinatie van hoorkolleges
met het Angelsaksische seminar-onder-
wijs.
De studenten krijgen tijdens een

eerste bijeenkomst met een prof lektuur-
opdrachten toegewezen. Na het verwer-
ken van die opgegeven lektuur komen ze
opnieuw samen om die lektuur en
eventuele papers te bediskussiëren en
nieuwe lektuur opgegeven te krijgen. Zo
trekt de student van seminar tot seminar:
het is alvast een aktievere, en wellicht
ook boeiendere onderwijsvorm dan de
hoorkolleges.
Omwille van dat seminar-onderwijs

wordt het aantal toegelaten studenten tot
het programma ook beperkt. De kandi-
daten dienen als het ware voor het
programma te solliciteren. De voorlopig
dertig, later misschien vijftig plaatsen

Bevruchten
Veto: Is dit geen programma waarvan
alleen de beteren nog beter worden?
Lamberts: «Dit programma is in de
eerste plaats gericht op buitenlandse
studenten, die op zoek zijn naar de betere
instelling. Dat is nu eenmaal de mentali-
teit die je hebt in de internationale sfeer.
Een Amerikaanse student probeert aan
de best mogelijk instelling te studeren,
om zijn beroepskansen te vergroten. Dat
is nu eenmaal de kompetie dieje hebt in
de Verenigde' Staten en in het Verre
Oosten. Wij proberen in die internatio-
nale markt een hoogwaardig produkt
aan te bieden, waarvoor we ook hoog-
waardige studenten proberen aan te
trekken»

Veto: U voert infeite de kompetitiedrang
die in de Verenigde Staten en in het Verre
Oosten zou bestaan bij ons in.
Lamberts: «Ik denk dat er ergens een
gezonde kompetitie is. Als je met een
programma van beperkte omvang zit,
moet je een poging doen om de beste
bestaffing te hebben, en ook de beste
bemanning. Wij zijn nu natuurlijk
in markttermen aan het praten. Als je in
je programma mensen toelaat van een
laag niveau, dan ontwaardt dat je
programma, en dan krijg je nog nauwe-
lijks kandidaturen van enig niveau. Je
krijgt een programma dat zo laagwaar-
dig is, dat je je moet afvragen of het de
moeite nog is, of je professoren daar hun
tijd nog aan moeten spenderen. Wat het
onderzoek en de verrijking van, het
onderwijs aan een universiteit betreft,
haal je dan niets meer uit zo'n pro-
gramma,»

«Als we met zo'n programma willen
starten, dan is de hoop dat deze interna-
tionale programma's - niet alleen Euro-
pean Studies, maar ook het Artificial
Intelligence en het programma in de
mikro-elektronika - bevruchtend wu-
den zijn voor het eigen onderzoek. Wat
European Studies specifiek betreft, ho-
pen we dat het programma de Europese
en internationale oriëntering van de
onderzoekers verder kan stimuleren. Dat
ook onze onderzoekers op de tippen van
de tenen gaan staan. Anderzijds hopen
we hier ook interessante studenten te
krijgen, die door in kontakt te treden met
onze eigen studenten, onze studenten
kunnen stimuleren en een internationale
dimensie kunnen bijbrengen. Iedereen
heeft er dus belang bij dat dit pro-
gramma hoogwaardig is en niveau
heeft,»

Benoit Lannoo
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op het programma. .
Zo voorziet men voor de zeer nabije
toekomst een informatiebrochure die
speciaal gericht is op eerste licentiestu-
denten. De brochure wordt uitgegeven
door Studie-advies, dat nauw met de
koördinatiekommissie plaatsingshulp sa-
menwerkt. Je kon vorige week al in Veto
lezen dat teveel studenten hun studie te
weinig oriënteren op het werk dat ze
later zouden willen doen. Men wacht tot
men afgestudeerd is, vooraleer men aan
zijn tewerkstellingskansen gaat denken.
Veel te laat natuurlijk. En de geplande
brochure zou wat dat betreft wat aan
bewustmaking moeten doen.

Finale vraag bij dit alles is natuurlijk
of er wel voldoende geld is om nog
nieuwe projekten op te zetten. Men mag
niet vergeten dat er voor universitaire
plaatsingshulp vanuit de staatskas geen
werkingstoelagen zijn voorzien en dat
het hele budget dus door de universiteit
zelf uit eigen inkomsten, gedragen moet
worden. En plaatsingshulp heeft zeker
geen prioriteit bij de akademische over-
heid. Laat dat duidelijk zijn. Je mag geen
wonderen verwachten.

Universitaire Plaatsingsdiensten

• Alle oud-leerlingen van Sint-Viktor
Turnhout worden uitgenodigd op de fuif
dinsdag vanaf 20u30 in zaal De Cuyt-
hoek, Kapucijnenvoer 5.
• 2 ruime kam., badk., tuin, keuk., te!.,
Mechelsestraat 183.

"Niet elke student is
perfekt geïnformeerd"
Velen denken dat eens ze hun diploma in handen hebben, de

problemen voorbij zijn. Vaak is dit een droevige illusie. Voor
vele studenten - en dan vooral die uit de zogenaamd 'zachtere

richtingen' - beginnen de moeilijkheden dan pas. Bij de overheid is er
haast een volledige aanwervingsstop. En het is geen lachertje bij elke
sollicitatie in de partikuliere sektor afgewezen te worden omdat je naar
het schijnt niet kommercieel genoeg, niet kompetitief genoeg,ja, zelfs te
soft bent. En als meisje is er helemaal geen beginnen aan, want hoe vaak
wil men niet "liefst een jongen", al is diskriminatie in die zin door de wet
verboden. Soms kunnen de plaatsingsdiensten van onze universiteit
daar iets aan verhelpen. Al mag je natuurlijk geen wonderen
verwachten.

gebruiken. Het gevaar is echter denkbaar
dat men eerst de besten uit elke nieuwe
lichting afgestudeerden zal lanceren,
omdat men denkt dat er aan die
langdurig werklozen wel iets zal schor-
ten. Maar als de vraag naar arbeid laag
is, zullen de oudere steeds langer inaktief
blijven en dus nog minder aantrekke-
lijk.

Een objektief kriterium dat die pro-
blemen uit de weg gaat is het geografi-
sche. Geef de kandidaat uit de nabije
omgeving van de werkgever door, en
klaar is kees. Het is ook dat wat de
meeste informanten vragen. Velen twij-
felen nog steeds aan de mobiliteit die de
meeste afgestudeerden wel aan de dag
leggen.

Waar het uiteindelijk dan op aan
komt, is een gedetailleerde en aktuele
lijst aan te leggen van werkzoekenden.
Gedetailleerd, omdat al te vaak zeer
specifieke eisen gesteld worden: talen-
kennis, bedrijfservaring, aan de dag
gelegde zin voor initiatief En hoe vaak is
het niet belangrijk te weten of iemand al
dan niet uitkeringsgerechtigd is of vrij
van legerdienst? Om de lijst up to date te
houden vraagt zowat elke plaatsings-
dienst onmiddellijk te waarschuwen als
men werk.gevonden heeft_oLom regel.....-.l
matig nieuwe kurrikula op te sturen.

Plezier
Tijd om zelf aan prospektie te doen is er
meestal niet. De plaatsingsdienst pluist
zelden de personeelsadvertenties in
kranten na. Zeer zeldzaam is die verant-
woordelijke die zelf bij bedrijven zijn
studenten gaat promoten. Men kreëert
geen arbeidsplaatsen, men bemiddelt
voor de KVL-afgestudeerden bij reeds
geïnteresseerde werkgevers.

Maar niet elke fakultaire plaatsingsve-
rantwoordelijke kwijt zich serieus van
die taak. In een aantal studierichtingen is
de plaatsingsdienst niet of onvoldoende
georganiseerd. Dat is natuurlijk een

• Wie wil meerijden zondagavond van
Schilde naar Leuven en zaterdagmiddag
naar Schilde, zw Bart, cité Blok 5/302 of
'lil!' 03/6586850 (weekend).

typisch probleem voor een systeem van
gedecentraliseerde plaatsingshulp, waar-
in je een groot aantal mensen bij het
werk betrekt en vertrouwen geeft aan
een misschien niet kompetente sekretaris
of prof. Het voordeel is natuurlijk dat de
plaatsingsdiensten dichter bij de mensen
staan. Hoe vaak wordt zo'n plaatsingsve-
rantwoordelijke niet gebeld door een
oud-student die weet dat hij zijn vroe-
gere prof een groot plezier doet door
voor vakatures eerst bij hem te komen?
Die band zou een centrale plaatsings-
dienst zeker missen.

Er valt echter ook iets te zeggen voor
een gecentraliseerde plaatsingshulp, zo-
als aan de universiteit van Gent. Je kan
dan tenminste vertrouwen op haar
deskundigheid, kontinuïteit en - ook niet
onbelangrijk - onafhankelijkheid. In
Gent geeft die plaatsingsdienst ook
brochures uit waarin alle vakatures aan
de afgestudeerden worden aangeboden.
Zo raakt iemand uit een niet strikt
ekonomische richting ook op de hoogte
van gevraagde kommerciële funkties.
Niet onbelangrijk want vaak maken zij
zo kans om in een bedrijf aan de slag te
kunnen.

Hobby's
Al hebben wij geen centrale plaatsings-
dienst, wel werd er gedacht aan een
overkoepelende koordinatie-kommissie.
Het halftijds personeelslid van deze
kommissie, mevrouw Isabel Penne, heeft
tot taak de plaatsingsdienst van de
KV Leuven naar buiten uit, maar ook
binnenshuis, te promoten en de fakul-
taire plaatsingsverantwoordelijken te
motiveren. Dikwijls moet ze ook de haar
ter ore gekomen vakatures aan de lagere
echelons doorspelen. En dan zijn er nog
de speciale aktiviteiten van deze kom-

missie die per definitie voor alle fakultei-
ten worden georganiseerd.

Die kommissie bestaat nu al bijna 15
jaar. Binnen de Raad voor Studenten-
voorzieningen hebben wel vier verschil-
lende voorzitters het gezicht ervan be-
paald. Een kritische evaluatie van de
resultaten van hun politiek is dan ook
niet overbodig. Voor zover die evaluatie
er geweest is, schijnt het besluit van de
leden van de kommissie - waaronder
spijtig genoeg weer geen student - nogal
positief Men blijft geloven in het aange-
boden pakket aktiviteiten: trainingen in
het solliciteren of het schrijven van een
verhandeling, de selektieproef bij uitstek
voor ambtenaren, voordrachten over
een diplomatieke loopbaan of een inter-
nationale karrière en zeker ook, de
jobinformatiedag.

Wat dat laatste betreft ziet men wel de
noodzaak in van een aksentverschuiving
naar de humane wetenschappen. De
mensen van positieve wetenschappen
worden al overspoeld met plaatsaanbie-
dingen, zo luidt het, en de nadruk moet
dan ook eerder op de zwakkere richtin-
gen liggen.

Verder wil men meer werk maken van
de motivering van de fakultaire plaat-
singsverantwoordelijken en meer zorg
besteden aan het informeren van de
student. "Niet elke student is perfekt
geïnformeerd", verzekerde Jan De
Vuyst, direkteur studentenvoorzienin-
gen, ons, een beetje overbodig. Wat
daaraan gedaan kan worden is niet
direkt duidelijk. Men zegt dat de affiches
en brochures van de kommissie een
opknapbeurt zullen krijgen, op voorstel
van Acco trouwens. Men dacht aan een
wat modernere vormgeving zodat meer
studenten hun oog erop laten vallen.
Maar er staan ook wat ernstiger dingen

ZOEKERTJES
• Entoesiaste volksdansgroep zoekt en-
toesiaste mensen die entoesiast willen
dansen of musiceren, info: Erwin Wil-
lems, Schapenstraat 13, Leuven of 'lil!'
027/59.97.45 tijdens weekend.

• Te koop: live-box (3 CD's) Bruce
Springsteen (nog ingepakt), 1500 BF,zw
Bogaardenstraat 83, bel bij Marijke.

• Gevonden: meisjesuurwerk aan den
Ambiorix. Afualen Kapucijnenvoer
241, Marc.

• Do Ambiorix, hoe laat is het? Half
drie... Volgende week, same place, same
time, knalrood en rond.

• Wie kan op 25/10 2 personen
meenemen naar John Hiatt? Herwig,
De Beriotstraat 36.

• Boekentas kwijtgeraakt in Alma 1 op
7/10. Graag terugbezorgen aan Chris
Sterckx, Kardinaal Mercierlaan 64, He-
verlee, want ik mis ze.

Katrien CaIlens
Jan Van der Linden

Gnorgl
Al ooit een zatte boerekotter ontmoet?
Voortaan koncentreert hun aanwezig-
heid zich aan de Waversebaan, recht
tegenover de kerk van Heverlee. Want
daar heeft de Landbouwkring haar
nieuw kringkafee neergepoot. Iedere
avond, behalve op zaterdag, is er vanaf
21 uur gelegenheid het milde gerstenat
achterover te kieperen. De uitbating
heeft de welluidende naam De Gnorgl
meegekregen.

de Kriminologische Kring verondersteld haar kursussen te verkopen. Omdat de
fakulteit Rechten geen andere lokalen ter beschikking had. Of om de kriminologen voor te bereiden op hun toekomstig
werkmilieu ? (Foto Hendrik Delagrange)

• Voor de plakkers van de Pharma- TD :
u bent dinsdagnacht (11 op 12 oktober)
in de maling genomen door iemand die
voorwendde alsof hij in elkaar geslagen
werd door 2 onverlaten. Toch bedankt!• Student zoekt vrienden met P.C.,z.w..

Studentenhome Terbank Celestijnen- Groetjes van Dirk, Sabine en "eerste-
laan 70 kamer 02.25 Hev~rlee. kanner" (tweedelisser !) Bert.

• Homo- en lesbiënnecentrum 'De • Te koop: dissektiemateriaal en die-
Roze Drempel' onthaalt ma en do, re?verzameling, Redingenstraat 71,
20-23u, pla JAC, Amerikalaan 3. Dirk.

• Studente Pedagogiek zoekt ivm haar
licentiaatsverhandeling (Jongvolwasse-
nen en echtscheiding) jonge mensen (tot
25 jaar) die op 18- à 23jarige leeftijd
gekonfronteerd werden met een echt-
scheiding bij hun ouders. Verkeer jij in
deze situatie of ken je dergelijke jonge-
ren, laat me dan iets weten. Ines Becquet,
Brusselsesteenweg 28, 3000 Leuven.

• Verloren: blauwe reistas met daarin
mijn dwarsfluit, op de trein Leuven-
Mechelen van 16 september om 17u32.
Helga Van Haecht, Brusselsestraat 244,
Leuven.

• Zelfverdediging ju jitsu, 4 gratis
• Te koop: nieuwe HP-28C Calculator proeflessen, 'lil!' 0161 23.72.08.
met 6 manuals voor slechts 6000 BF.Na
20u: 'lil!' 016/20.38.30.

Zowat elke fakulteit van onze universi-
teit heeft wel zijn eigen plaatsingsdienst.
Meestal een prof of een assistent die
onbetaald, je kan wel zeggen, uit idea-
lisme, oud-studenten in kontakt brengt
met mogelijke werkgevers. "Ik doe het
voor mijn plezier" zegt prof Cloet,
plaatsingsverantwoordelijke voor ge-
schiedenis, ons. "Het is heerlijk iemand
te kunnen laten merken dat iemand nog
om hen bekommerd is", en het geluk
straalt uit zijn ogen.

Die goodwill is wel nodig om het
werk te doen. Er is helemaal geen
bezoldiging voor de plaatsingsverant-
woordelijken voorzien. Er isgeen budget
voor, geen personeelsomkadering, geen
logistieke steun. Het lijkt dan ook niet
altijd gemakkelijk om een gek te vinden
die de taak op zlch wil nemen. En eens
iemand bereid gevonden, is het beter dat
hij het voor een lange termijn wil doen.
Het komt er immers op aan een netwerk
van kontakten uit te bouwen. Cloet gaat
er bijvoorbeeld prat op 90 % van alle
licentiaten geschiedenis in het Vlaams
onderwijs te kennen. Misschien een
beetie overdreven, maar het levert wel
een waaier aan informanten die hem
steeds vakatures kunnen signaleren.

Schort
Meestal gaat het om tijdelijke betrekkin-
gen, interims of stages. Hoe dringender
het is, hoe gemakkelijker men de univer-
sitaire plaatsingsdienst kan vinden. Een
zwangerschapsverlof lijkt de aanleiding
bij uitstek om kontakt op te nemen.
Soms moet de fakultaire plaatsingsve-
rantwoordelijke dan op zondag nog aan
het werk.

Dat het niet gemakkelijk is te kiezen
welke naam aan de wachtende werkge-
ver doorgegeven moet worden, zal je al
wel begrepen hebben. Daar hangen ook
heel wat sociale faktoren aan vast.
Sommige mensen wachten al een jaar op
werk en kunnen het geld heel goed

• Wie kan mij (tegen vergoeding) een
VHS-video-opname lenen van de Pano-
rama-uitzending van 25 augustus: "14
dagen in mei"? Henk H, Paul Lebrun-
straat 4, eventueel bericht nalaten
a.U.b.
• Ik koop alle Märklin-treinen op, 'lil!'
016/44.31.80.

Zoekertjes zonder 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.

• Typen van tesissen op tekstverwerker,
55 BF per blad. Kris Rosselle, Naamse-
steenweg 130,3030 Heverlee, 'lil!' 0161
20.70.77.
• Te koop: dames- of herenfiets, J.
Lipsiusstraat 42 (Ward) of Tiensesteen-
weg 74, ~ 22.91.51, Maandag 17u.

• Interesse voor lift Leuven-Heusden,
zolder of vice-versa? F. Lintstraat 25,
Koen.

• Wie rijdt zondag enlof vrijdag van
Kortrijk naar Leuven en omgeving'? Wij
willen graag mee met z'n 2. Krakenstraat
10, bel bij Frank of in het weekend '!ii\'
056/22.57.54.

• Verloren op 7 oktober in AV 91.17
tussen 11 en 13u: leder pennezak met
o.a. pen, gegraveerd Provost. Beloning
's Meiersstraat 7 k 13, Bart Provost.

• Bruine fiets gevonden op sportkot,
terug te krijgen bij Michel, Groot
Begijnhof 23a.

• Te koop: frigo 1500 BF, frigo 2500
BF, elektrisch fornuis 3000 BF, na 18u,
'lil!' 20.64.35, Wakkerzeelsebaan 28.

• Te huur: 2 kamers in gemeenschaps-
huis, 4200 BF alles inbegrepen, Roepen
op O.L.Vrouwstraat 5.

ZOEKERTJE

• Gevonden op vrijdag 7/10, Celestij-
nenlaan 300, M07: armband en halsket-
ting met inskriptie Tamara, te bekomen:
Redingenstraat 92, Geert M.

• Noodkreet: gelieve de geleende fiets
terug te plaatsen te Vlamingenstraat 138.
Ik ben er ekonomisch afhankelijk van.
Dank.

• Verloren op 10 oktober omgeving
Naamsepoort-Tervuursevest: goudkleu-
rige oorbel met steentjes. Beloning voor
eerlijke vinder. Karen, Parkdreef 42,
Heverlee, '!ii\' 016/23.21.14.

• Met wie kan ik op zondag- el
vrijdagavond van en naar Lichtervelde
of omstreken? Neem kontakt op met
Elke Viaene, ~ 051/72.42.26, Kota-
dres: Waversebaan 129, 3030 Hever-
lee.

10 SF
20 SF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF
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Of winnen u in het bloed zit weten we niet Gasthuisberg kan u daaromtrent zekerheid verschaffen. Als u er geraakt
tenminste.

Grote Prijs Gasthuisberg

Onthouding,
hoogtestages en choko
Woensdagavond wordt voor de zevende maal de Grote Prijs

Gasthuisberg georganiseerd. Deze sportklassieker wordt op
en rond de Gasthuisberg betwist, een berg die honderden

geneeskundestudenten dagelijks te voet of met de fiets beklimmen. 'Een
berg? Hier in Leuven?', hoor ikje fnuikend zeggen. Jawel, een berg. In
Heverlee ligt een berg, met een ziekenhuis erbovenop. Maar Heverlee,
dat is toch aan het andere eind van de wereld. Daar kan ik alleen met de
trein naartoe en ik heb geen verminderingskaart. Mis: u fietst gewoon
de Naamsestraat, Brusselsestraat of Kapucijnenvoer af en daar ligt
Heverlee. Net aan de andere kant van de ring. En daar wordt je dus
woensdag verwacht.

Zeven jaar geleden, zo wil het de
legende, dacht een sportverantwoorde-
lijke van Medica - het was al Iaat, zeer
Iaat, en dan krijgt men zo van die ideeën
- eraan om zijn berg toeristisch en
sportief te exploiteren. Een loopwed-
strijd, beter nog: een individuele klim-
loopkoers, met start aan de voet van de
berg en aankomst in het ziekenhuis; de
sportverantwoordelijke zette met dit
idee zijn hele reputatie op het spel. Hij
drukte affiches, stuurde een berichtje
naar Veto en kocht een kronometer. De
Grote Prijs Gasthuisberg was geboren.
Sindsdien is het sukses van de klimloop-
. koers steeds in stijgende lijn gegaan. De
organisatie van het gebeuren berust nog
steeds bij Medica, dat sinds enkele jaren
de assistentie en de ervaring van Sport-
raad heeft gekregen. Vorig jaar versche-
nen 260 lopers aan de start en de Grote
Prijs werd naast de maraton, de kwistax

en de 24 uren de vierde sportklassieker.
Nu woensdag staat dus alweer de
zevende editie op stapel.
Je ergert je nu natuurlijk al aan deze

korte historische schets en je wil kon-
krete gegevens. Laat mij toe deze te
illustreren aan de hand van het verhaal
van studente A uit Z. Studente A heeft
de hele zomer getraind. Een hoogtestage
in Sankt Moritz en een bezoek aan haar
goeroe in Rome heeft studente A in
top konditie gebracht. De eerste weken in
Leuven houdt zij zich ver van alle TD's.
Op woensdag 19 oktober meldt onze
heldin zich om 18 uur in Doc's bar,
Brusselsestraat 246. Daar schrijft zij zich
in, krijgt een borstnummer en een
persoonlijk vertrekuur toegewezen. Na
een warme choko in de bar begeeft ze
zich, vergezeld van een official, naar de
start. Ver boven haar uit, in nevel en
wolken, troont De Berg. Het regent. A

wordt zemiwachtig en koncentreert zich.
Het uur van de waarheid nadert.

De Kick
Nog 30 seconden. I::>t! laatste loper voor
A verdwijnt in de mist. Daar gaat ook
het signaal voor A. Aangemoedigd door
de massaal opgekomen supporters gooit
ze zich op de helling. Ze bijt zich vast in
het asfalt. Spandoeken flitsen voorbij. A
hoort flarden van muziek: radio Sinjaal.
Daar krijgt ze reeds de loper in zicht die
voor haar gestart was. Ze spurt hem
voorbij en ziet in een flits zijn door
krampen vertekende gezicht. Hij pro-
beert nog aan te klampen, maar kan de
drooggetrainde A niet volgen. 1400
meter verder en heel wat hoger: de
aankomst, het applaus, de tijdsregistra-
tie, de verwrging. Onze A heeft het
gehaald. Dolgelukkig drukt ze een offi-
cial een kus op het verbaasde gezicht.
Voor haar kan dit akademiejaar niet
meer stuk.

De Prijs
Een hete kop soep later vinden we
studente A terug in Doc's bar. Ze heeft
zich in de kleedkamers in een meer
studentikoze outfit gestoken. Een uur na
de laatste aankomst boven op de berg
komen de whizz-kids van de tijdsregis-
tratie de bar binnengestormd met de
volledige rangschikking, individueel en
per fakulteit. Dan is er nog de plechtige
prijsuitreiking. A pinkt een traan weg
wanneer de vlag van haar fakulteit in de
nok van Doc's bar gehesen wordt. En -
dan is er TD, dan kan het weer, dan heeft
iedereen zijn konditie, of het gebrek
daaraan, bewezen. We vinden A terug
een tijdje na middernacht, in een hoekje
van de bar, dromend van volgend jaar.
van weer een nieuwe Grote Prijs.

Jan Provoost

LADEUZE - Nu de kiezers onder kontrole zijn, zijn ook de bomen aan de beurt? Aan de archeologie wordt pas op de
tweede plaats aandacht geschonken. De aannemer, ontwerper van een ondergrondse parkeerruimte op het Ladeuzeplein;
beslist waar gegraven wordt Ontdek meer op pagina 3. (Foto Filip Dutoit)

DGE
Samenstelling: Alexandra Melis

Maandag 17 oktober
20.30 u FILM Duras-retrospektieve: 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 petits Morts van Nicole Mossoux, de aftakeling van een lichaam, in
Vlamingenstr. 83, ink. 150/200, org. Stuc.

23.00 u FILM Duras-retrospectieve: Nathalie Granger (1972), waarin de tijd ondraaglijk traag
verstrijkt, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Dinsdag 18 oktober
19.00 u VIDEO Duras-retrospektieve: interviews met Jean Mascolo over de film Le Camion, in

't Stuc, tweede verd., ink. gratis, org. Stuc.
19.30 u VERGADERING Agalev-studenten houden open startvergadering, in 't Stuc, org.

Agalev-studenten.
20.30 u FILM Duras-retrospektieve: India Song, over de lijdzaamheid van een blanke vrouw

(Anne-Marie Stretter) in India, Jngeleid door Hilde Wils, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
20.30 u DANS Schetsen van een denkbeeldig motief (regendansen) van Angelika Oei, in

Vlamingenstr. 83, ink. 180/250, org. Stuc.
23.00 u FILM Duras-retrospektieve: Les mains négatives, een buitenopname vanuit een

r:jdende auto door Parijs, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Woensdag 19 oktober
18.15 u EUCHARISTIE Eucharistieviering met optreden van Katrien De Waele (Akademie

Dans & Religie), in St Jan de Doper-Kerk, Groot Begijnhof, org. Universitaire Parochie.
19.00 u LEZING Duras: Vergelijking tussen de films India Songs en Son nom de Venise dans

Calcutta Désert door Ineke Setz, in 't Stuc, ink. gratis, org. Stuc.
19.00 u VIDEO Duras: interviews met Jean Mascolo over de film India Song, in 't Stuc, tweede

verd., ink. gratis, org. Stuc.
20.00 u SPELEOLOGIE Info-avond met dia's voor wie wil kennis maken met de universitaire

speleo-klub, in Naamsestraat 96, ink. gratis, org. Spekul. '
20.00 u KONCERT Fine Arts String Quartet speelt P. Tsjaikovski, kwartet nr. 3 en

F. Mendelssohn, opus 44/1, in Stadsschouwburg, org. stadsbestuur Leuven/KU Leuven.
20.30 u LEZING Start Akademie Dans & Religie, lezing door Katrien De Waele, op de achtste

verd. van L & W, ink. gratis, org. UP.
20.30 u FILM Duras: Son nom de Venise dans Calcutta désert, in 't Stuc, ink. 80/100, org.

Stuc.
20.30 u DANS Het Naakt in Omgeving, een mannelijk en vrouwelijk solo van T. Lutgerink en

T. Van Haspel (onder voorbehoud), in Vlamingenstr. 83, ink. 180/250, org. Stuc.
20.30 u LEZING Akademie Dans en Religie, open lezing door Katrien De Waele, in L & W,

zaal 8, ink. gratis, org. UP.
23.00 u FILM Duras: Agalha, over herinneringen aan de zomer aan zee, in 't Stuc,

ink. 80/100, org. Stuc.

Donderdag 20 oktober
19.00 u UNIVERSITAIRE KONFERENTIE Prof. Schotsmans over een alternatief voor

eutanasie: 'Als de stervende ons aankijkt', in Grote Aula, ink. gratis.
.20.30 u HAPPENING Een hommage aan Jacques Brei met Bea Van der Maa~ Jan Decleir en

Raymond Van het Groenewoud, in aud. Minnepoort, K. Albertln. 52, ink. 300/350, org. CC
Leuven.

20.30 u VIDEO Twice a woman: Nederlandse Engelstalige film van George Sluizer (1978),
naar de gelijknamige roman van Harry Mulisch, in Vaartstr. 16, ink. gratis, org. Pieter
Coutereel.

20.30 u FILM Filmmonumenten: Tagebüch einer Verlorenen (G.W Pabst), in E. Van Even-
str. 2E, org. DAF en Centrum Communikatiewetenschappen KUL

20.30 u FILM Duras: Détruire, dit elle, over het verlangen in een beweging die nergens toe
leidt, ingeleid door Elke Derijcke, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

23.00 u FILM Duras: Aurelia Steiner, over een meisje dat haar verstening in het schrijven van
brieven openbreekt, ingeleid door Elke Derijcke, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

23.00 u VIDEO Duras: Interviews met Jean Mascolo over de film Son nom de Venise, in
't Stuc, tweede verd., ink. gratis, org. Stuc.

Vrijdag 21 oktober
17.00 u LEZING The development of local theology in the Pacific door Dr. John May, in de

konferentiezaal van het Pauscollege, Hogeschoolplein 3.
19.00 u VIDEO Duras: Interviews met Jean-Marc Turine en Jean Mascolo over de film Les

Enfants, in 't Stuc, tweede verd., ink. gratis, org. Stuc.
19.00 u VIDEO Duras: Interviews met Jean Mascolo over de film Agatha, in 't Stuc, ink. gratis,

org. Stuc.
20.30 u FILM Duras: Les enfants, ingeleid door Jean-Marc Turine, in 't Stuc, ink. 80/100, org.

Stuc.

Zaterdag 22 oktober
20.30 u FILM Duras: Agatha, in't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Zondag 23 oktober
11.00 u VIERING Internationale viering nav Missiezondag, voorgegaan door Mgr. Dery

(Ghana), in St Jan de Doper-Kerk, Groot Begijnhof, org. UP.

Maandag 24 oktober
21.00 u FILM Les Valseuses (Bertrand Blier), ingeleid door Dirk Lauwaert, in de Vlaamse

leergangen, achter het stadhuis, ink. 80/100, org. Stuc.
22.00 u BARANIMATIE Nicholsen, in Stucbar, ink. gratis, org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Schilderijen Albert Embrechts: van 5 tot 25 oktober, van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot
17.00 u, in Stedelijk Museum. .----.,

Abonneren verboden
/ Ja. ik ben ('eli boef en abonneer mij loch op I~lo Ob:

student (250 Ir), niet-student (.100 Ir}; sleunabonllu
((jOOIrï". Ik hen "p de hooçte van de 1I0re gem/gen die dil
1((111hebben. Rek. nr. 001·095971917
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