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Geachte heren van de Fakulteit der Rechten, U
bent het allemaal volmondig met ons eens als
wij beweren: Mark Eyskens kan het weten. U
weet: hij is minister geweest en is prof. Hij
spreekt mooi, is minzaam. En meer dan dat:
deze goede man heeft het ook nog tot schrijver
van filosofisch, kultuurkritisch en literair hoog-
staand werk geschopt En hij schildert. Wat een
man, un uomo zoals Leonardo hem gezien
heeft En Mark Eyskens, mijne heren, heeft
gezegd: "In mijn tijd werd in principe nooit
gestudeerd voor Pasen. Nooit" Uitkijken dus,
heren, op pagina 3.

_afgifte: Leuven X

Recht mensen zijn en onze vele kinderen de wereld
besturen als ging het om een war game, dan
zal het Woord niet meer bestaan. De mensen
zullen kommuniceren met plaatjes en appa-
raatjes die door draadjes met elkaar verbonden
zijn. En elk gedicht gaat naar 't gesticht, op
pagina 5.

Centrisch
En als zij nu zeggen dat wij gek zijn, dan
zeggen wij: ja, waarom ook niet? En zeggen zij
(die in witte kielen langs ons ziekbed glijden en
zich buigen over ons ontkleurd gelaat) dat zij
ons helpen, zij die alles weten, dan zeggen wij:
neen. Wij helpen onszelf, mekaar, op pa-
gina 6. ~"'~~- Smurfjes

KOPLAMP - De jongste PC Hooftprijswinnaar mag dan al besloten hebben in Nederland interviews te weigeren,
"want hel zijn allemaal hufters, " voor Veto bleek hij best beschikbaar. Over de wetenschappelijkheid van poëzie,
pagina 4. (Foto Hendrik Delagránge)

i.Eén kandidatuur Rechten en Ekonomie aan Ku1ak

Herman de Coninck laat geen gelegenheid
onbenut om te klagen over het feit dat zijn zoon
"een smurfentaaltje spreekt dat gebaseerd is

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie op de ondertiteling van de teevee". Hij schrijft er
Verantw Uitg.: Carla Rosseels zelfs over. Herman vecht voor bet Woord, hij en
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven nog een paar dwazen die nog niet beseffen dat

'lil\' 016/22.44.38 de toekomst niet aan de Goethes en de
Verschijnt niet van juni tot augustus . Schillers zal zijn. Het Beeld rukt op: als wij oude

Hoe de KUL de wet omzeilt
De akademische overheid heeft al geruime tijd plannen om de

onderwijsbevoegdheid van de Kulak, het Westvlaamse broertje
van de KU Leuven, uit te breiden. Daarbij denkt men vooral

aan goed in de markt liggende richtingen als ekonomie en toegepaste
ekonomie. Een uitbreiding kan echter niet zomaar, Het ligt bij wet vast
welke richtingen gedoceerd mogen worden aan de Kulak, en zowel
ekonomie als toegepaste ekonomie zijn daar niet bij. Vandaar dat
CVP-kamerlid Marc Olivier een wetsvoorstel heeft ingediend om dat te
veranderen. Alleen lijkt de KU Leuven niet te willen wachten tot het
parlement dat voorstel goedkeurt. Vanaf volgend akademiejaar worden
voor het eerst ekonomie en toegepaste ekonomie gedoceerd in Kortrijk. ..
binnen de eerste kandidatuur rechten. En daar zit een reukj~ aan.

Eén van de opvallendste kenmerken van
het universitaire onderwijs in België is de
grote geografische spreiding. Die sprei-
ding is doelbewust gebeurd. Ze beant-
woordt aan een aantal doelstellingen als
demokratisering van het onderwijs, ont-
wikkeling van het intellektuele poten-
tieel en degelijke opvang van de snel
groeiende studentenbevolking die zowel
bij politici, in onderwijsmiddens als in
brede lagen van de bevolking leven. Met
dat in het achterhoofd zijn in de regio's
kleine universitaire instellingen ontstaan
als het Limburgs Universitair- Centrum
(WC), de Universitaire Fakulteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA) en
in 1965 de Katolieke Universiteit Leu-
ven Afdeling Kortrijk (KULAK).

Dromen
Voor die instellingen is bij wet heel
precies vastgelegd welk onderwijs zij
mogen verstrekken. Zo regelen de wet-
ten op de universitaire ekspansie van 28
mei 1970 en 28 mei 1971 de onderwijs-
bevoegdheid van de Kulak:' enkel de
kandidaturen letteren en wijsbegeerte,
rechten, geneeskunde, wiskunde, natuur-

kunde en scheikunde mogen in Kortrijk
gedoceerd worden. .

In akademische middens is echter al
langer bekend dat de KV Leuven en in
het bijzonder ook Mgr. Maertens, rektor
van de Kulak, er van dromen de
onderwijsbevoegdheid van Kortrijk uit
te breiden met de richting ekonomie.
Daarvoor zijn er verschillende redenen.
West-Vlaanderen is bijvoorbeeld de eni-
ge provincie die niet over ekonomisch
hoger onderwijs op universitair nivo
beschikt. Er is ook noga! wat druk vanuit
het bedrijfsleven en er is een groeiende
vraag in de regio Kortrijk naar hoogge-
schoolde en gekwalificeerde mensen.
Bovendien zou een populaire richting als
ekonomie de leefbaarheid van de kam-
pus Kortrijk verhogen. De laatste jaren -
dit akademie jaar is een uitzondering -
zijn de studentenaantallen daar immers
gedaald. Tenslotte betekent een kandida-
tuur ekonomie in Kortrijk een ontlasting
van de overbevolkte afdelingen in Leu-
ven,

Om al die redenen heeft het West-
vlaamse CVP-kamerlid Marc Olivier op
1 september een wetsvoorstel ingediend

om het aanbod aan kandidaturen in
Kortrijk uit te breiden met ekonomie en
toegepaste ekonomie (waaronder ook
handelsingenieur thuishoort). Het pro-
bleem met zo'n voorstel is dat het bijna
onvermijdelijk op de lange baan wordt
geschoven. Ten eerste moet een alleen-
staand voorstel normaal gezien wachten
tot het wordt opgenomen in een globaal
pakket van onderwijsvernieuwingen.
Ten tweede is het universitaire onderwijs
een politiek gevoelige materie waarin
heel wat belangen meespelen. Wanneer
de één iets krijgt, moet de ander ook iets
hebben.

Genegenheid
Het voorstel van Olivier is trouwens zelf
een reaktie op een ander wetsvoorstel
om de Limburgse Ekonomische Hoge-
school te inkorporeren in het Limburgs
Universitair Centrum (LVC). Dat bete-
kent dus twee voorstellen om nieuwe
richtingen ekonomie op universitair nivo
te kreëren, terwijl alle volledige universi-
teiten a! een afdeling hebben en er een
.zevental ekonomische hogescholen zijn
in Vlaanderen. In de Vlaamse Interuni-
versitaire Raad (Vlir) zijn de voorstellen
dan ook niet erg positief onthaald.
Wanneer de kandidatuursuniversiteiten
uitbreiden betekent, dat immers een
bedreiging voor de rekrutering van
studenten voor de grotere uniefs.

Ook op het kabinet van gemeen-
schapsminister Coens heeft men het
liever over rationaliseren en herpro-
grammeren dan over nieuwe richtingen
bijkreëren.. Hoewel men ons wist te
vertellen "dat minister Coens, als West-
vlaming, de voorstellen voor de Kulak

Vervoll op p. :2 IJ>

Wedstrijd Tofste Kot

Op je eentje is
geen troef
Inhet kader van het kotprojekt gaat er een wedstrijd 'Tofste Kot' door.

De bedoeling hiervan is niet 'zomaar een wedstrijdje' te organiseren,
eentje naast de vele anderen. Wedstrijd Tofste Kot profileert zich als'

een buitenbeentje, omdat het duidelijk een inhoudelijke funktie heeft.
Het is een poging om alle aspekten van wat een goede studenten woonst
moet zijn in de fokus te plaatsen. Het opzet gaat er niet van uit dat het kot
met het meest lifestyle moet winnen, met een inrichting die w uit Knack
Weekend komt. Wel wordt er gezocht naar een veilig, gezellig, 'sociaal',
komfortabel (niet luxueus) en goedkoop kot, met een kontrakt dat in
orde is.
Dat kontraktuele aspekt is echt wel
belangrijk. Vaak wordt vastgesteld dat
de modelkontrakten van de Huisves-
tiopiienst niet naseleefd of gebruikt
worden. Meest frekwente overtredin-
gen: twaalf maanden huur in plaats van
tien, geen mogelijkheid om de eerste
maand van het akademie jaar op te
zeggen (voor de studenten die merken
dat ze eigenlijk op de verkeerde studie-
richting zitten), geen gratis beschikking
over je kamer tijdens tweede zit, vreselijk
hoge waarborg, onverantwoorde voor-
schotten of energiekosten.
Ten tweede wordt de veiligheid gekon-
troleerd. Recente toestanden aan de
Rijksuniversiteit Gent hebben aange-

toond dat verregaande verwaarlozing
van de veiligheid tot drama's kan leiden.
Het minimum wat van een studenten-
woonst mag geëist worden is dat de
bestaande reglementering terzake wordt
nageleefd. Hierbij denken we in de eerste
plaats aan brandblusapparaten en een
vluchtweg, maar bijvoorbeeld ook aan
het absoluut verbod om de 'antieke'
zekeringen met koperdraad te herstellen.
Dit onschuldige foefje is één van de
meest voorkomende oorzaken van
brand. Maar laat je kot dan nog op en
top brandveilig zijn; minstens even
belangrijk is dat de bewoners van' de
huizen zich verantwoordelijk gedragen.

Vervolg op p. 7 IJ>

IN MEMORIAM
Georges Pollers

Algemeen direkteur van Acco
(0 1/11/1931 t 22/11/1988)

Donderdag 22 november is Georges Pollers, Algemeen Direkteur van Acco,
na een slepende ziekte overleden. Pollers was in 1951 één van de
initiatiefnemers van een kursusdienst die in 1960 zou uitgroeien tot het
Academische Coöperatief kortweg Acco. Het basisprincipe van Acco is
doorheen de jaren hetzelfde gebleven: kwaliteit bieden aan goedkope prijzen,
zodat studeren betaalbaar blijft. Met Georges Pollers verliest Leuven iemand
die bleef geloven in en bleef vechten voor de demokratisering van het
onderwijs. De studenten die de demokratisering genegen zijn, hebben een
waardevol medestander verloren. In naam van a! dezen: Georges,
bedankt.(zie ook pag. 2)
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Acco-direkteur Joris Pollers overleden E Z ERS
E VEN

L
IEen leven bezield door de

demokratiseringsgedachte
B R

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 wals ze ons
bereiken.

Zowat iedere student kent Acco, het Academisch Coöperatief als
de handeIszaak waar je aan goedkope prijzen kursussen, boeken
en allerhande studiemateriaal kan kopen. Veel minder studenten

weten echter wie dit 'bedrijf runt en hoe het ooit ontstaan is. Vorige week
dinsdag overleed Georges Pollers, algemeen direkteur van Acco. Hij is
ook de man die het initiatief in de jaren '50 uit de grond stampte. Toen
stond hij als student entoesiast aan een stencilmachine te draaien en tot in
de jaren '80 leidde hij met hetzelfde idealisme het bedrijf 'Acco'.·

Op beleidsvlak heeft hij zich nooit laten
leiden door winstgevende bedoelingen.
Naarmate Acco als onderneming groter
werd, groeide echter ook de spanning:
de verantwoordelijkheid tegenover het
personeel werd steeds groter. Ook om
hen was Pollers in grote mate bekom-
merd.

Lode Van Outrive, die hem van nabij
gekend heeft, karakteriseert hem als een
zeer zachtaardig man. Soms een beetje
gesloten, maar dan vooral tegenover
milieus en bevolkingsgroepen die hij niet
helemaal vertrouwde. Vanuit zijn arbei-
dersachtergrond had hij namelijk een
natuurlijk wantrouwen en een natuur-
lijke afkeer ontwikkeld, tegenover zoge-
naamd 'hogere' milieus die zich arrogant
gedroegen. Aan de vriendschapsbanden
met z'n echte vrienden en met de
arbeiders uit de drukkerij, waar hij ook
verantwoordelijk voor was, hechtte hij
echter het grootste belang.

Service vorige dag niet zouden willen wer-
ken!?!?!
- drie mikro's aansluiten en licht op 't
podium was teveel gevraagd.
- op p. 121-122 van het Vademekum
'88 staat dat de zaal van 't Stuc enkele
dagen per week wordt vrij gehouden
voor jaren, kringen, verenigingen. Met
deze passage hebben ze bij 't Stuc even
gelachen en meegedeeld dat het zeer
waarschijnlijk om verouderde info
ging.
- tip voor Sociale Raad: de demokrati-
sering van de prijs van de zaal van 't Stuc
voor studenten.
Interessant detail: wanneer ik bij Kring-
raad ging informeren ivm de verouderde
info in 't Vademekum, hebben ze me
daar in twee minuten betere kulturele
informatie kunnen geven dan ik gekre-
gen had bij twee bezoeken aan Stuc/
Kultuurraad.
Dank u Kringraad voor de service.
Dank u Mevr. L. RoulIaer voor de

Georges Pollers raakte in de jaren '50 als
student in de Rechten nauw betrokken
bij de naoorlogse studentenbeweging.
Het studentenleven vertoonde toen twee
dimensies: een katolieke in de Universi-
tas-beweging en een Vlaamse in het
Katoliek Vlaams_Hoogstudentenverbonà
(KVHV). Georges Pollers voelde zich
echter in geen van beide groepen thuis'
de ene groep vond hij veel te elitair-
katoliek en de andere te Vlaams. Zelf
wou hij zich vooral inzetten voor de
demokratisering van het onderwijs. Dat
was in die jaren helemaal niet evident.
De grote demokratiseringsdoorbraak
kwam pas in de jaren '60. Toch had
Georges Pollers vanuit zijn eigen achter-
grond als mijnwerkerszoon begrepen dat
er werk aan de winkel was. Samen met
generatiegenoten als Lode van Outrive
en Ward Leemans werkten ze konkrete
initiàtieven uit om de kansen van minder
begoede studenten op een universitaire
vorming te verhogen.

Vorige week heb ik voor de eerste keer
beroep gedaan op de info/steun/bege-
leiding van Stuc/Kultuurraad. Het was
ook de laatste keer. Dit kan niet de
bedoeling zijn.

Nadien heb ik voor de eerste keer
beroep gedaan op de info/steun/bege-
leiding ván de cultuurcoördinator van de
KUL, mevr. L. RoulIaer (Veto nr. 9). Ik
was aangenaam verrast door haar inzet/
bewrgdheid om een oplossing te vinden
voor een vrij moeilijk probleem. Het
resultaat was een betere oplossing dan
we ooit hadden durven hopen.

Waarom laatste keer bij Stuc/Kul-
tuurraad geweest:
- ze hebben het (bewust?) onmogelijk
gemaakt voor de kringen om op een
deftige manier iets in de zaal van 't Stuc
te organiseren.
- de gevraagde dag was 't Stuc VRIJ.
Maar ons werd meegedeeld dat het
personeel de volgende dag moest werken
en dat die dan zeer waarschijnlijk de

veranderde dat in 'Universitaire Werk-
gemeenschap vzw'. Deze initiatieven
breidden zich voortdurend uit maar het
basisprincipe bleef door de jaren heen
hetzelfde: kwaliteit bieden aan goed-
kope prijzen om studeren voor iedereen
betaalbaar te maken. Na z'n studies
verliet Georges Pollers Leuven niet. Hij
bleef verantwoordelijk voor de kursus-
dienst, die ondertussen uitgebreid was
met een kleine verkoopsdienst.
In 1960 werden deze aktiviteiten

afgezonderd uit de vzw en omgezet in
een koöperatieve vennootschap. Het
Academisch Coöperatief, Acco dus, was
geboren. Georges Pollers groeide met de
jaren uit tot het boegbeeld van dit bedrijf
Acco heeft tot op de dag van vandaag
haar band met de studentenbevolking
behouden: betaalbare kursussen leveren
aan iedere student is nog steeds het doel.
Bovendien heeft die student via de
studentenafvaardiging ook inspraak op
de Raad van Bestuur. Georges Pollers
heeft deze deelname van de studenten
aan het beleid van Acco steeds essentieel
gevonden en konsekwent verdedigd.

Charisma...
Georges Pollers laat bij Acco een grote
leegte na. Door z'n charisma had hij een
vanzelfsprekend gezag verworven bij z'n
personeel. Hij droeg ook het aureool van
de stichter met zich mee. Het zal dus
even zoeken worden naar een figuur die
hem kan vervangen. Op beleidsvlak zal
er bij Acco' echter niet zo snel iets
veranderen. De principes waar Georges
Pollers achter stond, leven verder in de _
Raad van Bestuur van Acco. De instel-
ling zal z'n stichter zeker overleven en
voor die prestatie kan iedere student hem
alleen maar dankbaar zijn.

service.
Dirk Lembrechts

Leuvense Logopedische Kring

Kursus
In oktober 1951 startten ze met een
kursusdienst. Later volgde er ook nog
een huisvestingsdienst en een dienst voor
de verdeling van goedkope maaltijden.
Dat laatste initiatief vormde de basis
voor de huidige Alma. Aanvankelijk
werden deze aktiviteiten gebundeld on-
der de naam 'Sociale Diensten'. Later

mie, ekonomische sektoren en produk-
ten, natuurkunde of scheikunde onder
een kandidatuur rechten op te nemen.
En toevallig zijn het juist die vakken die
het mogelijk maken het volledige pro-
gramma van ekonomie te doceren. Als
dit al geen wetsovertreding is, dan ruikt
het toch heel sterk naar ongeoorloofde
wetsomzeiling.

Op het kabinet van gemeenschapsmi-
nister Coens wist men ons te zeggen dat
een wetsovertreding "geweldige risiko's"
zou inhouden. De afgeleverde diploma's
bijvoorbeeld "zullen zeker niet erkend
kunnen worden". Zoals gezegd gaat het
hier misschien niet echt om wetsovertre-
ding, maar Coens (of een andere univer-
sitaire instelling) moet al bijna beide
oogjes dichtknijpen om niet te zien dat er
hier iets vreemds aan de hand is. En wat
de gevolgen kunnen zijn, bijvoorbeeld
voor de erkenning van diploma's, wan-
neer dat vreemds onderwcht wordt...

Maar blijkbaar stoort men zich bij de
akademische overheid niet erg aan de
mogelijke gevolgen van dit initiatief
Waarschijnlijk wordt het op de Akade-
mische Raad van december definitief
goedgekeurd. Het voorstel is ondertus-
sen namelijk al besproken op de fakul-
teitsraden van ekonomie en rechten, en
het is daar aanvaard. Zij het niet zonder
moeilijkheden. Bij de stemming over het
voorstel in de rechtsfakulteit was de
uitslag 18 tegen 18. De studentenfraktie
stemde tegen en één studentenvertegen-
woordiger was afwezig. Bij staking van
stemmen is volgens het fakulteitsregle-

ment van rechten de stem van de
voorzitter, dekaan Broekman, doorslag-
gevend. Aangezien Broekman vóór was,
werd het voorstel goedgekeurd. De
dringende vraag van verschillende leden
van de vergadering om bij zo'n stem-
menverdeling geen belangrijke beslissin-
gen te nemen, werd gewoon genegeerd.

Ook in de fakulteit ekonomie heeft
men problemen met het hele geval.
Principieel gaan de ekonomisten, zowel
prolIen als .studenten, er niet mee
akkoord dat zij als een keuzemogelijk-
heid onder de richting rechten worden
opgenomen. Het voorstel is echter aan-
vaard onder voorwaarde dat het beperkt
blijft tot de eerste kandidatuur, dat er
binnen de drie jaar minstens 200 studen-
ten de richting volgen, en dat die
studenten hetzelfde slaagpercentage 'ha-
len als in Leuven.

Dat de akademische overheid van
plan is haar idee door te drijven, hoeft
weinig betoog. Een afdeling ekonomie in
Kortrijk, op eender welke manier geor-
ganiseerd, heeft daarvoor voldoende
voordelen. Maar misschien kan men ook
eens beginnen denken aan de mogelijke
gevolgen voor de studenten die aan de
Kulak 'rechten' willen studeren.

Erik Paredis

Arbeider
Georges Pollers is z'n afkomst nooit
vergeten. Als zoon uit een arbeidersgezin
ontwikkelde hij een groot solidariteitsge-
voel en bleef hij op een vastberaden en
verbeten manier trouw aan z'n principes.

Carla Rosseels
Geert Stubbe
Ronny Tielen

Kandidakulakonomie
~ Vervolg van p. 1
niet ongenegen is." Maar ook Coens zal
zijn genegenheid pas kunnen laten blij-
ken in het kader van een volledigere
hervorming.

De akademische overheid van de
KU Leuven lijkt alleszins niet van plan
te zijn te wachten tot het voorstel van
Olivier een gunstig advies gekregen heeft
in de Vlir en tot het het parlement
gepasseerd is, Verleden akademiejaar al
werd in de schoot van de Akademische
Raad een kommissie opgericht die zich
moest buigen over de mogelijkheid om
de onderwijsbevoegdheid van de Kulak
te verruimen. De eerste twee bijeenkom-
sten vergaderde die nog met een stu-
dentenvertegenwoordiger. Later, onder
voorzitterschap van rektor Dillemans,
werd die er buiten gelaten, Voor zo'n
belangrijke aanpassing is dat op zijn
zachtst uitgedrukt een vreemde gang van
zaken.

VETO IS KLOTE
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Dat men niet zomaar een fakulteit
Ekonomie kan oprichten in Kortrijk,
was (en is) duidelijk. Dat zou gewoon
wetsovertreding zijn, Men is daarom
beginnen onderzoeken of het mogelijk is
de richtingen ekonomie en toegepaste
ekonomie onder een andere richting op
te nemen.

De kommissie kwam uiteindelijk met
het volgende voorstel: ofwel nemen we
ekonomie op onder rechten ofwel ne-
men we het op onder filosofie. Zo'n
formule is mogelijk omdat de wet voor
universitaire richtingen enkel een aantal
verplichte vakken voorschrijft. De uni-
versiteit kan die wettelijke plichtvakken
vrij aanvullen met eigen plichtvakken en
keuzevakken. En nu komen net de
richtingen ekonomie, rechten en ftlosofie
nogal sterk overeen wat de wettelijk
verplichte vakken betreft.

Uiteindelijk heeft de kommissie er-
voor geopteerd om ekonomie onder
rechten onder te brengen. In de diskus-

j
.:

sienota van de kommissie heeft men het
over "de invoering van keuzepakketten
economie in de eerste kandidatuur
rechten te Kortrijk" die vanaf volgend
akademiejaar georganiseerd moeten
worden. Wanneer men de voorstellen
echter bekijkt, gaat het om meer dan
zomaar wat bijkomende keuzemogelijk-
heden ekonomie. De volledige eerste
kandidatuur ekonomie, toegepaste eko-
nomie en handelsingenieur wordt ge-
woonweg onder de eerste kandidatuur
rechten opgenomen.

Voor vakken als bijvoorbeeld ekono-
mie worden de studenten van de eerste
kandidatuur 'rechten' zelfs opgesplitst in
twee groepen: één groep die ekonomie
voor rechtsstudenten krijgt, en één die de
(moeilijkere) ekonomie voor ekono-

miestudenten krijgt. Het hele voorstel
betreft trouwens enkel de eerste kandida-
tuur. Voor de tweede kandidatuur is het
wettelijk niet haalbaar. Wie slaagt, kan
ofwel rechten verder studeren in Kort-
rijk, ofwel ekonomie of rechten begin-
nen in Leuven.

Oogjes
Door deze konstruktie op te zetten, heeft
de akademische overheid naar de letter
van de wet gehandeld. Je mag immers
vrij keuzevakken organiseren binnen een
richting. Maar je kan er bijna niet buiten
dat men tegen de geest van de wet is
ingegaan. Wie haalt het immers in zijn
hoofd om vakken als algemene wis-
kunde, encyklopedie toegepaste ekono-

Oplage: 8000 eksemplaren
Zetwerk: Alfaset Leuven
Drukkerij: Rotatyp Brussel
Abonnementen: Studenten: 250,-; niet-studenten: 300,-; steun vanaf 600,-; over
te schrijven op rek. nr. 001-0959719-77
Agenda en Ad Valvas: ten laatste donderdag voor verschijnen om 14.00 uur op
het redaktieadres bewrgen
Redaktievergadering: iedere vrijdagnamiddag om 15.00 uur
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Niet enkel buiten, maar ook in de Valk worden hamer en boor gehanteerd

I)'- Programmahervormingen in de Rechten

(Foto Hendrik Delangrange)

gegeven wordt. De kursussen zijn met de
jaren dikker en gedetailleerder gewor-
den. Studenten worden geacht wetge-
ving die in de loop van de volgende jaren
gewijzigd wordt van buiten te kennen.
Het rou geen slechte zaak zijn als de
proffen verplicht rouden worden""hun
kursussen grondig te herschrijven en
duidelijk aan te tonen wat als hoofdzaak
te beschouwen is. De hervorming rou
ook kunnen leiden tot het herwaarderen
van de rechtenstudies. Nu beschouwt de
meerderheid van de studenten zich na 5
jaar nog niet afgestudeerd. Het diploma
van licentiaat in de rechten is gedeva-
lueerd, vreest men, en alleen een pro-
grammawijziging kan daaraan wat ver-
helpen.
Aan de andere kant wordt in het VRG

gevreesd dat het semestersysteem 'de
eigen werking in het gedrang brengt.
Hoe vroeger de studies beginnen, hoe
minder tijd er overblijft voor studenten-

oplossing. Er werd een kommissie opge- aktiviteiten. Maar, vroegen de optimis-
richt om het probleem te bestuderen. ten onder hen zich at: kon daar niet een

mouw .worden aangepast? Goed, de
Bus . aktiviteiten rouden rond januari wel

Tot algemene verwondering van de stil~all~n~~ daar stond tegenover dat
betrokkenen kwamen er voorstellen uit de juni-zittijd lichter rou zijn. Je rou de
de bus die de drie licentiejaren tegelijk planning alleen maar moeten herorgani-
moesten hervormen. Er zouden name- seren.
lijkjanuari-eksamens komen, wat in die Op d~ laatste vergadering van de
fase van de hervormingsvoorstellen be- hervonmngskommissie vorig jaar, wer-
tekende dat tegen dan alle stof gezien rou den de voorstellen afgewezen. Maar dat
zijn. Daarna rouden er seminaries en heeft de hervormers er niet onder
keuzevakken gegeven worden. Om de gekregen. In de eerste weken van dit
verloren tijd in te halen rou de Paasva- akademiejaar kwamen de professoren
kantie met een week ingekort worden. Dupont en Geens van respektievelijk
Maar dat was nog niet genoeg: om alle eerste en tweede licentie met een voor de
stof injanuari gezien te hebben, werd het meeste studenten verrassend voorstel. Ze
onvermijdelijk geacht om het akademie- zouden elk voor hun vak fakultatieve
jaar al in het midden van september te februari-e~mens houden over de basis-
Iaten beginnen. Motieven: de rechten- stof tenrrunste, als de studenten het
studies moeten aangepast worden aan de daarmee eens waren. Dat waren ze. Het
noden van de praktijk en de studenten leek dan ook een vrij onschadelijk
moeten hun luie leventje opgeven. Het voorstel: h.etwas maar voor één vak en
werd door de ijverige hervormers onver- dan nog met eens verplicht. Pas weken
antwoord geacht dat iemand kan slagen later ~erd erb.ij verteld dat het om een
zonder zijn kursussen vroeger dan de ekspenment ging en dat, als de ervarin-
Paasvakantie open te slaan. gen gunstig waren, het eventueel alge-
Maar al snel werd duidelijk dat tegen meen zou ingevoerd worden.

zo'n ingrijpende verzwaring van de
studiedruk niet alleen de studenten
rouden protesteren, maar ook de meeste
proffen. Dus werd een subkommissie
opgericht om het voorstel bij te sturen.
De subkommissie stelde voor om alleen
de basisstof in bet eerste semester te
geven. Na de eksaraens op het einde van
het eerste semester. zou de stof dan
uitgediept worden.
Ook dat plan werd met gemengde

gevoelens onthaald door zowel proffen
als studenten. En dat is begrijpelijk. Vool
de proffen zou het een boel ekstra werk
betekenen. Niet alleen zou er een hele
eksamenzittijd bij komen, maar vooral
zouden ze hun kursussen moeten her-
schrijven. Bovendien kun je je afvragen
of de voorgestelde formule wel voor alle
vakken haalbaar is.

Gevaarlijk precedent
voor de hele Unief
Vorig jaar kwamen zowel van de kant van de studentenvertegen-

woordigers als van sommige professoren van de rechtsfakulteit
radikale voorstellen tot wijziging van de studieprogramma's.

Vooral het voorstel omjanuari-eksamens te organiseren zorgde toen voor
veelberoering. Uiteindelijkisernietsvangekomen,maarditjaarwillentwee
professoren het elk voor hun vak bij wijze van eksperiment proberen. De
fakultairs (studentenvertegenwoordigers) verkozen de voorstellen onder
bepaalde voorwaarden te aanvaarden. De Fakulteitsraad besliste er anders
over: het eksperiment komt er, zonder ook maar één garantie. En dat heeft
heel wat implikaties.

De hervormingsvoorstellen van vorig
jaar vielen uiteen in twee groepen. De
tudentenvertegenwoordigers pleitten
ten eerste voor het invoeren van meer
rechtsvakken in de kandidaturen. In
vergelijking met rechtsfakulteiten aan
andere universiteiten wordt in Leuven in
de kandidaturen namelijk wéinig recht
gegeven. Het argument daarvoor is dat
Leuven een humanistische vorming
voorstaat en dat rechtsstudenten niet tot
vakidioten opgeleid mogen worden.

Muur
Maar de andere universiteiten gaan van
diezelfde gedachte uit en toch worden
daar in de kandidaturen aanmerkelijk
meer rechtsvakken gedoceerd. Het is
trouwens een twijfelachtige praktijk om
rechtsstudenten te laten wachten tot de
eerste licentie voor ze weten of ze wel
geschikt zijn om rechten te volgen.
De studentenvertegenwoordigers van

verledenjaar stelden dan ook voor om in
de kandidaturen meer recht te geven. Ze
gingen ervan uit dat de studenten er net
zo over dachten en hebben hen dan ook
nooit over hun voorstellen geraadpleegd
of zelfs maar ingelicht. Tijdens de
onderhandelingen beloofden ze zelfs
geheimhouding. Dit akademiejaar zou
er in elk geval een referendum komen.
Maar zelfs dat zit er voorlopig niet in, en
wel omdat de zaak muurvast zit.
De meeste professoren zijn tegen het

introduceren van meer recht in de
kandidaturen. De enkele voorstanders
(die. geen recht geven) zijn bovendien
niet van plan hun eigen vak te verplaat-
sen naar de licenties, nochtans een
absolute voorwaarde om meer recht te
kunnen doceren in de kandidaturen.
Wat de licenties betreft, ligt de zaak

echter veel komplekser. En hier situeren
zich ook de mogelijke gevolgen voor de
hele universiteit. Om te beginnen is er
het probleem van de derde licentie. De
professoren zijn het er over eens dat die
te licht is. De studenten stellen daar zelf
hun programma samen, en in praktijk
schijnen daar nogal wat misbruiken te
bestaan. De ingeburgerde term 'krisis-
pakket' spreekt voor zich: veel proffen
zijn te blij dat er nog belangstelling is
voor hun vak om nog eisen te stellen.
Aan de andere kant zijn eerste en tweede
licentie vrij zware jaren. Spreiding van
de plichtvakken over de drie licentieja-
ren leek dan ook de meest aangewezen

Mouw
De houding van de studentenvertegen-
woordigers is altijd voorzichtig geble-
ven. De fakultair en het VRG-presidium
van vorig jaar hebben zich nooit uitge-
sproken voor of tegen de voorstellen. Er
is slechts beslist de zaak bespreekbaar te
houden.
Want ook de studenten zijn niet

gelukkig met de vorm waarin de stof nu

Vetjes
De fakultairs van eerste en tweede
licentie organiseerden elk een referen-
dum. De studenten konden kiezen tussen
drie antwoorden: het onvoorwaardelijk
aanvaarden, aanvaarding onder bepaal-
de voorwaarden en het onvoorwaarde-
lijk verwerpen van de voorstellen. De
uitslag was helaas niet eensluidend:
ongeveer 70 procent eerste lissers waren
voorwaardelijk voor de hervormingen,
maar evenveel tweede lissers waren
tegen. De fakultairs hebben de kaart
getrokken van de voorwaardelijke in-
stemming, omdat ze dit het meest
realistisch vonden. Geens en Dupont
zouden toch hun zin krijgen, redeneer-
den ze, en het ging erom zoveel mogelijk
voor de studenten uit de wacht te slepen.
Bovendien bleven ze van oordeel dat de
voorstellen best wel interessant waren.
Wat houden die voorstellen dan wel

in? Allereerst dat het eksamen fakulta-
tief zal zijn en dat het gebruik van
wetboeken toegelaten is. Verder moet de
stof tot 150 bladzijden beperkt worden,
maar pas echt revolutionair is de voor-
waarde dat dit zal gebeuren onder
toezicht van een kontrole-orgaan. Daar-
naast staan de januari-eksamens op tien
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OP KOT TE LEUVEN
Dezeweek - van 28 november tot 2 december - vindt een

rojektw, k rond veiligheid en woonkultuur plaats. Opzet is
oor middel van een waaier van diverse aktiviteiten en goede

informatie, huurders en verhuurders te sensibiIiseren tot meer veiligheid
en woonkultuur. Het aanbod ziet er als'volgt uit:
o Debatavond Studentenkamers in Leuven, in het.'Huis der Notarissen',
Bondgenotenlaan 134 te Leuven, woensdag 30 november.
Deze avond richt zich in de eerste plaats tot beleggers en kotbazen, en
heeft het' over vraag, aanbod en toekomst van de Leuvense kamer-
markt.
o Infostand 'Veiligheid in studen-
tenkamers', in het Van Dalekol-
lege, doorlopend.
Tentoonstelling met info van
brandweerofficier, speciaal voor
kotbazen: hoe maak ik mijn ka-
mers zo veilig mogelijk, en wat is
het aanbod aan apparatuur?
o Brochure 'Veiligheid in studen-
tenkamers'
De herwerkte uitgave van deze
reeds bestaande brochure zal van-
af 28 november kosteloos ter
beschikking zijn op de Huisves-
tingsdienst.
o Wedstrijd Tofste Kol
Zie artikel op pagina 1.
o Info-stand 'Veilig koken, wo-
nen en leven op kol' .~ .
De bedoeling van de infostand is ~,
bij studenten aan bewustmaking te doeiï over alle aspekten van veilig
koken, wonen en leven op kot (maar dat had u al uit de titel kunnen
afleiden). Met videofilm, brochure, komputerspel, UP-kookboek, ...
De kweeste gaat langs volgende Alma's: Alma 2, maandag en dinsdag;

Alma 1, woensdag; Alma 3, donderdag en vrijdag.
o Brochure 'Veilig wonen en leven op kot'
Een informatie-brochure over hoe je veilig door je studentenjaren kan
geraken. Een samenwerking van het Medisch Centrum, de Werkgroep
Preventie, de Huisvestingsdienst en de Veiligheidsdienst. Gratis te
verkrijgen in de Alma's en het Van Dalekollege.
o Railio-programma 'Ten huize van •
Radio Scorpio (FM 106) poogt een sfeerbeeld op te hangen van het leven
in gemeenschapshuizen, woensdag en donderdag tussen 18 en 19
december.
o Evakuatie- en brandoefeningen
Ambiance in de Universitaire Residenties. Sfeer verzekerd ... (WP)

punten. Het tweede deel van het eksa- informatie aan de studenten. Tot nu toe
men in juni staat ook op tien punten. is bijna alles binnenskamers besproken.
Voor beide delen zijn vrijstellingen te Er wordt regelmatig vergaderd, de fakul-
behalen vanaf een 6. Tenslotte wordt tair licht trouw het VRG in, maar de
geëist dat de resultaten van het februari-· doorsnee student komt bijna uitsluitend
eksamen direkt na de zittijd zullen iets te weten van een weinig neutrale
worden bekendgemaakt. professor. De waarde van de referen-
Hoewel nooit formele toezeggingen dums is dan ook te relativeren. In eerste

gedaan zijn, hadden Geens en Dupont te licentie schijnt de stemming radikaal
kennen gegeven dat ze het met een aantal omgeslagen te zijn door een donder-
van deze voorwaarden eens waren. preek van een professor die het hele
Maar tot teleurstelling van de fakultairs eksperiment grondig verwenste. 111 twee-
was daar op de Fakulteitsraad van vorige - de licentie is wellicht hetzelfde gebeurd,
week dinsdag niets van te merken. Op maar dan in omgekeerde richting, door-
dezelfde vergadering werd namelijk ook dat professor Geens een uur uittrok om
het Kulak-voorstel om polyvalente kan- zijn zaak te bepleiten. Maar het blijft
didaturen in te voeren goedgekeurd. De wachten op een duidelijke stellingname
deelnemers hebben daar klaarblijkelijk van het VRG over op zijn zachtst gezegd
al hun kruit op verschoten en het omstreden standpunten.
hervormingsvoorstel werd dan maar Die stellingname is des te dringender
zonder veel diskussie goedgekeurd. Re- omdat het voorstel ook op Kringraad
sultaat van een ongewoon korte verga- besproken moet worden. Daar moet een
dering: het eksperiment kan doorgaan, standpunt bepaald worden voor de
onvoorwaardelijk. En dat betekent een Akademische Raad van 12december. Er
gevaarlijk precedent voor volgend jaar. is op Kringraad dan ook nogal wat
Wie danjanuari-eksamens wil organise- kritiek op het VRG dat het zo'n
ren, kan dat vrij doen, zonder enige belangrijke materie nog altijd niet op de
randvoorwaarden. agenda geplaatst heeft. Het is nog altijd
Het laatste woord is nog niet gevallen helemaal niet zeker dat het VRG de

over de programmahervormingen in de fakultairs zal volgen. Maar zelfs als het
rechten. De fakultairs proberen nu de VRG zijn fakultairs volgt, is het weinig
twee professoren schriftelijk te verbin- waarschijnlijk dat hun vertegenwoordi-
den tot naleving van een aantal voor- ger op Kringraad erin zal slagen het tot
waarden. Daarna zullen ze op de Onder- nu toe gevolgde standpunt - de onwen-
wijskommissie de bekrachtiging van het selijkheid van een semestersysteem - te
akkoord vragen. Zo is het kwaad doen wijzigen. Een semestersysteem
misschien voor een tijdje bezworen. binnen één fakulteit zou leukerds binnen

andere fakulteiten immers wel eens op
Informatie hetzelfde idee kunnen brengen. En dan is

het hek helemaal van de dam.
Al bij al kun je je toch wel vragen stellen
bij de politiek die door de studentenver-
tegenwoordigers gevoerd wordt. Kun-
nen zij het zich wel veroorloven het
semestersysteem te aanvaarden? De
studiedruk wordt erdoor verzwaard, en
je bent effektief het hele jaar bezig. Door
de mogelijkheid van februari-eksamens
te aanvaarden is de deur open gezet voor
hervormingen die de rechtenstudies ern-
stig kunnen verzwaren. Bovendien is er
op Akademische Raad een trend waar-
neembaar die leidt naar studiedrukver-
lichting ; voor de fakultairs juist een
reden om niet aan het eksperiment mee
te werken.
Er moet bovendien maar eens werk

gemaakt worden van een degelijke

Luc Janssens

VETO
IS LIEFDE
MAAR

NIET HIER
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Europees Poëziefestival : Rutger Kopland

"Het schrijven van een 'gedicht
haalt ontzettend veel overhoop"
IEis nooit streng statistisch aangetoond, maar binnen het genre

an de 'echte poëzie' moet Rutger Kopland zo ongeveer de
eest gelezen en best verkopende Nederlandse dichter zijn. In

Nederland althans: terwijl men daar keer op keer uitkijkt naar het
nieuwste werk van de recentste PC Hooftprijswinnaar, zijn het niet veel
meer dan Koplands klassieke gedichten als Het orgeltje van Yesterday,
die inVlaanderen hoge toppen scheren - en dan nog inde voordrachtles.
Kopland is nochtans een dichter die zich voortdurend vernieuwt (lees
zijn recente cyklus Water), wat altijd gebleken is uit tal van, en dat is wel
opvallend, in Vlaanderen geproduceerde analyses. En nu is Kopland
voorzitter van het hier te Leuven lopende Europees Poëziefestival. Hoe
dat komt?

Hij werd ervoor gevraagd. Sekretaris-
generaal Eugène Van Itterbeek kent
Kopland al langer dan vandaag. De
dichter was aanwezig op het eerste
Europees Poëziefestival, tien jaar gele-
den, en na de toekenning van de
PC Hooftprijs 1988 komt zijn voorzit-
terschap helemaal niet uit de lucht
gevallen. "Eigenlijk," zegt Kopland, "is
het een soort erebaamje, een soort tite'
die je honoris causa aangeboden wordt.
Het festival wordt op deze manier
opgeluisterd met iemand die ook in
België enige bekendheid geniet. Er
wordt dan van mij verwacht dat ik aktief
acte de présence geef bij de opening, bij
de sluiting. Dat soort zaken."

steeds maar weer verwijst naar zijn
werk, en zijn boodschap zo goed moge-
lijk probeert te begeleiden, en in ieder
geval de essentie van wat er in poëzie
gebeurt probeert te benadrukken, dan
denk ik dat je clean bezig bent.»
Veto: Uwpositie is ook wel komfortabe-
Ier dan die van een broodschrijver. U
kunt het zich permitteren niet voortdu-
rend in de kranten te staan, u kunt langer
over uw werk doen.
KopIand: «Ik kan er inderdaad veel
langer over doen. Dat is voor mij ook
noodzakelijk. Ik heb het niet in de hand
of het snel gaat of niet. Dat varieert van
een halve dag tot máanden en een half
jaar. Waar dat nu zit weet ik ook niet,
maar in ieder geval: w moeizaam gaat
het soms.»

Veto: Het voorzitterschap van eenfesti-
val behoort tot de publieke kant van het
schrijverschap. Ervaart u die publieke
aktiviteiten als aangenaam? Veto: Uit uw tekst 'Over het maken van

een gedicht' blijkt duidelijk hoe een
gedicht traag en organisch ontstaat. Men
krijgt echter ook de indruk dat u zich
daarbij enkel om inhoudelijke kwesties
bekommert. U rept met geen woord over
de vorm van een gedicht.
opIand: «Dat klopt. Je kunt moeilijk
reproduceren wat er dan gebeurt. Maar
daaruit mag je niet opmaken dat ik me
niet bekommer om de vorm. Ik schrijf
niets over die vorm, maar daarom heeft
het nog wel vorm.»
«Een heleboel van dat vormgevings-

proces gaat in feite via beslissingen die
van nieuwe gedichten, dan aan het zich vaak aan je bewuste waarneming
voortdurend voor het voetlicht treden.» onttrekken. Maar in feite zijn het alle-

-naal beslissingen die je neemt. Wanneer
je zegt: zo moet het er blijven staan, en
zo was het niet goed, dan zijn dat

Veto: Vandaag de dag wordt literatuur uiteraard ook vormkwesties. Vorm en
meer en meer op een kommerciële; inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar
agressieve wijze gepromoot en wordt verbonden. Als je niet geïnteresseerd
vaak de schrijver en niet zijn werk op de bent in de vorm, dan moet je niet gaan
voorgrond geplaatst. dichten.»

Kopland: «Nu niet meer. Vroeger vond
ik het heel leuk om te doen, en dat
overkomt me nog wel eens, wanneer het
bijzondere gelegenheden betreft, maar
op de duur gaat het vervelen. Ik moet
steeds weer diezelfde dingen voorlezen
en je krijgt bij een optreden, tenminste
als het met een diskussie gepaard gaat,
altijd weer dezelfde vragen, zodat je
langzamerhand het gevoel krijgt van
'daar heb je mij weer'. Ik ben dan erg
gaan verlangen naar een nieuw reper-
toire. lk denk dat ik de weinige tijd die ik
heb beter kan besteden aan het maken

Repro

Kopland : «ln feite moet het om dat
werk gaan. Als het vervangen wordt Reportage
door promotie van een persoon en diens
eigenaardigheden, dan vind ik dat je op Veto: Waarom publiceert u een tekst als
de slechte weg bent. Maar als de persoon 'Over het maken van een gedicht'?

Kopland: «Omdat ik zelf nieuwsgierig
was naar het verslag, naar wat er dan rou
verschijnen. Ik heb altijd het gevoel dat
het goed is om de mensen iets te laten
zien van dat kreatieve proces, als je daar •
tenminste enigszins toe in staat bent.
Uiteindelijk komt er een tekst klaar
waarvan je denkt: ja natuurlijk, dat had
niet anders gekund. Het geeft gauw de
indruk dat iets heel makkelijk is ont-
staan. Die indruk zou ik willen wegne-
men.»
«Dat is hetzelfde als wanneer je

iemand heel goed tennis ziet spelen en je
zegt: dat kan ik zelf ook, dat is heel
simpel. Alleen is aan dat tennisspel een
enorme hoeveelheid training te pas
gekomen en zijn de uiteindelijke beslis-
singen die de tennisspeler neemt intuïtief.
Dat wil niet zeggen dat ze irrationeel
zijn. Er is alleen maar mee gezegd dat de
rationele en anticiperende processen
zich afspelen op een nivo, waarover
bewust niet veel te zeggen valt.»
«Als ik poëzie schrijf dan schrijf ik

ontzettend veel varianten die allemaal
heel dicht bij mekaar liggen, die vaak
heel erg op mekaar lijken, en dat is een
zoekspel: dit is het. Natuurlijk ga je dat
uiteindelijk ook leren, van een heleboel
varianten ga je al weten, nog voor je ze
hebt opgeschreven, dat ze doodlopende
weggeties zijn. Dat is net zoals met een
schaker die eindeloos vaak openingen
heeft geoefend en allang weet dat als hij
dát doet, dan weet hij wel hoe het verder
loopt. Dat zijn beslissingsprocessen die
zich langzamerhand aan je bewuste
reportage, kontrole onttrekken.»

Veto: Dat idee van beslissingsprocessen
doet sterk denken aan een wetenschap-
pelijke kijk op het maken van een
gedicht
KopIand: «Wetenschap in het algemeen
is ook een kwestie van proberen uitein-
delijk dingen te formuleren die nog nooit
gezegd zijn, verbanden te zien die nog
nooit gezien zijn, een kijk op de wereld te
formuleren die een nieuw aspekt van die
wereld naar voren kan halen. En dat zijn
natuurlijk dingen die ik ook in de poëzie
probeer te doen. Maar ook in een
gesprek gaat het zo, Als ik iemand een
formulering voorleg waarin die persoon
zichzelf opeens op een nieuwe manier
herkent, dan is dat sterk verwant, lijkt
mij, aan het lezen van een wetenschap-
pelijke tekst waarin je ineens denkt van
'hé ja, zo had ik het nog niet bekeken,
maar zo is het natuurlijk'.»

Mensen
Veto: Bij veel dichters leeft nog de
overtuiging dat een gedicht tot de wereld
van het irrationele zou behoren. Wan-
neer u het over poëzie hebt hanteert u
termen als objektiviteit en wetenschappe-
lijkheid.
KopIand: <Ja, ik vind het een rationeel
.proces. Ik wil niks weten van het woord
irrationeel daarbij. Die overtuiging leeft
omdat rationaliteit en wetenschap altijd
weer worden geïdentificeerd met ekspli-
citeerbare, precieze, logische beslissin-
gen, met verantwoordingen, tabellen en
grafieken. Er is een konserverende we-
tenschap, die er voor zorgt dat onze
wereld op een welvoeglijke manier
wordt ingedeeld, en er is een eksplore-
rende wetenschap, die op een keer moet
aandurven om iets anders te zien dan we
gewend zijn om te zien. Er is een
wetenschap die onze veronderstellingen
bevestigt, en er is een wetenschap die
onze veronderstellingen ondergraaft, die
nieuwe veronderstellingen oproept"
nieuwe feiten blootlegt. En dat is toch
ook een kwestie van rede»
«In onze uitwerking van wetenschap-

pelijke uitspraken zijn er natuurlijk heel
veel spelregels die je moet volgen, en die
respekteer ik ook dagelijks. Zoiets doe je
niet in de poëzie. Daar laat je het bij de
spekulatie. Maar als dat puur subjektieve
rimram was, dan zou toch niemand daar
iets in zien. Bij sommige mensen trekt
poëzie de ogen open. Dat is toch al een
begin van intersubjektieve mededeel-

~
"Als je niet geïnteresseerd bent in de vorm, dan moet je niet gaan dichten."

(Foto Hendrik Delagrange)

baarheid en dat heeft niks met puur
subjektivisme of iets dergelijks te ma-
ken.»

Veto: Is het streven naar een grotere
wetenschappelijkheid en objektiviteit er
de oorzaak van dat u bent afgestapt van
de ironische en anekdotische elementen
in uw poëzie?
Kopland: «Dat was inherent aan de
eigen ontwikkeling. Ik denk dat ik steeds
meer in de gaten kreeg waar de essentie
van de tematiek ligt. Niet dat ik die hier
onder woorden kan brengen, die staat in
die poëzie. De betekenislagen die zo'n
gedicht heeft verschuilen zich aan de
oppervlakte, en als je 't een beetje tot je
door laat dringen dan gaan er dingen op
een ander nivo spelen. Dan krijg je
andere vragen, die met die konkrete
werkelijkheid die je schildert niet onmid-
dellijk meer te maken hebben.»
«Ik ben eigenlijk meer geneigd ge-

raakt om me bezig te houden met wat er
gebeurt na de aanleiding tot een gedicht,
door niet langer de aanleiding zelf te
noemen, en ook de persoonlijke obser-
vatie weg te laten. Het gaat dan niet
zozeer om de vraag: wat zie ik, maar:
wat valt er te zien? Daardoor laat ik een
meer algemene visie dan die ene partiku-
liere zien.»
«Ik denk dat dat een ontwikkeling is

die te maken heeft met het steeds meer
proberen iets algemeners onder woor-
den te brengen, iets abstrakters ook, en
ook iets wat uiteindelijk meer zegt over
meer mensen»

Limiet

Veto: De ironie en de anekdote in uw
werk hebben dan wel plaats gemaakt
voor de paradoks. Eén van die grote
paradoksen is wel dat u niet van
zekerheden houdt, maar tochprobeert de
dingen objektief te beschrijven. Zoiets
rijmt toch niet?
KopIand: «Iemand die op zoek is naar
zekerheden, is natuurlijk op zoek naar
iets bekends. Iemand die alleen maar

zekerheden wenst, schrijft altijd het-
zelfde verslag, want dat is overzichtelijk.
En dat wordt door ons allemaal gedeeld
als dé wereld, daar zijn we het over eens,
dat is een zekerheid.»
«De wereld nu laat zich niet in die

zekerheden, in die gemeenschappelijke
afspraken, bepalen. Als ik zeg: ik hou
niet van zekerheden, dan bedoel ik
daarmee dat ik er niet van hou dat wij
kontinu blijven ronddraaien in die we-
reld waarin wij alle afspraken met elkaar
gemaakt hebben. Je moet een nieuwe
visie ontwikkelen. Als ik in mijn vak zou
zeggen: 'nou, we weten nu langzamer-
hand wel hoe we mensen moeten
behandelen', dan zouden we natuurlijk
nooit een stap verder komen. We
moeten ons afvragen: hoe zitten die
afspraken in mekaar, moeten we die niet
es opnieuw bekijken, valt er niet meer te
ontdekken? Je moet. nieuwe onzekerhe-
den scheppen.»

«Ik ben niet konservatief. Ik ben
nieuwsgierig. Ik werk aan een universi-
teit, ik schrijf gedichten, en ik vind het de
taak van mensen die kreatief bezig zijn,
of het nou wetenschappelijk is of poë-
tisch, om ons op een nieuwe manier naar
de werkelijkheid te laten kijken.»
«Om de vraag nog eens te herhalen:

hoe kan dat nou, dat je niet van
zekerheden houdt, en wetenschappelijk
gesproken toch naar een soort van
objektieve weergave zoekt? De schijn-
bare paradoks zit hem hierin, dat het
zoeken naar die objektieve weergave
verondersteld wordt hetzelfde te zijn als
het zoeken naar zekerheid. Dat is het
niet. Het zoeken naar die objektieve
weergave betekent nu juist het opgeven
van zekerheden.»
«Het is een ervaringsfeit voor mij dat

het schrijven van een gedicht telkens
weer ontzettend veel overhoop haalt,
wat totdantoe rustig onder de opper-
vlakte was blijven liggen. Dichten roept
vragen, spanningen en onzekerheden op.
Soms is dat heel emotioneel»

Johan Reyniers
Claudia Van de Velde
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lijk komt er tijdig een stabilizering. Het
vernuft van de mens loopt altijd vooruit
op zijn bewustzijn. De nieuwe technolo-
gische media zijn er maar we weten nog
niet hoe we ermee moeten omsprin-
gen»
"Daarom zitten we nog maar in een

voorstadium van de beeldkultuur. Er
moet een dam opgeworpen worden
tegen de beeldenovervloed en enkel een
kritische opvoeding kan daarvoor zor-
gen. Daarna zal er een evenwicht tussen
de verschillende vormen heersen. In dat
evenwicht zal er een vaste positie
weggelegd zijn voor de leeskultuur die in
stand zal gehouden worden door een
kleine groep. Dat hoeft niet elitair te zijn.
Elitarisme veronderstelt een neerbui-
gende houding. Het is heel goed moge-
lijk dat een kleine groep zich bezig houdt
met dingen die voor de bredere bevol-
king interessant kunnen zijn. Op langere
termijn worden die waardevolle dingen
dan wel duidelijk. Zoals een kleine groep
bijvoorbeeld de vernieuwende kunst
behartigt, zo zal een gelijkaardige min-
derheid de leeskultuur verzekeren. Ik:
ben dus gematigd optimist»
Verdin : «Je merkt dat het vermogen van
de jongeren om met beelden om te gaan
al beduidend beter is dan dat van hun
ouders. Het zal in de toekomst nog
verbeteren. De videokunst - het labora-
torium van de beeldkultuur - zal blijven
instaan voor bedenkingen. bij het eigen
medium. Het probleem is dat hun
bevindingen zeer moeilijk doordringen
naar de massa maar hetzelfde kan je
gerust zeggen van de reflekties die de
bovenlaag van de woordkultuur
maakt»
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zintuigen, ook onomstotelijk aanwezig is tegenhouden. Hierin zit een belangrijke
in de werkelijkheid. O~ wat je ziet is I opdracht voor het onderwijs.»
waar»

De deemstering van de Woordkultuur

Praatjes bij plaatjes
Rde siècle, we hebben er weer van. Weerom blijkt dat de mens

niet uit het verleden leert, want nog maar pas duikt het jaartal
1999 op of het kultuurpessimisme slaat weer toe. Ditmaal is niets

minder dan het Westerse kulturele erfgoed in gevaar want, kijkt, aan de
horizon is het Beeld verschenen dat in zijn verzengende kracht alles zal
wegvegen dat Rede en Verstand eeuwenlang moeizaam hebben
opgebouwd. Niet de gastarbeiders, niet Aids, niet kadmiurn zal onze
ondergang bewerken, maar het Beeld.

de informatie zelf Er is een echte
nivellering van het woord gekomen»

Veto: Eén van" de premissen in de
diskussie lijkt wel dat de beeldkultuur
intrinsiek minder 'waarde' heeft. Is dat
wel zo?

Hesting: «Vooral de laatste decennia is
men meer en meer normatief gaan
spreken. Zowat iedereen heeft het over
de voor- en de nadelen van beide
kulturen. De beeldkultuur komt er dan
meestal negatiever uit. Bij veel vertegen-
woordigers van het woord speelt een
soort verontrusting dat het beeld het
woord aan het verdringen is. Er zou een
kausaal verband zijn tussen de opkomst
van het ene en de achteruitgang van het
andere medium. Zo'n verband is er
volgens mij niet, hoogstens is het ene een
symptoom van het andere. De argumen-
ten die men geeft om het beeld af te
wijzen zijn niet zo sterk omdat een
grondige analyse ontbreekt en de zaak
dikwijls emotioneel gekleurd is.»

«Los van de vraag welk van de twee
meer waardevol is, kun je zeggen dat taal
en beeld wel anders funktioneren maar
niet zonder elkaar kunnen. Dat is de
paradoks en de tragiek van de beeld-
kommunikatie. Je moet telkens in woor-
den vertalen hoe je beelden waarneemt.
Het is dus steeds de taal die het andere
medium domineert. Hier stelt zich het
probleem van het woord als onzichtbare
tekst Een beeld wordt visueel ervaren
maar in woorden omgezet en zo ver-
dwijnt het. In zekere zin zou je kunnen
zeggen dat juist de beeldtaal de hogere
taal is omdat ze kompiekser is. We
begrijpen ze minder snel en daarom
zetten we ze om in woorden»

Nuchter

Veto: Het beeld lijkt de, werkelijkheid
meteen 'aanwezig" te stellen. Is dat
voldoende reden om te beweren dat het
een gemakkelijk en konsumeerbaar me-
dium is?
Hesting: «Het is nonsens te beweren dat
naar beelden kijken passiviserend werkt
en leidt tot een minder aktief kommuni-
katiegedrag. Let wel, ik sluit niet uit dat
sommige kijkers zo met het beeld
omgaan. Maar omdat er een banaal
gebruik van een medium is, wil dat nog
niet zeggen dat het medium zelf banaal
is»

Verdin: «Als er al gevaar zou zijn, dan is
dat de veramerikanisering en de kom-
mercialisering van de (massa)kultuur.
Dat is echter eerder een kwestie van
machtsverhoudingen en geld. Met de
beeldkultuur als dusdanig heeft dat niets
te maken. De Vlaamse beeldkultuur is
met een Didden en Deruddere een
afkooksel van de Amerikaanse»

Hesting: «Het beeld lijkt te gemakkelijk.
Deze opvatting leidt tot de uitspraken
dat het beeld zou aanzetten tot gemak-
zucht. Het is echter niet zo dat de relatie
tussen het beeld en dat waar het voor
staat, ongekodeerd is. Zoals Eco zegt, is
het een relatie tussen twee gekodeerde
systemen. Deze zijn geen honderd pro-
cent analoge afdruk van elkaar. Geen
enkel beeld is een transparant teken van
de werkelijkheid, maar het is wel een
gekodeerde, gekonventionaliseerde kon-
struktie van een werkelijkheid. Daar
zouden de kijkers zich meer bewust van
moeten zijn. Maar voorlopig zijn de
meesten nog gevangen in wat Derrida
'de ideologie van het waarneembare'
noemt. Dat komt erop neer dat wat
onmiddellijk waarneembaar is voor de

Dat alles is althans de mening van
gerenomeerde geleerden als H.M. En-
zensberger, N. Postman, E.D. Hirsch, A.
Bioom, G. Steiner.De stellingen die prof
M. Janssens donderdagavond zal ont-
vouwen in zijn Universitaire Konferentie
'Spanningen tussen Woord- en Beeldkul-
tuur' zijn veel minder pessimistisch.

opdat u niet helemaal onvoorbereid
naar de lezing zou moeten, trok Veto
naar een aantal specialisten van Woord
en Beeld. Met hen werden een aantal
veel gehoorde stellingnames uit de dis-
kussie tussen woord- en beeldkultuur
besproken. Worstelden zich met ons
door de materie: prof L. Verbeeck
(Duitse letterkunde), prof W Hesling
(filmkunde) en Walter Verdin (video-
kunstenaar).

Eva

Veto: Volgens de titel van de lezing gaat
het over 'Woord-en Beeldkultuur'. Toch
hoor je in het debat vaak nog andere
termen. Wil dat zeggen dat men het zelf
niet goed weet of dat de termen niet goed
gekozen zijn?
Verdin :«De term 'beeldkultuur' is inder-
daad veel te ruim. Je kunt niet alles over
dezelfde kam scheren. Film is bijvoor-
beeld niet hetzelfde als televisie. Film
heeft heel wat met literatuur gemeen,
bijvoorbeeld dat iedereen er anders naar
kijkt, andere interpretaties heeft. Zet
een massamedium als televisie wordt
nog anders ontvangen in de huiskamer:
vader lacht zich een breuk, terwijl
moeder geshockeerd is,»

Hesting: «Eigenlijk is het hele begrip
'beeldkultuur' pejoratief Het suggereert
dat men alle vormen van beeldkommu-
nikatie onder één noemer kan vegen.
Maar door de syntese te benadrukken,
gaat men voorbij aan het specifieke van
de diverse beeldende praktijken die
onder 'beeldkultuur' worden onderge-
bracht. Het zijn allemaal talen met eigen
karakteristieken, kommunikatiestruktu-
ren en kommunikatiekodes.»
«Zolang die te groffe kategorieën

blijven domineren in de diskussie, komt
men niet verder dan een aantal plattitu-
des en algemeenheden. Zo een diskussie
is weinig zinvol. Daarom denk ik dat
men maar eens moet ophouden met al
dat gekrijs om in de eerste plaats een
objektieve analyse op te starten die moet
uitmaken wat men onder beide begrip,
pen verstaat»

Verbeeck: «'Woordkultuur' is geen
goed begrip. Ik zou onderscheid willen
maken tussen de eeuwenoude woord-
kultuur - die een sterke uitdrukking
vindt in de retorika - en de leeskultuur,
die geboren is in de achttiende eeuwen
bloeide in de negentiende eeuw, denk
aan de feuilletons, het leesvoer. Woord-
en leeskultuur waren in die periode innig
verstrengeld, ze ondersteunden elkaar,
Er was geen konflikt en ze bespeelden
hetzelfde publiek: de burgerlijk ge-
vormde milieus»

«Typisch voor de twintigste eeuw is
dat woord- en leeskultuur uit elkaar
gaan. Door de eksplosie van de media is
de woordkultuur uitgebreid naar telegra-
fie, telefoon, radio en vooral televisie. De
leeskultuur heeft zich voornamelijk te-
ruggetrokken in de literatuur. De woord-
kultuur is niet langer afgestemd op de
leeskultuur. Woordkultuur is door zijn
funktie in de media een 'passe partout'
geworden. De grote informatiestroom
moet snel verspreid worden en dat leidt
tot een eis van makkelijke, oppervlak-
kige formuleerbaarheid. Gevolg: zowel
een inflatie van de formuleringen als van

Hesting: «Het beeld ontneemt de ge-
schiedenis zijn historiciteit. De kronolo-
gische diepte naar het verleden toe valt
weg omdat vooral de televisie de stukjes
tijd en plaats die achter elkaar geplaatst
moeten worden, temporeel op dezelfde
hoogte brengt. Er is alleen het nu. Hier
doet zich een breuk voor met de
klassieke, humanistische mens,»
Verdin: «Beeldkultuur tast niet 'het
denkvermogen' aan, het tast enkel de
oude vormen van denken aan. De taal
verandert sowieso, dat is niet enkel de
schuld van de televisie. De kinderen
kunnen geen volzinnen maken? En dan,
waarom heb je volzinnen nodig? Trou- Hesting: «Het onderscheid tussen de
wens, binnen nu en zoveel jaar spreekt klassieke termen woord- en beeldkultuur
iedereen dezelfde taal» begint gaandeweg te vervagen. Vanuit de

• . praktijk van de nieuwe kunst, die
Hesting: «Men moet Zich geen zorgen' grensoverschrijdend is, worden de k1as-
maken ~t de. beeldkultuur een neo- sieke kategorieën ontkracht. Je zou hier
a?a1fabetJsme In. de hand werkt. Onze kunnen spreken van een 'toegepaste
kinderen leze~ met ~eer? Dan moeten intertekstualiteit'. Ik denk hier aan film
we daarover met panikeren, maar probe-
rente achterhalen welke bewegingen er
aan de hand zijn. Ik geloof nie,tlanger in
een kultuuropvatting die vasthoudt aan
kanonieke elementen die in se goed zijn,
maar wel in een kultuur als een maat-
schappelijk gegeven dat voortdurend in
beweging is. Een geletterd mens te zijn
betekent nu iets anders dan tweehonderd
jaar geleden. Nu hoort daar bij dat men
op de hoogte moet zijn van en een zekere
kompetentie aan de dag moet leggen
tegenover beeldkultuur. Men zou zich
beter zorgen maken over het neo-
analfabetisme tegenover de beeldkuI-
tuur, en niet over hoe men de zaken kan

Veto: Sinds de beeldkultuur zo snel is
.komen opzetten, hoort men veel spreken
over de gevaren die dat met zich
meebrengt Zijn die gevaren reëel of
router denkbeeldig?

Verbeeck: «De evolutie van de media
kan niet genegeerd worden. Wat er zeker
nodig is, is een kritische opvoeding
tegenover de beeldkultuur. De mens
moet in staat zijn zich te wapenen
tegenover de overvloed aan beelden.
Een verdedigingsrefleks die je nu al
opmerkt is de 'afstomping'. Door de
weerkerende en harde beelden maakt de
mens zich ongevoelig of hij gaat eronder
lijden. Een zinvolle opvoeding zou
inhouden dat elke kijker afstand leert te
nemen van het beeld. Deze afstand moet
hem toelaten bet beeld te takseren, te
plaatsen. Het beeld is te direkt, te
onomwonden om er zonder enige af-
stand nuchter tegenaan te kunnen kij-
ken.»
Veto: Wat gaat er, met het oog op de
toekomst komen van de wederzijdse
beïnvloeding tussen woord en beeld?

en literatuur, met vertegenwoordigers als
Robbe-GriIlet, Duras, Pasolini. Ik:denk
aan de videoclip en aan het multimediale
moderne teater»
Verbeeck: «Ik: citeer Huizinga: "De
opkomst van het beeld zal het woord en
het denken verdringen." Ik:vind dat hij te
pessimistisch was. Het overweldigende
beeld beïnvloedt misschien ons denken
maar vernietigt het niet. Door gebrek
aan kritische afstand tegenover het beeld
vallen heel wat denkwijzen weg: symbo-
lische verbanden leggen, toetsen aan de
realiteit... Het beeld is nadelig voor
zekere vormen van denken maar hope-

Tom Ysebaert
Geert Seis

Op donderdag 1 december geeft prof
Marcel Janssens in zijn universitaire
konferentie zijn visie op de spanning
tussen woord- en beeldkultuur. Grote
Aula, 19.00 uur, inkom gratis.

Maatschappij Discordia speelt Kras

erlangen n~ eenbetonmolen

IEverhaal van Maatschappij Discordia is zo lang als het haar
an zijn hopman, Jan Joris Lamers. Dat was namelijk kort toen
~ zich in '83 losmaakte van het Onafhankelijk Toneel. Nu,

zowat dertig opvoeringen later, heeft hij al een flinke staart bijeenge-
spaard. Naar jaarlijkse gewoonte 'verlaat hij zijn troon in het
Amsterdamse Shaffy-teater, om het (Leuvens) publiek te tonen hoe het
zijn skalp vergaat. Ondertussen speelt hij ook nog mee in 'Kras' (op tekst
van Judith Herzberg) en 'Het meisje dat...'.

Vanaf zijn oprichting heeft het gezel- lelijke haal door het huwelijkskontrakt.
schap steeds een toevluchtsoord gevon- Alles begint nochtans losjes. Tegen de
den in het Stuc. Het Leuvens publiek achterwand zitten de akteurs, ontspan-
heeft dus alle kans gehad zich vertrouwd nen en rustig babbelend. Een beeld dat
te maken met Diseerdia's interne kode. zo weggehaald lijkt uit een familiepor-
En dat is misschien nog niet zo slecht, . tret. Vooraan staan de elementen van een
want Discordia, het is wel even wennen. servies op een horizontale lijn uitgestald.
Maar eens thuis in de onkonventionele Voor de ruimte, die in deze opvoering
teatervisie (met de welgekende spiek- belangrijk is, heeft dat konsekwenties.
briefjes, voorgelezen skripten, meervou- Alles wat zich niet tussen deze twee
dige rollen, versprekingen, kommenta- evenwijdige grenzen bevindt, speelt zich
ren), is menigeen bereid zich te laten af in de buitenwereld: een telefoontje in
binnenleiden in die eksploratie van het een belendend vertrek of een praatje aan
toneel. de voordeur.
Aanvankelijk gebeurt dat leiden in de
meest letterlijke zin, doordat Lamers zijn
publiek bij. de han? neemt om wat Olifant
achtergrondinformatie te geven of ge-
woon een fijne avond te wensen (wat hij De belichting ondersteunt voor een
het 'we-zijn-er-weer' effekt noemt). Tij- groot deel de funktie van de ruimte. Het
dens de opvoering moet de kijker zelf servies krijgt de volle aandacht,' niet
zijn interpretatie opbouwen, m!W' daar- alleen omdat het vooraan staat maar ook
toe krijgt hij wel de nodige sleutels omdat het volle licht erop gericht is.
aangereikt. Zo staat ook 'Kras' garant Naar achter toe neemt de lichtsterkte af
voor een avondvullend programma hy- en kreëert er de regio van het halfduister.
poteses bouwen. Naargelang personages zich meer of
'Kras' toont de verwondering en de minder op het voorplan èn dus in het

ontzetting van de kinderen die hun licht bewegen, zijn ze dominant aanwe-
alleenstaande moeder te hulp komen, zig of ontsnappen ze aan de aandacht.
nadat deze is getroffen door een serie Alle groepskonfiguraties zijn hierrond
nachtelijke inbraken. Op het eerste opgebouwd. De meest markante toepas-
gezicht lijkt de plot herleidbaar tot het sing is hier de figuur van de vader. Door
stramien van een detektive: wie heeft zijn nauwelijks registreerbare fysieke
deze krasse daden gesteld? Maar als de, aanwezigheid op het achterplan, blijft hij
gescheiden moeder ervan verdacht vaag in het bewustzijn van personages en
wordt de inbraken te gebruiken als een publiek aanwezig, hoewel hij zich vol-
motief om 'de leuke slotenmaker' binnen gens de teatrale werkelijkheid elders
te halen, dan komt er ook nog een sociale bevindt.
problematiek bij kijken. Elke kras op het Het is door belichting en ruimtewerking
servies (symbool van de huwelijksuitzet, dat de hele opvoering op gang komt. Als
van de borden die aan scherven gaan plots het licht uitgaat, loopt iemand het
tijdens echtelijke ruzies), is dan een servies omver. De olifant in de porselein-

kast, het moment van de nachtelijke
inbraak. Het publiek is er wel bij, maar
heeft ook niets gezien. Overdag volgt de
ontdekking, visueel voorgesteld door
een versteende momentopname waarin
de emoties van verwondering en ontzet-
ting op hun hoogtepunt worden vastge-
legd. De inbraak en' de' daarop
volgende groepskonstellatie vormen een
weerkerend patroon, dat verschillende
fazen in het stuk afbakent. Omdat de,
huwelijksproblematiek gaandeweg
meer wordt ingevuld, is dat patroon na
elke faze zwaarder geladen. Daardoor
verandert ook de atmosfeer doorheen de
opvoering. Wat eerst grappig is (om een
onbekende reden ramt iemand een
servies door elkaar), wordt ernstig (het
gaat om een inbraak) en dan pijnlijk (het
is een inbraak met medeweten van de
benadeelde). Naar het einde toe is er dan
ook genoeg mogelijkheid tot ironie. Na
een heel stuk strubbelingen met haar
echtgenoot, stelt vrouwlief (A. van Kou-
wenhoven) haar vader met veel trots
'baar eerste man' voor. Veel reden tot
blijdschap is er echter niet, want de
kinderen maken al evenveel krassen in
het servies als de ouders zelf Uiteindelijk
verlangt de moeder alleen nog naar de
betonmolen die alles definitief kapot-
maalt.
Met 'Kras' brengt Discordia een stuk

waar achter het verlichte voorplan en
onder de geveinsde luchtigheid duistere,
verborgen krachten liggen. Maar daar
moet je wel dieper voor graven (ook
letterlijk, ten gevolge van de nauwelijks
schuine invalshoek van het licht), want
•niemand toont zijn ware gelaat. En dat is
de manier waarop Discordia er in slaagt
afstand te houden van de al te overdre-
ven gevoe1erigheid, waartoe de behan-
delde problematiek wel eens uitnodigt.

Geert Seis

Van di 29 nou tot en met do. 1 dec.
zorgen Stuc en Discordia samen voor
sensatie door voor een prikje meer dan
het gewone inkomgeld zowel 'Kras' als
'Het meisje dat. .. ' aan te bieden. In het
Stuc, om 20.30 uur.
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Zelfhulpgroepen

Een nieuwe partner in de
hulpverlening
Delaatste jaren is de overheid zelfhulpgroepen meer en meer

toegenegen. Studenten uit een 'sociale' richting zullen dat
misschien wel met gemengde gevoelens lezen. Zullen die

organisaties later niet hun ~onkurrenten zijn? Over onder andere deze
vraag werd vorige zaterdag gedebatteerd op een symposium dat
handelde over de samenwerking tussen zelfhulpgroepen en de
professionele zorgenverstrekkers, georganiseerd door Trefpunt Zelfhulp,
het officiële ondersteuningscentrum van de zelfhulp beweging in
Vlaanderen. Eén van de sprekers was professor Leopold Lagrou,
gemeenschapspsycholoog aan de KUL.

De macht van beroepsdeskundigen wekt
al lang de toom op van alternatieve
denkers zoals bijvoorbeeld Ivan lllich.
"De deskundige als leraar van de als
gangbaar geaksepteerde versie van de
wetenschappelijke ortodoksie fungeert
als teoloog. Als morele ondernemer en
als schepper van de behoefte aan zijn
diensten vervult hij de rol van priester.
Als hulpverlener op kruistocht vervult
hij de rol van de zendeling en spoort hij
de niet bevoorrechten op. Als inkwisi-
teur verklaart hij de ketters vogelvrij: hij
legt zijn beslissingen op aan de weer-
spannige die weigert in te zien dat hij een
probleemgeval is," schreef lllich ooit
hierover in een lyrische bui. Volgensdeze
filosofen helpen beroepsmatige hulpver-
leners in de eerste plaats zichzelf door
zich te verheffen tot een onmisbare kaste,
desnoods ten koste van de hulpvragers.

Waanzin
De oprichting van een klein aantal
zelfhulpgroepen werd geïnspireerd door
deze denkbeelden. Deze groepen ver-
kondigen stellingen die vaak diametraal
tegenover de gangbare opvattingen van
beroepskrachten staan, en klagen het
machtsmonopolie van deze laatsten en
de daaruit voortvloeiende wantoestan-
den aan. Een mooi voorbeeld van deze
kategorie zelfhulpgroepen is 'Bevrijdt de
Waanzin', een Leuvense organisatie die
het misbruik van de kollokatiemaatregel
in de psychiatrie aanklaagt Kollokatie
komt neer op het opsluiten en isoleren

van psychiatrisch patiënten. De oprich-
ting van 'Bevrijdt de Waanzin' valt te
situeren in het zog van antipsychiatrische
stellingen, die geestesziekte niet als een
medisch maar als een politiek probleem
zien. Bij zo'n kijk op de zaak is elke vorm
van vrijheidsberoving van psychiatri-
sche patiënten natuurlijk machtsmis-
bruik.

De oieeste zelfhulpgroepen poneren
echter minder boude uitgangsstellin-
gen.Ze geven nog wel kritiek op de
professionele hulpverleners, maar die
richt zich niet meer op de fundamenten
van .hun werking. Ze beperken zich er
toe hulpverleners te wijzen op geïso-
leerde nalatigheden.

Lagrou: «Je hoort inderdaad vaak
onvoorstelbare verhalen over wat spe-
cialisten, vooral in de medische sektor,
zich allemaal veroorloven, en over wat
voor een ongelooflijk gebrek aan mense-
lijk invoelingsvermogen ze hierbij soms
tentoonspreiden. Het ergste hierbij is dat
die specialisten het vaak zelfs goed
bedoelen, en dat ze zich gewoon niet
realiseren hoe verkeerd ze de zaken
eigenlijk aanpakken doordat ze geen
feedback krijgen van hun patiënten. Die
hebben vaak immers een heilige schrik
voor 'weerwraak' vanwege de specialist,
hoe irrationeel dat ook is. Zelfhulpgroe-
pen kunnen op dat vlak goede diensten
bewijzen door op te treden als een soort
'syndikaat', en zo de mensen te helpen
om zich sterk genoeg te voelen om te
zeggen dat ze iets niet nemen»

Interfakultaire bekerkompetitie
Konkurrentie en kompetitiviteit zijn dé kodewoorden van de jaren '80 en
dat zal de volgende weken nog eens ekstra duidelijk worden. Volgende
week start Sportraad namelijk met z'n Interfakultaire Bekerkompetities.
Dit jaar nemen er 28 kringen, peda's en studentenhomes aan deel. Er
wordt 'gekampt' in vier disciplines: veldvoetbal, zaalvoetbal, basket en
volley. De winnaar mag deelnemen aan het LISST (Leuvens Internatio-
naal Studenten Sport Tornooi van 20 tot 23 maart). De kwartfinales
vinden plaats op I februari en de finales worden afgemaald op 8 februari.
Voor alle spelers en bijhorende supporters publiceren wij hieronder de
agenda van deze bekerkompetities, want twee keer niet op het veld
verschijnen betekent onverbiddelijk uitsluiting. Hou dit kadertje dus in

het oog.

Maandag 28/11 19-20 u
20-21 u
21-22 u
19-20 u
20-21 u
21-22 u

Maandag 05/12 19-20 u
20-21 u
21-22 u
19-20 u
20-21 u
21-22 u

Archi's - LBK
Camillo Torres - Ekonomika
Archi's - Carnilo Torres
Politica - Thomas Morus
Psychologie - Medica
Politica - Psychologie

Chemica - Romania
Klio - Apolloon
Chemica - Klio
VTK - Citee
VRG - Wina
VTK- VRG

Maandag Si 12

Voetbal Heren
17-18 u
18-19 u
19-20 u
20-21 u
21-22 u
22-23 u

Psychologie - VRG
VRG - VTK 1
Psychologie - VTK 1
Van Dalekollege - Wina
Wina - Chemica
Van Dalekollege - Chemica

Vaak echter besteden zelfhulpgroepen
minstens evenveel aandacht aan een
tweede pool van hun werking, namelijk
het verhelpen van tekorten in de hulp-
verlening door zelf probleem mensen te
gaan opvangen. Basisfilosofie is hier dat
de leden door wat ze zelf hebben
meegemaakt eigenlijk beter dan profes-
sionele mensen lotgenoten kunnen be-
grijpen en daardoor ook helpen. Ze zijn
ook deskundigen wat hun problematiek
betreft, vinden ze, maar dan 'ervarings-
deskundigen' .

Verslaafden
Ook op dat terrein staan de zelfhulp-
groepen echter minder sterk in hun
schoenen dan op het eerste zicht zou
lijken. Ze richten zich meestal op de
opvang van de psychosociale problema-
tiek waarmee hun leden gekonfronteerd
worden, ook al heeft het grondprobleem
nog veel andere dimensies. Om op
andere terreinen zinvol werk te leveren is
immers meestal een onbereisbare schat
'aan technische voorkennis nodig, die
niet kan gedistilleerd worden uit de eigen
ervaringen. Bij psychologische begelei-
ding liggen de kaarten echter anders:
recente onderzoeken lieten zelfs uitschij-
nen dat sommige leken hier bijna even
goed werk zouden kunnen leveren als
gediplomeerden.

Maar zelfs als de groepen het houden
bij opvang van de psychosociale verwik-
kelingen, zouden ze volgens Lagrou al
vlug moeten ontdekken dat hun erva-
ringskennis uiteindelijk toch niet zo veel
voorstelt.

Lagrou: "Het is zeker niet zo dat leden
van zelfhulpgroepen altijd zo zelfverze-
kerd zijn bij hun optreden, in ieder geval
niet in de beginnende groepen. Het iswel
zo dat zij als insiders over informatie
beschikken die beroepsterapeuten niet
hebben. Zo gaan ex-verslaafden veel

gemakkelijker de truukjes en manipula-
ties van lotgenoten doorzien. Het gaat
echter om kennis die maar een beperkte
draagwijdte heeft. Bovendien zullen er-
varen terapeuten zo'n situaties ook wel
kunnen doorzien.»

"Wat wel een gunstige invloed op hun
resultaten kan hebben is het feit dat
lotgenoten zich onder elkaar veel meer
op hun gemak voelen. Ze spreken
dezelfde taal en moeten daardoor hun
woorden veel minder wikken en wegen.
Je kan dat vergelijken met het feit dat
jongeren elkaar op een veel direktere
manier op een fout kunnen wijzen dan
een oudere dat rou kunnen doen, omdat
die laatste veel moeilijker kan inschatten
hoe zijn woorden gaan overkomen.»

Sop
Maar zelfs met deze troeven in handen
zullen de zelfhulpgroepleden niet even
goed kunnen presteren als beroepspsy-
chologen, gelooft Lagrou. Dat komt
omdat de zelfhulpers dan nog steeds
zullen moeten afrekenen met enkele
bijkomende gevaren die buitenstaanders
veel minder zullen bedreigen.

Lagrou: "De subjektiviteit die het grote
pluspunt is van de insiderskennis, is
tegelijk haar grote probleem. Het be-
langrijkste gevaar bij insiders is dat zij de
oplossing die voor hen werkte ipso facto
gaan beschouwen als een goede oplos-
sing voor alle anderen die in hetzelfde
schuitje zitten. Typisch is dat ze gemak-
kelijk raad geven en gemakkelijk morali-
seren.»

"Professionele krachten lopen dat
gevaar veel minder. Ze kunnen heel wat
te weten komen over een bepaald
probleem door een empatische studie
van een groot aantal mensen die met het
probleem gekonfronteerd werden. Een
professionele terapeut kan op die manier
een diversiteit van belevingen leren
kennen, en gradaties aanbrengen in
belevingen en in wat mensen aankun-
nen. Door zijn kennis van de verschei-
denheid van de problematiek zal hij
meestal voorzichtiger zijn en bijvoor-
beeld niet gemakkelijk raad geven»
Lagrou komt hierbij zelfs tot de paradok-
sale uitspraak dat beroepsmensen hun
kliënten veel gemakkelijker zelf een
oplossing zullen latëa zoeken voor hun

problemen dan lotgenoten uit een zelf-
hulpgroep. En de zelfhulpgroepen? Die
zouden de laatste jaren die knelpunten
ook erkennen. Ze gaan meer en meer
grijpen naar de meest voor de hand
liggende oplossing: ze laten hun leden
begeleiden door vakspecialisten of gaan
zelf bijkomende opleidingen volgen,
kortom, ze gaan zelf professionaliseren.

Het blijft echter de vraag of het sop de
kool wel waard is. Ten eerste gaan de
niet-psychologisch geschoolde beroeps-
zorgenverstrekkers maar weinig stimu-
lansen meer hebben om meer aandacht
te besteden aan de psychosociale gevol-
gen van hun optreden als opvang
hiervoor al elders - namelijk in de
zelfhulpgroepen - breed uitgebouwd is.

Bovendien is het helemaal niet zo
zeker of het imiteren van beroepskrach-
ten bij psychosociale begeleiding wel
zoveel zoden aan de dijk zal brengen. Uit
onderwek bleek dat die zich juist vaak
erg machteloos voelen op dat gebied.
Volgens Lagrou komt dat juist doordát
ze professioneel werken.

Lagrou: "De machteloosheid die pro-
fessionelen voelen tegenover psychoso-
ciale problemen ontstaat doordat voor
opvang op dat vlak eigenlijk een konti-
nue zorg en een affektieve band nodig
zijn. Zo'n geborgenheid kunnen zij
echter niet geven: die kan de kliënt
alleen vinden in het milieu waarin hij
leeft, in zijn gezin of bij zijn vrienden.»
In tegenstelling tot beroepskrachten
kunnen leden van zelfhulpgroepen on-
derling wel zo'n intensieve kontakten
uitbouwen. Juist die kontakten, en niet
de professionalisering, zouden hen dus
waarschijnlijk nog het meest vooruit
helpen.

Katrien Callens
Jan Van de Velde

STICKERS?
10 BF bij uw

plaatselijke dealer

rondjes te zullen lopen in 1992.Toch is
de kring niet van plan dit jaar opnieuw
een beroep te doen op hun A-team,
supersnelle ingenieurs die verleden jaar
op kruciale momenten werden ingezet.
Misschien zal de strijd zo spannender
worden dan verleden jaar en kan Apol-
loon, of een andere ambitieuze ploeg,
verhinderen dat VTK drie jaar na
mekaar de 24 Uren wint.

Niet alleen de hardlopers worden
beloond. Naast het rondeklassement
looft Sportraad ook prijzen uit voor de
origineelste aflossingsstok, de leukste
tent, de loper met de meeste kledingstuk-
ken aan (vorig jaar meer dan driebon-
derd!) ...

Enkele dagen voor de 24 Uren lijkt
het er alvast op dat de organisatoren zich
over veel deelnemers zullen kunnen
verheugen. Er hebben zich in ieder geval
meer kringen ingeschreven dan verleden
jaar. Dit jaar verschijnen er 33 ploegen
aan de start. Dat is er ééntje meer dan de
32 van vorig jaar. Daarenboven is ook
het aantal fusies toegenomen. Vormden
Bios en Klio vorig jaar bijvoorbeeld nog
twee aparte ploegen, dit jaar lopen ze
samen in één ploeg: Klos. Andere teams
hebben een ekstra partner aangetrokken.
Zo wordt het duo LUK/Groot Begijn-
hof dit jaar versterkt door de leden van
het Van Dale Kollege.

PietjE:
Het spektakel wordt echter niet alleen
door de vele lopers verzorgd De organi-
satoren beloven als ekstraatjes een heuse
frisbee-demonstratiewedstrijd, een op-
treden van de Universitaire Big Band en
verder is men druk bezig kontakten te

De zestiende 24 Urenloop

Mams, poets mijn loopschoenen..

Basket Heren

eens even
Het wordt weer kouder.

Maar voordat de studen-
ten voor goed invriezen,

organiseert Sportraad nog gauw de
laatste sportklassieker van dit a-
kademiejaar. Dinsdagavond geeft
rektor Dillemans het startschot van
de zestiende 24 Uren. Tijdens het
daaropvolgende etmaal lopen 33
ploegen zoveel mogelijk rondjes
van 507 meter rond het sportkot.
Hoe meer deelnemers, hoe meer
vreugd.
Dat deelnemen belangrijker is dan win-
nen, wist u al. In Seoel bestond er
wellicht geen groter klichee of grotere
leugen, maar voor de 24 Uren blijft hel
toch hét motto. Sportraad wil immers
zoveel mogelijk studenten op een lu-
dieke wijze aan sport laten doen. Welke
kring de beste lopers heeft is van
ondergeschikt belang. Hoe meer lopers
er komen opdagen, hoe luider het
gejuich van de organisatoren. Vandaar
ook dat zij hopen op een regenloze
wedstrijd. "Liever tien graden onder nul
dan regen!"

Modder
Vorig jaar was de regen een spelbreker.
De druppels, de wind en de modder
kwamen het massaspektakel, dat de
24 Uren zeker is, niet ten goede. Sportief
werd het wel een sukses. VTK (de
burgerlijk ingenieurs) vestigden een
nieuw rekord. Zij liepen 941 rondjes,
een gemiddelde van 1 minuut 32 sekon-
den per rondje. In de euforie van de
overwinning beloofden ze toen 1000

leggen met de spelers van KV Mechelen.
Voetballen zullen ze wel niet doen, maar
wie wil er niet samen op de foto met
Pietje Den Boer? En wie wil er niet eens
door de krullen van Preud'homme
graaien? Tenslotte hoopt Sportraad een
echte klimmuur te kunnen installeren.
Onder leiding van enkele sportmonito-
ren kunnen waaghalzen het dan 6,5
meter hogerop zoeken (stijgingspercen-
tage: 33%).

Maar zelfs al komen de sterren van
Mechelen niet, die van Leuven komen
alleszins. Ook dit jaar zullen de professo-
ren en-hun assistenten de eerste rondjes
lopen na het startschot van de rektor.
Tijdens deze openingsceremonie zal ook
het 24 Uren-vuur aangestoken worden.
Een 'olympische' vlam die 24 uren zou
moeten blijven branden. Woensdag-
avond wordt de 24 Uren dan afgesloten
met de jaarlijkse fakkeltocht en het
doven van de vlam.

Sommigen voelen er misschien niets
voor om zich lopend in te zetten voor de
eigen kring. Zij kunnen altijd Artsen
Zonder Grenzen steunen. Wie voor hen
een rondje wil lopen moet er echter wel
voor betalen. Of men kan zich laten
sponsoren. Lopen voor het goede doel
kan op dinsdag tussen 20.00 u en
23.00 u, en op woensdag van 9.00 u tot
12.00 u of van 15.00 u tot 18.00 u.

Er zijn dus redenen genoeg om zich
even op het sportkot te laten zien, met je
loopschoenen wel te verstaan. En wie
vreest voor blessures mag gerust zijn: het
Vlaamse Kruis waakt.

Bart Dobbelaere



Nooit alleen op kot
• Vervolg van p. 1

Als er brandblussers hangen en ze
worden op een woeste kotfuifleeggespo-
ten, dan sta je nog nergens.

Vanzelfsprekend wordt er ook de
nodige aandacht geschonken aan de
kwaliteit. Een studentenkamer moet
komfortabel zijn, punt andere lijn. Niet
luxuèus, maar komfortabel. Je leeft er
per slot van rekening een heel jaar, je
moet er vrienden kunnen ontvangen,
studeren, je roes uitslapen,... Konkreet
betekent dat ondermeer dat er vol-
doende licht en lucht moet zijn, dat de
vochtigheid niet te hoog ligt, dat de
kamer geïsoleerd is tegen geluidshinder
(in twee richtingen: geluidshinder van
anderen, en eigen geluidsoverlast voor
de anderen), dat er steeds een minimum-
temperatuur van 20 graden gewaar-
borgd kan worden. Wenselijk is overi-
gens ook dat er voldoende gemeen-
schappelijke ruimte is: keuken en/ of
living.

Internaten
Dat laatste heeft vooral belang voor een
ander aspekt dat erg belangrijk is bij de
beoordeling van een goed kot: de sfeer.
Je kan moeilijk wild entoesiast worden
bij de de huidige tendens van-grotere
individualisering. Hulpverleners merken
al te dikwijls dat de vereenzaming bij de
studenten toeneemt. Gelukkig zijn er
ook de koten met een sociale sfeer:
verschillende mensen op een kot die niet
enkel naast elkaar wonen, maar ook
samen leven. Bij gemeenschapshuizen
zou dit vrij intens moeten zijn, maar ook
in privékamers of in peda's hoort dit
aangemoedigd en mogelijk gemaakt te
worden.

Een aspekt dat de woonsfeer in grote
mate bepaald is vanzelfsprekend het
Iiuisreglement en de organisatievorm.
De Denkgroep Huisvesting (een denk-
groep met studenten, professoren en
personeelsleden) vertrok van de optie
dat studenten de verantwoordelijkheid
omtrent wonen in ruime mate zelf
kunnen nemen, en vond dat men moest
streven naar niet-bevoogdende begelei-

dingsvormen. Een konkreet voorbeeld:
bij peda's is dat een systeem van een
bewonersraad de voorrang krijgt op een
een streng regime met een president en
een ruime toezichthoudende stat: Sur-
veillanten horen thuis in 's lands interna-
ten, niet in huizen waar jongeren van
achttien tot een f1ink eind in de twintig
samenwonen.

Kruciaal is bovendien dat het kot een
geronde prijs-kwaliteitverhouding heeft.
De praktijk bewijst dat het perfekt
mogelijk is een degelijke kamer te
verhuren aan demokratische prijzen,
Momenteel ligt de gemiddelde kamer-
prijs in Leuven rond de 4500 fr per
maand. Je zou gemakkelijk kunnen
stellen dat een kamer niet meer dan
5000 fr zou mogen kosten. Eenzelfde
gedachte bij de inrichting: met een pak
poen is het niet moeilijk voor een
komfortabel kot te zorgen. Er zijn echter
andere alternatieven dan enkel Ikea,
alternatieven die bovendien merkelijk
goedkoper zijn. Ze vragen doorgaans
wel meer kreativiteit en moeite.

Kaasblokje
De filosofie van een 'sociaal kot' is ook
terug te vinden in de organisatievorm
van de wedstrijd. Het is een kotwedstrijd,
geen kamerwedstrijd. Daarom ook dat
slechts koten (of 'eenheden', wals een
gang, een verdieping, ...) kunnen inschrij-
ven, geen individuele kamers. De koten
worden bezocht - na uitgebreide prese-
lektie - door een jury van 'specialisten',
bestaande uit studenten en personeelsle-
den van de KUL. Zij peuterén met
argusogen je hele kot van boven tot
onder uit.

Pas als iedere losse elektriciteitskabel
in rekening is gebracht, alle spinneweb-
ben zijn geteld, als de jury echt in the
mood is van alle drankjes en borrels en
nootjes en kaasblokjes die ze aangebo-
den kregen (hoe gaan de koten anders
bewijzen dat ze echt 'sociaal' zijn?),
wordt een definitieve uitslag opgesteld.
De prijsuitreiking vindt plaats oe. don-
derdag 15 december om 18.00 uurin de
kapel van het Van Dalekollege.

Walter Pauli

KROOSWAARDRUIDSEL
Verduiveld. We hebben hier groblemen met de kraadwoordruissel-ogpave
van de voripe week. Daar had het zetduiveltje de g van wig verwisseld door
een p. Zo konden jullie keg niet vinden. 't Is te zeggen, Stefaan Steyaert vond
wel de juiste oplossing. Waarschijnlijk hulp gehad van onze kruiswoord-
vrouw. Hij mag zijn strips bij ons op het hoofdkwartier komen afhalen. Wij
hebben ze toch al gelezen. Deze week kan je weer twee strips winnen, hele
gore dit keer. Ze zijn toevallig op onze redaktie terecht gekomen en nu willen

we er w snel mogelijk van at: Invullen dus, dat raadsel, en vlug wat.

Vertikaal - Heldendicht - schrijfkosten 2. Woonruimte 3. Regisseur
van de Meeuw 4. Waterdoorlatend - dronkaard 5. Omgekeerde
Europeaan - loflied 6. Omgekeerde jongensnaam - verhinderen 7.
Sleuren - ten laatste tegen 8. Telegraaf restante - voorzetsel - uitroep
9. Godheid - pers. vnw. - niet even 10. Terugbetaling.

ZOEKERTJES
• Te koop: Yamaha FG 395 11 Folkgi-
taar, 6500 BF; bij Wemer, Mechelse-
straat 127, Leuven, bel lang-kort,
~ 016/23.48.19, tussen 17.00 en
19.00 uur.
• Gevraagd: Printer, Star LC 10 C of
Citizen 120 0 voor gebruik met Com-
modore 64. Prijs overeen te komen.
Telefoneer gedurende weekend 02/
687.81.75.
• Gezocht: laatstejaarsstudent orthope-
dagogiek, draagt de naam Peter, gezien
op 29 oktober op Toemeka te Gent, mijn
adres: Anne Van Poucke, Vooruitgangs-
straat 15, 8320 Brugge 4, Zie je het?
• Je lach die speelde op je mond,
zorgde ervoor dat ik mijn slaap nog
steeds niet vond. En ook al geef je me
1000 teddyberen, mijn nachtrust zal
hiermee niet wederkeren. Lucske.
• Probeer warme wijn met honing.
Misschien helpt dat.
• Epson PX8 portable computer en
uitgebreide handleiding: 6000 frank.
~ 20.55.89
• C 64-128 programma's: 35 Floppy-
disks: 1500 BF, 50 cass. (60 min.,
Turbo): 250 BE Bestel uitgebr. katalo-
gus: 50 BF (inkl. verzend.) G. Vervoort,
Tervuursevest 312.
• Kijk Zwarte Piet, zeg tegen desbaas
dat hetgeen hij mij wil verbieden mijn
volste recht is. Trouwens, ik heb nog
twee Inno-bons.
• Te koop: Apple 2C met monitor,
tweede drive, flat panel, software 25.000
frank; Imagewriter. ~ 011/64.42.16
(Ivo Jansen) of E. Davus, Mechelsestr.
139.
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NIEUWE BIETEN - Idriz Jossa en Bart Declerq, van de Kunstakademie van
Antwerpen. pakken uit met deze sweaters uit Iykra (van de rennersbroeken. weet
u). Voor fake New Beaters uiteraard, want ware New Beaters zweren bij
originaliteit en eksklusiviteiL De mouwen worden opgefleurd met kerkhofbad-
ges. Na volkswagens en mereedessen zal de jeugd nu grafzerken van voorouders
plunderen. Als u flipt op retrobadges kan u zich wenden tot de duurder de
boetieks. U krijgt er dan een handig valiesje bovenop, versierd met de blitse
slogan 'New Beat Fashion'. Vreemd dat Bart Declerq opmerkte: "als ik met het
valiesje over straat loop, draai ik het om, zodat niemand de slogan ziet:"
Begrijpelijk als je eigenlijke kollektie bestaat uit "ijzeren korsetten met
kraantjes. .. . (Foto Hendrik Delagrange)

• Typen van tesissen op tekstverwerker.
55 frank/blad. Kris Rosselle, Naamse-
steenweg 130, Heverlee, ~ 20.70.77.

• Met wie kan ik vanaf januari op
vrijdag en zondag kostendelend meerij-
den tussen Leuven en Kortrijk? Inge
Jongbloet, Zonnekring 11, Kortrijk,
~ 056/35.40.24. Kotadres: Bogaar-
denstr. 83.

• Al uw typwerk op tekstverwerker -
ook tabellen. Prima service aan student- • Ik doe al uw typwerk op tekstverwer-
vriendelijke prijzen. ~ 016/23.46.26. ker. ~ 016/25.89.12. Snel en verzorgd
• Ik hou van jou, oh mijn Tiense. Een (ook W-E).
koene ridder.
• Kostendelend vervoer (4 pI.) tussen
Leuven en Kortrijk (nabijheid A19).
Vertrek zondag en donderdag naar • Luma: typwerk en vertalingen
Leuven (21.00 u), dinsdag en vrijdag ~ 02/380.12.80.
terug naar Kortrijk-Ieper (18.30 u).
'\!Il;' 056/50.22.63 of 016/23.69.55 toes-
tel 219, vragen naar Eddy.

• Gezocht: Beau Francais pour atten-
dre les cygognes du haut de l'oriel (assis
sur strapontins, evidemment ...)

• Ma 5/12 om 21.00 u: L&W TD in de • Do 1/12 om 21.00 u: Sinterklaasfüif in
Manhattan, gratis busdienst (fakbar L&W, de Shrink, ink. gratis.
Universum), ink. 70. • Zo 4/12 om 21.00 u: Cosmie Sunday in

de Shrink.

L&W

Medica
• Ma 28/11 om 21.00 u: 1e en 2e Doe
avond in Doe's bar, ink. gratis.
• Ma 28/11 om 22.00 u: Happy Hour in
Doc's bar, ink. gratis.
• Ma 28/11 om 22.00 u: vergadering
werkgroep Derde Wereld in Doe's Bar, ink.
gratis.
• Di 29/11 om 19.00 u: opening 24 Uren
door professoren, 2 tenijes met pannekoe-
ken en soep.
• Wo 30/11 om 19.00 u: eerste Vlaamse
studentenmuziekkwis in Harmonie (Ant-
w~rpen), ink. gratis.

• Do 1/12 om 20.00 u: te Doe kantus in
Doe's Zaal, ink. gratis.
• Vr 2/12 om 22.00 u: 4e Doe avond in
Doe's Bar, ink. gratis.
• Za 3/12 om 20.00 u: 3e Doe avond in
Doe's Bar, ink. gratis.

Psychologische Kring

• Di 6/12 om 21.00 u: Raad van Beheer
vzw Psychologie in het kringlokaal.

Wina
• Ma 5/12 om' 20.00 u: ticket to 2e
Kankwis in Aud.G, ink. gratis.
• Wo 7/12 om 20.00 u: lezing door prof
Hertach over golven (voorkennis niet ver-
eist), in Aud. B in blok C, ink. gratis.
• Wo 7/12 om 22.00 u: de Sint in de
Winabar, in A.C., ink. gratis.
• Do 8/12 om 20.00 u: optreden in de bar
met achteraf TD, in R.C, ink. gratis.

ZOEKERTJE

• Voor jou, mijn lief Reeds vier jaren
al... Ver weg, maar toch dichtbij.
Zoen.
• Te huur: kamer in gemeenschapshuis
(CV, douche, keuken), 4000 BF alles
inbegrepen. Aug. en sept. gratis. Welda-
digheidstr. 1.
• Jole nodigt alle chiromensen uit op
een grandioos bosspel woe. 7/12 om
20.30 u, Tiensevest 128. Fiets en zak-
lamp meebrengen. Tot=.
• Libido wekt terug kontakt met Jina
Joekels wegens erge deprivatie-toestand.
Ik snak naar u. Van Eisen, Schapenstr.
37, K 0.70.
• Uurwerk gevonden op donderdag-
avond 24/11 in 't Sportkot. Af te halen
bij Piet, Ridderstr. 263. •

• Te koop: autoradio/cassette BlilU-
punkt 1 jaar oud & 2 moderne eenzits
(beige). Frank Rochus, Schrijnmakers-
stro15. Prijs overeen te komen.
• Op 10/12 vertrekt een bus naar het
optreden van Enema Joe in Overijse,
om 7.00 u "op" het Ladeuzeplein. Prijs
150 BF (met ticket 750 BF).
• Buitenkans. Reis naar Cuba te koop
voor 25.000 BE Inbegrepen: 10 dagen
hotel (***) met ontbijt. Vliegtuig te
nemen begin 1989. Filip François
~ 050/33.51.51. Na 19.00 U.

• Te koop: versterker, boxen, twee maal
60 W. Technics, prima staat, gunstige
prijs. Van Arenbergstr. 44, Paul. Laat
eventueel een briefje achter.

• Gij die tussen ma 14/11 en di 15/11
de twee cijfersloten van mijn damesfiets
openkreeg op het Van Dalekollege,
breng ze toch terug. Dank je bij voor-
baat.
• Wil degene die mijn grijze kostbare
fiets op di 15/11 's nachts 'geleend'
heeft, hem terugbezorgen? Het was in de
Vaartstraat, vlakbij de Eagles. Bart G.,
Tervuursevest 117, K 123.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Zoekertjes ronder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e. d. zijn gratis: anderesemi-kommerciële
zoekertjes(te koop, te huur, tikwerk) ,",orden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).

De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertjê niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussende woorden. Zenden aan of afgevenop 's Meiersstraat 5.

10 BF
20 BF
30 BF
40 BF
50 BF
60 BF

,.

Horizontaal- Kalkmengsel2. Beste kamer - papegaai 3. BigBang -
dier 4. Droog - strik 5. Fluisteren 6. Het steigeren van een paard (mv)
- hetzelfde 7. Staat - moe 8. Koreograaf9. Werktuig - noblesse - ons
inziens 10. Karnavalgerei.
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Student Profitcard en Student 2000

Waar de tijd nood aan beeft
Hetis een grote gave dingen te kunnen verkopen waar eigenlijk

niemand behoefte aan heeft. We leggen voor zulke mensen dan
ook steeds een grenzeloze hoeveelheid respekt aan de dag.

Hoezeer bewonderen wij bijvoorbeeld dat kleine bedrijfje niet da; overal
verkondigt "vraag en aanbod op m'n manier te kunnen koppelen dat
voor alle betrokkenen een voordeel tot stand komt", terwijl geen ziel in
dit domme landje daarin geïnteresseerd lijkt te zijn. Of neem nu Profiserv,
een jong Hasselts bedrijf dat met haar Profitcard, een antwoord zegt te
hebben op "de met rasse schreden groeiende vraag naar service-
verlening". Maar het is geen sinekure de kaart de slijten, zeker niet aan
studenten. En dan komt men met een nieuw studentenblad op de
proppen: Student 2000, vierkleurendruk, op 100.000 eksemplaren. Als
alles meezit zal het donderdag van de persen rollen. Als alles meezit.
Profiserv noemt zichzelf een diensten-
makelaar. Wie zich voor 1000 frank een
Profttcard aanschaft, kan bij het bedrijf
terecht voor een doorverwijzing naar een
advokaat, verzekeringsagent, tolk, pro-
grammeur of accountant. Zelfs voor een
klusjesman of een babysitter kan je
bellen. Die diensten worden niet door
Proftserv zelf georganiseerd. Het levert
alleen een adres waar je aan een redelijke
prijs-tijd-kwaliteit-verhouding geholpen
kan worden.

-

Eieren
De vraag naar dit soort bemiddeling
moet echter nog gekreëerd worden, dat
moet duidelijk zijn. Marktstudies kun-
nen dit misschien tegenspreken maar een
service-kaart op zich zal Proftserv geen
gouden eieren leveren. Daarom heeft
men het oorspronkelijke koncept gekop-
peld aan een, beter in de markt liggend,
kortingssysteem. Houders van een Pro-
fttcard kunnen bij alle handelszaken die
met Proftserv een overeenkomst hebben,
een korting krijgen gaande van 2 tot 30
procent. Meer dan duizend handelaars
zijn al met het bedrijf in zee gegaan, allen
met de hoop hierdoor nieuwe klanten te
kunnen werven. Bovendien kan elke
panner gratis beroep doen op het
juridisch, ftskaal of informatika-advies
van Profiserv
Al bij al blijven de voordelen van de-

kaart voor gebruikers beperkt. Welk nut
heeft die service-bemiddeling? Simpel-
weg de Gouden Gids openslaan levert
hetzelfde adres. Ieder mens kan daarbij
dezelfde· of betere informatie krijgen
door een gratis offerte aan te vragen.
Niets garandeert trouwens dat het advies
van Proftserv korrekter is. Het gaat hier
niet om een verbruikersorganisatie, maa:·
om een kommercieel bedrijf dat via een
nieuw soort marketingstrategie diensten
van een ander aan de man wil bren-
gen.
Ook een kortingkaart kan ons niet

warm maken. Hoeveel zijn Profiserv
hier al niet voorgegaan? Allen ronder
sukses. In het verleden probeerde Key
Card in het Leuvense voet aan de grond
te krijgen. Ook zij boden kaartbezitters
korting aan. Maar er was geen interesse.

Misschien heeft Profiserv wel geleerd
van haar voorgangers. Bijvoorbeeld dat
studenten niet in kaarten geïnteresseerd
zijn als je ze niet op een slimme manier
benadert. Profiserv stippelde voor stu-
denten dan ook een andere strategie uit.
. Het is de bedoeling om fakulteitskringen
te overtuigen de gebruikelijke kringlid-
kaarten te ruilen voor een Profttcard.
Studenten rouden voor een briefje van
500 enerzijds lid worden van de kring,
en anderzijds' bezitter van een Profit-
card.

Ruchtbaar
Het zijn grote strategen, bij Profiserv,
maar kwa timing kunnen ze nog veel
leren. In oktober was natuurlijk geen
kring meer bereid op Profiservs voorstel
in te gaan. Veel te laat. De lidkaarten
waren al verkocht. Maar geen nood,
onze dienstenmakelaar heeft een nieuw
idee: kringen kunnen hun leden een
kaart aanbieden voor 250 frank, 50
frank kommissie inbegrepen die de
kringen in eigen zak mogen steken. Het
sukses was mager: Romania veegde het
voorstel van de tafel, het VRG ging erop
in maar weigerde de winst. In de rechten
schijnt trouwens geen mens geïnteres-
seerd te zijn in de Profit Card,
Profiserv heeft echter nog troeven

achter de hand. Men voorziet de uitgave
van een nieuw studentenmagazine Stu-
dent 2000 dat maandelijks - op 100.000
eksemplaren - in alle Vlaamse hoge-
scholen en universiteiten zal verspreid
worden. Het blad zal de kommerciële
aktiviteiten van het bedrijf met duur,
glanzend papier en in vier kleuren
moeten ondersteunen. Zo zal het bij-
voorbeeld elke aktiviteit waar Profit-
cardbezitters korting hebben op de
inkomprijs aankondigen. Gratis reklame
voor elke vereniging die korting toestaat.
De redaktie van het studentenblad De
Antwerpse Student zal daarnaast nog
aan een aantal van deze initiatieven meer
ruchtbaarheid geven.
De Antwerpse Student droomt er al

jaren van haar aktiviteiten naar Vlaan-
deren en Brussel uit te breiden. In
Antwerpen brengen ze alom de veertien
dagen een krant uit, wekelijks een

programma op SIS-radio en een aantal
nevenaktiviteiten zoals de Superbrain-
kompetitie, een soort kennisspel. En
voor de nabije toekomst denken ze aan
een eigen service- en ontmoetingscen-
trum voor studenten "waar je op je
gemak naar je lief kunt bellen, een brief
schrijven of een krant lezen", waar je een
plezierreisje kan boeken of informatie
kan krijgen over studentenjobs of be-
drijfsstages.
De bedoelingen van De Antwerpse

Student met Student 2000 zijn in elk
geval erg nobel. Student 2000 wil
volgens hun PR-man Peter Nauwelaerts
een service-blad zijn: "hoe kan je
vermijden dat je gesprongen lippen
krijgt of dat je radiator stuk springt?"
Het zal een platform aanbieden aan
studentenvertegenwoordigers, zodat die
hun mening in het blad kwijt kunnen.
Trouwens, ook de akademische over-
heid komt aan haar trekken. In het eerste
nummer bijvoorbeeld krijgt ere-rektor
Verhaege van het LUC zijn Forum.

Heilig
Maar "schrijven waar vraag naar is, dat
is ook service bieden d!ituurlijk", daar-
om zal men de studenten op de hoogte
houden over "wat voor hun toekomst
belangrijk is". Hoofdredakteur Garsett
Larosse ziet overal om zich heen "veel-
belovende initiatieven" en gelooft heilig
in "de nieuwe vorm van ondernemen"
die volgens hem overal opduikt, De
managers van vandaag gaan steeds meer
milieu- en mensgericht werken, en de
studenten mogen het weten. Of de
redaktie dat fraais ook zal evalueren, valt
te betwijfelen. "We willen niet aan
politiek doen, dat is onze taak niet." Dat
het moeilijk is iets met diepgang te
schrijven ronder aan politiek te doen,
wil men anders wel toegeven. Garsett
Larosse heeft het over "op een konstruk=
tieve manier, maatschappij-kritisch
schrijven". Wat dat ook mag beteke-
nen.
Het eerste nummer laat ondertussen al

een maand op zich wachten. Het is nu
gepland voor donderdag I december.
Maar zekerheid is er daarover niet.
Afgelopen vrijdag was men nog op zoek
naar een nieuwe zetterij. De door
Profiserv geadviseerde zetterij voldeed
volgens Garsett Larosse niet aan de
gestelde eisen. De studenten wilden een
soepele zetterij waar ze het blad konden
opmaken met de hulp van de komputer.
In het opmaakcentrum waar Profiserv
hen naartoe had gestuurd kon dat alleen
als je er moeilijk gecijfer bijnam. Onder-
tussen blijven we met spanning op het
eerste nummer wachten.

Erik Paredis
Jan Van der Linden

VERRASSING - November haalt gewoontegetrouw de barre helft van hetjaar naar binnen. U hebt toch al eens aan
partieels en bissen gedacht? (Foto Hendrik Delagrange)

10 AGENDA
Samenstelling: Alexandra Melis.

Maandag 28 november

20.00 u DEBAT Ontwikkelingssamenwerking: fundamentele perspektieven, met M. Aelvoet,
prof.Wils, prof.Van Parijs, moderator: prof. Roelants.ln L&W,8ste verdieping, ink. gratis, org.
NFK.

20.00 u ARMEENSE KONFERENTIES LG. Dajan spreekt over de rol van de pers in de
Perestroika en LM. Gevorkian over het onderwijs in de Perestroika, in aud. Vesalius 00.17,
org. MLB ism Vereniging België-USSR en Imast

21.00 u FILM Gertrud van C. Dreyer (Denemarken, 1964), in het Stuc, ink. 80/100, org.
Stuc.

Dinsdag 29 november

20.00 u LEZING Verliefd, verloofd,... Een kristelijke visie op relatievorming, door Dirk
Lemmens, in Kleine Aula, ink. gratis, org. Ichtus-Leuven.

20.30 u ORGEL KONCERT A. Salarza speelt werken van J.S. Bach, J. Cabanilles, V. Rodri-
guez e.a., in St-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof, ink. 100/200, org. UP ism Dienst
Kultuurkoördinatie.

20.30 u TEATER Kras van A. Blitz en Het meisje dat.. van J. Herzberg door Maatschappij
Discordia, in het Stuc, ink. 180/250, org. Stuc.

20.30 u VIDEO Tapes van Jacques Deschamps: Le regard ébloui (Frankrijk, 1987, niet
ondertiteld) en La ville d'Hugo lFrankrijk, 1986), in Arenberginstituut, Naamsestr. 96, org.
Stuc.

Woensdag 30 november

12.00 u FAKULTEITSKONCERT Corbella Trio speelt werken van o.a. Caix d'Hervelois,
Marais, Telemann, Abel, in L&W8ste verdieping, ink. gratis, org. KULKultuur en L&W

17.00 u LEZING De modernistische stede bouwkundige Bruno De Meulder vertelt over zijn
favoriete stad Bukavu, in aud. Vesalius, ink. gratis, org. Stuc.

20.30 u TEATER Kras van A. Blitz en Het meisje dat.. van J. Herzberg, in het Stuc,
ink. 180/250, org. Maatschappij Discordia.

20.30 u VIDEO Tapes van Jacques Deschamps: Le regard ébloui (Frankrijk, 1987, niet
ondertiteld) en La ville d'Hugo (Frankrijk, 1986), in Arenberginstituut, Naamsestr. 96, org.
Stuc.

Donderdag 1 december

19.00 u UNIVERSITAIRE KONFERENTIE: Prof. M. Janssens over de tweede alfabetisering:
spanningen tussen woord- en beeld kultuur, in Grote Aula, ink. gratis.

19.30 u LEZING Avonden van de Nederlandse architektuur: Architekt-Ingenieurs van het
bureau Cepezed, in Arenberginstituu~ Naamsestr. 96, ink. gratis, org. Departement
Architektuur, Stede bouw en Ruimtelijke Ordening Leuven.

20.30 u TEATER Kras van A. Blitz en Het meisje dat.. van J. Herzberg, in het Stuc,
ink. 180/250, org. Maatschappij Discordia.

20.30 u FILM Filmmonumenten : Touch of evil van Orson Welles (USA, 1958) met O. Welles,
Ch. Heston en J. Leigh, in E. Van Evenstr. 2E, ink. 75/100, org. DAF en Cecowe Leuven.

22.30 u KONCERT Tar Babies (USA) spelen een mengeling van funk-jazz-punk ol funk
underground, in Belgisch Congo, Koning Albertlaan 48.

Vrijdag 2 december

20.30 u TEATER Kras van A. Blitz en Het meisje dat.. van J. Herzberg, in het Stuc,
ink. 180/250, org. Maatschappij Discordia.

Maandag 5 december

20.00 u BRIEFSCHRIJFAVOND Brieven worden geschreven naar gewetensgevangenen of
politieke gevangenen, in kafee Rejean (1 e verdieping), hoek Tiensestraat-Geldenaakse-
vest, org. Amnesly International Kessel-Lo.

21.00 u POEZIE-AVOND GDW schrijft voor ATDVierde Wereld, Godsdienstwetenschappers
lezen hun poëzie en verkopen hun dichtbundel Flanders Theology, in het Maria
Theresiakollege MT 22, ink. gratis, org. Katecl)etika.

TENTOONSTELLINGEN
Floris Jespers uit Brabants privé-bezit: tot 16 december, in Facully Club.
Paul Delameilleure lyrische olieverven: tot 15 december, in UZ Gasthuisberg.
Het verbeelde woord: tot 4 december, in Universiteitshal.
Hertog Jan I en de slag van Woerlngen: tot 31 december, in het Stedelijk Museum.
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KOOKBOEK - Eindelijk: vanafdeze week ishetgedaan met de kronische
voedselvergiftiging dieje liefje toedient: geefhaardit boek en zij leert koken.
Verkrijgbaar op de UP en Sociale Raad




