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'\Genoten
Wij vrouwen moeten eindelijk eens wat meer
respekt gaan tonen voor geslachtsgenoten die
weten wat ze willen. Voor Margaret Thatcher
bijvoorbeeld, die al die stijve Engelse heertjes
telkens weer in hun hemd zet Cut off their
.balls, Maggie. Of voor Benazir Bhoetto, die
speciaal twee maanden te vroeg beviel om die
Pakistaanse mollahs eens onze strijdkreet
'Baas in eigen buik' in levende lijve te
demonstreren, op pagina 6.

Lust
Dat Kringraad vol zit met jonge yuppies in
driedelig maatpak wist u al. U heeft er tot nu toe
waarschijnlijk ook nog geen last van gehad.
Maar· nu beginnen ze daar nota's te
produceren dat het een lieve lust is. Als het
over lullen gaa~ weten ze daar van
aanpakken. Zij liever dan wij, natuurlijk. Maar
wanneer zelfs de goeie ouwe strijders voor
demokratisering, rektor Roger en zijn
kameraden, die oprispingen. beginnen
bejubelen, dan is er iets mis in deze wereld, op
pagina 2 en 3. •
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WELPJES: Over den strijd der Vlaamsche
Jeugd, lees pagina 4.

Vrome wensen van pedagogen

KUL wil vijfde jaar
voor aggregatie
Studenten die een aggregatie-opleiding volgen, doen meestal niets

dan klagen. En terecht De aggregatie is dikwijls niet veel meer
dan een samenraapsel van nutteloze teoretische vakken en slecht

georganiseerde stages. Daaruit zouden dan bekwame leraren voor het
hoger sekundair onderwijs moeten groeien. Eenzelfde soort klachten
hoor je trouwens ook bij de aggregatiedocenten zelf bij de overheid en
bij de instanties van het middelbaar onderwijs. Niet te verwonderen dus
dat er in het verleden al tientallen keren plannen zijn geweest om de .
aggregatie-opleiding grondig te hervormen, telkens ronder resultaat. De
KU Leuven lanceert nu een voorstel om van de aggregatie een ekstrajaar
te maken, overigens tegen de zin van de studenten in. Maar vreemd
genoeg heeft de studentenvertegenwoordiging van Kringraad er nooit op
gereageerd, ook al was het voorstel al een maand gekend.

wordt het initiatief overgelaten aan de
universiteiten (in Leuven: het Vliebergh-
Senciecentrum).

Voor studenten uit fakulteiten als Weten-
.schappen of Letteren en Wijsbegeerte
was het onderwijs lange tijd één van de
belangrijkste beroepsuitwegen. De ver-
schillende besparingsgolven die het on-
derwijs troffen in de afgelopen jaren,
hebben de tewerkstellingskansen daar
echter drastisch doen dalen. Als gevolg
daarvan is ook de interesse voor een
bijkomend aggregatiediploma sterk ver-
minderd. Tijdens het akademiejaar
1980-'81 waren er nog 1700 inschrijvin-
gen voor aggregatie. Ondertussen is dat
aantal tot ongeveer 1100 gedaald.

OEPS - Alle woortjes zonder fauJ schreiven. is helemaal niet makkelek. Dat weten wei heel goeL Gelukkeg kan
meester Gwiedo Geerts die moeiJeke spelüng duidelek uitleggen. op b1lltseide 9. (Footo Henderik DelJegranje)

Dannie
Met zo'n problemen is het natuurlijk niet
gemakkelijk een goede opleiding uit te
bouwen. Ook op het inhoudelijke vlak
loopt het daardoor niet al te vlot.
Aggregatie is in essentie een praktijk-
opleiding, maar vakken als 'Algemene
Metodenleer', 'Prpefondervindelijke
Opvoedkunde', 'Geschiedenis van de
Opvoedkunde' en dikwijls zelfs 'Bijzon-
dere Metodenleer' zijn louter teoretische
vakken. De inhoud van die vakken moet
dus grondig herzien en op de praktijk
gericht worden. Dat wil niet zeggen dat
een toekomstige leraar geen teoretische
basis moet hebben, maar dan wel een
basis van bruikbare teorie. Daarbij komt
nog dat de aggregatievakken onderling
vaak ofwel overlappen, ofwel te weinig
bij elkaar aansluiten.
In het algemeen zijn de aggregatievak-

ken bovendien slecht geïntegreerd in de
vakopleiding. Als men ervan uitgaat dat
ook een licentiaat die niet in het
onderwijs terecht komt, zijn wetenschap
op een degelijke manier aan een leek
moet kunnen duidelijk maken, dan zou
een nauwere aansluiting van vak- en
lerarenopleiding voor beide voordelig
kunnen zijn.
Ook de praktijkopleiding zelf is niet

onproblematisch. De uitbouwen de
begeleiding van de stages is vaak niet wat
het zou kunnen zijn. Nog te dikwijls
worden studenten nauwelijks voorbe-
reid op stage gestuurd, en achteraf is er
van evaluatie weinig sprake.
Als je al die problemen op een rijtje

zet, is het dus niet verwonderlijk dat er al
jarenlang pogingen ondernomen wor-
den om de hele aggregatie-opleiding te
reorganiseren. De laatste grote polemiek
rond aggregatie vond plaats in de jaren
'84-'85. Daniël Coens, de Loenmalige
nationale minister van onderwijs, had
net de regentenopleidingen met een jaar
.verlengd, toen hij plannen aankondigde
om van de aggregatie-opleiding een
vijfde jaar te maken. Ook de Vlaamse
Interuniversitaire Raad. (Vlir) pakte in

verVOll: op p.3 ..

Miet Smet over fysiek en seksueel geweld bij vrouwen

"Onze samenleving reageert te ',
tolerant Op,geweld"

Regen
Zelfs studenten die dan toch nog aggre-
gatie volgen, zijn dikwijls niet te spreken
over hun opleiding. Het regent klachten,
en eigenlijk is dat niet te verwonderen.
Op verschillende vlakken heeft de lera-
renopleiding immers met serieuze pro-
blemen te kampen.
Voor een deel komen die moeilijkhe-

den voort uit strukturele problemen
waarmee de aggregatie-opleiding te
kampen heeft. Zo dateert de wet op de
aggregatie uit 1929. Uiteraard is die
volledig verouderd. Men hoort wel vaak
het argument dat de vage omschrijvin-
gen Ui de wet niet nadelig zouden zijn
voor de aggregatie, omdat ze veel ruimte
voor kreativiteit laten aan de docent.
Maar dan moet er van die kreativiteit
ook wel gebruik gemaakt worden.
Een bijkomend struktureel probleem

is dat de aggregatie niet kan beschikken
over een eigen financiering. Aggregatie-
studenten worden namelijk niet betoe-
laagd door de staat. Er wordt wel een
deel van het inschrijvingsgeld vrijge-
maakt voor aggregatie, maar daarmee
kan er geen full-time akademisch perso-
neel betaald worden. Veel proffen doen
hun aggregatietaak immers slechts als
bijopdracht. Door dat gebrek aan finan-
ciële middelen is er verder nauwelijks
wetenschappelijk onderzoek mogelijk,
zijn de materiële mogelijkheden erg
beperkt, enzovoort.
En dan hebben we het nog niet gehad

over de begeleiding en permanente
vorming van leerkrachten na hun stu-
dies. Ook hier is er van staatswege geen
geïnstitutionaliseerd kader voorzien en

Seks is sinds de jaren zestig uit de taboesfeer gehaald en moet iets 'wetenschappelijk' gestaafd
bespreekbaar geworden. Seksueel geweld is dat nog steeds niet. zijn, voor het aange~omen .~ordt. Tot
Slachtoffers van seksueel geweld durven vaak niet praten over voor kort bestond er in Belgte nagen~g
hen i k Ze . I fd d 'F· k geen onderzoek naar geweld. De driewat en IS over omen. vrezen met ge 00 u te wor en. ysie en tudi aart M·· t S t pdracht

ks I ld bii , d vori k dinsdag d da s es w oe Ie me 0se uee gewe Ij vrouwen ston vonge wee op e agen heeft gegeven waren de eerste weten-
van de Veertiendaagse rond Relatievorming en Seksualiteit. Miet Smet, schappelijke ~udies in ons land.
staatssekretaris voor leefmilieu en maatschappelijke emancipatie, zakte De eerste studie was een onderzoek
naar Leuven af om dit tema toe te lichten. De studies die zij hierover liet naar 'ongewenste intimiteiten op het
verrichten, brachten aan het licht dat fysiek en seksueel geweld zeer werk'. De KU Leuv~n v~rde een deel
frekwent in onze samenleving voorkomt. Sindsdien krijgt deze proble- van het onderzoek Ul~ Uit de resultaten
matiek ook wat meer aandacht: onlangs vertoonde de BRT in de reeks . bleek dat één op dne van .de onder-

. " . vraagde vrouwen en één op tien van de
Mad~ 10 Vl~~deren de film Sarah, Sarah over d~ verkrachting van 'ondervraagde mannen ooit lastiggeval-
een jong meisje. Ook Panorama en het BRT-radioprogramma Het len was op het werk. Vrouwen krijgen er
Kraaienest maakten enkele uitzendingen over slachtoffers en daders dus aanzienlijk meer mee te maken dan
van. fysiek en seksueel geweld. . mannen. Het gaat daarbij om alle

soorten vrouwen, al zijn er een paar
risikogroepen aan te wijzen. Niet-
gehuwde en gescheiden vrouwen zijn in
de ogen van vele mannen 'vrij'. Ze zijn
ook kwetsbaar: ze moeten op financieel
vlak voor zichzelf en hun kinderen
instaan. Wanneer ze protesteren tegen
dergelijke praktijken op het werk, drei-
gen ze hun job te verliezen. Ook jonge
vrouwen vormen een risikogroep. Jonge
vrouwen die pas aan hun beroepsloop-
baan begonnen zijn, zijn onervaren. Ze
houden er niet van om in hun bil
geknepen te worden, maar ze denken
soms dat het erbij hoort en dat ze het
moeten leren aanvaarden.
Meestal gaat het om 'lichte' ongewen-

ste intimiteiten: uitkledende blikken,
dubbelzinnige opmerkingen, ... Ook
zwaardere vormen zoals handtastelijk-
heden en kompromiterende voorstellen

Miet Smet vindt die verruimde aandacht
prima, al huivert ze soms bij een al te
sensationele aanpak: van de tematiek:
«Artikels à la Humo, die vaak met de
beste bedoelingen geschreven worden,
doen door hun sensationeel karakter
meer kwaad dan goed. Het ongeloof
over het bestaan van deze gewelddaden
is zo al groo~ge~~!.~wel bij ~~ met Èén van de prioriteiten van het ogenblik
de pet als in justitiële en politionele is het ombuigen van het klimaat van
middens." 'ongeloot' tot een klimaat van 'geloof.
Miet Smet wijst er op dat er in onze Een vrouw die beweert verkracht te zijn,

samenleving te weinig morele sankties moet niet met skepsis benaderd worden.
zijn ingebouwd tegen het gebruik van . Ze moet geloofd worden. Verder onder-
geweid. Geweld wordt tot op zekere zoek wijst dan wel uit of de aanklacht
hoogte aanvaard en. getolereerd. De terecht of onterecht is. Het besef moet
gevolgen voor slachtoffers van geweld ook groeien dat seksueel geweld veel
zijn echter zo nefast, dat geweld in iedere meer voorkomt dan men nu vaak denkt
omstandigheid ontoelaatbaar moet blij- Die ideeën kun je echter alleen ingang
ven. Niet alleen vrouwen die er zelf al doen vinden op basis van wetensc~ye-
eens het slachtoffer van geweest zijn, lijk onderzoek. In onze sameiiîeving

lijden eronder. Ook de kwaliteit van het
leven van een vrouw die angst heeft om
. door een donkere garage of door een half
verlichte straat te wandelen, vermindert.
Je voelt je onzekerder, je vrijheid en
zelfstandigheid worden erdoor beperkt.

Skepsis

vervoIc op p.6 ..
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktua1iteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

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

Student Aid
Tanzania is geen democratie, het is een
Marxistische éénpartijstaat. De CCM-
partij heeft in elk dorp, wijk, onderne-
ming en het leger controleurs. Van elke
buitenlander wordt een verslag gemaakt
voor de partij. Er is geen persvrijheid,
geen vrijheid van vereniging en geen
privébezit. De brave Nyerere steunt het
ANC, en heeft meer politieke gevange-
nen dan Zuid-Afrika.
Het Uyamaa-dorp is verzinsel nr. 1

van het Nyerere-bewind. Tussen 74 en
76 zijn 10 miljoen boeren manu mililari
gedwongen zich daar te vestigen. De
oude dorpen werden verbrand. In Roe-
menië speelt zich. nu hetzelfde af. De
Ujamaa bewoners zijn nu wel ge-
schooid, een blote-voeten-dokter zonder
medicijnen mag zieken verplegen en er is
stromend water via leidingen door
Nederland en Scandinavië geschonken.
Sinds tien jaar is er echter een

geregelde verarming. Voorbeeld: de we-
reldmarktprijs van Cashewnoten (tradi-
. tioneel exportprodukt van Tanzania)
steeg tussen 70 en 81 met 350 % (van
1300 naar 6000 shilling per ton).
Nyerere heeft de traditionele handel
afgeschaft, de staat koop de Iandbouw-
produkten op. De boeren kregen van de
staat in diezelfde periode 91 % meer
(van 910 naar 1740 s.). In 1970 kregen
de boeren dus van de staat 2/3 van de
wereldmarktprijs; in 1981 nog 113. Het
verschil ging naar de staat.
U begrijpt dat die boeren in dergelijke

omstandigheden alleen nog in de eigen
behoeften trachten te voldoen. De k0-
pers wenden zich tot andere landen, en
de marxist Nyerere heeft het dan over
"Het schandalige marktmechanisme" en
het verfoeide liberalisme "dat de prijzen
doet dalen."
In het liberale Ivoorkust, is sinds de

onafhankelijkheid de katoen produktie
verhonderdvoudigd; cacao x 4; koffie x
3; bananen x 5: Hoeft het gezegd dat,

zelfs als de marktprijs daalde, het
inkomen steeg? Ik hou van Ivoorkust en
haar leiders ...

In 1961 stond Zuid-Korea op de lijst
van de 64 armste landen op de 60ste
plaats. Na 25 jaar hberalisme steekt het
Japan naar de kroon. Zal ik nog 10
voorbeelden geven ?

Socialisme bracht in heel de wereld
collectieve honger en miserie. Nog steeds
blijken er neo-interventionisten rond te
huppelen die niet inzien dat eigendom de
motor is van elke economie; dat de
socialistische staat axiomatisch een dic-
tatuur is die de honger niet oplost, en dat
geen enkel systeem het beter kan dan het
vrije individu. Tot spijt van een Derde-
Wereld lobby die denkt dat men Kalach-
nikovs kan eten.

van hun leven in dienst te stellen van de
staat,
hoewel gewetensbezwaarden voor, tij-
dens en na hun-dienst op alle mogelijke
manieren benadeeld en geminacht wor-
den,
hoewel ik het schandalig vind dat in een
land dat zichzelf tot de beschaafde
wereld rekent mensen die elkaar over-
hoop knallen nog steeds als helden
vereerd worden, terwijl diegeaen die
weigeren te moorden zich daarvoor
voortdurend moeten verantwoorden en _
uiteindelijk slechts als "inbre~--
staande dienstplichtwettea ....getolereerd
worden,
hoewel ik me afvraag of een land het
recht heeft een zo zware verplichting als
de dienstplicht op te leggen aan de
mensen die toevallig binnen zijn grenzen
geboren zijn,
hoewel gewetensbezwaarden tijdens de
oorlog gedwongen kunnen worden aan
deze Grote Misdaad mee te werken, was
ik bereid mijn alternatieve legerdienst te

Ghislain Jacobs doen.
Tot mijn spijt heb ik echter moeten

vaststellen dat gewetensbezwaarden en-
Gewetensbezwaard kei terecht kunnen in organisaties die

helemaal niets te maken hebben met een
alternatief voor het leger. Als gewetens-
bezwaarde zoek ik naar een systeem dat
de militaire defensie overbodig maakt.
Ik hoop dan ook dat u me spoedig de
mogelijkheid geeft een opleiding te
volgen in geweldloze sociale verdedi-
ging, evenwaardig aan de militaire
verdediging. Zoniet dwingt u me om - .
overeenstemming met mijn geweten
totaalweigeraar te worden.

integrale democratie die ook GalIe moet
heilig zijn? Wij bedoelen daarmee niet
enkel de politieke, de sociale, de ekono-
mi&dac,Mur ook de kulturele democra-
tie.

Jean-Paul Floru

Galle
Onderhavig epistel is bedoeld als lezers-
brief op het interview met Marc Galle
dat in Veto 18 verscheen (dd. 6 februari).
Gal1e verdedigt daarin een paar stellin-
gen die bij ons als onderling onverenig-
baar en tegenstrijdig overkomen. Wij
vragen ons af op grond van welke
argumenten hij zover wil komen "dat
alle lagere schoolkinderen Engels ~
tweede taal wordt onderwezen"? Ge-
looft hijl werkelijk dat "de volgende
generatie Europeanen (dan) vlot kan
kommuniceren"? En "dat de taal als
bindmiddel zal fungeren"? Zelfs mocht
dat manoever in het "gunstigste" geval
wuitdraaien: hoe zit het met de

Wat stellen wij voor? Dat Gal1e zich
zou verdiepen in de visie die andere
vooraanstaande socialisten als Kamiel
Huysmans, Willem Drees, Franz Jonas
of Vincent Auriol, op dat stuk tot de
hunne hebben gemaakt. Dat Galle zijn
oor zou te luisteren leggen bij anderen
die terzake een rechtvaardige oplossing
verdedigen. Tussen haakjes: een sugges--
tie die ook geldt voor alle andere
progressieven, vooral mensen uit de
onderwiiswereld.

waarin bestaat die oplossing? Voor
iedereen de moedertaal als eerste taal,
voor iedereen Esperanto als tweede taal.
De enige goede en democratische oplos-
sing. Geen sprake van taalimperialisme.
Korajn salutojn, ankau al Marc

Gal1e.

Open brief aan de minister van Binnen-
landse Zaken.
Op 11 januari 1988 vroeg ik het statuut
van gewetensbezwaarde aan om mijn
alternatieve legerdienst te kunnen ver-
vullen.
Hoewel ik het afschuwelijk diskrimine-
rend vind dat enkel mannen - en dan
nog maar een beperkt deel van hen -
verplicht worden een aantal maanden Peter Claes

Pleidooi tegen studieduurverlenging

Studeren na de studies
Je komt naar de universiteit om er
een diploma te halen. Als pa of
tante aan een laatstejaars huma-
niora vragen wat hij studeren wil,
dan vragen ze welk diploma hij
halen wil. Geen van beiden besef-
fen evenwel dat zoon- of neetlief
wel eens gedwongen kan worden
om voor meer dan één diploma
naar de unief te trekken. "Niemand
kan zich nog afgestudeerd noe-
men", zo luidt het adagium. Maar
dat heeft een pak konsekwenties.
Een universitair diploma betekent op de
arbeidsmarkt al lang niet meer dat je:
zomaar werk in je discipline vindt.
Vandaar de groeiende tendens naar het
bijstuderen. Niet altijd bijstuderen om
zijn universitaire vorming te verruimen,
maar in de eerste plaats bijstuderen om
zijn kansen op de arbeidsmarkt wat
veiliger te stellen.
Zo zijn er heel wat juristen die ook een

diploma aan de fakulteit ekonomie
proberen te halen, of afgestudeerde
historici die een licentie in de rechten
aanvatten. Maar er zijn vooral die vele
sociologen die zich aan het postgraduaat
media -en informatiekunde wagen, of de
natuurkundigen die een aanvullende

licentie in de informatika volgen, of de
germanisten-die een getuigschrift kunst-
en kultuurbeleid proberen te halen. Om
een voetje voor te hebben op hun
konlrurrenten, die niet anders kunnen
dan ook te beginnen aan ... Resultaat is
een waardevermindering van de eerste
diploma's, en een effektieve studieduur-
verlenging. Waarvoor trouwens geen
doeltreffende studiefinanciering bestaat,
zodat universiteitsstudies mét toekomst-
mogelijkheden steeds meer voor de
financieel beter begoede jongeren lijken
weggelegd. Genoeg stof om je ernstig
zorgen om te maken.

Karroesel
Vandaar de belangstelling waarmee de
studenten vorig jaar uitkeken naar het
studiewerk van de Onderwijsraad in
verband met het aanvullend studeren, en
hun ontgoocheling toen bleek dat de
nota die de Onderwijsraad daaromtrent
naar de Akademische Raad toestuurde
heel weinig konkreets om het lijf had.
Dat laatste bleek trouwens ook de
mening van de akademische overheid te
zijn, en die nota werd prompt terugge-
stuurd. Genoeg om de Onderwijsraad
op de tenen te trappen, en de nota per
kerende post opnieuw op de agenda van
de Akademische Raad te zien belanden.

Ekonomika
• Di21/2 om 20.30 u: HugoVandamme
(managervan het jaar) over Topmanage-
ment in de jaren '90, in aud. Gaston
Eyskens,ink.leden gratis.

Farma
• Wo22/2 om 20.00 u: Koncert"Rondi-
nelIa", een koor- en musiceergroep uit
Knokke-Heist,soliste aan de harp: Ingrid
Kaufmann,inde Begijnholkerk.

Historia
• Do 23/2 om21.00 u: Kantus,inDe Ton, • Di28/2 om 20.00 u: Akademischkon-
ink.150/200. cert inde GroteAula

VRG

L&W
• Wo 22/2 om 21.00 u: Student AidTD
meteen optredenvanGermaniaBandThe
B·tunes, inde Lido,ink.100.

Psychologische Kring
• Di21/2 om 20.00 u: Kringvergadering
inhet kringlokaal.
• Do 23/2 om 22.00 u: Optreden Proud
and Pregnant inde Shrink,ink.gratis,lv.v.
StudentAid.
• Ma27/2 om 21.00 u: Raadvan beheer
inhet kringlokaal.

Politika
• Wo22/2 om 20.30 u: Klassiekkoncert
doorjonge laureaten,inde GroteAula,ink.
80/100.

V~ die paar ~eken karroesel is op lende programma's zouden worden in- Om de .. . .
Kringraad gebruik gemaakt om zich nog gevuld met degeli'ke en . . . rgeli~.keaanvullende opleidin-
eens ernstig over het probleem van de vakken "Het m ~ ges~rde gen inhoud7liJk zo sterk mogelijk te
aanvullende diploma's te buigen Op de .. . ,oet weidegelijk .de r~71 I ~n, verdient het bovendien aanbeve-
Akademische Raad van ~dag ~!~;:.~~~a:nvullend uruve~talr ling ze slec~ts '7~ns aan één van de
jongstleden stond dan ook de bespreking student ~oor het be:e~ vlegg~n di~ ytaa~ ~v~rsltelten te vestigen, en in
van een studentennota terzake op de cyklus-diploma nog 'et a: llänkunntw ~terumvel'Sltaire samenwerking te orga-
agenda. lg " Dl ee en ruseren. Een schoolvoorbeeld op dat

. vo en. vlak is d t1i •Die studentennota vertrekt van de eposcentie biblioteek- en
stelling dat ~ ~uurver1enging Om het overdreven belang dat dergelijke dokumentatiewe~nsc.hap die door de
wwel voor de individuele student als . aan~ende studieprogramma's dreigen V1aamse Interuniversitaire ~ aan de
voor de gemeenschap absoluut niet te krijgen wat tegen te gaan, moeten ook Antwerpse UIA wordt georgaruseerd.
wenselijk is. Voor de gemeenschap de titels die aan de diploma's worden Nu was het niet zo vanzelfsprekend dat
omdat zo'n studieduurverlenging de gegeven in de hand gehouden worden. ~ akademische overheid de stellingen
sturu:nten onnodig lang volledig van de De nota van de Onderwijsraad bevatte wt de studentennota zou aanvaarden.
arbeidsmarkt weg zouden houden, en al een aantal aanbevelingen in verband De aanvullende studies spelen namelijk
dus het solidariteitssysteem, dat door de met de nomenk1atuur. De studentennota een belangrijke rol in de interuniversi-
vergrijzing al zwaar onder druk gezet nu pleit er resoluut voor de termen taire konkurrentie: vaak worden ze niet
wordt, nog verder zou belasten. licentiaat en ingenieur strikt te beperken Iopgericht omdat ze echt nodig zijn, maar
Nog be1angrijker evenwel is de vaststel- tot de tweede cyklus, tot programma's lomdat er een mogelijkheid in gezien
Iing datfull-time studeren vaak betekent d.~ die voor kandidaten toegankelijk w~rdt ~~ het aantal studenten aan de
dat de student individueel en financieel llJn. Aanvullende studieprogramma's unrversiteu zo hoog mogelijk te hou-
~lijk blijft van zijn ouders, en een zouden ~Iechts.mogen leiden tot aanvul- den. • .
studieduurverlenging kan het moment /e~ diploma s voor programma's van Vandaar de grote verbazing toen de
van de onafhankelijkheid slechts uitstel- ~~ 450 kontakturen, en tot ge- studentennota o~ de Akademische Raad
len. In een maatschappij waar volwas- IUlgschriften of ~rtifikaJen voor pro- v~ ~dag. Jongstleden zonder de
senheid steeds vroeger verondersteld gramma s van mmder dan 450 kontakt- mms~~kussie werd goedgekeurd. On-
wordt, is dat een anakronisme. Boven- uren. der pnJzen~ gemompel alom trouwens,
dien is het voor een student vaak Tenslotte wordt er ook gesteld dat die al. w~ biJ een ander diskussiepunt
onmogelijk te weten naar welke he- aanvullende programma's als deeltijdse duidelijk gebleken dat niet alle raadsle-
roepssituatie hij zich precies bij dient te programma's georganiseerd zouden den er ~venzeer.van overtuigd waren dat
scholen, omdat hij nog niet in de ~oeten worden. Door vakken en oefe- de studieduur ~et verlengd kan worden.
gelegenheid is gesteld met de arbeids- nmgen op bepaalde dagen van de week Een ~oedke~g. om de diskussie te
markt kennis te maken. t~ koncentreren, zou het namelijk moge- vermijden misschien? AI heeft de rektor
Tenslotte is er het kruciale probleem lijk .moeten zijn het volgen van zo'n wel beloofd dat op basis van de studen-

van de studiefinanciering. Na het beha- stu~eprogramma te kombineren met te?,nota en van de nota van de Onder-
len van een basisdiploma kanje namelijk een J~b of ~et de legerdienst. Door de wijsraad op de volgende Akademische
geen beroep doen op het al niet echt plaats.~~nsten van de universiteiten Raad een ~ta1 uitvoeringsbesluiten ter
zaligmakende traditionele beurzensys- zou ~IJMilitie, RVA of zowel private als tafel zouden ~ggen. Ind~rdaad: principes
teem. En plaatselijke georganiseerde . publieke werkgeve~. bemiddeld kunnen goedkeuren ~ erg ~ool, maar dan moet
fon~n ~oor studieleningen (zoals de worden, om dergelijke 'leerkontrakten' er ook aan wtvoenng gedacht worden.
st~dielenmgen van onze eigen universi- tot stand te brengen.
te~t of een fonds voor leningen aan
Lunburgse studenten) bieden niet echt
een valabel aI~~tiet: Voor wie bijstu- Veto, jaargang 15 nr. 20 dd. 20 februari 1989
deren te duur IS, IS voor het aangaan van
zo'n studielening de drempel vaak te
hoog. Bijstuderen lijkt echt weggelegd
voor de meer begoede studenten.
Vandaar het pleidooi om die aanvul-

lende diploma's zowel kwa inhoud, als
kwa naam en organisatievorm scherper
te profileren, of met andere woorden
zoveel mogelijk van de basisdiploma's te
doen verschillen. Dat kan vooreerst door
slech~ aanvullende studierichtingen te
orgaruseren als het echt moel Aanvul-
lende diploma's moeten slechts ingericht
worden voor die specialisaties en oriën-
taties naar de arbeidsmarkt toe, die echt
niet binnen het oorspronkelijke tweede
cyklus-programma geïntegreerd kunnen
worden. Nu worden namelijk maar al te
vaak aanvullende programma's inge-
ri~ht op basis van vakken, samengeraapt
wt bestaande studieprogramma's. De
nota eist dan ook ekspliciet dat aanvul-

Benoit Lannoo
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Akademische Raad pleit voor efficiënter onderwijs

Afslanking van
onderwijsprogramma's
Dat bet onderwijs aan deze universiteit - net zoals aan

verschillende andere universiteiten trouwens - op een niet erg
efficiënte wijze wordt verstrekt, wisten we natuurlijk al langer

dan vandaag. De laatste jaren werd dan ook meermaals door professoren
én studenten betoogd dat er dringend iets moet veranderen. Tot nu toe
bleef het echter bij mooie woorden. Niet dat er geen interessante ideeën
voorhanden waren. Het eindrapport van de rektorale denkgroep-
Roossens over onderwijsvernieuwing stond vol met interessante
suggesties en nieuwe ideeën. Het enige probleem was ze in de praktijk
om te zetten. De laatste weken lijkt er echter enige beweging in dit
vastgeroeste dossier te zitten. Op de Akademische Senaat van 2 februari
kondigde rektor Dillemans al officieel aan dat er konkrete plannen
uitgewerkt zouden worden met het oog op een nieuwe onderwijskultuur.
Op de Akademische Raad van februari was het dan zo ver. De eerste
blauwdrukken werden ter tafel gelegd. En het moet gezegd, ze zijn
veelbelovend.

ontlokte binnen de Recbtsfakulteit De
POK's van kandidaturen en licenties
veegden het voorstel van tafel, omdat het
nieuwe programma niet overeen kwam
met de binnen die kommissies heersende
opvattingen over de programmahervor-
mingen in de rechtsopleiding. Deze
houding moet zeker ook ingegeven zijn
door de natuurlijke huiver binnen de
fakulteiten voor programmavoorstellen
vanwege de akademische overheid. De
vraag kan echter gesteld worden of er
aan de beleidsverantwoordelijken aan
deze universiteit nog wel enige ruimte
gegeven wordt om voor de instelling als
geheel een effektief beleid uit te stippe-
len.
Op de laatste Akademische Raad stelde
de rektor een syntesenota voor om in de
vastgeroeste situatie eindelijk eens defi-
nitief beweging te krijgen. Als algemene
principes gaat hij uit van de groeiende
konsensus dat werk gemaakt moet
worden van een efficiënter gebruik van
het menselijk potentieel aan deze univer-
siteit. Voor de professoren en ~tenten
betekent dit minder kolleges en oefenin-
gen geven, en de te doceren stof grondig
herzien zodat de essentie opnieuw pri-
meert. De vrijgekomen tijd kan dan
besteed -Worden aan wetenschappelijk
werk, studiebegeleiding en permanente
vorming.

De laatste tijd was al merkbaar dat er bij
de akademische overheid een bereidheid
groeide om het netelige maar daarom
niet minder boeiende en noodzakelijke
dossier van de onderwijsvernieuwing
eindelijk uit de koelkast te halen en in
konkrete progranimavoorstellen te gie-
ten. Hoe delikaat deze opdracht is, werd
al van meet af aan duidelijk met de
voorstellen tot hervorming van de eerste
kandidatuur Rechten in Kortrijk en de
daarbij aansluitende hervorming van het
programma inLeuven.
Nadat de oorspronkelijke plannen om
aan de Kulak een eerste kandidatuur
ekonomie in de Rechten te integreren
"politiek onhaalbaar" waren gebleken,
had de rektor begin januari in samen-
spraak met zowat alle betrokken titula-
rissen een voorstel uitgewerkt om be- ~ vervolg van p.l en derde graad Algemeen Sekundair
paalde vakken samen te voegen en af te di iid . be lin Onderwiis (ASO) Tot nu toe gevend die tiJ Uit met aan ve gen voor een ' "'. .
slanken. Daarnaast wer en e gemeen- ks . D bi d d d regenten in de drie laagste en licentiatenschappelijke elementen uit het pro- e tra Jaar. aar IJzou en e stu enten . . .

. een aantal seminaries moeten volgen m de drie hoogste Jaren les. Op 1
gramma rechten en dat van ekonomie .. liike iid II Pas' september bii de invoering van deh Ikaa kwi al terwijl ze tege ~ rtlJ a es geven. , ,voor et eerst met ere WIV ent . da I eenheidsstruktuur in het middelbaarId 0 k al d k kc . h d na een Jaar zou n eventuee eengeste :. 0 zou e on ete lD o~ .... epbediploma uitsereikt worden. onderwijs, moet die verdelins tussen
.,.. ~~ d~ ""':"" ~ lOCiotagie beide groepen defmitief geregeld wor-
ve~h~en in belde ?ch~mgen, dan ~og Kast den. Met dit voorstel probeert het ICA
zouje in de andere nchtmg automatisch d eel 0 eliik laatsen voor de
een .vrijstelling. be~omen op grond van He~ Interfakultair Centrum v<><;>rAggre- li:n~~en in~egpalme~.
het in de ene richting gevolgde vak. gatie (ICA), het centrale adviesorgaan
Van studentenzijde wordt er al jaren voor aggregatie van de KUL, is vorige Om de kritiek te ondervangen dat

op aangedrongen het verlenen van week met een voorstel op de proppen licentiaten wel goede vakspecialisten
vrijstellingen op grond van reeds ge- gekomen dat verder bouwt op het zijn, maar dikwijls geen goede leraars -
volgde ekwivalente vakken tot een Vlir-voorstel. Het valt uiteen in twee en dus niet geschikt om les te geven in
algemene regel te maken. In het verleden grote blokken. het derde jaar ASO - doet het ICA ook
hing dit "recht" van de student al te vaak Ten eerste stelt men dat enkel nog een voorstel om de lerarenopleiding
af van de grillen van individuele profes- licentiaten les mogen geven in de tweede beter uit te bouwen. Daarvoor werd het
I -- - I

soren en onwillige Permanente Onder-
wijskommissies (POK's). Vele proffen
meenden en menen nog steeds dat de
inhoud van hun kursus - en dan
bedoelen ze alle letters op alle bladzijden
van hun syllabus - zoveel beter is dan die
van hun kollega's. In de praktijk echter
bepalen een andere invalshoek of andere
illustraties niet de essentie van een
kursus. Er bestaat immers niet zoiets als
de ideale kursus.
Hoe revolutionair vernieuwend dit

voorstel is, bleek echter al dadelijk uit de
massale reakties die het programma

Ook voor het welzijn van de student is
de rektor niet oflleVoeIis. Minder boor-
kolleges en meer zelfstudie moeten het
studeren aan deze universiteit interessan-
ter maken. Ook bet aantal eksamens zou
gereduceerd moeten worden tot maksi-
maal acht Op die manier zou globaal
inzicht bij de beoordeljng op een eksa-
men weer kunnen primeren boven de
kennis van de bladspiegel van de kursus.
Universitaire kultuur stoelt immers op
inzicht en niet op snel voorbijgestreefde
feitenkennis. Dit is een van de wezenlijke
eigenschappen van een universitaire
vorming. Het spreekt echter vanzelf dat
hiervoor een grondige mentaliteitswijzi-
ging in het eksamineergedrag van de
proffen onontbeerlijk is.
Konkreet zal er aan de POK's ge-

vraagd worden de essentiële kennisdo-
meinen van de opleiding duidelijk te
omschrijven. Deze essentiële kompo-
nenten moeten dan samen de truncus
communis van de opleiding vormen. De
rest van het programma kan dan door de
student met keuzevakken ingevuld wor-
den. In de licenties en ingenieursjaren
moet deze keuzemogelijkheid ruim zijn.
In de kandidaturen blijft er meer nood
aan een striktere programmatie omwille
van de inleidende en oriënterende funk-
tie.
De Akademische Raad onthaalde de

beleidsvoorstellen van de rektor positief:
Er werd al een eerste keer van gedachten
gewisseld over de nota. Volgende verga-
dering wordt hij verder uitgediept. In de
tussenperiode kan iedereen dan- het
geheel grondig bestuderen en zijn op-
merkingen op papier zetten. Wordt
vervolgd.

Paul Vandeput
Gert Van Assche

Vijfde jaar aggregatie op komst?

BffiLIOTEEK
In vele Leuvense universteitsbiblioteken kun je boeken
ontlenen, en als je je een beetje houdt aan de
inIeveringsdatum die men je op een brieije heeft
meegegeven,heeft die uitleenmogelijkheid voor de lezer
niets dan voordelen. Maar 0 wee als je de uitgeleende
boeken te laat terugbrengt. Want vaak is de uitleen
geautomatiseerd, en voor lezersin overtreding verandert
de komputerterminaI in een onverbiddelijke kassa.
Maningskosten heet zoiets, tot voor kort trouwens
alleen aan studenten aangerekend.
Op de Akademische Raad van december jongstleden

lag een voorstel ter tafel om voor die maningskosten tot
een uniforme regeling aan alle biblioteken van de
universiteit te komen. Op zich niet slecht, vooral als je
bedenkt dat de konkrete bedragen die dat voorstel
voorop stelde bijzonder realistisch waren. Enig euvel
evenwel was dat het voorstel bevestigde dat alleen I'OOr
studenten in overtreding maningskosten aangerekend
moesten worden, terwijl de sankties voor proffen of
assistenten in overtreding beperkt bleven tot een klacht
bij de dekaan van hun fakulteit of bij de rektor, indien zij
zich na een derde verwittigingsbrief nog niet in regel
gesteld hadden. Vandaar het voorspelbare studenten-
protest bij dat voorstel.
De zaak is uiteindelijk op de Akademische Raad van

maandag jongstleden uitgevochten. De hoofdbibliote-
karis kreeg alsnog de gelegenheid uit te leggen dat de
biblioteekkollekties aan deze universiteit bestaan en
groeien bij de gratie van de professoren, en dat de
houding van de studenten getuigde van "misplaatst
egalitarisme". Maar de Akademische Raad bleek
gevoeliger voor de stellingdat de proffen als "medeop-
bouwers" van de biblioteken met hun vaak langere
uitleentermijnen en de mogelijkheid om een groter
aantal boeken mee te nemen al genoeg in de watten
worden gelegd, en dat voor al wie zich aan die
gedifferentieerde uitleenreglementen niet kan houden,
dezelfde sanktie ingesteld moet worden. Proffen tot de
orde roepen: hopelijk blijft het niet alleen bij een
intentie. (BL)(Foto Hendrik Delagrange)

oude Vlir-voorstel weer uit de kast
gehaald en bijgeschaafd.
Het ICA wil de teoretische aggregatie-

vakken voortaan als keuzevakken laten
opnemen in de gewone licentie-oplei-
ding. Wie later leraar wil worden, volgt
dan die keuzevakken in plaats van de
normale keuzevakken van de vakoplei-
ding. De huidige stage zou vervangen
worden door een vijfde jaar. Tijdens dat
jaar krijgt de student een 3/5 opdracht
als stagiair in een school, en wordt
daarvoor ook 3/5 van het loon van een
licentiaat uitbetaald. Hij moet 2/5 van
zijn tijd vullen met het volgen van
speciale seminarie-oefeningen aan de
unief:

Vroom
Of die hele konstruktie enige kans maakt
bij de overheid, valt te betwijfelen.
VolgensDe Standaard is het voorstel om
de tweede en derde graad van het ASO
eksklusief te reserveren voor licentiaten
achterhaald. De Raad van het Neder-
landstalig Onderwijs (RNSO) en de
Algemene Raad van het Katoliek On-
derwijs (ARKO) zien de tweede graad
als een 'ontmoetingsgraad' waar licentia-
ten én regenten les geven. Veelhoop is er
dus niet voor het Leuvense idee.
Ook het vijfde jaar voor aggregatie

lijkt er voorlopig niet in te zitten. Op het
ministerie van Onderwijs wist men ons
te vertellen dat er op het moment nog
geen plannen in die richting zijn. "Dat
zijn vrome wensen van pedagogen die
altijd maar willen uitbreiden." Vóór
zulke voorstellen er door komen zal men
ook van studentenzijde nog tegenkantin-
gen mogen verwachten. In het verleden
vond men bijvoorbeeld ook op Kring-
raad dat de aggregatie-opleiding verbe-
terd moest worden, maar niet door er
een ekstra jaar aan toe te voegen. Wel
door eerst een hoop teoretische ballast
overboord te gooien en dan naar openin-
gen te gaan zoeken binnen de huidige
organisatie van licentiaats- en aggre-
gatie-opleiding.
Hoewel de studenten dus niet ak-

koord gaan met de voorstellen van het
ICA, heeft men er wel erg traag op
gereageerd. Het voorstel was al een
maand bekend vóór er reaktie kwam. En
toen was de persmotie van het ICA al
verstuurd. Gelukkig lijkt er voorlopig
nog niets kruciaals te zullen veranderen
aan de aggregatie. Als men maar niet in
slaap dommelt op het moment dat het
menens wordt.

Erik Paredis

REDAKTIONEEL
Medebeheer
In een speech op de viering van 35
jaar Alma vorige week wist rektor .
Roger Dillemans ons te melden dat
"dit een universiteit is die er zich
gelukkig om prijst dat er hier
studenten zijn". Daarmee prees hij
zich en de KU leuven gelukkig dat
diezelfde studenten mee beheren in
de verschillende geledingen van de
sociale sektor (Alma, huisvesting,
noem maar op). Die inspraak van de
studenten gaat blijkbaar zelfs zo ver
dat de beleidsmensen van de
sociale sektor en de universiteit de
demokratiseringsidee tot de hunne
hebben gemaakt. Die idee, die de
studenten in het medebeheer als
prioritair beschouwen, is niet alle
beleidsmensen van nature eigen.
Om die idee te realiseren, is er
inspraak nodig.
Toch gelooft men wel in het

principe van demokratisering.
Getuige daarvan het jaarverslag '87
van direkteur Jan De Vuyst, over de
doelstellingen van de sektor
Studentenvoorzieningen: "een
bijdrage leveren tot de
demokratisering van het universitair
onderwijs (...) aan alle jongeren
volledige kansen geven tot vorming
en intellektuele ontplooiing, ongeacht
hun afkomst, financiêle
mogelijkheden of socio-kultureel
milieu." Mooie principes.
Moeilijker wordt het diezelfde

principes te hanteren bij konkrete
verwezenlijkingen. Met evenveel
gemak als men zich achter de
studenteneis voor demokratisering
schaart, beschouwt men
zogenaamde ekonomische teorieën
als prioritair. 'Verschil in de kwaliteit
en dus in de prijs van grondstoffen
brengt automatisch een verschil in
de maaltijdprijs met zich mee',
bijvoorbeeld. Met andere woorden:
voor beter voedsel moet je meer
betalen. Het studentenstandpunt
zegt dat eenzelfde - lage - prijs voor
alle maaltijden ervoor zorgt dat ook
minder begoede studenten in Alma
g6ed kunnen eten. Zo wordt de
demokratisering bevorderd. De
beleidsmensen zijn daarvan
klaarblijkelijk overtuigd, maar men
beweert dat er geen geld is om dat
te realiseren.
Of het 'mechanisme van de

indeksering'. Men luistert gewillig
naar de opwerping van de studenten
dat noch de sowieso al belachelijk
lage studiebeurzen noch de lonen
de indeks volgen. Men is er blijkbaar
ook van overtuigd dat verhoging van
maaltijdprijzen de demokratisering
niet bevordert. En toch beweert men
dat indeksering van de Almaprijzen
onvermijdelijk is, want er is geen
geld.
Zo vergaat het, naast de

studenten, ook het Almapersonee/.
De beleidsmensen zijn er schijnbaar
van doordrongen dat de sociale
sektor alleen maar goed kan draaien
als er ernstig aandacht wordt
besteed aan de situatie van het
personeel. Maar op de vergadering
van de syndikale delegatie zegt men
dat er spijtig genoeg geen
'budgettaire ruimte' is om tegemoet
te komen aan de noden van het
personeel op het vlak van lonen,
vakantiegeld, wat dan ook.
Studenten noch personeel vragen

dat de sociale sektor de budgettaire
problemen zelf oplost. Zij vragen dat
de beleidsmensen het eindelijk eens
zouden wagen naar de bevoegde
instanties zoals het Algemeen
Beheer aan deze universiteit en het
Ministerie van Onderwijs te stappen
met die gerechtvaardigde eis om
meer geld. Dan zou hun instemming
met de vraag naar demokratisering
eens niet bestaan uit verstoppertje
spelen achter het mom van 'tekort
aan budgettaire ruimte', in navolging
van minister Coens. Dan zou die
instemming niet blijven hangen bij
het neerpennen van mooie slogans
in het jaarverslag van
Studentenvoorzieningen. Inspraak in
het beleid is meebeslissingsrecht
over het te besteden geld, en waar
het vandaan moet komen.
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Fossey nu ook op de planken

De Tijd speelt Congo
W na de film Goril/as in

he Mist nog meer apen
wil zien, kan naar de

toneelopvoering 'Congo' (De Tijd)
gaan kijken. Ook hier geldt als
inspiratiebron Diane Fossey's leef-
wereld in de Afrikaanse jungle. Na
eerdere samenwerking ('Tyrannie
der Hulpverlening' en 'Le DiabIe
au Corps'), hebben tekstschrijver
Paul Pourveur en regisseur Lucas
Vandervorst andermaal de handen
in elkaar geslagen. Gingen. de
vorige produkties niet onopge-
merkt voorbij, dan zou dat voor
deze beter wel bet geval zijn. Een
artikel dat niet bestemd is voor
gevoelige lezers.

Paul Pourveur is in tegenwoordig. Am-
per een week na 'Parade', waarvoor hij
ook al het scenario schreef is zijn
'Congo' nu in Leuven. De vreugde is
minder groot dan vorige week, want de
tekst is niet het beste wat 's mans brein al
heeft voortgebracht. Toch is hij ook nu
volgens zijn vertrouwde manier te werk
gegaan. Dat wil zeggen, hij heeft zich in
kameleonstijl aangepast aan een uit-
gangspunt dat een regisseur hem heeft
aangereikt. Dat hij daardoor naar de
tweede rang gedrumd wordt, is voor
hem geen probleem: op deze manier
wijst men hem op tema's die hij op eigen
kracht niet zou aansnijden.

Woede
Je kunt de kastanjes nu wel eens één keer
door anderen uit het vuur laten halen,
maar als kreatief kunstenaar moet je
daar toch liefst niet te veel op teren. Toch
werkt Pourveur de basisideeën in zijn
teksten steevast uit naar. analogie met
één of ander bestaand verhaal of genre.
In het verleden heeft hij dat al gedaan
met werk van onder andere dichter
Fernando Pessoa, Raymond Radiguet,
Günther Walraff, Lewis Caroll en Jean
Cocteau... Men kan zich de vraag
stellen wat Pourveur uiteindelijk van
zichzelf in zijn teksten steekt. Is het uit
puur zelfarmoede of uit citeerwoede dat
hij zijn toevlucht neemt tot het werk van
anderen?

Voor 'Congo' ging Pourveur uit van
het verhaal van Diane Fossey, u welbe-
kend. In het eerste deel vertrekken tien
mannen op zoek naar das ewig Weibli-
che. Ruige macho's moeten voortdurend
bewijzen hoe moedig ze wel zijn om bij
hun vlam, die zich in hartje Afrika
bevindt, te geraken. Pourveur wou dit
deel per se in de vorm van een literaire
roman, naar model van "De tien kleine
negers". In het tweede deel vertelt een
vrouw hoe ze zich tegenover de man
moet bewijzen als Marilyn Menroe-
myte. Hier paste volgens de schrijver
'vanzelfsprekend' de essayvorm. Wat
daar nu zo vanzelfsprekend aan is,
hebben wij nog steeds niet kunnen
achterhalen; het tegendeel wel.

lijk binnen een stuk waar alleen maar
'schoon Vlaams' wordt gesproken.

De rol van De Moor is de meest
komplekse. Hij neemt tegelijkertijd drie
vertelinstanties in. Hij is de schrijver die
een verhaal aan het kreëren is, dat ook
vertelt aan een vrouw op het"podium, en
voor een publiek in de zaal. Dat blijkt
teveel hooi op de vork genomen te zijn.
Op' geen enkel moment kan De Moor
een pose vinden die voor die drie
instanties tegelijk bevredigend is. Meest-
al beperkt hij zich tot driftig over en weef
rennen en harder roepen dan voor de
omstandigheden nodig is. Het denken en
fantaseren van de schrijver wordt bij-
voorbeeld erg vlug opgegeven. Hoe dan
ook, al schrijvend baant hij zich een weg
naar de geliefde toe. Van de tien kleine
blanken, bereikt er tenslotte één de
bestemming.

Wat het onderwerp van het essay
betreft, zit alles snor. Het situeert zich
binnen het wetenschappelijk diskoers
over DNA-strukturen. Maar de (pseu-
do)-wetenschappelijke termen dienen
alleen om een psychologische zelfana-
lyse te verbloemen. De verteller probeert
zichzelf namelijk beter teleren kennen
"via de wenteltrap van haar DNA". Dat
gaat gepaard met veel emoties en pijn.
Een analyseverslag van de psychiater of
een staaltje autobiografie, dat kan het
misschien best zijn, maar een essay niet,
dat heeft andere bedoelingen. Verder
probeert deze tekst te verwijzen naar
alles wat sinds de humaniora iedereen
weet. Er wordt naar hartelust geëpa-
teerd, maar het verhaal verliest er enorm
veel van zijn dynamiek door.

Het is echter niet alleen door de
zwakke tekst dat deze opvoering de mist
ingaat. Nochtans begint het allemaal
heel goed. Bij het betreden van de zaal,
kijkt de toeschouwer recht in een paar
stevige spots. Totale verblinding, ontred-
dering en, vooral, van het podium is er
niets te zien. Dan doven de schijnwer-
pers, op de scène krijgt de toneelwerke-
lijkheid vorm. Een man (Bob de Moor),
in groezelig onderhemd, zit te tikken. De
schrijver die aan het verhaal werkt dat Geert Seis
hij tegelijkertijd ook zal vertellen. Zoals, , . ..
men dat zo vaak doet bij 'De Tijd', wordt Congo. IS te bekijken op woensdag 2~
een muziekfragment ingelast om de sfeer februari; olJl 20.00 uur. Stuc orgam-
te evoceren. De vlugste en de gemakke- seert; Stadsschouwburg ontvangt: U be-
Iijkste weg, maar subtiel is wel iets taalt
anders. In dit geval is er veel en luide iiiiiiiiiiiiiiiiiii
bluesmuziek voor nodig om te suggere-
ren dat De Moor een bikkelharde bonk
speelt.

Monroe
Dat is het moment waarop Mirei Bonte,
in Marilyn Monroe verkleed, de rol
overneemt Zij richt zich alleen tot de
zaal en zichzelf. In haar zoektocht naar
haar ware zijn, stuit zij op een aantal
pijnlijke vaststellingen. Op die momen-
ten kan Bonte niet genoeg vorm geven
aan de verschillende emoties die haar
personage beroeren. Het gevolg is dat zij
zich al te vaak verliest in gehuil en
geschreeuw. Voor die ene toeschouwer
die tot dan mee was, wordt het ook dan
te veel.

Jeugdbewegingen vandaag

Mag het wat
konkreter?
'/jworden vaak wat meewarig bekeken: de vele tienduizenden

ongeren die elk weekend in de jeugdbeweging aktief zijn.
emidden van een verkommercialiseerde, individualistische

vrijetijdskultuur geloven zij nog in engagement, samenwerken en
andere waarden. Om de weg te vinden gebruiken ze een kompas in
plaats van een gewone wegenkaart. Dansen doen ze om het kampvuur
in plaats van in gezellige diskoteken. En elke zomer trekken zelfs enkele
duizenden van hen de bossen in om in tenten te slapen, om aan
zelfgemaakte tafels te eten en om op houtvuur te koken. Nooit van een
hotel gehoord, zeker?

Jeugdbewegingen zijn stilaan een ana-
chronisme geworden. De voorkeur van
vele jongeren gaat nu uit naar konkrete,
gespecialiseerde vormen van vrijetijds-
besteding. Wie lid is van een muziekve-
reniging leert een instrument bespelen en
treedt op. Sportverenigingen bieden tor-
nooien en trofeeën. Wie bij een jeugdbe-
weging is kan echter niet met dergelijke
prestaties naar buiten treden. Jeugdbe-
wegingen gaan immers uit van een
integraal aanbod. Men pikt er van alles
iets mee. Omdat velen zich echter
beginnen af te vragen wat de jongeren in
de jeugdbewegingen eigenlijk wel doen,
groeit in die bewegingen het besef dat er
iets aan de public relations moet gedaan
worden.

Kinderbeweging
Het wordt nog vaak onderschat hoe
belangrijk het voor een jeugdbeweging
kan zijn af en toe eens op te duiken in de
lokale media. Men kan het natuurlijk
ook grootser aanpakken. Dat bewezen
de scouts vorig jaar nog toen met veel
omhaal het 75-jarig bestaan werd ge-
vierd. Het dient gezegd dat de kampagne
een behoorlijke weerslag had op de
ledenaantallen. Niet iedereen is er echter
voor te vinden de jeugdbewegingen op
een dergelijke manier aan de man te
brengen. Het is een diskussie die wellicht
in het verlengde ligt van de diskussie in
hoeverre jeugdbewegingen zich voor
bepaalde aktiviteiten mogen laten spon-
soren. Lokaal gebeurt het al vaak, doch
het is de vraag of het grootschaliger moet
gebeuren. Sommigen vinden dat men
moet meegaan met zijn tijd. Anderen
beschouwen het eerder als een verkoop
van de jeugd aan de konsumptie-
industrie.

Het schijnt trouwens allemaal nog wel
mee te vallen met het dalen van de
ledenaantallen in de jeugdbewegingen.
De daling die zich liet gevoelen in het
midden van de jaren zeventig is zich aan

Verzuipen
De verteller is omgeven door een massa
opgehoopte voorwerpen. Stapels boe-
ken, valiezen, akwaria, wereldbollen,
kranten,je kunt het w gek niet bedenken
of het staat op het podium. Zelfs het
belachelijke vogelnestje uit de vorige
produktie, 'Don Carlos', is er bij. Sceno-
graaf Jan Versweyveld heeft geprobeerd
in deze chaos vorm te scheppen door per
verhaalonderdeeltje andere attributen te
belichten en naar voren te halen. Grie-
kenland, Londen, Zanzibar, het kan
allemaal, maar dat hoeft ook niemand te
verbazen. Als je het podium maar
voldoende volgooit, dan kun je er ook
alles uitlichten.

Dit oerwoud van attributen heeft zo
zijn gevolgen. Tussen deze prularia zijn
de akteur en zijn handelingen zeer
onbeduidend. En dat is een mooie
vondst. Maar het is niet nodig dat de
akteurs telkens post vatten bij het
voorwerp waar ze over spreken. Of dat
nu een schorpioen of een endeldarm is
speelt geen rol, alles staat toch op het
podium. Voor de toeschouwer wordt
deze tic echter zeer vlug een bron van
ergernis, omdat het allemaal w voor-
spelbaar is en onnodig de aandacht op
zich trekt. Een andere tic zijn de hè's
waarmee de verteller om de haverklap I lit li1AALt./""A Ih~ a - ~
naar bevestigin~ hengelt bij de geadres- ~ ~lIIaai 1JUÄ/ ófJtttt/,
seerde. Maar die passen wel voortreffe- 't'"

het stabiliseren. Bij de KSJ-KSA-VK.SJ
wist men te vertellen dat de ledenaantal-
len van de -12 jarigen stijgen, terwijl de
+12 jarigen in aantal afnemen. (Hier en
daar wordt trouwens gemompeld dat de
jeugdbewegingen kinderbewegingen
aan het worden zijn.) Het wegvallen van
die +12 jarigen ligt voornamelijk aan de
konkurrentie van andere vrijetijdsbeste-
dingen maar ook aan het feit dat die
leeftijdsgroep een beetje uitgekeken ge-
raakt op de beweging (als men al
meedraait vanaf zijn zesde) en aarzelt
mee het leiderschap op te nemen. Het is
zo dat van de leiding in de jeugdbewe-
ging een vrij grote dosis energie en
engagement verwacht wordt. Ook op
dat vlak is er een probleem van public
relations. Het leidingswerk mag best wat
gepropageerd worden, nu wordt het
immers vaak als een opgave gezien in
plaats van als een boeiende vrijetijdsbe-
steding.

Eksperimentjes
Maar wat bieden de jeugdbewegingen
nu eigenlijk? Er wordt natuurlijk veel
gespeeld maar er wordt ook, zeker naar
buitenuit, veel nadruk .gelegd op de
waardenvorming: sociaal zijn, zich en-
gageren, vriendschap sluiten, leren sa-
menwerken ... Waar er vroeger enigszins
fluisterend over die waarden werd ge-
praat, durft men er nu weer meer voor
uitkomen. Jeugdbewegingen beweren
niet zomaar een vrijetijdsinitiatief te zijn
maar noemen zichzelf het derde milieu
waarin jongeren - naast school en gezin
- opgroeien. De vraag is echter vaak of
die edele waarden-gedachten niet eerder
aan de top leven dan in de verschillende
lokale afdelingen. Belangrijker is de
vraag naar een konkrete invulling van de
abstrakte waarden. Jongeren vragen
immers om konkrete en duidelijke ant-
woorden op hun reële vragen. Ietwat
provocerend beschrijft Pol Van Steen-
voort in 'Jeugdbewegingen vandaag'
hoe de scouts bijvoorbeeld "opvoeden
tot relatiebekwaamheid in de eksperi-
menteerruimte die de jeugdbeweging
biedt, terwijl een konkreter werkende
organisatie een projekt voert rond voor-
behoedsmiddelen. "

Dat een konkrete werking niet zo
rimpelloos zal verlopen, is wel duidelijk.
Niet alle ouders zenden hun zoon of
dochter naar de Chiro om hen aan een
projekt rond voorbehoedsmiddelen te
laten deelnemen of om hen te zien
opstappen in een vredesbetoging en in
een anti-Zuid-Afrika-manifestatie. De
vrees bestaat ook dat men, bij het
opteren voor duidelijke waarden, teveel
gaat mikken op een kleine, harde kern
van overtuigden. Men zal ergens een
middenweg moeten zoeken tussen de
m.ilitantenbeweging met heel konkrete
waarden en de grote massabeweging
met heel algemene, weinig geprofileerde
waarden.

Bart Dobbelaere

Over dit en andere problemen wordt er
volgende donderdag, in het kader van de
Pedagogische Week, gediskussieerd
door enkele topfiguren van het jeugdbe-
wegingswerk als Ann Dhondt (KSJ-
KSA-VKSJ), Jan Maertens (Chiro) en
Gie Vanden Eeckhout (VVKSM). We1p
een blik op onze agenda.

Veto viert .
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Guido Geerts en de (nieuwe) spelling

"Het is een proces dat zijn
beloop moet hebben"

Eetoprichtingsbesluit van de Taalunie van 1980 werd de spelling
oemd als een van de onderwerpen waar men zich mee moest
ghouden. "In tegenstelling tot de voorgaande decennia wordt er

wel niet meer zo'n grote drukte over de spelling gemaakt. M en toe komt
ze nog in het nieuws, omdat de kinderen slecht schrijven, of omdat de
mensen klagen over spelfouten in de kranten. Daarom heeft de Taalunie
in 1985 een werkgroep opgericht om te zien of er iets aan de spelling
gedaan kan worden." Aldus Guido Geerts, voorzitter van de werkgroep
en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. .

In het najaar van 1988 kondigden enkele
Vlaamse kranten aan dat er binnenkort
een zogenaamde 'spellingshervorming'
zou worden doorgevoerd. De huidige
Nederlandse spelling, die zowel toegela-
ten als voorkeurvormen bevat, zou dan
worden opgedoekt en plaats maken voor
een eenheidsspelling. "Dat wil zeggen,"
schreef De Standaard, "er wordt defini-
tief afstand genomen van de voorkeur- of
progressieve spelling. Er komt nog
slechts één spellingssysteem."
Het is echter wel zeer de vraag of het

zover komt. In tegenstelling tot wat in de
kranten beweerd werd, ging het de
werkgroep niet om het uitwerken van
een hervorming, maar om het opstellen
van een rapport met een aantal voorstel-
len. Het verschil is hemelsbreed.
Geerts: «De oprichting van zo'n werk-
groep, in opdracht van een minister,
moet je vergelijken met een kommissie
die opgericht is om het een of ander
maatschappelijke probleem op te lossen.
En hoeveel van die ministeriële onder-
zoeksrapporten verdwijnen er niet in de
lade? Ofwel is ondertussen de regering
gevallen en heeft de nieuwe minister er
helemaal geen interesse voor. Ofwel
levert het onderzoek resultaten op die
helemaal niet in het kraam van de
minister p8IIIeft en' dan is bet OOi
afgelopen.»

Het rapport van de werkgroep zou eind
februari moeten gepubliceerd worden.
Zou, want de zaak is al een paar keer
uitgesteld, en dat zou aan de drukker
liggen. Formeel gezien bevat het rapport
vier onderdelen: de werkwoorden, de
bastaardwoorden, de diakritische tekens
en de tussenklanken. Voor elke van deze
onderdelen werden drie opties geformu-
leerd. De eerste optie stelt voor alles te
laten zoals het was, de tweede voorziet in
een erg ingrijpende verandering, en de
derde ligt daar ergens tussenin.

Geerts: «Totnogtoe werd de spelling in
het parlement geregeld, in Nederland via
een wet, in België bij Koninklijk Besluit.
Wij stelden ons nu de vraag: als de
Taalunie iets aan de spelling doet, is dat
dan in orde, of moet dat nog door het
parlement goedgekeurd worden? Het is
namelijk zo dat als België in het
buitenland een verdrag over bijvoor-
beeld mensenrechten ondertekent, dan
betekent dat dat de minister zich enga-
geert om dat verdrag in het parlement te
verdedigen, waar het nog verder bespro-
ken wordt. Bij een internationaal ver-
drag tussen twee landen daarentegen
komt dat parlement niet te pas. Dit
aspekt hebben we gedelegeerd aan een
paar juristen die.er een rapport, een heel
boek eigenlijk, over geschreven hebben.
Daaruit blijkt dat beslissingen van de
Taalunie het statuut hebben van een
internationaal verdrag, en dus niet meer
in het parlement moeten besproken
worden»
«Dat is allemaal mooi, maar wat kan

de Taalunie doen? Als de minister zegt:
"In het onderwijs komt die spelling niet
binnen", dan sta je nog nergens. Je moet
het toch ook maar weer politiek regelen
en dus zitten er een aantal politici als
paraplu boven de Taalunie.»

Veto: De vorigepogingen om de spelling
te hervormen hebben voor heel wal
beroering gezorgd. Zijn er aanwijzingen
da: het deze keer in een serener klimaai
Jam verlopen?
Geerts: «Dat is afhankelijk van allerlei
faktoren van maatschappelijke aard. Het
kan best zijn dat er net zoveel herrie
komt als de vorige keer omdat de een of

andere groep die zich miskend voelt,
over de middelen beschikt om herrie te
schoppen. Dat wil zeggen: dat ze een
krant, een vakbond of onderwijsbond
meekrijgen.»
«Bij de vorige hervormingspogingen

was er een tijdsgeest die ideaal was voor
herrie: begin jaren zeventig, de tijd van
de demokratisering van het onderwijs.
Iedereen moest naar school kunnen
gaan, maar dat ging niet omwille van de
taalachterstand. Voor veel mensen is taal
hetzelfde als spelling, terwijl er bij
taalachterstand veel fundamenteler pro-
blemen zijn'.»
«Het werd daarenboven nog een

politieke kwestie, zoals zo vaak in België.
In Nederland was dit veel minder het
geval. Ironisch genoeg waren de zaken
nu omgekeerd: de Standaardgroep was
voor de progressieve spelling, en -Craey-
beckx zette met een aantal socialisten,
waaronder Galle, een beweging op tegen
de progressieve spelling, terwijl het net
zo goed andersom had kunnen zijn.»
«Het zou best kunnen dat er deze keer

geen herrie ontstaat, want er is in het
algemeen veel minder belangstelling
voor de spelling. Bovendien is die
belangstelling veel zakelijker geworden.
In de afgelopen vijftien jaar is er
trouwem veel onderwek
taalbeheersers en taalpsychologen waar-
uit blijkt dat de spelling op zich geen
onoverkomelijk probleem vormt, maar
dat met een betere metodiek en timing
aan heel wat moeilijkheden verholpen
kan worden.»

Veto: Als de belangstelling zo flauw is,
bestaat er dan wel voldoende politieke
wil om aan de spelling veranderingen
aan te brengen?

Geerts: «In Nederland heeft Deetman,
de minister van onderwijs, zijn handen
vol met de problemen rond de universi-
teiten. Waarschijnlijk wil hij zich hele-
maal geen spellingsproblemen op de hals
halen. Bovendien zijn er in 1991 verkie-
zingen in Nederland. Die worden al lang
op voorhand voorbereid, en dan is er
geen interesse voor de spelling.»
«Het is dus allemaal nogal voorwaar-

delijk. Het enige wat er kan gebeuren is
dat een paar belangrijke kranten, politici,
mensen die het volk kunnen beïnvloe-
den - Eddy Wally misschien - er heel
entoesiast over doen. Dan wordt het
politiek interessant. Niet omdat de spel-
ling zo interessant zou zijn, maar omdat

het dan een maatschappelijk issue is. Als
dat niet gebeurt, dan is het een van die
rapportjes, hoe goed het ook is,»

Veto: Uzei daarnet dat de belangstelling
voor de spelling zakelijker is geworden.
Betekent dat ook dat de aanpak van de
kommissie anders is dan die van hoor
voorgangers? In 1954 bijvoorbeeld heeft
men om weinig wetenschappelijke rede-
nen een opsplitsing in twee spellingssys-
temen doorgevoerd, en dat is uiteindelijk
geen gelukkige ingreep gebleken.
Geerts: «De spellingskommissie van
1954 dacht dat de dubbele vormen
automatisch tot een keuze zouden lei-
den. De ministers hebben echter voor
het onderwijs en de administratie de
voorkeurspelling voorgeschreven en
daardoor werd deze 'beter' en 'officiëler'
dan de andere. Misschien is de toegela-
ten spelling daardoor in de verdrukking
geraakt.»
«Deze keer hebben we de zaak Ot een

heel wetenschappelijke manier aange-
pakt. Dat is trouwens ook mijn opvat-
ting, dat het zo moet. Bij een spellings-
hervorming moet je even professioneel
te werk gaan als bijvoorbeeld bij een
studie over kerncentrales. Zo voorkom je
dat er verhitte, irrationele, welles-nietes
diskussies ontstaan later. Het mag geen
welles-nietes worden»
«We hebben voor het onderzoek

enquêtes gehouden bij een selektie van
duizend representatieve mensen in
Vlaanderen en in Nederland. Verder
werd er ook geënquêteerd bij een aantal
beroepskategorieën: auteurs, leraren,
docenten, joernalisten en notulisten. Uit
deze enquêtes blijkt dat de mensen vrij
unaniem van de dubbele spelling af
... -- i

zien, daarover bestaat heel wat verschil
van mening»

Veto: Uiteindelijk werden een aantal
voorstellen geformuleerd. Heeft de Taal-
unie voorkeur voor een bepaalde optie ?
Geerts: «We hebben natuurlijk wel een
mening, maar geen voorkeur. Als je zo
lang met iets bezig bent, dan ga je alles
relativeren, zo van "wat zou het ons
verder nog kunnen schelen". Je mag ook
helemaal geen voorkeur hebben, want
dan ga je vanzelf al herrie maken door
als één man achter een voorstel te gaan
staan en dat te verdedigen.»

Veto: Nochtans bevat de huidige, dub-
bele spelling een aantal tegenstrijdighe-
den. Ook uit de enquêtes bleek dat men
van die dubbele spelling af wil Vindt u
zelf ook niet dat de spelling konsekwen-
ter zou moeten worden?

Geerts: «Wat is inkonsekwent? Als een
simpleks woord met k, en een samenstel-
ling daarvan met c geschreven wordt,
dan kan je spreken van inkonsekwentie.
Maar 'computer' met c en 'katoliek' met
k, dat kan je niet inkonsekwent noemen.

"Bij een spellingshervorming moet je even professioneel te werk gaan als bij een
studie over kerncentrales. " (Foto Hendrik Delagrange)
Het ene woord is nog maar net in het
Nederlands opgenomen, het andere al
enkele honderden jaren. Waarom zou je
'computer' met k schrijven? Omdat je
het zo uitspreekt? Dan schrijf je best
'kompjoeter'. En dat wil niemand»
«'Apotheek' is een woord dat de

Vlamingen zonder h willen zien. Maar
wat blijkt nu? Vijftig procent van de
Vlamingen wil 'apoteek', maar er zijn er
moor vijf procent die 'biblioteek' willen.
In Nederland wordt 'apotheek' trou-
wens altijd met b gescbrevëii. Daar zijn
de apotekers niet uit winstbejag die h
gaan weglaten, want je moet weten dat
dat 10.000 frank verschil maakt in de
IichtrekIame. Trouwens, apotekers zijn
meestal geen progressieve mensen. An-
dere vrije beroepen, wals dokters en
advokaten, willen zoveel mogelijk h's,
y's en x'en, want dat staat geleerd.»
«Moet de kommissie daaruit besluiten

dat de th behouden blijft? Maar dan
moet apoteek ook weer met een h. Wie
gaat de apotekers beletten dat ze het
anders doen? Wij vinden niet dat de
gemiddelde opinie moet bepalen of de
spelling verandert, maar we moeten er
wel rekening mee houden. Een spelling
wordt uiteindelijk toch voor de gemid-
delde mensen veranderd, niet voor de
mensen die Grieks en Latijn gestudeerd
hebben of dokter zijn, die hebben geen
moeilijkheden met de spelling.»

moet handhaven, want anders krijg je
verstarring, zoals in het Frans of het
Engels. Toch zal je, zelfs als je de spelling
regelmatig verandert, altijd dubbelvor-
men moeten aksepteren. Je kan nu
bijvoorbeeld niet 'kado' opnemen want
dan krijg je veel herrie, gewoon omdat
de mensen een 'cadeau' veel sjieker
vinden. Watje wel kan doen, is woorden
als 'kado' en 'buro' opnemen als neven-
vormen omdat ze w vaak voorkomen.
Het gevolg is dat men 'kado' en 'buro'
meer zal gebruiken en over een aantal
jaren zal niemand nog 'cadeau' schrij-
ven»
«Het is een proces dat zijn beloop

moet hebben. Een taal heeft nu eenmaal
vreemde woorden, leenwoorden, bas-
taardwoorden, ingeburgerde woorden
naast elkaar. Daar moet je rekenmg mee
houden. Een woord als 'rhythme' is via
twee h's en een y gewoon 'ritme'
geworden. Niemand zou het nu nog
anders willen, omdat men er aan gewend
is,»
<Je zou natuurlijk ook los van de

ontwikkelingen beslissingen kunnen ne-
men. Zo is het in 1954 en 1972 gebeurd.
Men was toen totaal niet op de hoogte
van de processen die de veranderingen
bepalen. Met de onderzoeksresultaten
die we nu hebben kunnen we verant-
woorde voorstellen doen,»

Veto: De konsekwentie speelt dus geen
grote rol Moet je daaruit besluiten dat
het enige wat van belang is bij een
spellingsaanpassing de gewenning is ?

Barbara Roels
Johan Reyniers

Op 28 februari wordt het rapport van de
Geerts: «Alles in de taal verandert, dus spellingskommissie in Brussel aan de
ook de spelling. Dat is een principe datje pers voorgesteld.

boek dat we deze week weggeven aan Muriël Hulpiau uit de E. Van Arenberghstraat
Een onthullend boekje over Goscinny. Op pagina 17 ziet u Goscinny zelfs helemaal
naakt. Dat belooft. En volgende week wordt het nog beter. Want dan geven wij
helemaal niets weg. De voorraad boeken is namelijk op. Natuurlijk mag u toch uw
oplossingen binnen brengen. Wij zoeken er dan wel een winnaar uit ... en u krijgt op
zijn minst een eervolle vermelding in ons jubileumnummer. We zijn toch echt veel te
goed.

Horizontaal - 1. Kreatief persoon 2. Rijksschool - voorzetsel 3. Water in
Nederland - gerecht 4. Dik vrouwspersoon 5. Stipt - bijwoord 6. Feest ter ere van de
patroon van de smeden 7. Anagram van erfelijke faktor - rivier 8. Onprettig mens
.9. Plant - bloeiwijze 10. Vergoeding.

Vertikaal- 1. Ratelaar 2. Engelse titel- bier 3. Dadelijk - geoefende tapkasthanger
4. Beneden 5. Drieluik 6. Benzinestation - rag 7. Meisjesnaam - pers. voornaam-
woord 8. Voegwoord - meetinstrument 9. Godin - boom - kreet 10. Programma.

w(f()1HJ
RAADSEL

KOM NU, U DACHT toch niet dat onze
kruiswoordvrouw zo vulgair was dat ze 'slabber-

oniem voor 'kamermeu
jes'? U heeft hier te maken met een degelijk
opgevoed meisje. Neen, geef ons dan maar het
elegante 'soubrettes'. Dat houdt tenminste nog
beloftes in. Wat ook kan gezegd worden van het
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Benazir Bhoetto ~lic~t Benazir Bhoetto dochter vande hoop dat Pakistan einde- ,
lijk dan toch een pluralisti-

sche, sekuliere en demokratische Een vrouw uit de
republiek zal worden. "Een land
dat door een vrouw geleid wordt,
zal ten onder gaan", zeiden haar
tegenstanders tijdens de verkie-:
zingskampagne, - en nog heel wat '
rauwere seksistische slogans die we Heel oosters is het boek niet, het is in het
niet zullen citeren. Het heeft haar Engels geschreven door een Oxford-
niet kunnen tegenhouden. Ze is nu Harvard-alumna, en de stijl.is van het

.. . ontboezemende type. Veel zmnen zon-
de ~rste ~ouweliJke ~reOller van der werkwoord. Zo bijvoorbeeld, wat
een islamitische republiek. Amper deden de Pakistaanse soldaten in Bangla
36, heeft ze genoeg meegemaakt Deesj? "Looting. Rape. Kidnapping.
voor een autobiografie. Murder." Pakistaanse kommentatoren

en zelfs Salman Rushdie (de Indo-Britse
auteur die het net als Benazir met de
mollahs aan de stok heeft) steken de
draak met haar Dallas-achtige weergave
van emoties: "No, I screamed, no '" Wie
het komfort van de lezer heeft, kan
immers lachen om iemand die verneemt
'dat haar vader opgehangen is: "No' The
scream burst through the knots in my
throat. No '" Het boek is een eerlijk
getuigenis, maar mist de (al dan niet
oosterse) fijnzinnigheid waarmee een
schrijver zijn lezers zou boeien.

'Daughter of the East', heet het boek
(Hamish Hamilton, 1988). Een ge-
schikte titel voor een levensverhaal dat
toch wel iets van een sprookje weg heeft,
vooral in Benazirs eigen versie: een rijke
gelukkige jeugd, een booswicht die haar
geliefde vader vermoordt en haarzelf
opsluit, de Voorzienigheid die de boos-
wicht letterlijk ten val brengt, de dochter
die het werk van de booswicht ongedaan
maakt en het voorspoedige bestuur van
haar vader herstelt. Er zijn charmante
faits-divers, zoals de bijzonderheden van
haar kennismaking met haar gearran-
geerd-huwelijkspartner Asif Zardari, of
de 'truuk met de verkiezingsdatum'.
Toen bekend werd dat Benazir zwanger
was, besloot generaal Zia verkiezingen te
houden in november '88,.zo tegen de
aangekondigde geboortetijd. Maar "Al-
lah is groot en alle vrouwen liegen", en
in september was de kleine er al, zodat
Benazir nog twee maanden kampagne
kon voeren.

dui d TTUJZen -en-een

Oxford
We vernemen dat Benazir eerst psy-

chologie wou studeren, maar terug-
schrok voor het opensnijden van dieren
(dat schijnt daar in Harvard bij te horen),
en dan maar "Comparative Govern-
ment" ging doen. Tot vreugde van haar
vader, minister Zoelfikar Ali Bhoetto. Ze
las de feministische klassiekers van Kate
Millet en Germaine Greer, en nam deel

aan de Vietnambetogingen. Daar kreeg
ze haar traangasdoop. Kort daarna
begon haar openbaar leven: ze verge-
zelde haar vader naar de vredesbespre-
kingen van Simla met Indira Gandhi. Ze
hield de perslui met hun geleuter over
haar kleren op afstand en gaf haar ogen
de kost. Indira maakte een diepe indruk
op haar. Ook zij was de dochter van een
toppolitikus (Nehroe, de eerste premier
van India), en ze had het vak grondig
geleerd. Het was haar interventie die
Pakistan de nederlaag had doen lijden in
de Bengaalse onafhankelijkheidsoorlog.
Na de katastrofe van 1971, toen

Oost-Pakistan (met meer dan de helft
van de bevolking) zich losmaakte, werd
Zoelfikar regeringsleider. Over zijn re-
geerperiode wil Benazir niets dan goeds
gezegd hebben. Het demokratisch ge-
halte van haar vader was nochtans niet
zo zuiver. Omdat Jahja Khän en hij het
premierschap geweigerd hadden aan
sjeik Moedzjiboer Rahman, wiens Awa-
mi-Liga in de verkiezingen van 1970 de
volstrekte meerderheid had behaald,
was de Bengaalse onafha"likelijkheids-
oorlog begonnen. Tijdens Bhoetto's be-
wind waren politieke gevangenen en
folteringen even gewoon als onder de
generaals voor en na hem. In 1977 had
hij de stembusresultaten zo opvallend
vervalst, dat dit de pretekst werd voor de

staatsgreep van generaal Zia. Niets
daarover in het boek van Zoelfikars
liefhebbende dochter. Dit gaafbouden
van de familiegeschiedenis is niet alleen
emotioneel gemotiveerd, maar vooral
een element in een strategie van imago-
opbouw. Demokratische dynastieën
spreken tot de verbeelding: zemaakt zelf
de vergelijking met de Kennedy's.

Hint
Het past niet voor een Pakistaans leider
te twijfelen aan de officiële myte dat
Pakistan de vurige wens was van de
moslim-massa's in Brits Indië. Benazir
schijnt er echt in te geloven, bijvoorbeeld
wanneer ze zichzelf citeert: "The people
of Bengal exercised their right to self-
determination in 1947 when they opted
for Pakistan." De ware toedracht is wel
iets kompiekser. In het recente interview
in de Standaard heeft ze ongewild een
hint gegeven: "Pakistan werd als onaf-
hankelijke staat opgericht om zijn bur-
gers bescherming te bieden." Inderdaad,
bescherming; en de stichters van Pakis-
tan hadden er zelf voor gezorgd dat daar
vraag naar was.
Het is bekend, en de Indiase moslim-

auteur M.J. Akbar heeft het uitvoerig
aangetoond (in "India, the siege within"
uit 1985, en in zijn zopas verschenen
biografie van Nehroe), dat de moslim-
massa in Brits-Indië geen eigen thuisland
verlangden. De Moslim-Liga van Ali
Dzjinnah propageerde de "Twee Na-
ties"-teorie (Moslims en Hindoes, twee
verschillende naties) en bepleitte de
splitsing van het land in een islamitische
en een andere staat, maar deed het in de
jaren '30 in verkiezingen zeer slecht. De
verkozen provinciebestuurders van de
multireligieuze Kongrespartij namen

Agressie primeert op seksueel genot
• vervolg van p.l

komen voor en die belasten de vrouwen
uiteraard het meest. Meestal komt onge-
wenst seksueel gedrag van kollega's.
Direktieleden en onmiddellijke chefs
volgen pas op de tweede plaats, maar de
impakt van hun gedrag is dan wel weer
dubbel zo groot. Vrouwen die met
ongewenste intimiteiten gekonfronteerd
worden, zullen minder goed presteren,
wat vaak leidt tot ontslag of overplaat-
sing.
Ook op emotioneel vlak heeft onge-
wenst seksueel gedrag heel wat nega-
tieve gevolgen. Vrouwen praten zeer
weinig over wat hen overkomt. Ze
dienen bijna nooit klacht in bij de
direktie. Ze vrezen als storende elemen-
ten beschouwd te worden of zelf be-
schuldigd te worden. Wanneer ze toch
klacht indienen, blijft die trouwens
meestal zonder gevolg. Er zijn ook zeer
weinig juridische mogelijkheden om te
reageren. Bij de vakbonden en de
arbeidsrechtbank stuiten de vrouwen
meestal op mannen die aan hun verhaal
gèen geloof of geen belang hechten.
Vrouwen worden op het werk vaak in
eerste instantie benaderd als 'vrouw' en
niet als kollega of ondergeschikte werk-
nemer.
Een tweede studie onderzocht de

hulpverlening die geboden wordt aan
slachtoffers van incest. De meeste hulp-
verleners hebben weinig ervaring met de
opvang van dergelijke gevallen. Ze
herkennen de signalen niet, ze weten niet
hoe ze moeten reageren, ... De hulpver-
leningssektor vraagt zelf om meer infor-
matie, goede opleidingspakketten en
samenwerking met de politionele en
justitiële diensten. Na deze studie is er
een komitee opgezet dat de samenwer-
king van verschillende diensten koördi-
neert : politie, justitie, parket, vrou-
wengroepen, vertrouwensartseneen-
tra, ... Vooral de vrouwengroepen heb-
ben nu eindelijk het gevoel dat ze hun
ervaring kunnen meedelen. aan 'het
apparaat'.
De derde studie tenslotte behandelde

de omvang van fysieke en seksuele
geweldpleging op meisjes en vrouwen.
Een hele grote groep, één derde van de
ondervraagde vrouwen, had ooit geweld
ondervonden. Het geweld werd inge-
deeld in vier gradaties: zeer ernstig
geweld zoals verkrachting en alle moge-
lijke varianten, matig ernstig geweld
zoals gedwongen masturbatie, minder

ernstig geweld zoals betasting boven en
onder de kleding en tenslotte non-
kontaktvormen zoals naakt moeten po-
seren, moeten kijken naar masturbatie,
ekshibitionisme,... Zeven procent van
de ondervraagde vrouwen, 1 op 12 dus,
was gekonfronteerd geweest met zeer
ernstig geweld. Voor de andere gradaties
waren de cijfers: vij~ zestien en negen
procent. De daders waren in één derde
van de gevallen onbekend en in de
overige twee derde van de gevallen ging
het om familieleden of bekenden van het
slachtoffer. De myte dat seksueel geweld
gepleegd wordt door ongure figuren die
uit donkere hoekjes tevoorschijn sprin-
gen, gaat dus in grote mate niet op.
Fysiek en seksueel geweld gaan vaak
samen. Dat bewijst dat het agressief
karakter primeert op het seksueel karak-
ter van de gewelddaden. Miet Smet
noemt de faktor van de 'machtsuitoefe-
ning' dan ook het belangrijkste motief
voor geweldpleging. De traditionele
overheersing van de man over de vrouw
maakt dan ook duidelijk waarom vooral
vrouwen er het slachtoffer van zijn.
Uit de onderzoeken trekt Miet Smet

een aantal konklusies naar het beleid toe.
In eerste instantie moeten er kampagnes
gevoerd worden die het tema bespreek-
baar maken. Daarnaast moet er meer
wetenschappelijk onderzoek gebeuren.
De scholen moet ook in het bewustma-

kingsproces ingeschakeld worden. Miet
Smet heeft de scholen gevraagd kinderen
een film te laten zien waarin hen getoond
wordt welke intieme handelingen tussen
ouders en kinderen normaal zijn en
welke handelingen te ver gaan. Kinderen
weten dat vaak niet uit zichzelf
Een groot probleem vormt ook de

politie. Nog al te vaak wordt er op een
vrouw die aangifte van verkrachting
komt doen met ongeloof en hoongelach
gereageerd. Vrouwen noemen hun erva-
ringen met de politie vaak een vorm van
'geestelijke verkrachting'. De generale
staf van de rijkswacht en het politiebes-
tuur zijn zich van dat gebrek bij hun
personeel bewust. In alle rijkswacht-
opleidingen is sinds kort dan ook een
pakket over geweldpleging op vrouwen
en kinderen opgenomen. Een andere
maatregel die Miet Smet graag tegen
maart gerealiseerd zou zien, is de invoe-
ring van een 'set' voor de opvang van
slachtoffers van seksuele agressie. Poli-
tiemannen of rijkswachters weten vaak
niet hoe ze moeten beginnen aan het
onderzoek van iemand die seksueel
misbruikt is. In Canada heeft men voor
ieder slachtoffer dat aangifte komt doen,
zo'n koffertje ter beschikking: daarin
staan een vijftigtal stappen aangegeven,
die uitgevoerd moeten worden. Bijvoor-
beeld: eerst monsters nemen van aanwe-
zig zaad of bloed, vervolgens dát soort

vragen stellen, ...
Wat ook dringend zou moeten gebeuren,
is een doorlichting van de wetgeving.
Momenteel is het nog altijd zo dat enkel
verkrachting tussen man en vrouw,
buiten het huwelijk, in de normale
coïtushouding strafbaar is. Anale ver-
krachting, verkrachting tussen mannen,
verkrachting met een voorwerp, ver-
krachting binnen het huwelijk, ... wor-
den niet als strafbare feiten erkend. Miet
Smet heeft vier jaar geleden een wetsont-
werp ingediend om de definitie van
verkrachting te verbreden. Maar de
diskussie in kamer en senaat verloopt erg
stroef Vooral oudere senatoren durven
de 'dingen' niet bij naam noemen:
spreken over seksuele handelingen, komt
bij hen als heiligschennis over. Maar
daardoor blijft ook een adekwaat beleid
uit. Op verkrachting staat trouwens nog
altijd een lichtere straf dan op diefstal.
Verkrachters komen er meestal zeer
gemakkelijk onderuit.
Over een snelle rechtzetting van al

deze wantoestanden maakt Miet Smet
zich geen illusies: "Ik ben in de vrou-
wenbeweging aktief geworden toen ik
vijfentwintig was. Ik dacht toen dat we
alles binnen vijf jaar opgelost zouden
hebben. Ondertussen ben ik zesenveertig
en weet ik dat dat binnen zestig jaar nog
niet het geval zal zijn."

Carla Rosseels

echter ontslag in het kader van een
antikoloniaaI protest, en de leiders van
de Moslim-Liga werden door de Britten
als bestuurders aangesteld. Zij organi-
seerden op 16 augustus 1946 in Kalkatta
de "Direct Action Day", een pogrom
tegen de Hindoes.
Die lieten niet na, te reageren. Het

konflikt eskaleerde, en niemand voelde
zich nog veilig. Je Sikh-buurman of je
Hindoe-kollega kon plots je moordenaar
worden, omdat zij van jou juist hetzelfde
vreesden en je dus voor wilden zijn.
Door . middel van die angstpsychose
werd de moslim-massa de behoefte aan
de bescherming van een eigen thuisland
ingepeperd. En zo verkreeg de Liga de
stemmen van de moslims en de splitsing
van het subkontinent in een sekulier en
pluralistisch India en een islamitische
republiek Pakistan. Benazir mag veron-
dersteld worden, deze geschiedenis te
kennen, en toch mijmert ze onschuldig:
"Why did we have to be divided by
walls of hatred?" Die vraag oprecht
beantwoorden is onverenigbaar met het
premierschap van Pakistan.

Kasten
Pakistan was de kreatie van enkele
elitegroepen die het progressieve pro-
gramma van de Kongrespartij verwier-
pen: de mollahs tegen het sekuliere
pluralisme, de grootgrondbezitters tegen
het socialisme, de generaals tegen de
demokratie, en de politici en ambtena-
ren die in een nieuwe staat een.binnen-
weg naar een topfunktie zagen. Het
belang van de verkiezingen van 1988 ligt
vooral hierin. dat een generatie politici is
aangetreden die de weinig nobele start
van Pakistan niet heeft meegemaakt.
Benazir heeft jarenlang in Zia's gevan-

genissen gezeten, en kan met gezag de
nood aan vrijheid, verdraagzaamheid en
demokratie bepleiten. Demokratie voor
Pakistan is meer dan een mooi ideaal.
Het is ook het meest effektieve systeem
om tot ekonomische ontwikkeling en
sociale vooruitgang te komen. Die stel-
ling poneert Benazir, en terecht; maar ze
laat na het bewijs te vermelden dat door
de moderne geschiedenis van het sub-
kontinent nochtans geboden wordt.
Alles bijeen heeft het demokratische

India het de laatste 41 jaar veel beter
gedaan dan het veelal diktatoriaal be-
stuurde Pakistan, zowel kwa industriali-
sering en modernisering, als kwa ver-
draagzaamheid tegenover minderheden
en afbouw van verouderde maatschap-
pelijke situaties (kaste, positie van de
vrouw). Dankzij de demokratie is er
tegemoetgekomen aan de wensen van
bevolkingsgroepen als bijvoorbeeld de
Tamils, de Gorkha's, de bergstammen,
de Sikhs. Tot spijt van de'terroristen die
ijveren voor een Sikh-staat Khalistan,
zijn de meeste Sikhs nog steeds tevreden

]' met hun plaats in de Indiase samenle-
~ ving. India heeft de middelpuntvlie-
~ dende krachten kunnen beheersen, maar
~ Pakistan heeft de afscheiding van Bangla
~ Deesj niet kunnen verhinderen. De
S westerse kommentatoren die nog steeds
~ beweren dat diktatuur beter geschikt is

om immense problemen aan te pakken,
worden door de ervaringen op het
subkontinent in het ongelijk gesteld.

Rushdie
Wij hebben dan ook veel sympatie voor
het politiek programma van Benazir
Bhoetto. Laat ons echter niet te vlug te
veel verwachten. De nieuwe premier
beschrijft zichzelf zeker niet als een
heldin, en in de politieke praktijk blijkt
zij bereid tot kompromissen met het
militaire en klerikale establishment.
Daarom raakt ze niet aan het defensie-
budget, daarom haast ze zich, Rushdies
Satanic Verses te verbieden en te veroor-
delen. Ze houdt zich aan de spelregels
van de Islamitische Republiek, erop
rekenend die geleidelijk te kunnen ver-
anderen. In haar autobiografie blijkt zij
vooral aan moeder Pakistan en vader
Zoelfikar verknocht te zijn, eerder dan
aan abstrakte idealen als vrede en
demokratie. Maar de demokratie is het
beste instrument om van Pakistan en van
haar eigen politieke loopbaan een sukses
te maken.

Koen Elst

Veto zoekt schrijvers, lay-
outers, zetters, ...
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Loon naar werken

Jobstudenten in de
koelkast

Nietalle studenten hebben het even breed. Om een centje meer
studie- of zakgeld bij te verdienen, gaan re vaak tussen de lesuren
door als jobstudent werken. Sinds '87 staan echter het statuut en

de tewerkstelling van jobstudenten op de helling. Door de veranderde
bepalingen verdwijnen immers de financiële voordelen voor de
werkgever, wat ernstig de tewerkstelling van de werknemer-jobist
hypotekeert. De jobstudent krijgt bovendien nog af te rekenen met
problemen voor bijvoorbeeld tewerkstelling in de vakantiemaanden. Het
ministerie van Sociale Zaken ligt er niet echt van wakker, de jobstudent
zelf weet er blijkbaar weinig van af en voorlopig lijkt het er niet beter op
te worden. Sinds de wijzigingen bestáát het statuut van jobstudent
namelijk niet meer.

Het hele zaakje werd aan het roUen
gebracht in augustus '87. Voorheen
vormden de jobstudenten een uitzonde-
ring op de onderwerping van werkge-
vers en werknemers aan de sociale
zekerheid (SZ), tenminste zolang ze niet
meer dan 2 uur per dag werkten (de
2-urenregeling). De werkgever diende
voor hen dus geen RSZ-bijdrage te
betalen. Na lang aandringen van de
vakbonden werd de regeling echter
afgeschaft, precies omdat er zoveel
misbruiken rond gebeurden. De werkge-
vers spaarden met jobstudenten de last
van de sociale zekerheid uit, maar
stelden hen soms gewoon evenveel uren
tewerk als een voltijds werknemer.
Aan de afschaffing zijn dus wel wat

voordelen verbonden: het zwartwerk
wordt bemoeilijkt en de jobstudent
krijgt plots rechten die voortvloeien uit
de RSZ-bijdrage (vakantiegeld, verzeke-
ring tegen loonverlies bij ziekte, pen-
sioen, ...). Tenminste als er een efficiënte
informatieverspreiding van en kontrole
op de gewijzigde maatregelen zou zijn.
Voorheen had de jobstudent immers ook
wel degelijk bepaalde rechten, maar was
hij daarvan dikwijls gewoon niet op de
hoogte.

Hallucinant
In een bepaald opzicht verbetert de
situatie van de jobstudent dus wel, maar
wals he. ."'",1vaker gaat met regerings-
beslissingen die er nogal overhaast door-
gesluisd worden, zijn de nadelen vrij
hallucinant. De werkgever heeft immers
geen financieel voordeel meer aan de
tewerkstelling van jobstudenten, en
geeft dus veel vaker de voorkeur aan
'gewone werkkrachten'. Er blijkt im-
mers dat jobstudenten op korte termijn
over het algemeen iets minder 'renderen'
dan vaste werknemers, hoofdzakelijk
door de gewoonlijk kortere tewerkstel-
lingsperiode (ze kunnen moeilijker een
voldoende mate aan ervaring opbou-
wen), zware studieprogramma's en wis-
selende lesuren of onvoorziene studie-
opdrachten. Verder krijgt de werkgever
met de nieuwe regeling een hoop admi-
nistratie te verwerken. Er moet immers
voor elke jobist een arbeidsover-
eenkomst opgemaakt worden met uren
en dagen van tewerksteUing.
Dat maakt het er overigens voor de

student, die toch gekonfronteerd wordt
met wisselende lesuren, plots opduikend
studiewerk en dergelijke, niet bepaald
fleksibeler op. Wanneer een werknemer
bovendien toch jobstudenten in dienst
neemt, laat hij hen vanzelfsprekend
zoveel mogelijk uren werken, omdat hij
zich nu niet meer aan de 2-urenregel
hoeft te houden. Daardoor zijn er
automatisch veel minder studenten die
van dergelijk werk kunnen 'meegenie-
ten'. Bovendien is het voor de toch
tewerkgestelde studenten gemakkelijker
meer dan 60.000 frank per jaar te
verdienen, wat maakt dat ze fiskaal thuis
niet meer ten laste zijn. Met alle gevolgen
vandien.

Zwart
Maar daarbij blijft het niet. De jobstu-
dent wordt door zijn werk tijdens het
jaar onderworpen aan de sociale zeker-
heid, waardoor hij dat tijdens de vakan-
tie ook is. AUeen studenten waarvoor
tijdens het jaar géén RSZ-bijdrage is
betaald, mogen in de vakantie gedu-
rende hoogstens een maand als jobist

sociale funktie vormt, kiest men er niet
voor hen af te danken of het aantal te
verminderen. Integendeel zelfs, de laat-
ste jaren vinden steeds meer studenten
een tijdelijke job in Alma. Ze passen
ergens ook wel goed in het werkkader
natuurlijk; door het samendrukken van
de koUegeroosters en de daaruit voort-
vloeiende namiddag- en avonddruktes
zijn er op gezette tijden veel werkkrach-
ten nodig. Het gevolg van die (gedeelte-
lijke) sociale roeping is dan wel een
financiële aderlating voor Alma; het
betalen van de RSZ-bijdrage voor job-
studenten betekende een meerkost van
2,3 miljoen in 1987 en 10,5 miljoen in
1988.

Daarom is er sinds de maatregel bij
het Ministerie van Sociale Zaken op
aangedrongen het KB te wijzigen. Zowel

Aid, graag terug wegens sentimentele de financieel zwakkere studenten als de
waarde. VRG of Industria-sekretariaat insteUingen die hen tewerkstellen wor-
tav Didier. den immers getroffen. Voor 1988 alleen
• Typen v~ eindverhandelingen op ,,:erd ~n ee~ uitzondering uitgevaar-
tekstverwerking aan het laagste studen- digd (nudden m de vakantie weliswaar,
tentarief • na 17.00 u: 016/23.54.76. maar toch), zodat tijdens het jaar tewerk-
Andere teksten ook welkom. . gestelde studenten toch een maand
• Zoetentjen, 't is tof mijn bedje delen vakantiewerk konden doen.
ook al ~oet ik soms op 't barken slapen. .Via de Vlir (Vlaamse interuniversi-
~mdat ik ~'n harde knietjes heb, krijg taire raad) bleven de universiteiten
je 100 kusjes van Bietenjen. echter protesteren; alle Vlaamse univer-
• Te huur: toffe kamer onmidd vrii siteiten stellen jobstudenten tewerk, in
warm water, 3000 fr/ m~nd en 800 t. de ,bibli~t~ken, voor de bewaking, in de
voorschot verwarm., St.-Michielsstraat uDlverslteltsr~taurants, n~m maar op.
13 (vlakbij Grote Aula), 'mi' 23.23.51. Na de halv~rmg van de SOCIaletoelagen
• Te koop vanaf eind juni 1989: Atari door ~et ~lOt-~nnaplan en de voortdu-
computer 520 st, monitor diskdrive en rende inkrimping op onderwijsvlak wil-
printer (Brother). Bellen naar Vivian den ze deze bijkomende last niet dragen.
Ligo Van DalekoUege Kamer 213 De daad werd bij het woord gevoegd;
Tel 28.43.98. . ' tot 31 december 1988 weigerde men te
• Bart R. wil je me ontmoeten? Kom betalen. Ondertussen kregen de vakbon-
dan naar de Rodin's dinsdag 21 febr. den oog en. oor. v?<,r de argumentatie
rond de klok van tien. Van je Valen- van de u~versltelten, maar van een
tijntje. a~~emene Uitzondering kan geen sprake
• Verloren: blauwe reiszak (logo Aslk) ZIJn,ten hoogste van een verlaging van
op 10/2/89 Dekenstr.- Vesaliusstr. Ge- de RSZ-bij~e v~,r de sociale sekto-
lieve terug te bezorgen bij Pieter, Vesa- ren van de ~versltelten.. .
liusstr. 59. Veelschot Ziter echter met m de zaak.
• Bos' Op Sociale Zaken heeft minister Bus-

~e sleutels gevonden op het voet-· "balveld van het Sportkot M te hal bii qum ee~,neg~tief adVl~ gegeven over de
Wouter Halfmaartstraat' 15 en Ij RSZ-vnjsteUing voor jobstudenten en in

r--------------------------~.:..:.=::.'=====:..:~·----november trokken de vakbonden dievrijsteUing in de vakantiemaanden nog
s~ sterk in twijfel. Het is duidelijk
met de problematiek die bij de sociale
gesprekspartners de hoogste prioriteit
geniet. Rooskleurig is dus .anders, B0-
vendien blijkt uit c!enpaar teIefoon~es
van Alma-direkteur Toon Martens naar
Sociale Zaken dat de 'bevoegde persoon'
ontslag heeft genomen, en men dus
ongeveer van het frisse begin aan het
dossier kan gaan werken. Hoe zinnig de
oplossingen ook zijn die vanuit de
Sociale dienst worden gesuggereerd,
men gaat koppig zijn eigen weg. En'
ambtenarij werkt al zo traag.

Lut De Boel

werken, ronder RSZ-last voor de werk-
gever. Vanzelfsprekendwordt dan op dat
moment de voorkeur gegeven aan die
laatste studenten, waardoor net de minst
kapitaalkrachtige studenten benadeeld
worden; zij zijn het immers die zowel in
de vakantie als tijdens het jaar werken
om hun budget rond te krijgen. De
meeste jobdiensten proberen ook eerder
behoeftige studenten tijdens het jaar aan
een job te helpen, waardoor ze in het
huidig systeem toevallig net benadeeld
worden.
Om het voor de studenten nog een

beetje moeilijker te maken, ontloopt een
snuggere werkgever bovendien de RSZ-
bijdrage door de voorkeur te geven aan
studenten met een zelfstandig statuut,
wat de positie van de werknemer-jobist
nog wankeler maakt. Het betekent im-
mers dat er voor hem geen SZ wordt
opgebouwd, en hij zelf zijn bijdrage
moet storten in de 'Kas voor zelfstandi-
gen'. Zelfstandigen worden sowieso ver-
ondersteld voor hun eigen SZ in te staan.
Uiteindelijk wordt het zwartwerk zelfs
bevorderd; nu zijn de bedrijven die
legaal studenten tewerkstelden eerder
geneigd óók te 'foefelen'. - - -

Schoonheden
In Alma worden er van oudsher vrij veel
studenten tewerkgesteld, als een soort
sociale opdracht Momenteel is Alma
goed voor een 50.000 uren jobistenwerk
(ongeveer 27 voltijdse banen). Er zijn

Door:

Hendrik Delagrange

Filip Dutoit

Geert Waegeman

JOOR.SMEER
dan ook zelden te weinig kandidaten
voor een Alma-job; regelmatig stuurt
bijvoorbeeld de jobdienst van de
KU Leuven mensen door. Volgens een
enquête uit 1987 geeft bijna de helft van
de ondervraagde studenten studiegeld
als motivatie op, een kleine 70 % ver-
meldt zakgeld als een van de drijfveren.
Bij de appreciatie van Alma als werkge-
ver kwoteren de jobisten van laag naar
hoog: loon (redelijk-goed), afwisseling
in het werk, arbeidsritme, werkuren en
samênweOOng met bet-vast peoon,
(meer dan goed).
Verder lijkt de jobstudent vooral de

toegankelijkheid van Alma te waarde-
ren; 70 % vermeldt bij 'waarom Alma'
het gemak waarmee ze daar aan een job
kunnen geraken, terwijl maar 16 % het
loon kan, appreciëren. Vanzelfsprekend

zijn er ook redenen tot ontevredenheid.
Men moppert dat "jongens beneden in
de kelder aan de band en de afwasma-
chine staan, terwijl meisjes boven de rijst
mogen uitscheppen". Dat oogt blijkbaar
beter voor de klant-student. Getuige
daarvan de Veto-zoeke~es die vragen
naar "de schoonheid die 's avonds in
Alma 2 de frieten opschudt". Schoonhe-
den hebben ook geld nodig, natuurlijk.
De verhalen over kakkerlakken en
!!1dere meeëters blijken niet echt mensen
af te schrikken. In de enquête zegt de
meerderheid het jaar erna terug te zuUen
keren, om er te werken.

Mysterie
Omdat Alma vindt dat tewerksteUing
van jobstudenten ook een deel van haar

ZOEKERTJES
• Wo 22 febr. 21.00 u: Jolige chiro-
avond ter afsluiting van het joléjaar. Tot
dan chiromensen. Tiensevest 128. Zang,
dans en plezier verzekerd.
• Skischoenen te koop: Salomon Sx31,
maat 45, als nieuw, één maal gebruikt,
3000 fr. Bert Lemmens, Vesaliusstr.24.
'mi' 22.04.33.
• Waarom plakletteren ? De voorpa-
gina van je tesis kan je laten zetten bij
Veto, op de eerste verdieping: snel en
goedkoop.
• Veto zet ook visitekaartjes. 200 stuks
kosten je 250 (formaat 85x55 mm) of
350 fr (formaat 135x85 mm). Aan
ekstravagante wensen wordt voldaan
vanaf 450 fr. Ontwerp geheel vrij.
• Gezocht: iemand die goed de woor-
den kan herkennen in het schuifraam op
het einde van de IQ-kwis met oog op
deelname. Filip, Sint-Jansbergsesteen-
weg 103, Heverlee.
• Te koop gevraagd: geheugenuitbrei-
ding Amiga 500. Koen V., Burgemees-
terstr. 3A, • 22.54.16.
• Toffe burgie zoekt Galabalpartner;
kwaliteiten: jong, fiets, laatstejaars, on-
derscheidingen bij de vleet; Raf V.D.
Thomas.

• V.V., puur uit nieuwsgierigheid, wie
ben je? Ik ben dol op treets. Of isdit alles
een grap? K~ IC. 80.
• Voor al uw typwerk, op tekstverwer-
ker.• 016/25.89.12. Snel en heel
verzorgd.
• Voor al uw typwerk, elektronische
schrijfmachine, Griekse en wiskundige
karakters. Jaren ervaring. Mevr. San-
ders, • 011/43.20.82.
• Lesbiënne- en homocentrum De Ro-
ze Drempel onthaalt ma en do 20.00 tot
23.00 U, JAC, Amerikalaan 3.
• Typen van tesissen op tekstverwerker.
55 fr/blad. Kris RosseUe, Naamsestwg.
130, Heverlee, 'mi' 20.70.77.
• Zou degene die op donderdagavond
9 febr. idebtiteitskaart, rijbewijs, ... van
A.V.meenam uit de bar van Pauskollege
deze willen terugbrengen of opsturen.
Home Johannes 23, Tervuursevest 141,
blok A, nr. 76, Heverlee.
• La vie ... is boeiend met 2 personen
die me zo nauw aan het hart liggen.
Toujours, Josie.

• Ruime kamer te huur: 4000 fr/
maand + kosten, Ruelensvest 57. Inlich-
tingen ter plaatse, bij voorkeur tussen
19.00 en 20.00 u.
• Verloren: rood Zwitsers zakmes tij-
dens afbraak bierbakrecord Student

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

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

Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiemtraat 5.

10 BF
20 BF
30 BF
40 BF
50 BF
60 BF
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De FacuJty Club doet zijn naam van ekstravagante non-konformistische kulJuurtempel weer alle eer aan met de
Dali-tentoonstelling. Wegblijven daar. (Foto Roei Ruuens)

Dali-tentoonstelling in de Faculty-club
,

Let ook op het prijskaartje
Salvador Dali is dood. Leve Salvador Dali. Het beste wat een

kunstenaar in deze tijden kan overkomen, is sterven. Meteen
staat hij volop in de belangstelling, is er interesse voor zijn werk

en gaan de prijzen de hoogte in. Elke oen die op zijn zolder een of ander
lor van de artiest liggen heeft, haalt het snel van onder het stof en
beweert bij hoog en bij laag dat hij altijd en onvoorwaardelijk in het
uitzonderlijke talent van het betreurde genie heeft geloofd. Lijkenpikke-
rij. Wij fronsten dus de wenkbrauwen toen we merkten dat de Faculty
Club al uitpakte met een Dali-tentoonstelling toen de Meester nog niet
koud was. Een evaluatie.

De Faculty Club is een restaurant. Dit
kan misschien niet relevant lijken maar is

I het wel. Een restaurant is immers niet de
\ tentoonstellingsruimte. bij uitstek. De
\ kunstzinnige bezoeker moet zich tussen

gedekte tafels en druk in de weer zijnde
kelners door manoevreren om enig zicht
op de schilderijen te krijgen. Ideaal is
anders. Je kunt je niet van de onaange-
name indruk ontdoen dat het getoonde
werk bijzaak is, achtergronddekor bij
alweer een kopieus diner.

Deze ongemakken hadden we er
graag bijgenomen als de tentoonstelling
inhoudelijk hoge toppen scheerde. He-
laas. Het begint al bij de begeleidende
brochure. Mooi papiertje, keurig ge-
drukt maar wat heb je d'r in godsnaam
aan? Het inleidende tekstje van ene
Bernard van Dyck bevat enkele gemeen-
plaatsen over de Catalaanse kunstenaar
('extravagant non-conformist', 'geniale
verbeelding', 'ongebreidelde scheppings-
drang') maar Zegt niets over het hoe, het
wat en het waarom van de tentoonstel-
ling. Tenzij we flagrante leugens als
"Dali aan het Vlaamse publiek voorstel-

len is het doel van deze tentoonstelling"
of "deze ruim opgevatte manifestatie
( ...)" moeten geloven.

Fluiten
Dat deze uitspraken nergens op slaan,
merk je al bij het binnenkomen. In
enkele toonkasten staan minor works
van Dali uitgestald maar door de
onhandige opstelling loop je er zo
voorbij. Naar verhelderende kaartjes
met bijvoorbeeld titel, datum, eigenaar
of kollektie kun je fluiten. Was dat echt
teveel gevraagd? Het substantiële(re)
werk hangt in de gang, aan de muren van
de zitkamer en in de twee eetzalen. Een
verpletterende indruk maken de doeken
en de tekeningen niet. Niet alleen de
ongeschikte omgeving is daarvoor ver-
antwoordelijk, ook het werk zelf be-
hoort geenszins tot het kwalitatief meest
hoogstaande. We krijgen etsen, gravures,
akwarellen en zelfs wandtapijten voor-
geschoteld. Een behoorlijk aanbod maar
elke samenhang is zoek. Je vraagt je

FEEST!
U hoeft ons niet te geloven - wij geloven het haast zelf 1)iet -
maar al twintig nummers lang maken wij ~to jaargang 15
voor u. En volgende week komt er daar nog eentje bij. Op zeer
onsymbolische wijze zal ~to nr. 21 zelfs het jubileumnummer

worden van jaargang 15.
Want al kan het u waar-
schijnlijk geen bal sche-
len, die 15gaan we vie-
ren. Vooralzonder u na-
tuurlijk. Maar omdat we
zo bekommerd zijn om
ons lezerspubliek, is er
dus dat jubileumnummer.
En wat voor een. Zomaar
eventjes zestien pagina ~
(ahum), waarin wij onze
persoonlijke standpunten
ventileren over mannen,
vrouwen en alles daar
tussenin, over kunst en
kitsch, en vooral over de
sosjale sekerheid. Zelfs
onze Roger begint al te
saliveren van voor-genot.

Cl

)

• i

tevergeefs af hoe de werken zich situeren
in het oeuvre van Dali, hoe zwaar ze
doorwegen, hoe bepalend ze zijn voor
een stijlperiode van de meester.

Een eenvoudige kronologische opstel-
ling had al enig licht geworpen op de
evolutie maar ook daar blijf je van
verstoken. De verschillende periodes
van Dali zijn wel vertegenwoordigd
maar ze worden door elkaar gehaspeld.
De bekende Dali van groteske doeken
als 'De verweking van de Heilige
Antonius' is echter op één doek na,
afwezig. Het zou dus een tentoonstelling
van de 'andere Dali' kunnen geweest zijn
maar daarvoor ontbreekt de nodige
duiding.

Die 'andere Dali' kan echter maar matig
boeien. Er zijn teveel tussendoortjes,
vluggertjes en schetsen om een blijvende
indruk te maken. Enkele pop-art achtige
schilderij~es van eksploderende hoofden-
deden ons aan SF-stripverhalen denken
maar waren al bij al niet veel meer dan
tot kunst uitgelopen vlekken. De toon-
kasten die we zo achteloos voorbijgelo-
pen waren, bleken dan nog het interes-

. santste materiaal te bevatten. Behalve
boekillustraties bij 'Alice in wonderland'
en poëzie van Apolinnaire, lag er ook
een scenario voor een surrealistische film
dat door Dali geschreven was.

In de toonkasten ligt ook een aardige
staalkaart van kommerciële kunst. Het is
geweten dat 'Avida Dollars' niet vies
was van geld. Hij heeft zijn talent dan
ook op magistrale wijze verzilverd.
Handig inspelend op de burgerlijke hang
naar kitsch en Grote Namen, schrok hij
er niet voor terug om een tekeningetje
van niks op pakweg een porseleinen
servies te laten afdrukken. De naam Dali
zorgde er dan wel voor dat het tegen
forse prijzen toch aardig verkocht.
Kassa, kassa. Behalve zo'n servies zie je
in de Faculty Club ook sjaaltjes en
juwelen, inklusief echtheidscertifikaat.
De klant wil immers ware kunst.

Dat kommerciële aspekt overheerst
ook de hele tentoonstelling. De doeken
zijn voor flinke prijzen te koop. In plaats
van informatieve kaartjes kleven er op
de lijsten dan ook meestal prijsetiketten
of gekleurde bolletjes. Die laatste maken
duidelijk dat het werk in .kwestie een
gelukkige koper gevonden heeft. "Dali
aan het grote publiek voorstellen"? Het
hele opzet heeft meer weg van een
kultureel-modieuze opsmuk voor een
omgeving waar kapitaalkrachtige zaken-
lui komen onderhandelen over belang-
wekkende transakties. En passant kun-
nen ze dan met hun zakgeld een aardig
akwarelletje van een goed in de markt
liggende kunstenaarsnaam aanschaffen.
Ook een goede investering.

2 AG E N DA

Tom Ysebaert
Claudia Van de Velde

De Dali-tentoonstelling loopt nog tot 24
maart in de Faculty Club. Groot Begijn-
hof 14. Er is mogelijkheid om met
Bancontact te betalen.

Samenstellin!}':Alexandra Melis

Maandag 20 februari
20.00 u KONCERT Nieuw Belgisch Kamerorkest olv Jan Caeyers brengt werken van Mozart,

Weber, Bizet, met de Franse pianist Jean-Marc Luisada, in de stadsschouwburg, org.
NBK.

20.00 u DEBAT Van kattekwaad tot erger, waarheen met de bijzondere jeugdzorg,
Sencie-instituut, org. Pedagogische kring.

20.30 u FILM Retrospektieve Alexander Kluge: Der starke Ferdinand (Duitsland, 1975,
Engelse ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

20.30 u LEZING 14-daagse relatievorming en seksualiteit: Geef me wat warmte, met
M. Ploem (psychoterapeut) en Prof Burggraeve (KUL), in aud. Vesalius, 10k.02.17, ink.
gratis, org. Studentenvoorzieningen.

Dinsdag 21 februari
17.00 u LEZING Geschiedenis van de Westerse dans door Alexander Baervoets, in L&W,

8ste verd., ink. gratis, org. Stuc/Instituut Teaterwel
20.00 u OPTREDEN Johan Verminnen, in de stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.00 u DEBAT Minister André Geens over de recente Zaïre-affaire, gevolgd door

vraaggesprek gemodereerd door Veldeman, in de Kleine Aula, org. Vujo-KUL
20.30 u DEBAT De pedagogische waarden achter TIk-Tak en sesamsraat, auditorium

Michotte, Tiensestraat 102, org. Pedagogische Kring.
20.30 u FILM Retrospektieve Krzysztof Kieslowski: De amateur (Polen, 1979, Franse

ondertiteling), over de mens die geluk en zekerheid opoffert voor het avontuur, in de
Vlaamse Leergangen (achter 't stadhuis), ink. 80/100, org. Stuc.

20.30 u LEZING Hugo Vandamme (manager van het jaar) over Topmanagement in de jaren
'90, in aud. Gaston Eyskens, Dekenstr. 2, ink. 0/50, org. Ekonomika

20.30 u TEATER Ik ben gene konijn en andere erotische verhalen door Felice Damiano en
Luk Saffloer, in aud. Minnepoort, K Albertln 52, ink. 200/250, org. CC Leuven.

2p.3Ou FILM 14-daagse relatievorming en seksualiteit: Une f1amme dans mon coeur
(A Tanner, 1987), in de Vlaamse Leergangen, ink. 75/100, org. Studentenvoorzieningen/
DAF.

23.00 u FILM Retrospektieve Krzysztof Kieslowski : Zonder einde (Polen, 1984, Franse
onde~eling), over wanhoop, solidariteit en de dood van romantische idealen, in de
Vlaamse Leergangen, ink. 80/100, org. Stuc.

23.00 u BARKONCEflI!::Jal Roots.een Afrikaanse reggae-groep uit Nantes, in het Stuc, ink.
gratis, org. Stuc.

Woensdag 22 februari
12.30 u MUZIEKTEATER De taal der verliefden door het Gebeuren, met tekst van de Franse

filosoof R. Barthes uit 'Fragments d'un discours amoureux, in het Stuc, ink. gratis, org.
Kultuurkommissie KUL

14.30 u POEZIE Leuvense middagen der poëzie: Nieuw-realismen van Gust Gils, (een
. poêtische verwoording van absurde grappen), in de Kansel, Muntstr. 15, ink. gratis.
19.30 u LEZING ESA-programma Hermes: Pilot training facility, met ir. De Swert en Haine, in

aud. De Molen, kampus Arenberg Heverlee, org. Euroavia Leuven.
20.00 u TEATER De TIjd brengt Congo, geregisseerd door Lucas Vandervos~ in de

stadsschouwburg, ink. 150/300, org. Stuc/CC Leuven.
20.00 u KONCERT RondinelIa,koor- en musiceergroep uit Knokke-Heis~soliste aan de harp:

Ingrid Kaufmann, in de Begijnhotkerk, org. Farmaceutika.
20.15 u LEZING Filosofische konferenties '50 jaar na Husserl': Levinas, uittocht uit de

fenomenologie door L Bouckaert, in het HIW, K Mercierplein 2, ink. gratis, org. HIW.
20.30 u OPTREDEN Gevarieerd programma met muziek, zang en ballet door jonge solisten,

in de Grote Aula, ink. 80/100, org. Politika
20.30 u PANElGESPREK 14-daagse relatievorming en seksualiteit: Man-vrouw relatie, met

T. Dehaene (NRGP),prof Leysen, Van Balen, Leirman en Hillewaere, modo prof Lagrou, in
aud. Vesalius, 10k. 02.17, ink. gratis, org. Studentenvoorzieningen. .

20.30 u POEZIE-AVOND Poêzie rond hettema 'verwaarloosde jeugd', Jeugdhuis Schrabbel,
Craenendonck 47, 3000 Leuven, org. Pedagogsiche Kring.

21.00 u OPTREDEN Germania Band The B-tunes in zaal Udo, ink. 100, tw Student Aid.
23.00 u FILM RetTospektieve Krzysztof Kieslowski: Het toeval (Polen, 1982, Franse

ondertiteling), waarin de ontplooiingsmogelijkheden van het individu. in de Poolse
maatschappij bestudeerd worden, in de Vlaamse Leergangen, ink. 80/100, org. Stuo.·

Donderdag 23 februari
19.30 u LEZING Avonden van de Nederlandse literatuur: Koen Van Velsem (Bussum), in

Naamsestr. 96, ink. gratis, org. Departement Architektuur KUL
20.00 u KONCERT Sumfonisch orkest Lemmensinstituut olv Edmond Saveniers brengt

werken van Ravel, Schumann en Swerts, met Dina Grossberger (Mezzo) en lsabelle Brys
(cello), in Herestr. 53, ink. 120/180, org. Lemmensinstituut

20.00 u LITERATUUR Vernieuwende strekkingen internationaal in de literatuur na 1950, in
't Stuc, org. Univ.Werkgroep Literatuur.

20.00 u DEBAT Jeugdbeweging: opvoeding of baby-si!, Sencie-instituu~ Qrg.Pedagogische
Kring.

20.30 u DANS Beyond Zero door Laurie Boo!h die zijn unieke dansstijl ontwikkelde vanuit
kontaktimprovisatie, aikido en capoeira, in het Stuc, ink. 180/250, org. Stuc.

20.30 u FILM 14-daagse relatievorming en seksualiteit: Une f1amme dans mon coeur
(A.Tanner,1987),org. StudentenvoorzieningenlDAF.

Vrijdag 24 februari
20.00 IJ KONCERT Symfonisch Orkest van het Koninklijk Muziekkonservatorium Brussel

brengt Petite Symphonie Concertante van F. Martin en Chain 11van W. Lutoslawski, in aud.
Minnepoort, K Albertln. 52, org. Kultuurkommissie.

20.00 u FILM Drie-kontinenten-filmfestival: De mooie duivenmelkster, Braziliaanse film van
Ruy Guerra, Vlaamse leergangen, org. Derde Wereldraad Leuven & DAF.

20.30 u FILM Retrospektieve Krzysztof Kieslowski : Gij zult niet doden (Polen, 1988, Franse
ondert~eling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

22.00 u FILM Drie-kontinenten-~Imfestival: Leila and !he wolves, Libanese film van Heiny
Srour, Vlaamse leergangen, org. Derde Wereldraad Leuven & DAF.

Zaterdag 25 februari
20.00 u FILM Drie-kontinenten-filmfestival: Zan Boko, Afrikaanse film van Georges Que-

draogo, Vlaamse Leergangen, org. Derde Wereldraad Leuven & DAF.
20.30 u FILM Retrospektieve Krzysztof Kieslowski : Gij zult niet doden (Polen, 1988, Franse

ondertiteling), in het Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
22.00 u FILM Drie-kontinenten-filmfestival: Het dak van de wereld, Indische film van Satyajit

Ray,Vlaamse Leergangen, org. Derde Wereldraad Leuven & DAF.

Zondag 26 februari
15.00 u FILM Drie-kontinenten-filmfestival: De kleine rebel, Zuid·amerikaanse film van

Olegario Barrera, Vlaamse Leergangen, org. Derde Wereldraad Leuven & DAF.

TENTOONSTELLINGEN
Salvador Dali: tot donderdag 2 maart in Faculty Club, alle werkdagen van 10.00tot 12.00 u en
van 15.00 tot 19.00 U.

Hugo Duchateau: tot 24 februari in ekspozaal L&W,van 12.00 tot 18.00 u en in weekend van
14.00 tot 18.00 U.

Bewogen Beweging en Katoliek Vlaanderen en de joden: tot 25 februari, van 09.00 tot
18.30 u, za van 09.00 tot 12.00 u, in Centrale Bib, Ladeuzeplein, ink. gratis.
Guldo Verstreken: tot donderdag 2 maart in het UZ Gas!huisberg, ink. gratis.


