
Afgifte Leuven X (weekblad - verschilnl niel van juni lol auguslus)

·Wie gedacht had dat de beeldenstorm van de nieuwlich-
ters in het onderwijs na het afschaffen van onze goeie

ouwe klassieke humaniora nu wel even zou gaan liggen,
komt bedrogen uit. Nee, nu wil/en ze ook nog de komputer
invoeren in het lager onderwijs. Iedereen tien op tien voor
schoonschrift en spelling, rekenen en tekenen. alleen voor
informatika kunnen de punten dan nog wat verschillen.
"Méééster, hij is in mijn systeem binnengebroken!" Kijk op
uw eigen scherm, op pagina 5.

De nieuwe politiek van de kring van de Rechten wordt in
politieke kringen terecht erg gesmaakt. Niet dat wij hier

schandaal wil/en schoppen met foto's van een straalbezo-
pen vemoîsted; of een getuigenis over Eyskens die zijn
handen niet van de jonge rechtsstudentinnen kon afhouden.
Dat zit natuurlijk allemaal in onze bankkluis, en zal daar
maar ten gepaste tijde uitkomen. De heren zullen de
boodschap wel begrepen hebben zeker, van die bankkluis
en zo. Voorlopig dus maar een klein kadertje over VRG's
dineetje met politici. En wel op pagina 3.

Schalulleke, Schabolleke, Schanulleke. De Belgische
stripsien heeft door de jaren heen een verbazingwek-

kende evolutie doorgemaakt. Welk galgenaas zou den
euvelen moed opbrengen dit tegen te spreken. Hij kan met
het plat van ons zwaard kennismaken. Gij ziet toch van hier
dat de tijd van de Jommekes voor eens en voorgoed voorbij
is. Of vernissen wij ons? Ha, wij lachten bij het zien van de
schoonheid van de strips van het land van de strips.
Pagina 6. Pagina 2.
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De vruchten van een afbraakpolitiek

Akties tegen
prijsstijging in Alma
Het is al enkele weken

geleden dat de Alma-di-
rektie aan de studenten

haar nieuwjaarsgeschenk bekend-
maakte: een prijsverhoging met
3,2%. De studentenvertegenwoor-
diging in de Raad van Bestuur van
Alma nam dit niet en diende een
tegenvoorstel in. De diskussie over
die herschatting van de inkomsten
verliep niet naar wens van de
studenten. Op de volgende Raad
van Bestuur mag men nu immers
gaan kiezen uit vier verschillende
voorstellen van de Alma-direktie.
Die hebben één ding gemeen: ze
gaan alle vier uit van grote prijs-
stijgingen. Tijd voor aktie, denken
wij zo.
Alma is voor de financiering van haar
werking voornamelijk van twee bron-
nen afhankelijk: van de gelden voor de
sociale sektor en van het geld van de
studenten. Daarmee wordt ook meteen
het verband duidelijk tussen de vermin-
dering van de regeringssubsidie en de
stijging van de Alma-prijzen. Maar het is
de taak van Alma om naast een sluitende
begroting voor 1990 ook de financiële
drempel van de universiteit zo laag
mogelijk te houden. De maaltijdprijzen
moeten zo laag mogelijk blijven.
Prijsverhogingen in Alma doen af-

breuk aan de doelstelling van demokra-
tisering van het onderwijs. Met de vier
huidige voorstellen van de Alma-direk-
tie wordt het niet anders. Het eerste
voorstel is het reeds bekende scenario
van een algemene stijging van de maal-
tijdprijs met 3,2%. Dat brengt dus onder
andere stijgingen met zich mee van 70
naar 72 frank, van 84 naar 87 frank en
van 111 naar 115 frank. De andere
voorstellen zijn nieuw. Zo behoort een
algemene stijging van de zeven verschil-
lende maaltijdprijzen met drie frank nu
ook tot de door de direktie voorgestelde
mogelijkheden. De laatste twee voorstel-
len van de direktie zijn zogenaamde
prijstechnische ingrepen. Hier worden
de voorstellen helemaal hallucinant. Zo
zouden de schotels van 74 en 84 frank in
het ene geval stijgen met zes frank. Dan
komt men tot het ronde bedrag van 80
en 90 frank. Maar daar staat als
kompensatie tegenover dat de schotel
van 101 frank in prijs zou kunnen dalen.
In dit geval natuurlijk wel niet meteen

met zes frank maar met één frank.
Bovendien worden ook de konsump-

ties (fruit, taart) niet vergeten. Zo zal het
ijsje vanaf I januari niet meer 10 maar
12 frank kosten. Het overgrote deel van
de prijzen van de konsumpties blijft
evenwel ongewijzigd. De reden hiervoor
is eenvoudig: men heeft de laatste jaren
immers gemerkt dat prijsverhogingen
een sterke daling van het aantal ver-
kochte konsumpties veroorzaakten. Men
vergeet blijkbaar dat dit zich ook bij de
maaltijden zal gaan voordoen.
De laatste jaren heeft Alma de studenten
al vaker voor haar financiële problemen
laten opdraaien. In plaats van die
problemen intern op te lossen, moet
Alma hogerop gaan en bij de Vlaamse
regering aankloppen. De overheid heeft
zich namelijk door de zogenaamde 'wet
van '60~ geëngageerd om steeds vol-
doende geld vrij te maken om een
degelijke sociale sektor uit te bouwen.
Zo'n sociaal beleid kost echter geld: een
sociale sektor moet door de- overheid
gefinancierd worden, niet door haar
gebruikers (de studenten).
Sociale Raad hoopt dan ook dat men

in Alma en bij de Raad voor Studenten-
voorzieningen (waar beslist wordt over
de grootte van de toelage aan Alma) zal
inzien dat het op deze manier voor de
studenten niet langer verder kan: Alma
dreigt behoorlijk duur te worden, en gaat
zo voorbij aan haar sociale doelstelling.
Daarom organiseert Sociale Raad ak-
ties, en daarom dringen zij aan bij de
akademische overheid om volwaardige
subsidies te eisen.
In dit kader roept Sociale Raad de

studenten dan ook op om aktie te
voeren. Deze akties zijn zeker niet tegen
de Alma als zodanig gericht: Sociale
Raad wil Alma zoveel mogelijk helpen.
Wél wordt de huidige politiek van de
direktie op de korrel genomen.

U kunt de eisen als studenten zelf mee
ondersteunen. Daarvoor volstaat het om
zich dinsdag om 19.00 u naar Alma I te
begeven waar er een sit-in gepland is of
woensdag om 14.00 u aan Alma 11 te
zijn. Daar vertrekt dan een rouwstoet
om het heengaan van de goedkope
prijzen te gedenken. Doel van de tocht is
de Sedes in de Vlamingenstraat. Daar
begint immers de vergadering van de
Raad van Bestuur van Alma waar de
definitieve beslissing rond de prijsverho-
gingen zal vallen.

Ronny Tielen
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UCHT JES - De Kersttijd is een tijd van stil afwachten, van hoopvol-angstig met jezelf en met je toekomst bezig zijn.
Intensief en gekoncentreerd, niet passief vertrouwend, maar je met woord en daad voorbereiden op wat komen gaat:
de proefeksamens. Wij wensen je een goede blok en fijne nieuwjaarsdagen. (Foto Geert Borgers)

Kringraad Vlaams

Welke taal spreekt Erasmusl
Vorige week deed de kersverse Nederlandse minister van Duitse studenten zouden bijvoorbeeld

Onderwijs Ritzen heel wat stof opwaaien met zijn gedurfde niet makkelijk te motiveren zijn om aan
uitspraak dat het goed zou zijn indien de Nederlandse een Nederlandstalige un.ief te komen

universiteiten het Engels als voertaal zouden gebruiken. Het was immers studere~. Grote taalgebieden nebben
. 0 kIk k . . . .... daar minder problemen mee omdat hungeen grapje. e wan e e on urrentieposme van de urnversttenen Uit k . Id . Ee' S

kl
.. . . .. re rutenngsve groter IS. n paanse
em~ taalgebled.en heeft al heel wat bewindslieden aan derge~IJke universiteit bijvoorbeeld rekruteert al

drastische oplossingen doen denken. Geen probleem om onze eigen makkelijker een Vlaming of een Deen,
studenten met het Erasmusprojekt in het buitenland te krijgen, maar hoe omdat die weet dat hij na zijn universi-
lokken we in hemelsnaam de nodige buitenlandse studenten naar een taire loopbaan de opgedane kennis van
unief waar men slechts Nederlands spreekt? Ook onze eigen rektor is het S~aans maar al te zeer zal kunnen
niet vies van een zekere verengelsing van de KV Leuven. Al een tijdje gebruiken ..
probeert Kringraad de standpunten van de Leuvense fakulteitskringen in Rektor DIllemans poneert .~ot ~og, t~
verband met deze problematiek te bundelen en net tegelijkertijd met tegenover ~t probleem altijd ZIJn .dne.. R' . '.. wegenplan. Ten eerste zou elke buiten-
munster I~~ IS men er met ee.n konklusie naar buiten gekomen. landse student aan de KV Leuven op
Alleen, het IS met dezelfde konklusie geworden. termijn een gedegen inleiding in onze
In de g~h!edenis v~n d~ .Eur~pese Bovendien is men het er in 'Europese' ~! én kultuur aange~~n moeten
eenword~~~ IS de taaldiversiteit altijd al kringen steeds meer over eens dat een krijgen. In de ~ate dat de tijdsduur van
een moe~IiJk punt g~weest. ~e. Fransen investering in de kulturele integratie een Erasmus-verblijven steeds la~~er wordt
hebben. 10 de late Jaren vljftlg en de niet te overziene ekonomische spin of! - de R~d van Europese m~nlSters van
vroege Jaren zestig nog verwoede pogin- kan hebben. De gevleugelde woorden On~erwlJs hee~ .donderdag ~?ngstled~n
gen ondernomen om het Frans als van Jean Monnet: "Si s'était à refaire il beshst de minimum-verblijfsduur 10

voertaal voor de Europese instellingen fallait commencer par l'enseignement' p~ncipe.~p zes maan~~n ~~brengen - zal
door te drukken, maar zonder sukses. zijn gemeenplaats geworden. Het was zo n politiek waarschijnlijk meer vruch-
Een. officiële eenheidstaal is in Europa wellicht die uitspraak indachtig dat de ten afwerpen. . ' .
nooit aanv~rd. Integendeel, de verschil- Raad van de Europese Gemeenschap op Ten tweede wil de rektor ?p h~t mvo
lende officiële Europese talen worden in 15 juni 1987 het European Action van de tweede cyklus (licenties en
bijvoorbeeld het Europese Parlement als Scheme for the Mobility of University ingenieursjaren) een aantal Engelstalige
gelijkwaardig behandeld, ondanks de Students, kortweg het Erasrnus-pro- kursussen invoeren. Dat die"kursussen
enor~e kosten die het vele vertaalwerk gramma lanceerde. dan ook. vaak de oorspronkelijke Neder-
met Zich meebrengt. Nu, twee en een halfjaar later, begint -Iands~hge kursussen zullen vervangen,
AI is er geen officiële Europese dat Erasmus-programma wat te lopen, kan niemand verwonderen. Voor konse-

voertaal gedefmieerd, het Engels dringt en komen de konsekwenties van het vervolg op p.2 ..

zich onmiskenbaar op. Via allerhande initiatief pas echt aan de oppervlakte.
wegen (internationale handel, media, Erasmus heeft een nieuwsoortige inter-
noem maar op) weet het Engels zich van universitaire konkurrentie doen ont-
onder uit tot eenheidstaal op te werpen. staan. Het aantrekken van vele Erasmus-
Een tendens waartegen langzamerhand studenten bezorgt een universiteit irn-
steeds meer reaktie te merken is. Niet mers een fel begeerde internationale
verwonderlijk overigens, gezien het be- uitstraling. Het is trouwens de bedoeling
waren van de verschillende Europese dat voor elke uitwisseling in principe
kulturen een absolute noodzaak is, als evenveel studenten van universiteit x
men zich wil beschermen tegen kultureel naar universiteit y trekken als vice
monolitisme en vervlakking. De taal is versa.
nu eenmaal één van de voornaamste Dat evenwicht is voor universiteiten
komponenten van die kulturele eigen- uit kleinere taalgebieden evenwel moei-
heid. lijk te handhaven. Britse of Franse of
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op betredaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verwek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Politika
In het artikel 'Anti-racisme is een
axioma van onverdraagzaamheid' in
Veto van 11 december jl., verwijt W.
Pauli in twee tussenkopregels Politika
naïviteit en hypokrisie.
Politika naïef? Politika wil het mi-

grantenvraagstuk uitspitten. Politika no-
digt hiertoe een woordvoerder uit van
elke parlementair vertegenwoordigde
politieke partij die de migrantennota van
zijn/haar fractie komt voorstellen.
De strategie volgens Pauli om de

invloed van het Vlaams Blok als poli-
tieke factor te fnuiken is haar te margina-
liseren door haar dood te zwijgen.
Politika vindt echter dat aan het Vlaams
Blok en de ideologie die deze partij
voorstaat, niet kan worden voorbijge-
gaan. Het Vlaams Blok is reeds op een
manifeste wijze aanwezig in de Belgische
politiek (het heeft een aanhang die
vertaald werd in een parlementaire
vertegenwoordiging en haar politieke
aanwezigheid is voor andere partijen
blijkbaar de impuls om het migranten-
vraagstuk meer prioritair te maken). Het
Vlaams Blok in de huidige omstandighe-
den doodzwijgen, lijkt dan ook eerder
een struisvogelpolitiek.
Politika hypocriet? Als Pauli zijn

struisvogelpolitiek consequent volgt,
heeft hij twee mogelijkheden. Of 1. hij
wijdt een artikel aan de hele reeks
lunchgesprekken en negeert het Vlaams
Blok of 2. hij schrijft niets over het ganse
gebeuren.
Door enkel bet luncbgesprek met het

Vlaams Blok te verslaan - en meer
aandacht te besteden aan de stemming-
makerij van en rond het Vlaams Blok
dan aan de voorstellen en achterliggende
axioma's van het Vlaams Blok - maakt
Walter Pauli zichzelf schuldig aan hypo-
krisie. Zijn de meningen van Kuypers,
Daems, Vogels, Lemans en Vanden-
broucke dan zo weinig ter zake doend of
zijn ze - w lijkt het - te weinig
sensationeel voor Pauli?

Patriek Van Hooveren
Tom Bridts

nvdr: 1. Wij hebben er nooit voor
gepleit om het Vlaams Blok dood te
zwijgen. Veto schrijft regelmatig over
ekstreem-rechts. Dat wil nog niet zeggen
datje het VlaamsBlok moet beschouwen
als een 'gewone' partij. CVp, Sp, Pvv.
Volksunie en Agalev hebben trouwens
eenprotokol ondertekend om het Vlaams
Blok te isoleren. Koninklijk Kommissa-
ris Paula D'Hondt (CVP) heeft steeds
geweigerd met het Vlaams Blok te
praten, ervan uitgaand dat je de migran-
tenproblematiek zinvoller behandelt als

je het Vlaams Blok er zo veel mogelijk
buiten laat.
2. Veto vindt de houding tegenover
migranten van de andere partijen wél
belangrijk. Daarom hebben we sinds
enkele weken een reeks opgezet over de
verschillende migrantennota's. Sp, PVV
en Agalev kwamen reeds aan de beurt,
de anderen (inklusief Paula D'Hondt)
volgen na de kerstvakantie. Vuilspuiterij
als hei 'migrantenstandpunt' van het
Vlaams Blok vindt inderdaad zijn weg
niet in deze kolommen. Ook niet als
Gerolf Annemans dat in Leuven zelf
komt propageren.

Links
In de vorige Veto ('De progressieve pers
zwalpt') stond te lezen dat een kombina-
tie van links en Vlaamsgezind eerder
bizar zou zijn. Beste Veto, als ik dit in
Pallieterke zou lezen dan kon ik er nog
mee lachen, maar dat jullie je bezondi-
gen aan zo'n hokjesmentaliteit, dat vind
ik spijtig. Ik beschouw mezelf in elk
geval niet als bizar - op het punt van de
kombinatie links en Vlaamsgezind ten-
minste.

Sven Gatz
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Erasmus' taal kan qe taalbarrière makkelijker over-
brugd worden. Op bet eksamen is dat
veel moeilijker, en daarom moet altijd de
mogelijkheid bestaan om in het Neder-
lands eksamen af te kunnen leggen.

Gelederen
Met een dergelijk pleidooi voor het
behoud van het Nederlands in ons
universitair onderwijs staat de studen-
tenbeweging ook aan onze universiteit
niet alleen. Het standpunt van Kringraad
is al aan de Erasmus-koördinatiewerk-
groep van de universiteit voorgelegd, en
blijkt daar op vrij unanieme instemming
te kunnen rekenen. Professor Frank
Delmartino, direkteur van de Dienst
Internationale Relaties van onze univer-
siteit, pleit terzake onomwonden voor
een gezamenlijke strategie van alle Ne-
derlandstalige universiteiten. Zo'n geza-
menlijke aanpak zal nochtans niet zo
makkelijk te bereiken zijn. De Nederlan-
ders bijvoorbeeld zijn minder gevoelig
voor dat talenprobleem dan de Vlamin-
gen. AI hebben de Nederlandse universi-
teiten wel enige reserve bij de uitspraak
van minister Ritzen, toch lijken ze - uit
opportunisme wellicht - wel bereid in
zijn richting mee te denken. Wij niet.

Filip Dewallens
Benoit Lannoo

RITZENTIT

~ vervolg van p.l

kwente ontdubbeling van het aanbod in
een Nederlandstalig en een Engelstalig
luik, is immers geen geld genoeg. Ten
derde pleit de rektor er ook voor om zich
over de talen kwestie op nivo van het
postgraduaat niet te druk te maken.
Daar kunnen de sluizen van de verengel-
sing volledig opengezet worden.
En zo heeft de nieuwe interuniversi-

taire konkurrentie plots ook zware
konsekwenties voor die overgrote meer-
derheid van studenten die niet bij het
Erasmusprogramma betrokken zijn. De
thuisblijvers zouden plots - omwille van
de felbegeerde buitenlanders - in andere
talen les moeten volgen. Op die manier
zouden de universiteiten uit kleine taal-
gebieden toch hun internationaal bla-
zoen schoon kunnen houden en vol-
doende buitenlandse studenten kunnen
aantrekken.
Daartegen zijn de Leuvense fakulteits-
kringen op Kringraad alvast in het
verweer gekomen. De Leuvense studen-
ten zijn in het algemeen niet bereid aan
verengelsing toe te geven voor wat de
plichtvakken in de eerste en tweede

cyklus betreft. Met plichtvakken worden
die vakken bedoeld die voor het slagen
in een studiejaar onmogelijk of zeer
moeilijk ontweken kunnen worden.
Voor de keuzevakken wordt iets meer
vrijheid in het doceren in andere talen
toegestaan. Keuzevakken zijn dan vak-
ken die de student voor bet slagen in een
studiejaar wel kan ontwijken, en waar-
voor bij uit kan wijken naar een
voldoende aanbod aan alternatieve vak-
ken die wel in het Nederlands gedoceerd
worden ..
Anderstalig hoeft evenwel niet enkel

Engelstalig te zijn. Ook andere talen
kunnen voor welbepaalde studenten
interessant zijn: zo is het voor een
teoloog essentieel wat Duits te beheer-
sen, kan een Vlaams jurist best wat
Frans, een kunsthistorikus of archeoloog
best wat Italiaans gebruiken.
Belangrijk als je een kollege in een

andere taal krijgt, is natuurlijk de vraag
in welke taal de syllabus is opgesteld, of
in welke taal het eksamen afgenomen
wordt. Een syllabus in een andere taal
lijkt wel aanvaardbaar te zijn. Voor het
verwerken ervan is er immers wat tijd en

een beetje gas teruggenomen: het zou enkel zijn
bedoeling zijn om méér Engelstalige kolleges in te
voeren. Een rechtzetting die niet echt geruststelt,
zeker niet als je weet hoe men aan de Nederlandse
universiteiten zelf op Ritzens uitlating reageerde.
Aan de zogenaamde 'technische' universiteiten

(opleidingen in de toegepaste wetenschappen en
landbouwwetenschappen) is men ronduit blij met de
uitspraak van Ritzen. Rektor Van der Plas van de
Landbouwuniversiteit van Wageningen - Neder-
lands universiteit met het grootste aantal buitenlandse
studenten - spreekt van "een enorme steun in de rug".
Vorig jaar was in Wageningen reeds beslist het derde
en vierde studiejaar volledig te verengelsen. Begin dit
akademiejaar werd bovendien het idee geopperd om
na het eerste jaar drie vierde van de kolleges in het
Engels aan te bieden. Ook in Delft vindt men Ritzens
voorstel prima: het Delftse Kollege van Bestuur had
een tijdje geleden zelf al eens zo'n ballonnetje
opgelaten.
Aan de 'klassieke' universiteiten wordt de opris-

Als je pas minister bent, dan wil je al eens in de pers
komen. Wat dat betreft is er geen scheiding tussen
Noord en Zuid: ook de nieuwe Nederlandse minister
van Onderwijs Jo Ritzen heeft zo nu en dan een zure
oprisping. Zo kwam hij vorige week dinsdagavond
tijdens het NCRV-programma Concept plots tot de
vaststelling dat de kwaliteit van de Nederlandse
universiteiten niet hoog genoeg is in vergelijking met
die van de Amerikaanse top-universiteiten.
Voor dat gebrek aan kwaliteit van de Nederlandse

universiteiten ziet Ritzen twee oplossingen. Hij pleit
voor een strengere selektie bij de toelating van
universitaire onderzoekers, op bet einde van wat wij
de tweede cyklus noemen dus. Daarnaast acht hij het
aangewezen aan de Nederlandse universiteiten het
Engels als voertaal te gebruiken. Ritzen is zich voor
die uitspraak intussen al voor de Nederlandse Tweede
Kamer moeten gaan verantwoorden, en daar heeft hij

ping van de minister minder euforisch onthaald. Zo
noemt een woordvoerder van de prestigieuze Leidse
universiteit een algemene verengelsing van de kolle-
ges een "ongenuanceerde" stellingname. Zo'n pro-
bleem moet volgens de Leidse zegsman per studie-
richting bekeken worden. Fakulteiten waar de
discipline erg nauw verbonden is met de Nederlandse
taal (rechten bijvoorbeeld) of waarbij taalnuances
bijzonder belangrijk zijn (zoals in de filosofie) komen
volgens hem absoluut niet in aanmerking voor zo'n
veralgemeende verengelsing.
Snerend was alvast de reaktie van Kollegevoorzit-

ter Gevers van de Universiteit van Amsterdam in het
NRC-Handelsblad. Volgens Gevers ligt de drempel
voor buitenlandse studenten in Nederland niet zozeer
bij het taalverschil, maar wel bij het tekort aan kamers
en de hoge prijzen in de huisvestingssektor. Universi-
teiten moeten trouwens hun eigenheid bewaren in
plaats van in gebroken Engels de grote jongens uit te
proberen hangen, aldus nog Gevers.

(FD/BL)
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Herziening van het eksamenreglement

Mondelinge
eksamens in gevaar
NOg voor het zogenaamde plan-Dillemans uit de startblokken

ging, voelde de akademische overheid de noodzaak aan om het
eksamenreglement grondig te herzien. Aan een daartoe

opgerichte werkgroep werd de opdracht gegeven een voorstel uit te
werken. Dat ontwerp-reglement werd eind november aan de Onderwijs-
raad (OWR) en vorige week maandag aan de Akademische Raad (AR)
voorgelegd. Het moet nu nog ter konsultatie naar de fakulteiten toe, om
in maart 1990 tenslotte voor definitieve bespreking en goedkeuring terug
op de agenda van de AR te komen. Echt grondig zijn de voorgestelde
wijzigingen aan het eksamenreglement niet, tenzij op één punt: het
nieuwe ontwerp stelt dat de eksamen vorm gekozen moet worden in
funktie van de te eksamineren stof waar in het vorige reglement het
mondelinge eksamen als prioritair gold. Dit zou in de toekomst tot een
overdreven aanbod van schriftelijke en multiple choice eksamens kunnen
leiden.

In het eksamenreglement dat sinds 1976
aan onze universiteit van kracht is, stond
onomwonden dat een eksamen in de
regel mondeling afgenomen moet wor-
den. Slechts in uitzonderlijke gevallen
(en "indien de aard van het vak zulks
toelaat") liet het reglement toe eksamens
schriftelijk te organiseren. De werkelijk-
heid binnen de verschillende fakulteiten
stond natuurlijk al een hele tijd volledig
haaks op dat eksamenreglement. In die
fakulteiten waarvan de studentenaantal-
len de laatste jaren sterk toegenomen
zijn, zijn schriftelijke eksamens veeleer
de regel dan de uitzondering.
Die kontradiktie tussen het reglement

van de universiteit en de feitelijke
toestand was de akademische overheid
blijkbaar een doorn in het Oog. Niet
onbegrijpelijk: in de weinige gevallen
dat studenten na hun eksamens juridi-
sche stappen hebben ondernomen, heeft
de Raad van State een paar maal
impliciet de universiteiten in het ongelijk
gesteld. De Raad van State hamert er
immers telkens op dat aan de universitei-
ten sowieso mondelinge eksamens afge-
nomen moeten worden. De KU Leuven
hoopt nu uit de impasse te raken, door in

het eigen eksamenreglement voor beide
eksamenvormen (zowel schriftelijke als
mondelinge eksamens) ruimte te maken.
Zo zullen Leuvense studenten wellicht
minder makkelijk protest aantekenen als
ze schriftelijk ondervraagd zijn. Ze zijn
in ieder geval de steun van het eigen
eksamenreglement van de KV Leuven
al kwijt.

Goed
Hoofdvraag is natuurlijk welke de ver-
eisten van een goed eksamen zijn. Om
een goed eksamen mogelijk te maken,
moet er in de eerste plaats ekspliciete
duidelijkheid zijn omtrent de inhoud en
de doelstelling van het vak. Dergelijke
duidelijkheid moet de student helpen om
de ideale studie-metode voor dat speci-
fieke vak te bepalen. Verder moeten ook
de normen en de omstandigheden waar-
in het eksamen zelf verlopen zal, op
voorhand afgesproken worden. Die nor-
men en omstandigheden moeten natuur-
lijk een zo objektief mogelijke evaluatie
van de kennis van de eksaminandus
bevorderen.
Bij zo'n evaluatie zelf moet de rol van

VRG
RECHTEN DINEERT MET POLITICI
Salons Georges - Van wat voor tijdverdrijf houden de rechtsstudenten nu eigenlijk
nog? Niet van diepgravende, verhitte diskussies over erfpacht en opstal. Ook niet
van geen flitsende studentenraden over de zoveelste etappe van de programmaher-
vormingen of de toekomst van de koepel. En natuurlijk niet van imitaties van CDS-
of KVHV-debatten over alles en nog wat.
Het VRG weet wel beter. De studenten komen niet naar een debat om er iets van

op te steken, maar om een Bekend Politikus te zien. Wat kan het hun schelen wat hij
zegt, thuis in Kortrijk zullen ze nogal
opkijken als je kunt vertellen dat je Eyskens
gezien hebt. En Tobback I
Konklusie: het VRG besloot de rechts-

studenten eens ekstra te verwennen en
nodigde maar liefst tien toppolitici uit alle .
Vlaamse partijen (met uitzondering van het
Vlaams Blok) uit. Niet om met elkaar ruzie
te maken, maar om te dineren met
studenten. Bovendien werd de prijs zo laag
mogelijk gehouden. Maar wat blijkt? Het
voetvolk blijkt het zo niet begrepen te
hebben en blijft massaal weg. Het projekt
komt in gevaar. Dramatische oproep om
het presidium alsnog van een dubbel
affront te redden: namelijk het afzeggen
van de politici ("Nee, meneer de minister,
er is bij de rechten geen belangstelling voor
V") en een pijnlijk woordje met de
sponsors. De discipline keert terug in de
rangen en de hele zaak kan doorgaan.

Woensdagavond was het dan zover: honderd studenten, waarvan de helft echt
geïnteresseerd is en de andere helft er alleen zeer verzorgd bijloopt, in kontakt met
vertegenwoordigers van de Macht. Het VRG heeft geen enkele politikus verteld wie
er ook nog zou zijn. Als de politici dan druppelsgewijs binnenvallen, is het
hartverwarmend te zien hoe het stelletje schavuiten, demagogen en zakkenvullers
elkaar in de armen valt. Tussendoor kwam het lakonieke bericht dat Dehaene
"wegens een vergadering van de vice-premiers" had afgebeld. Zelfs zijn partijgenoot
Vandenbrande moest erom lachen, verwijzend naar de wel aanwezige Schiltz. Geen
komedie, dat is voor 'De Zevende Dag' of in verkiezingstijd. Nee: vrolijke
vrienden!
Na een aperitiefje kan het feest beginnen. Tien studenten voor één politikus,

smakelijk. Waarover zullen we het hebben, kinderen? Over voetbal? Over
verliefdheid? Over het studentenleven? Maar ook ernstige onderwerpen komen aan
bod. Ook het TGV-dossier wordt aangekaart, de toestand in Midden-Europa ...
Bij de koffie wisselen de dames en heren politici van plaats. Opdat de andere klok

ook nog gehoord kan worden. Heel gezellig, en na afloop is iedereen het erover eens
dat dit moet voortgezet worden. In de fakbar, maar ook op langere termijn. Tussen
nu en tien jaar zal er een nieuwe politieke generatie opstaan, dat staat vast. En ze
zullen allemaal uit de rechten komen. (MH/LJ)
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BEVOEGD
Het nieuwe ontwerp van eksamen reglement lijdt aan een
bekend euvel. De kruciale beslissing of een bepaald
eksamen nu mondeling dan wel schriftelijk afgenomen zal
worden, wordt doorgeschoven naar de eksamenkommis-
sies. Via een ornweggetje weliswaar. De Permanente
Onderwijskommissies (Pok's) krijgen de kans om tot 30
november een advies te formuleren en dat advies geldt als
beslissing, tenzij evenwel de eksamenkommissie er vóór
kerstmis anders over oordeelt.
Het afbakenen van de onderlinge bevoegdheid van Pok's

en eksamenkommissies is al een tijdje een teer punt. De
studentenvertegenwoordigers in de Akadernische Raad
hebben daaromtrent enige maanden geleden een omstan-
dige nota ingediend, maar de bespreking van die nota blijft
aanslepen. Een kiese zaak. AI was het maar omdat in Pok's
wel studenten zitten, terwijl ze natuurlijk niet aan de
werkzaamheden van een eksamenkommissie deelnemen.
Inspraak van studentenvertegenwoordigers in onderwijs-

kundige materies wordt aan onze universiteit door het
Gewoon Reglement Struktuur van de instelling zelf
gewaarborgd. In artikel 39 staat letterlijk dat in kommissies
die door de fakulteitsraden opgericht worden en die met
onderwijsproblematiek belast zijn, naast de professoren ook
leden van het wetenschappelijk personeel en studenten
moeten zitten. Nogal wiedes ook: onderwijskundige vragen
worden aan een universiteit die het 'medebeheer' hoog in
het vaandel voert best met alle belanghebbende partijen

besproken. Vraag is natuurlijk wat onderwijskundig is en
wat niet. De vraag of een eksamen mondeling of schriftelijk
georganiseerd kan worden, kan echter bezwaarlijk niet-
onderwijskundig genoemd worden.
Konkrete aanleiding van de bevoegdheidsbetwisting

tussen Pok's en eksamenkommissies was evenwel een
ander, zij het enigszins gelijklopend dossier. De vraag was
toen wie het studieprogramma van een individuele student
kan vaststellen. Niet onbelangrijk, gezien de tendens naar
individualisering van studieprogramma's. Wie kan er
bijvoorbeeld oordelen of een vak dat in het kader van het
Erasmus-programma aan een buitenlandse universiteit
gevolgd wordt binnen het geheel van de eigen opleiding
past? Wie kan er met andere woorden een ekwivalentie
voor een Erasmus-vak bepalen?
De vraag of de stof die je tijdens een vorige opleiding

hebt verwerkt of die je aan een andere universiteit gaat
volgen binnen je eigen opleiding past, is natuurlijk een strikt
onderwijskundige kwestie. Het gaat hem dan namelijk om
de evaluatie van de inhoud van het desbetreffende vak, om
wat gekend zou moeten zijn. Niet om de evaluatie van een
student. Eksamenkommissies hebben zich met dergelijke
vragen niet in te laten. Zij zijn enkel belast met het evalueren
van het kennisnivo van een welbepaalde student. Met
andere woorden: eksamenkommissies kontroleren in welke
mate wat gekend is, strookt met wat gekend moest zijn.

(FD/BL)

het toeval zo klein mogelijk gehouden
worden. De persoonlijke kreativiteit van
de student daarentegen moet zo veel
mogelijk aan bod kunnen ko'fuen. Een
ideaal eksamen is er een waar over de
inhoud van het vak als het ware
gedialogeerd zou moeten worden, waar
misverstanden rechtgezet kunnen wor-
den en waar de student zich kan
verdedigen. Opdat de evaluatie van de
prestaties van de studenten tenslotte zo
objektief mogelijk zou gebeuren, wordt
die evaluatie best zoveel mogelijk ge-
standaardiseerd. Zo wordt deze evalua-
tie liefst aan één enkele persoon toever-
trouwd. Ideaal is trouwens indien een
eksamen altijd door de docent van het
vak geëvalueerd wordt, de docent die
dan ook op voorhand een 'verbetermo-
del' opgesteld heeft en die dat nog tijdens
de kolleges aan de studenten voorgelegd
heeft.

Troef
Belangrijke troef van het mondelinge
eksamen is natuurlijk het feit dat de
kreativiteit van de student bij zo'n
mondeling eksamen pas echt tot zijn
volle recht kan komen. De student moet
namelijk niet alleen zijn argumenten bij
elkaar brengen, maar hij moet ze ook zo
helder mogelijk struktureren en formule-
ren. Dit alles laat dan meteen ook aan de
eksaminator toe het syntese-vermogen
van zijn student te toetsen. Ook wat
training in het kordaat reageren in
stress-situaties kan geen kwaad: meestal
is het een eigenschap die het latere
beroepsleven maar al te vaak van pas
kan komen.
Gezien er bij een mondelinge proef

mogelijkheid tot dialoog is, kan de
eksaminator via een aantal bij vragen
nagaan of een eventueel foutje te wijten
is aan een vergetelheid dan wel aan een
gebrek aan kennis. Bovendien kan de
student zichzelf nog korrigeren: een
verkeerd begrijpen van de vraag of een
redeneerfout hoeft aldus niet noodzake-
lijk tot een grove buis te leiden. De
eksaminator kan trouwens ook beter
nagaan in welke mate de student een
graad verdient of niet.
Het vaakst gehoorde argument van de

pleitbezorgers van schriftelijke eksamens
daarentegen is de rechtszekerheid. De
vragen zouden minder persoonlijk ge-
steld worden, subjektiviteit van de prof
speelt minder mee. Erg belangrijk is
natuurlijk ook het feit dat de eksamen-
kopij bij betwistingen achteraf opnieuw
ingekeken kan worden. Dat alleen al zal
wellicht menig eksaminator ervan weer-
houden vlotjes met zware buiscijfers te
zwaaien.
De vragen op schriftelijke proeven

zijn voor grote groepen studenten vaak
zelfs precies dezelfde, wat de rechtszeker-
heid alweer in de hand werkt. Alhoewel
dat laatste natuurlijk minder waar is
indien er meer korrektoren voor één
eksamen aangesteld worden. En bij de
monstereksamens in grote fakulteiten is
dat meestal het geval: de titularis van het
vak zet een schare assistenten aan het
werk.

Organisatie
Het spreekt vanzelf dat het enkel en
alleen die monstereksamens in de grote
fakulteiten zijn die het huidige debat aan
het rollen hebben gebracht. Professoren
met.meer dan duizend eksamens willen
hun tijd niet langer in het mondeling
ondervragen van dergelijke reuzegroe-
pen investeren. Sommige professoren
die het wel blijven doen, zijn niet meer in
staat het serieus te doen, en kunnen
nauwelijks enkele minuten per student
besteden.
Vandaar het voorstel van de werk-

groep eksamenreglement, om beide ek-
samen vormen in het eksamenreglement
een kans te geven. Volgens het ontwerp
zou een eksaminator die geen mondeling
eksamen wil afnemen, daartoe een
aanvraag aan de Permanente Onder-
wijskommissie (Pok's) moeten richten.
Die Onderwijskommissie moet dan
vóór 30 november een advies aan de
eksamenkommissie formuleren (zie ook
kadertje). Volgens de memorie van
toelichting die bij het ontwerp-eksamen-
reglement is gevoegd, is de keuze van een
eksamen vorm "een onderwijskundige
vraag", maar kunnen er tevens "organi-
satorische aspecten" in het overleg be-
trokken worden.
En daar knelt natuurlijk het schoentje.

Vooral als je bedenkt dat het advies van
de Pok's aan de eksamenkommissies als
beslissingen gelden, tenzij de eksamen-
kommissie er vóór kerstmis anders over
oordeelt. Dat terwijl in die eksamen-
kommissies enkel de professoren zetelen,
precies zij die onder 'eksarnenlast' ge-
bukt gaan. Dat die eksamenkommissies
meer aandacht voor de organisatorische
aspekten dan wel voor de onderwijs-
kundige kant van de vraag zullen
hebben, ligt nogal voor de hand. En dan
staat de deur voor een veralgemening
van het schriftelijke eksamen wellicht
wagenwijd open.

~I<AFEETEORIEEN~

Frédéric Amant
Benoit Lannoo
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Stuc brengt eigen produktie

Met Hilde Wils in het
land van de Belofte
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Donderdag 21 december vertoont
het Stuc in de Vlaamse Leergangen
twee keer - om 20.30 u en om
23.00 u - de film 'Il bacio di Tosca'
van de Zwitser Daniël Schmidt.
Het is een dokumentaire uit 1984
over de 'Casa Verdi', een rusthuis
voor opera-sterren, dat nog door
Verdi is gesticht. De film registreert
hoe de bewoners (tussen 80 en 96
jaar oud) hun tijd doorbrengen met
het ophalen van herinneringen aan
hun glorietijd. Ze waren niet wei-
nig gevleid door de belangstelling
van de filmmakers en hebben dan
ook entoesiast meegewerkt. Ze
ensceneerden stukjes, probeerden
nog liederen en aria's te zingen en
haalden anekdotes op. Tegelijk
grotesk en ontroerend. Naar eigen
zeggen hebben de makers zelf nogal
wat afgejankt bij het maken van 'Il
bacio di Tosca', dus u bent gewaar-
schuwd. De film is uiteraard in het
Italiaans, maar met Franse onderti-
tels. 0

Meer dan een eeuw gele-
den schreef de Franse
auteur Villiers de l'Isle-

Adam Le Prétendant, een episch
drama van 5 à 6 uur met zowat 50
personages. Hilde Wils liet het
vertalen, haalde de voor haar
overbodige elementen eruit, meed
elke vorm van spektakel en redu-
ceerde de intrige. Wat overblijft in
haar regie is een stukje statisch
teater van hooguit een uur met 9
personages en een warrige plot. De
restanten van Wils' verstrekkende
ingrepen blijven mager. Ze zijn in
de loop van volgende week onder
de titel Morgane nog te zien in 't
Stuc.

beleven. "Action l", om het met Lady
Hamilton te zeggen. Niets van dit alles in
Hilde Wils' Morgane. Op zich is dat
uiteraard geen bezwaar. Het bezwaar is
wèl dat er weinig in de plaats komt. Wils
heeft de uitdaging aangenomen een
spektakelspel, overigens door Villiers
bedoeld als leesdrama en niet als toneel-
stuk, om te vormen tot teater waarin
amper bewogen wordt.

Binnen het eenvoudige, karige dekor
staan er altijd wel een paar akteurs te
niksen. Ze staan er gewoon, zijn aanwe-
zig, meer niet. Dat doet wel een beetje
artistiekerig aan, maar het heeft weinig
of geen funktie. Ten gepasten tijde
ontvriezen de akteurs, komen ze op-
nieuw tot leven: hun beurt om iets te
zeggen. Ze doen een stapje naar voren,
en hun blik, die zoëven nog op oneindig
stond, fikseert zich op het publiek of op
een tegenspeler. Het proceedee komt
over als een regisseurstruuk die niet
funktioneert.

Bovendien wordt het statische karak-
ter zelden opgeheven door een door-
leefde natuurlijke spreekstijl. Alleen
Marianne Boyer overtuigt met haar
vertolking van Lady Harnilton. Willem
Kwakkelstein als Sergius is ook aan-
vaardbaar, net als Ingeborg Lievens in de
rol van Morgane, die bij momenten toch
te schools speelt. De andere akteurs
komen niet veel aan bod en dat lijkt ons
alleen maar een goede zaak.
Eigenlijk funktioneert de intrige enkel
als een aanloop tot de konfrontatie
tussen de twee vrouwen. Hun kattigheid,
hun verbale handigheid, hun passionele
machtsstrijd is erg boeiend om volgen.
Alleen bij deze konfrontatie slaagt Wils
in haar opzet: het statische, strakke
doorbreken door de kracht en de zuiver-
heid van het woord.

Met het reduceren van de intrige is er
echter wat aan de hand. Het publiek
komt namelijk in de problemen: het
weet wel dat er sprake is van een
komplot, maar eer het uitgezocht heeft
wie met wie tegen wie samenspant, is het
stuk bijna voorbij. Bovendien is het
minimaliseren van het verhaal in een
episch drama een kontradiktio in termi-
nis. Met de intrige worden ook de
gevoelens gedeeltelijk weggeschrapt.
Het was Hilde Wils nochtans te doen om
het uitspelen van gevoelens als ambitie,
hartstocht en jaloezie.

Een regisseur slaagt niet in haar opzet.
De akteurs overtuigen evenmin. Blijft
Hilde Wils een eeuwige belofte?

Sigrid Bousset

Horizontul - 1. Kerstgebak 2. Mondelinge - Oude lengtemaat 3.
Straathoertje 4. Voorzetsel - Lid van de militaire politie - Dreumes
5. Hyperseksualiteit 6. Meisjesnaam - Heilige stier 7. Snurkt-
Paramilitaire organisatie 8. Komt in opstand 9. Muziekwerk -
Lichaamsvocht 10. Alle meubels verwijderen.

Vertfkal - 1. Kostganger 2. Tijdperk - IJl - Muzieknoot 3. Weten-
schap der radioaktiviteit 4. Wandel langzaam - Zilver 5. Moment -
Afstand 6. Onrijp 7. Stijfpap - Paramilitaire organisatie 8. Germaanse
natuurgeest - Onbeduidend 9. Gerechtvaardigd - Neon 10. Verzoeke
- Duitse stad.

Met Morgane bevinden we ons in het
Koninkrijk der 'Beide Siciliën' anno
1793. Morgane, hertogin van Polaestro,
beraamt een komplot tegen de koning en
de invloedrijke Lady Hamilton, die het
feitelijke bestuur van het rijk in handen
heeft. Morgane ontsnapt aan een moord-
poging van deze Lady en ontmoet
Sergius, rechtmatige afstammeling van
de koning van Sicilië, die gevangen zit.
Sergius en Morgane raken verliefd op
elkaar en willen samen een machtsgreep
plegen. Er is nog een derde vrouw in 't
spel: Sione, het nichtje van Morgane en
vroegere vriendin van Sergius. Zij heeft
besloten het klooster in te treden en
vertedert Sergius met een laatste af-
scheidszoen, een zoen die de hele
samenzwering op de helling zet.

Morgane is namelijk getuige van deze
zoen, die bovendien door de welspre-
kende Lady Hamilton in een ander
daglicht wordt gesteld. Lady Hamilton
koestert immers ook een liefde voor
Sergius, een liefde die helaas onbeant-
woord is gebleven. De passionele gedre-
venheid van beide vrouwen wint het op
hun ambitie. Morganes ongemotiveerde
jaloezie, gebaseerd op de denkbeelden
van een op haar beurt jaloerse Lady
Hamilton, vernietigt haar grootse, re-
belse plannen. "Ik zal me wreken op wat
ik bemind heb", zegt ze Sione, en:
"Jouw kus heeft ons doodvonnis gete-
kend". Morgane levert zichzelf en
Sergius uit aan de koning.
Het oorspronkelijke werk van Villiers
heeft de allures van een groots spektakel
met massascènes, hoofd- en nevenintri-
ges, komplotten en personages die elkaar
doodsteken. Kortom, er valt wat te

AGENDA&ADVALVAS
ten laatste op vrijdag-
avond tot 22.00 u

Hilde Wils over haar werk. I..

"Ik heb helemaal geen
ambitie als regisseur"

ilde Wils blijft vaste vrouw aan huis in het Stuc. Twee jaar
geleden werd haar daar de gelegenheid geboden een produktie
te maken. Judith, meteen haar regiedebuut, werd aarzelend door

pers en publiek onthaald. Vorigjaar kreeg ze door het Grand Tbeatre in
Groningen Heidevelden in handen gestopt, een toneeltekst van Albert
Blitz die er eigenlijk geen was. De regie van Wils was niet meer dan
'beloftevol'. En vorige week donderdag ging in het Stuc Morgane in
Belgische première. Noch de regisseur zelf noch het publiek waren
laaiend entoesiast over de opvoering. En hoewel Bilde Wils ook al niet
bijzonder entoesiast is over gesprekken aangaande haar regieprestaties,
ondernam Veto een poging tot.

jouw stuk gebeurt, worden ze toch wèl
een stuk materieel dekor.

Wils: «De personages zijn in de ruimte
geplaatst, en het is duidelijk dat ze bij
momenten niet deelnemen aan het
gebeuren.»

Veto: Wat doen ze op die momenten dan
in de ruimte?

Wils: «Aanwezig zijn. Toekijken. In
heel het stuk bekijkt iedereen iedereen,
luistert a~ en weet dus meer dan de
andere weet dat hij weet.» •

Veto: Dat brengt met zich mee, dat
'Morgane'; en dat was ook met 'Heide-
velden' het geval; nogal statisch over-
komt. Die akteurs staan daar vaak maar
te staan. En als ze praten, dan praten ze
niet tegen, maar naast elkaar:

Wils: «Dat statische was wel de bedoe--
!ing. Het ergert mij dat mensen zomaar
staan rond te springen op toneel. Als
iemand stilstaat, dan moet hij ook leven.
Dat is heel moeilijk. En als je dan spreekt
tegen iemand, dan is dat veel sterker dan
wanneer je op de scène loopt te ijsbe-
ren.»

«In toneel is het dikwijls ook zo, dat
een gelaatsuitdrukking voor een emotie
staat, en dat vind ik heel vies. Bepaalde
kodes mogen niet voor bepaalde gevoe-
lens staan»

Veto: Morgane is gebaseerd op Le
Prétendant van de negentiende-eeuwse
schrijver Villiers de l'Isle-Adam: Het is
niet de eerste keer dat je werkt met
epische teksten uit een andere tijd, een
andere kultuur. Bovendien is die schrij-
ver anno I989 volslagen' onbekend in
ons taalgebied Een dubbele uitdaging
lijkt ons dat.

Wils: «Ik heb nooit problemen gehad
met de tijd waarin de stukken die ik kies
zich afspelen. Een publiek weet evenmin
wie <Edipus precies was, of HamIet.
Bovendien zijn de gevoelens die vertolkt
worden universeel. De manier waarop
de gevoelens verwoord worden, uitge-
drukt worden in taal, is wel anders dan
nu.

beeld een gemaskerd bal, waarvoor ik
overigens, had ik het in mijn stuk willen
opnemen, veel meer mensen nodig rou
hebben gehad. Op het einde van het
oorspronkelijke stuk komt het volk ook
aangestormd, worden er deuren inge-
beukt en mensen neergestoken. Zulke
spektakulaire elementen heb ik eruit
gelaten. Bij Villiers verstevigen ze de
intrige en nemen ze veel tijd in beslag»

Veto: Je hebt de intrige gereduceerd ten
voordele van de gevoelens die er zijn als
passie, ambitie, jaloezie en haat. Kan je
intrige en dergelijke gevoelens in een
episch stuk wel loskoppelen van el-
kmlr?

Wils: «Die gevoelens vormen de essen-
tie, de hoofdlijn van het stuk. Voor
Villiers zelf gaat het stuk over twee
vrouwen, voor wie ambitie en. passie
naast elkaar staan en elkaar uiteindelijk
raken. Dat is ook wat ik heb willen
overbrengen.»

«Elk gevoel is natuurlijk ingebed in
een verhaal. Het is onmogelijk de intrige
volledig weg te denken en alleen de pure
gevoelens over te houden. Maar op zich
vind ik het verhaal niet zo belangrijk. En
daar komt nog bij dat je zo'n ingewik-
kelde intrige met zeven akteurs niet kunt
waarmaken op scène.»

Veto: Wanneer het enkel om die twee
vrouwen gaat, is de kans groot dat het
geheel nogal mager wordt. Wat is nog de
funktie van de andere personages die je
ten tonele voert? Ze lijken wel gedegra-
deerd tot een dekorelement.

Wils: «Ze vormen de achtergrond van
het gebeuren. In die zin zijn ze inderdaad
dekor, maar dan niet in de materiële zin
van het woord.»

L

Veto: Wat heb je dan met die taal
gedaan?

Wils: «Niets. Ik heb het stuk van Villiers
letterlijk laten vertalen en daar is verder
niet aan geraakt. Wèl heb ik een aantal
andere ingrepen gedaan. De voor mij
overbodige elementen heb ik eruit gela-
ten. Het stuk duurt in principe vijf à zes
uur en er komen vijftig personages in
voor. Mijn eerste versie duurde twee uur
en een half en daar is uiteindelijk amper
een uur van overgebleven.»

Veto: In die uiteindelijke versie zijn
maar twee personages echt uitgewerkt:
de twee vrouwen, Morgane en Lady
Hamilton. Hadden de andere personages
in jouw eerste versie méér diepgang?

Wils: «Nee. Zo is het ook bij Villiers.
Sergius bijvoorbeeld is ook in de oor-
spronkelijke tekst een schim die ver-
schijnt en verdwijnt en geen vorm heeft.
Hij is de speelbal die door de vrouwen
wordt gebruikt. Wat er bij Villiers wèl
meer inzit, zijn allerlei intriges die de plot
ingewikkelder maken. Zo is er bijvoor-

Veto: Hoe ga je met je akteurs om? Je
lijkt echt wel regisseursteater te brengen,
waarin jij het hoge woord voert en de
akteurs doen wat jij hen oplegt.

Wils: «Je kunt niet kijken en doen
tegelijkertijd. Daarom kun je de akteurs
niet zomaar hun zin laten doen. Er moet
een 'ekstem oog' zijn. Maar binnen die
marge hebben ze veel vrijheid. Het is dan
ook veeleer akteursteater.»

Veto: Heb je plannen voor de toekomst?
En wat als het Stuc je bijvoorbeeld geen
kansen meer zou willen geven om
stukken te regisseren?

Wils: «Ik heb geen plannen voor een
volgend stuk, geen lijst van dingen die ik
rou willen doen. Ik vind toneel plezant
om doen, maar ik heb helemaal geen
ambitie als regisseur. Als ik volgend jaar
een stuk lees dat ik graag op toneel zou
zien, dan spreek .k daar misschien wel
iemand voor aan..

Morgane: een statisch stuk dat een konfrontatie tussen 2 vroUWen wil
verbeelden.

Veto: Als depersonages stil blijven staan
en niks zeggen, zoals herhaaldelijk in

Sigrid Bousset
Johan Reyniers



echter uitgewezen dat bij goed begeleid
werken met Logo transferoptreedt, ook
wanneer daar niet ekspliciet op geoefend
wordt. De leerlingen die met Logo
hebben leren werken, gaan meestal ook
problemen die niets met Logo te maken
hebben denkvaardig te lij[
Om zo'n transfer te bekomen, volstaat

het echter niet de leerlingen in het wilde
weg te laten eksperimenteren met de
komputer. De leerlingen moeten de uit te
voeren opdracht eerst analyseren op
papier. Om een auto te tekenen op de
komputer moeten ze de verschillende
stadia van het programma in een boom-
diagram uitschrijven en daarna de in-
strukties voor de komputer afzonderlijk
noteren. Pas dan mogen ze die intikken
op de komputer en kunnen ze ontdekken
of ze fouten gemaakt hebben in hun
planning. Mogelijke fouten kunnen ze
dan zelf opzoeken en verbeteren. Op die
manier leren ze zelfstandig werken.
Hoewel er duidelijk positieve resultaten
kunnen verwacht worden van de invoe-
ring van de komputer in het lager
onderwijs, spreek je er beter niet in
algemeen optimistische termen over. De
reakties op de komputer verschillen
immers van leerling tot leerling. Leerlin-
gen die wel kreatief en intelligent zijn,
maar minder sterk zijn in planning en
formeel denken, hebben veel instruktie
nodig en worden daardoor ontmoedigd.
Zwakkere leerlingen zullen problemen
krijgen. Het gevaar voor een te vroege
selektie in het onderwijs is dan ook niet
denkbeeldig.
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wiskunde. Veel leerlingen staan echter
nogal fatalistisch tegenover deze vakken,
bij problemen haken ze vlug af Een
verklaring hiervoor zou zijn dat ze in de
lagere school niet hebben leren denken,
een euvel dat volgens het onderzoeks-
team voor een stuk kan verholpen
worden door er de komputer in te
voeren.

Het onderzoek verliep zeer intensief In
drie zesde klassen van het lager onder-
wijs werd het nivo van de leerlingen
gemeten. In twee ervan werkte men
gedurende zestig uur met Logo. De taal
werd aangeleerd en er werden een aantal
opdrachten met Logo uitgevoerd door
de leerlingen. In één klas gaven de
onderzoekers bijkomende rekenvraag-
stukken om de leerlingen te leren de
oplossingsstrategie die ze bij het pro-
grammeren gebruikten, ook op andere
gebieden toe te passen. Op het einde van
de werkperiode werden de vorderingen
van de leerlingen in de drie klassen
vergeleken. De leerlingen die met Logo
gewerkt hadden, bleken een aantal
denkvaardigheden ontwikkeld' te heb-
ben.
Die vaardigheden zijn niet gering. De

leerlingen zouden een oplossingsweg
voor een probleem leren plannen, een
probleem leren opsplitsen in deelproble-
men, het visueel leren voorstellen en de
oplossing ervan leren kontroleren. Deze
vaardigheden zijn nogal zinloos als ze
alleen optreden bij het gebruik van
Logo, en niet ook bij het oplossen van
andere problemen. Het onderzoek heeft

Op het eerste gezicht wel: de stad krijgt
haar subsidies en de KU Leuven kan
grote en hopelijk interessante tentoon-
stellingen brengen. Het is de bedoeling
dat beide instellingen niet te veel moeten
investeren in hun prestige-projekten:
daarvoor zullen - naast de subsidies -
toegangsgelden, verkoop van katalogi en
sponsoring moeten volstaan.
Maar wanneer besteedt de universiteit

eens zoveel aandacht aan het Stuc? Daar
wordt al jaren gevraagd om nieuwe en
grotere zalen. Niet alleen zullen de
gebouwen waar het Stuc nu gevestigd is
op korte termijn afgebroken worden,
bovendien zijn de zalen die men nu moet
gebruiken totaal ontoereikend. Ze zijn te
.klein voor het publiek (slechts tweehon-
derd plaatsen), wat het Stuc belet om
gemakkelijker uit hun kosten te komen.
En ook voor spelers en technici zijn de te
kleine podia geen pretje.
Het Stuc werd weliswaar betrokken

bij de gesprekken tussen de stad en de
universiteit, maar merkte al snel dat de
situatie er niet op zolf'verbeteren bij een
eventuele verhuis naar de Brusselse-
straat. Niet alleen zou de toneelzaal niet
groter worden dan de huidige, er was
ook geen plaats voor een aparte filmzaal.
Laat staan dat er kon gedacht worden
aan repetitieruimten of lokalen die
verhuurd kunnen worden.
Het is overigens de vraag in hoeverre

het de KU Leuven ernst was toen ze het
Stuc in de diskussies betrok. De universi-
teit is al lang op zoek naar tentoonstel-
lingsruimte, en bovendien is het niet
duidelijk hoe de stad zich samenwerking
met het Stuc voorstelde. En van haar
kant was ook het Stuc niet bijster

Komputers in de lager!

Op het altaarvan de klas
chool

moeten de leerlingen die zelf opzoeken
en verbeteren. Op die manier leren ze
denken over het programmeren, wat
volgens Papert een enorme vooruitgang
in het onderwijs betekent.

Fataal
Papert kan wel gelijk hebben, maar door
Logo te gebruiken gaan de leerlingen
echter wel alleen nadenken over het
procedureel denken. Hoe men associa-
tief of intuïtief denkt, komen ze door
Logo te gebruiken nooit te weten.
Onderwijs in de lagere school waarin
Logo Centraal staat, dreigt daardoor heel
weinig kunstenaars of filosofen te zullen
voortbrengen. Over het algemeen is men
het daarom ook eens dat Logo alleen kan
ingevoerd worden 1UUISt andere werk-
vormen, bijvoorbeeld de kreatieve om-
gang met tekeningen, teksten en mu-
ziek.
In de Verenigde Staten is Logo in vele

scholen tot in -de kleuterklas door-
gedrongen. De apparatuur wordt vaak
gratis of tegen een laag prijsje geleverd
door de grote komputerbedrijven. Leer-
lingen die de komputer reeds vroeg
gebruiken op school, worden immers
'computer-minded'. Ze zullen later open

staan voor nieuwe toepassingen van de
komputer, thuis en op het werk. Een
investering in scholen is voor komputer-
firma's daarom ook een verzekering
voor de toekomst. Hun produkt zal
steeds meer terrein veroveren in het
maatschappelijke leven. Professor De
Corte noemt het toenemend gebruik van
de komputer een "niet te stuiten" proces.
Hij vindt wel dat de komputer "niet op
een altaar moet geplaatst worden in de
klas". Het gebruik van de komputer in
het onderwijs moet goed begeleid wor-
den, onder andere door wetenschappe-
lijk onderzoek zoals dat naar de invloed
van komputerervaring op het leren
denken.

Het uitgangspunt van dat onderzoek
was de gedachte dat met het probleem-
oplossen in het onderwijs zo vroeg
mogelijk moet begonnen worden. Vol-
gens De Corte beginnen de leerlingen
met een te laag nivo aan het sekundair
onderwijs. Ze denken meestal dat intelli-
gentie iets is dat men al of niet bezit,
terwijl het onder begeleiding ontwikkeld
kan worden. Traditioneel werd om het
redeneervermogen te ontwikkele~ het
Latijn aangeleerd, maar geleidelijk werd
die rol overgenomen door de moderne

Het onderzoek was in handen van het
onderzoekscentrum voor onderwijsleer-
processen, een onderzoekseenheid bin-
nen de afdeling Didaktiek van het
departement Pedagogische wetenschap-
pen. Het centrum, dat onder leiding staat
van professor Erik De Corte en doctor
Lieven Verschaffel, verricht empirisch
onderzoek in basisscholen. De bedoeling
is bij te dragen ~ot een beter ~hool- Een KUL-tuurcentrum
systeem. De leerlingen moeten 10 staat
gesteld worden de werking en het nut te. de Bn I . ,
begrijpen van de metoden die ze aan- In e russesestraatt
wenden om problemen op te lossen. Er
wordt gewerkt aan onderzoek over
oplossingsprocessen bij rekenvraagstuk-
ken, sinds het begin van dit jaar aan een
projekt over rekenproblemen bij mi-
grantenkinderen, aan de rol van de
komputer als hulpmiddel voor de leraar
en aan de invloed van komputerervaring
op het leren denken.

Kreatief
Traditioneel wordt de komputer weinig
verantwoord gebruikt in het onderwijs.
Het instrument leent zich immers ge-
makkelijk tot 'drill and practice' oefenin-
gen, waarbij de leerlingen niet moeten
nadenken over de metode die ze aan-
wenden om tot een oplossing te komen.
Fouten worden verbeterd door de kom-
puter en de oefening wordt herhaald tot
de leerling 'spontaan' het antwoord
geeft. Waarom een antwoord fout is,
komt men nooit te weten. Dergelijke
programma's worden meestal geschre-
ven door informatici die weinig kennis
hebben van pedagogie. Het resultaat is
nefast. De leerlingen kunnen op een
aantal problemen spontaan een ant-
woord vinden, maar zijn niet in staat
nieuwe of moeilijkere problemen aan te
pakken.
Eén van de eersten om te reageren

tegen dergelijke gebruiken was Seymour
Papert, een ekspert op het gebied van
artificiële intelligentie. Met het oog op
een spontane denkontwikkeling via de
komputer, ontwikkelde hij de program-
meertaal Logo. Die taal kan gemakkelijk
door kinderen geleerd worden, bijvoor-
beeld om tekeningen te maken. Een
aantal eenvoudige instrukties om een
figuur te tekenen worden op de kompu-
ter ingetikt en in het geheugen opgesla-
gen met de simpele opdracht leerfiguur.
Daarna kan defiguur opgeroepen wor-
den met het kommando figuur. Met
verschillende figuren kan dan een teke-
ning worden samengesteld. Als er een
fout gemaakt is in het programma,

Een tiental jaar geleden maak-
te men in scholen nog ruzie
over de vraag of de leerlingen

wel of niet een rekenmachientje
mochten gebruiken. Ondertussen
werd in de Verenigde Staten de
komputer inde kleuterklas geïntro-
duceerd. Ook hier begon men, op
middelbare scholen weliswaar, de
komputer te gebruiken. Begrijpe-
lijk, want dat instrument wordt
nogal eens beschouwd als de zalig-
maker van de toekomst. Tegen-
woordig praat men ook hier over
het gebruik van de komputer in het
lager onderwijs, maar voor het
rover komt moet er onderzoek
gebeuren. Dat gebeurde onder
andere in Leuven.

Wedstrijd
Niet alleen Germania organiseert lite-
raire wedstrijden. Ook Hans Devroes
Werkgroep Literatuur heeft er een. Je
kunt essays (tot zes bladzijden) schrijven,
of kortverhaaltjes (maksimum 2 bladzij-
den) pennen. Daarmee kun je 10.000,
5000 of 3000 baarden verdienen. Op je
kopij zetje een kenspreuk, dieje herhaalt
op een gesloten omslag waarin je ware
identiteit verscholen zit. Enje doet Hans
ook nog drie postzegels van 13 frank
kado. Insturen voor 25 december naar
'Wei', Kapucijnenvoer 67/15.

Koen Hendrickx

Denkoefeningen en
oude beenderen
Het ziet er naar uit dat de

KV Leuven haar kultuur-
aanbod gevoelig zal op-

drijven. Er wordt namelijk druk
met de stad Leuven onderhandeld
over de oprichting van een kultu-
reel centrum in het Augustinessen-
klooster in de Brusselsestraat. Dat
gebouw wordt nog gerestaureerd,
maar vanaf 1 januari 1991 wil
men er grote tentoonstellingen
organiseren. Dit is niet naar de zin
van de Jeugdraad, die in Leuven
tachtig jeugdverenigingen over-
koepelt. Reeds in 1979 is immers
aan de Jeugdraad beloofd dat zij in
een vleugel van het klooster zou
ondergebracht worden. Nu zet het
schepenkollege alles op de helling,
ten voordele van de universiteit.

De plannen voor een kultureel centrum
in Leuven komen tegemoet aan de
ambities van twee partijen. De universi-
teit heeft nu natuurlijk wel plaats voor
tentoonstellingen, maar met het klooster

zou zij maandenlang over een grote
ruimte kunnen beschikken. Wat voor
tentoonstellingen daar precies georgani-
seerd zouden worden, is nog niet be-
kend. Wel staat het vast dat het om grote,
prestigieuze aktiviteiten zou gaan.
Van haar kant kan of wil de stad geen

eigen kultuurprogrammatie van die om-
vang realiseren. En dat heeft natuurlijk
zijn weerslag op de subsidies die toege-
kend worden door het Ministerie van
Kultuur. De aktiviteiten die voor subsi-
die in aanmerking komen worden name-
lijk door een puntensysteem ingedeeld in
een A-, B- en C-kategorie. De A-
kategorie wordt het hoogst betoelaagd,
maar de stad ziet zichzelf niet in staat om
op eigen krachten dergelijke aktiviteiten
te organiseren.

Sub
De gesprekken tussen stad en unief zijn
nog niet helemaal rond, maar het
akkoord is al in grote lijnen bekend.
Beide partijen zullen samen tentoonstel-
lingen organiseren. De KUL moet geen
huur betalen, maar zorgt ~el voor
personeel en omkadering. Iedereen blij?

Wie krijgt van de Kerstman het Augustinessenklooster: de KU Leuven of de Leuvense Jeugdraad?
, . , ,(Foto Geert Borgers)

entoesiast om gevestigd te worden in één
huis met allerlei andere vormen van
kultuuraanbod. Het Stuc vreesde zo aan
identiteit in te boeten. Er wordt in de Van
Evenstraat dan ook niet bepaald ge-
treurd omdat het zaakje niet is doorge-
gaan. Wel is het tekenend voor de
houding van de KU Leuven tegenover
'haar' kuJtuurtempel. Het Stuc, dat toch
internationale erkenning geniet als een
centrum waar de nieuwste ontwikkelin-
gen op teater- en dansgebied aan bod
komen, wordt door de universiteit nog
altijd stiefmoederlijk behandeld.

Argus
De besprekingen worden wel met argus-
ogen gevolgd door de Jeugdraad van
Leuven, die de jeugdverenigingen van de
stad overkoepelt. Want die is ook al
jaren op zoek naar een gebouw. Daar
zou al wat met de jeugdwerking te
maken heeft, gevestigd worden. Niet
alleen de jeugddienst (administratie),
maar ook de materiaal-uitleendienst, een
vergaderlokaal voor de jeugdverenigin-
gen en een ruimte voor kultuuraktivitei-
ten zouden zo op één plaats gecentrali-
seerd kunnen worden. Dat zou een
belangrijke impuls zijn voor het jeugd-
werk. In 1987 besliste de gemeenteraad
dat de Jeugdraad in de linkervleugel van
het Augustinessenklooster terecht kon.
Maar de besprekingen met de universi-
teit kunnen alles op de helling zetten,
vreest Jeugdraad-voorzitter Wout De
Roeck.
De schepen van Kultuur Carl De

Vlieshad het over "denkoefeningen" om
aan het klooster een andere bestemming
te geven. De stad zou liever de universi-
teit bedienen dan aan de eigen jeugd te
denken, luidt de beschuldiging.
Zowel De Vlies als Jeugd-schepen

Staf Nieuwling.spreken dat tegen. Be-
loofd is beloofd, op de in 1987 genomen
beslissing komt de gemeenteraad niet
terug. De Jeugdraad krijgt dus' voor
1992 de beschikking over een gebouw,
en dat zal normaal gezien het Augusti-
nessenklooster zijn. Maar hoeveel ruim-
te zal zij in dat klooster toebedeeld
krijgen? Het zou trouwens nog kunnen
dat er een andere 'oplossing' voor de
Jeugdraad gevonden wordt, en dan
kunnen al die plannen van stad en unief
toch doorgaan. Het is dus zaak voor
beide partijen om een alternatief te
vinden. Zo is er gedacht aan twee huizen
in de Brusselsestraat, waarvan er één aan
de stad en één aan de universiteit
toebehoorde. Dat is uiteindelijk niet
doorgegaan. Volgens De Roeck omdat
de universiteit weigerde het huis af te
staan. Dat zou bestemd zijn voor een
archeologisch museum, wat De Roeck
een beetje larmoyant doet besluiten dat
fossielen blijkbaar belangrijker zijn dan
de eigen jeugd.

Luc Janssens
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liever dat Vlamingen of zelfs tweetaligen
een handje komen toesteken. Wel, deze
week is de eerste Vlaamse vrijwilliger
zich komen aanmelden»

Veto: Hoe kunt u dan rondleidingen in
het Nederlands garanderen?

Ryssack: «Voor de geleide bezoeken
kunnen we beschikken over stadsgidsen.
We hebben hen daarvoor speciaal een
opleiding gegeven. Gaat het om een
kennerspubliek, dan vangt één van de
medewerkers hen wel op, voor uitleg in
het Nederlands doe ik dat desnoods
zelf.»

Veto: Krijgt het BCB medewerking van
de uitgeverijen?

Ryssack: «Bij de Franstalige uitgeve-
rijen geeft dat geen enkel probleem. De
Nederlandstalige uitgeverijen lijken een
stuk moeilijker te overtuigen, alsof zij in
twijfel trekken dat het BCB ernstig bezig
is met strips. Nochtans vragen wij slechts
twee eksemplaren van elk album dat ze
publiceren: één voor de biblioteek en
één reserve-eksemplaar.»

«Verder doen we op..hen beroep voor
het stofferen van de leeszaal. De betrok-
ken uitgeverijen bezorgen ons hun nieu-
we titels en vervangen versleten of
beschadigde albums. Gelukkig voor ons
zien de uitgeverijen - vooral de Fransta-
lige dan toch - het belang in van zo'n
aanwezigheidspolitiek.»

Veto: Hoe wordt de biblioteek opge-
vat?

Ryssack, direkteur Belgische Centrum van het Beeldverhaal

Vlaanderen blijft achter
Iets meer dan twee maanden geleden opende het Belgische Centrum

van het Beeldverhaal (BCB) haar deuren. Deze opening kreeg heel
wat weerklank inde pers, de Morgen pakte uit met acht pagina's over

dit museum. Dat is vooral te verklaren door het eksklusieve dekor van
het 'Warenhuis Waucquez', gelegen in de Zandstraat te Brussel. Het huis,
een door architekt Viktor Horta ontworpen parel van Art Nouveau-
architektuur, is op zichzelf reeds een museum waard. Het medium strip
spreekt het grote publiek erg aan, en zo zag deze 'negende kunst' via het
Centrum zijn adelbrieven als het ware in een tastbare realiteit omgezet.
De Vlaamse direkteur - er is er ook een Franstalige - van het BCB, Eddy
Ryssack, leidde de Vetoploeg drie uur lang rond en vertelde intussen over
problemen en frustraties, ambities en toekomstperspektieven van het
Centrum.
Veto: Het Centrum is nu ongeveer twee
maanden in werking, tijd voor een eerste
evaluatie. Is de respons van het publiek
evenredig met de massale persbelang-
stelling ?»

Ryssack: «De opkomst van het publiek
is erg groot. We hebben dagelijks vier à
vijfhonderd bezoekers, vooral uit scho-
len. Architektonisch is het gebouw erg
interessant. Er komen geregeld klassen
van technische scholen een namiddag
tekenen en naar de konstruktie kijken.
De strips zorgen ervoor dat geen enkele
scholier zich op de schooluitstap ver-
veelt. In het weekend halen we pieken
van duizend belangstellenden, vooral
gezinnen met kinderen. Na een kwar-
tiertje worden de kinderen afgezet in de
leeszaal, terwijl de ouders rustig kunnen
rondkijken en nadien een pint je drinken
in het kafee. Misschien is de belangstel-
ling in het weekend wel té overweldi-
gend. Het wordt immers moeilijk om
rustig rond te kijken, en bovendien
hebben we eigenlijk te weinig personeel
om toezicht te houden»

Veto: U besteedt zelf veel aandacht aan
de architektuur. Er komen blijkbaar ook
een aantal bezoekers speciaal naar het
Waucquez-huis kijken. Bent u daar
gelukkig mee of vindt u dat hier enkel
stripliefhebbers mogen komen?

Ryssack: «Ik hoop dat u een grapje
maakt, anders zou ik me beledigd
voelen. Nee serieus, het Centrum beoogt
in feite een samengaan tussen de archi-
tektuur en het beeldverhaal. Je zou
kunnen zeggen dat hier zowel het
'Waucquez-museum' als het BCB geves-
tigd zijn. Wij hebben hier trouwens een
permanente tentoonstelling over Viktor
Horta. Er is een boekje over de restaura-
tie van het gebouw, en de boekhandel is
zowel gewijd aan het beeldverhaal als
aan de architektuur. Wij zijn heel
gelukkig met dit gebouw, het is een
droom voor elke museumkonservator,»

Veto: -De naam 'Belgisch Centrum van
het Beeldverhaal/Centre Beige de la
bande dessinée', kwam nogal onver-
wacht. Iedereen sprak reeds een tijdje
over het stripmuseum; wat toch heel wat
sympatieker klinkt.»

Ryssack: «Wij hebben de naam zeer
bewust gekozen. De term 'Belgisch' geeft
aan dat wij bewust een nationaal cen-
trum zijn. Hoewel het initiatief en de
stuwkracht vooral van Franstalige kant
komt en het stripgebeuren in België
overwegend een Franstalige aangelegen-
heid is, hebben we toch voor een
nationaal centrum gekozen. Het heeft
immers geen zin om een Waals, een
Brussels en een Vlaams centrum op te
richten. Vele striptekenaars werken voor
uitgeverijen uit de drie landsgedeelten.
Daarbij komt dat het museum van de
strip slechts een onderdeel van het
centrum is. We hebben ook een studie-
biblioteek, een leeszaal en een boek-
handel.»

«Tenslotte is er het element 'beeldver-
haal'. Wij vinden dat het beeldverhaal
een serieuze zaak is. Niet dat er geen
humor bij te pas komt, integendeel, maar
het is zeker niet enkel een zaak voor
kinderen, het is een volwaardige kunst-
tak. Aan de werking van het Centrum zit
ook een aspekt van aktievoeren : wij
ijveren voor de erkenning van het
beeldverhaal als een volwassen me-
dium.»

Veto: Er is een toegangsprijs voor zowat
eik onderdeel ~'anhet BCB. Vreest u niet
dat dit mogelijke bezoekers afschrikt?

Ryssack: «Toch niet. Men loopt het
Centrum niet zomaar even binnen en
buiten, een bezoek is veeleer een namid-
dag of een dagje uit. Dan is een
toegangsticket van tachtig frank dat ook
toegang geeft tot de leeszaal, helemaal
niet duur. Ga voor dat geld maar eens
naar de film. Wij zouden graag gratis
zijn, maar we zijn verplicht om inkom te
vragen. We moeten immers voor een
derde eigen inkomsten hebben»

Veto: Eigen inkomsten? Wordt het
Centrum dan niet volledig door de
gemeenschap gesubsidieerd, zoals elk
museum of kultureel centrum?

Ryssack: «Was het maar waar. Om
rond te komen hebben we jaarlijks
zowat 36 miljoen nodig. Eén derde
daarvan neemt de overheid voor haar
rekening. Een tweede derde van de
inkomsten moet komen van de uitbating
van het Centrum: entreegelden, uitbeste-
den van de gespecialiseerde winkel en
het kafee-restaurant. Gezien het huidige
sukses van het BCB, zullen we dat
probleemloos halen. Het komt erop aan
in de toekomst de interesse van het
publiek regelmatig aan te wakkeren,
onder andere door regelmatige tentoon-
stellingen. Het laatste derde moeten we
halen uit sponsoring, een moeilijke
faktor, want sponsors engageren zich
dikwijls maar voor een relatief korte
periode.»

«Het grootste probleem vormt echter
de bijdrage van de Vlaamse gemeen-
schap. Tot nu toe hebben we nog geen
frank ontvangen. Zo is een fatsoenlijke
werking uiteraard onmogelijk. Maar als
je in de pers je beklag maakt, hangen ze
's anderendaags aan de lijn om te vragen
of je dat zonodig moest zeggen, en zo
krijg je op die ministeries natuurlijk een
kwalijke reputatie.»

Veto: Het is misschien een kwestie van
mentaliteit ?

Ryssack: «Waarschijnlijk is de Vlaming
minder strip-minded, en is het geen
toeval dat Openbare Werken het Wauc-
quez-huis aankocht onder minister Ol i-
vier. Verschillende franstalige eksellen-
ties brachten reeds een privee-bezoekje
aan het BCB, en sommigen komen er
openlijk voor uit stripfan te zijn. Ooit al
zoiets gehoord van een Vlaamse minis-
ter?»
Veto: Een bijkomstig probleem is dat de
inrichting van het Centrum nog lang niet
achter de rug is.

Ryssack: «Er komt inderdaad nog een
kleinere audio-visuele sektor met ar-
chiefmateriaal op video, en er wordt een
tekenfilmstudio verkleind nagebouwd.
Die afdelingen zijn voorzien voor mei
1990. Dan zou ook een deel van de
permanente tentoonstelling met werk
van oude en nieuwe striptekenaars klaar
moeten zijn. Dat wordt het enige onder-
deel van het Centrum dat het etiket
'museum' verdient, voor de rest willen
we een dynamischer imago. Momenteel
zouden we met de uitbouw van de
tentoonstelling moeten beginnen, maar
we kunnen niet verder omdat er geen
geld is om de leveranciers te betalen»

Veto: Er loopt wel wat mis met de
talenkennis van de vrijwilligers. Het
BCB geeft niet bepaald een tweetalige,
laat staan een Nederlandsvriendelijke
indruk.

Ryssack: (Je mag dat allemaal niet zo
dramatiseren. Wij zullen zeker geen
vrijwilliger de deur wijzen omdat die
geen Nederlands kent. Wij vragen niet

HET STRIPMUSEUM - "De kinderen worden afgezet in de leeszaal de
ouders gaan in het kafee een pintje drinken: " (Foto Hendrik Delagrange)

teraard. Momenteel is het zo druk dat we
er nauwelijks in slagen de nieuwe
publikaties op te nemen in het be-
stand.»

overmaken. Alleszins zijn we zeker niet
van plan geld uit te geven aan dure
antieke albums: enerzijds hebben we
daar het geld niet voor, anderzijds
vinden we dat het onze taak niet is die
markt nog wat ekstra te stimuleren»

«Dat geldt trouwens ook voor het
aanschafTen van originele teken platen.
Wij hebben overigens al wat we ten-
toonstellen in bruikleen, we beheren het
als het ware voor de auteurs»

(MK/ML)

Het BCB huist in de Brusselse Zand-
straat 20, in het hartje van Brussel Het is
dagelijks geopend van /0 tot /8 uur,
behalve op maandag.

Ryssack: «Het BCB heeft zich tot doel
gesteld een volledige verzameling aan te
leggen van alle Belgische strips, met
bovendien een brede keuze uit de
belangrijkste van andere landen. Het
gaat eigenlijk om een studiebiblioteek.
Buiten de albums kunnen hier ook
tijdschriften en naslagwerken geraad-
pleegd worden. Daarom is ze ook maar
toegankelijk vanaf 16 jaar. Met zijn
20.000 titels bezit het Centrum trouwens
de grootste stripbiblioteek ter wereld.
Heel het bestand van de biblioteek werd
geïnformatiseerd, een monnikenwerk ui-

Veto: Zijn er fondsen voorzien om de
biblioteek uit te breiden?

Ryssack: «Eigenlijk niet. Sommige na-
slagwerken of katalogi moeten we na-
tuurlijk wel kopen, maar dat zijn dan
algemene onkosten. De biblioteek be-
staat feitelijk grotendeels uit giften:
mensen die gewoon afstand doen van
hun verzameling of die na zovele jaren
hun belangstelling wat kwijt zijn. We
hebben zelfs afspraken met enkele be-
langrijke verzamelaars, die vroeg of laat
hun verzameling aan het BCB zullen

ZUIVERE KOFFIE - Dinsdag 12december legde een
delegatie van l l.I l.l l-studenten en Oxfam- Wereld-
winkel Leuven een petitie van meer dan 2600 handteke-
ningen voor aan rektor Dillemans. Onderwerp van de
petitie: de KUL wordt gevraagd haar koffie voortaan af
te nemen van Oxfam- Wereldwinkel De prijs mag dan
wel iets hoger liggen, maar daar staat tegenover dat de
producenten op die wijze beter betaald worden.

De aktie is uiteraard symbolisch bedoeld Beide
organisaties hebben het beginsel 'rechtvaardige grond-
stoffenprijzen' hoog in het vaandel staan.. Wie klaagt dat
'Wereldwinkelkoffie' duurder is dan de vertrouwde
merken, moet wel bedenken dat het neo-liberale Europa
de marktwetten moeiteloos opzijschuift als dat in haar
kraam past. De landbouwlobby heeft immers de Derde
Wereld als één van haar grootste slachtoffers.
Onze rektor zei alle sympatie voor de aktie te hebben

en ging in het gesprek de makro-politieke kontekst niet
uit de weg. Nu Oost en West aan ontspanning toe zijn, ligt

een vermindering van de uitgaven voor Defensie voor de
hand Het geld dat dan vrij komt zullen de westerse
landen bij voorrang moelen aanwenden om de nieuwe
Oost-Europese demokratieën te steunen, maar ook de
ontwikkelingslanden zullen op termijn hun voordeel
kunnen doen met de Oost-West-ontspanning.
Allemaal heel mooi, maar kan de KU Leuven niet

alvast het goede voorbeeld geven? Daaromtrent kon
Dillemans zich tot niets verbinden: Uiteindelijk beslissen
de verschillende cirkuits (Alma; Faculty Club, de
restaurants van het Universitair Ziekenhuis, de fakultei-
ten en departementen) zelfstandig over wal ze aan-
kopen.

De aktie voerders hebben dan ook meer kans op
onmiddellijk sukses als ze zich richten tot zowat alle
sekretaressen in de KUL, die daar in de praktijk voor
instaan. Maar Dillemans besefte wel dat zoiets niet erg
praktisch is en beloofde zijn invloed aan te wenden, zoals
dat heet. (U)
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Raul Gomez: "Man, it's just big Jun here in Isol:"

Waar halen ze het?

(Foto Geert Borgers)

"Isol is nog iets meer
dan pingpongtafels"
Injanuari van dit jaar zag het er even naar uit dat de bar van de
Internationa:Je Studentenorganisatie (Isoi), gelegen tegenover het
Stuc, gesloten zou worden. Na klachten over nachtlawaai kwam er

een dreigende brief van de akademische overheid waarin Isol "een laatste
kans" kreeg om "de nodige maatregelen te treffen." De problemen lijken
ondertussen de wereld uit en de studenten van Isol hebben hopen
plannen voor- het nieuwe jaar. Toch blijft er wantrouwen hangen ten
opzichte van de universiteit. Met de incidenten van januari in het
achterhoofd wordt in Isol zelfs openlijk de vraag gesteld of de
KV Leuven eigenlijk wel een centrum voor buitenlandse studenten,
wals Isol dat nu is, wil. Veto sprak over de werking en de problemen van
Isol met Raul Gomez (Bolivië), Athanase Ndikumako (Burundië) en
Sanju Grover (India), alle drie lid van het Executive Committee van
Isol.
Het vreemde aan de problemen van
begin dit jaar is dat ze eigenlijk voor een
belangrijk deel in het leven geroepen zijn
door Hugo Cammaer, direkteur van
Home Vesalius en lid van de Raad van
Bestuur van de vzw lsol. De lsolbar ligt
aan de achterkant van Home Vesalius.
Cammaer had blijkbaar last van lawaai
en vond er niets beters op dan met een
petitie langs te gaan bij de studenten van
Vesalius. Daarop zijn er op de Dienst
Studentenvoorzieningen 17 klachten
over nachtlawaai binnengelopen.

Doek
Na een dreigende brief van direkteur
Studentenvoorzieningen Jan De Vuyst
werd er besloten de bar voortaan om
02.00 u te sluiten. Na 22.00 u zou er
geen lawaai meer zijn. De Vuyst wilde
ook dat enkel nog studenten van de
KU Leuven in de bar werden toegelaten,
maar daarover was men het in Isol en op
Sociale Raad grondig oneens.

Ndikumako: «De problemen van verle-
den jaar werden veroorzaakt door en-
kele i~dividuen, niet door de groep van
de niet-studenten. We hebben die perso-
nen dus buiten de Isollokalen gehouden.
Voor zover ik weet zijn er daarna geen
moeilijkheden meer geweest. Dit jaar
zullen er geen trouwens geen feesties
meer zijn tijdens de eksamens, en de bar
zal om 24.00 u sluiten. Het echte
probleem ligt volgens mij echter ergens
anders, onder andere bij little man
Cammaer. Hij is eigenlijk tegen Isol op
zich, hij wil het centrum gewoon sluiten.
De redenen daarvoor ken ik niet, maar
het blijkt wel duidelijk uit zijn houding
tegenover Isol.»
Grover: «Als ons ontmoetingslokaal
gesloten zou worden, mogen ze van mij
meteen heel Isol opdoeken. Wanneer je
als buitenlandse student hier toekomt, ga
je automatisch kontakten leggen met
landgenoten, maar daarbij blijft het. De
Indiërs sluiten zich in hun eigen groep
op, de Bolivianen doen dat, de Amerika-
nen enzovoorts. Alleen hier in lsol kanje
als buitenlander terecht om uitgebreide
kontakten te leggen met andere nationa-
liteiten,»

<Je kan het belang van Isol voor de
opvang van buitenlandse studenten
moeilijk overschatten. Onze bar is dan
ook veel meer dan louter een drankgele-
genheid. Er zijn twee pingpong-tafels, je
kan er schaken, we hebben Vlaamse,
Engelse en Franse kranten en tijdschrif-
ten. lsol is voor veel buitenlanders een
onvervangbaar onderdeel van Leuven»

Ndikumako: «Omdat IsoI zo belangrijk
voor ons is, vinden wij dan ook dat we
gekontakteerd moeten worden wanneer
er problemen zijn. In het verleden is dat
veel te weinig gebeurd. Je kan alleen
goede oplossingen vinden voor Isol
wanneer de leden van lsol zelf erbij
betrokken zijn»
Dat er met de studenten van IsoI soms
weinig rekening werd gehouden, lag
zeker ook ten dele aan henzelf De
dagelijkse leiding van 1s01 is normaal
gezien in handen van een zeshoofdig
Executive Committee dat elk jaar geko-
zen wordt door de Algemene Vergade-
ring van de leden. Voor het eerst in zes
jaar is die procedure dit akademiejaar
opnieuw gevolgd. Vroeger benoemde
het Commütee min of meer zichzelf

Bont
Zoals het er nu Uitziet, wordt het
dagelijks bestuur verwrgd door een bont
internationaal gezelschap: zowat alle
werelddelen zijn vertegenwoordigd. De
voorzitter is een Amerikaan, en verder
zit er iemand in van de Filippijnen,
Honduras, Bolivië, Burundi en India.
Vanafvolgend jaar zou men er nog graag
een Belgische student bij willen.

Gomez: «Het eerste doel van Isol blijft
de kontakten tussen buitenlandse stu-
denten onderling en tussen buitenlanders
en Belgen te bevorderen. Iedereen die
dat wil, kan lid worden van lsol, dus
zowel buitenlandse als Belgischestuden-
ten. Eén van de grootste obstakels om
meer kontakten te leggen is natuurlijk de
taal. Daarom organiseren we taalkursus-
sen voor de geïnteresseerden, maar in
Isol spreken we meestal Engels of
Frans .»
«Voor de rest bestaat ons aanbod

voornamelijk uit ontspanningsaktivitei-

ten. We trekken regelmatig voor een dag
naar één of andere stad in Belgiëof in één
van de buurlanden. Binnenkort gaan we
naar Luxemburg, Keulen en Bonn. Elk
jaar maken we tijdens de zomervakantie
ook een grote trip naar het buitenland.
Verleden jaar was dat naar Rome, dit
jaar gaan we waarschijnlijk naar Athene.
In de loop van het akademiejaar worden
er films geprogrammeerd, de verschil-
lende nationale groepen organiseren
feestjes, in februari is er een national
costumes party, enzovoorts. Man, it's just
big Jun here in Isol»

Het is opmerkelijk dat lsol zich de laatste
twee jaar vooral met ontspanningsakti-
viteiten bezighoudt. Voor het laatste dat
daarbuiten viel, moeten we terug naar
het akademiejaar 1987-88. Samen met
Sociale Raad werd er toen rond racisme
gewerkt. Er werd een lijst opgesteld van
kafees en diskoteken waar vreemdelin-

ZOEKERTJES - Verloren: bordeauleren sleutelzakje
(F. Lintstr. - Vesaliusstr. - Tiensestr.).
Help! ~ 56.84.37 of Begijnhof 43 (A.
Troch) B.o.t.k.
- Te koop: elektronische typmachine
Olivetti Compact 70. Nauwelijks ge-
bruikt! Inlichtingen: 'fI!> 28.31.70 (over-
dag) of 26.15.42 ('S avonds).
- Fakbar 'de Shrink' is te huur voor
privee-fuiven op vrijdag en zaterdag.
Info: Tiensestr. U5A, m 28.60.78.

- Wie neemt mij mee? Genk-Leuven,
vrijdag en zondag, Z.w. R. Kiebooms,
'fI!> 011/35.16.58.
- Woensdag 6 december. Thier. Je
droeg een strak rokje met brede riem, je
hebt bruin krullend haar en een onge-
looflijk mooie lach... I'm desperately
seeking you. Koen B., Tervuursevest
103.
- Braaf bazinnetje zoekt stoute fiets
terug. Groene fiets ging er maandag 4
december zonder enige waarsohuwing
vandoor. Het was aan de Kapucijnen-
voer 175 tussen 18.30 u. en 18.45 u.
Wie brengt hem daar terug?
- Al uw tikwerk op tekstverwerker.
Snel en verzorgd, studentvriendelijke
prijzen. Ook tabellen geen probleem. - Mariannepan, Koen Wauters heeft
'lil!' 23.46.26. flaporen! Mag ik nu je idool zijn?
_ Dansen met de paterkens ? Abdij- Eeuwig jouw sprinkhaan!
week van 26/ U tot 31111. Samen _ Josephine, 't is tijd om China te
blokken, zingen en zijn met anderen in heroveren! Keizer Karel gaat mee (maar
Orval of Zevenkerken-Brugge. Inlichtin- hou het geheim). Geef het hopeloze visje
gen: UP, Jan Stasstr. 2, '1M' 22.78.08. ook iets te doen. Sjallekesmens doet de
- Verloren aan Arenbergkasteel : groe- logistieke steun. Join the army, etc.
ne winterpet. Beloning voor de vinder. Napoleon Dynamite.
Emotionele waarde. Tom, Cité 9/1 of _ Mag ik je, tussen Duits Namenrecht
'1M' 20.61.86. • door, "Die Leiden des jungen Werther'

(Goethe) aanraden, brandend aktueel!
_ Kriskestientje: ·21112 van harte! De
kussen in ·~il voor koeskoes!
- Reeds 1 jaar een bolleke-vierkantie
alliantie! Hiep-hiep!
- Typen van tesissen en alle verslagen:
'lil!' 23.54.76. (liefst na 17.00 u.).

- Ongeveer een maand geleden verlo-
ren: klein, lieflijk parapluutje. Terug te
bezorgen tegen enkele klapzoenen bij
Martine, Dekenstr. 35.
- Voor alle mensen die denken dat ze
kunnen tafelvoetballen : wij dagen jullie
uit. Ondergetekend, Mei en Wil, Blijde
Inkomststr. 69.

gen voortdurend werden lastig gevallen
of waar ze gewoon buiten werden gezet.
Onder andere het VRG-presidium be-
sliste toen om daar geen aktiviteiten
meer te organiseren. Denkt men in lsol
niet aan iets gelijkaardigs voor dit jaar?

Ndikumako: «Het zou zeker een goed
idee zijn om dat initiatief terug op te
pakken. We zullen er wel de medewer-
king van Sociale Raad voor nodig
hebben. Ik moet wel zeggen dat ikzelf
niet zoveel last heb van racistische
uitingen. Waarschijnlijk omdat ik, als ik
Belgische vrienden wil opzoeken, altijd
naar dezelfde kafees ga op de Oude
Markt. Verschillende van mijn coloured
friends hebben wel al last gehad, zeker
als ze zwart zijn.»
«Tweejaar geleden zaten er nogal wat

Ghanezen, zowel studenten als vluchte-
lingen, in.Isol. Die hadden toen.regel-
matig last met de politie omdat er -
voortdurend zoekakties waren naar ille-
gaal verblijvende vluchtelingen. De laat-
ste tijd zijn er hier nauwelijks nog
Ghanezen. Waar ze gebleven zijn, weet
ik niet,»

- Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteenweg
130, Heverlee. 'lil!' 20.70.77.
- Luma, typen van tesissen, verslagen
en teksten. Vertalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg. 'lil!' 02/380.12.80.
_ Ik begrijp het wel: je nam per
ongeluk die zwarte meisjesfiets (merk
Ambo) uit de fietsenloods van blok 8
(citee) mee. Spijtig genoeg heeft die fiets
een Grote Emotionele Waarde voor mij.
Plaats je hem terug?.:

~.

.__ CL
Veto: Het land uitgezet, misschien?

Erik Paredis

EKONOMIKA
TWAALFDE LUSTRUM
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Het verhaal van Turko Tel

Van Melchior naar Wathelet DAGE
gestuurd worden Samenstelling: HildeLenie

Dinsdag 19 december
21.00 u FILMOffergang (V.Harlan)is het laatste deel van een melodramatische trilogiemet

ChristinaSönderbaum, in 't Stuc, ink.BO/1oo,org. Stuc.
23.00 u BARKONCERTmet Bazaar, een kabarok ensemble, in 't Stuc, ink.gratis, org. Stuc.De Koerdische familie Tel 'geniet' momenteel een ruime

belangstelling in de pers. De Tels vinden dat absoluut niet leuk,
want dat betekent alleen dat zij nog steeds niet het statuut van

politieke vluchtelingen hebben gekregen. -Hoewel er de laatste tijd wat
schot in de zaak lijkt te komen, is er nog niets definitief geregeld Die
onzekerheid is veel meer dan zomaar een gewone administratieve
vertraging. De weigering van minister van Justitie Wathelet om van de
feitelijke vluchtelingen Tel ook 'officiële' vluchtelingen te maken, brengt
veel meer mee dan zomaar wat onzekerheid. Turko Tel, moeder van vier
kinderen, doet haar verhaal.

Politiek
Tel: «Ik mocht echter niet mee naar
Nederland van mijn vader: hij vond dat
ik te jong was. Hoewel zijn familie
vluchtte, is Serhan in Turkije gebleven
en heeft hij gewacht tot ik oud genoeg
was om te vluchten. Toen wij uiteinde-
lijk die beslissing namen, hadden wij
reeds twee kleine kindjes. In Nederland
zei men ons dat wij geen politieke
vluchtelingen waren, omdat wij niet met
de rest van de familie meegekomen
waren. Dat is natuurlijk niet waar. Wat
wist mijn vader in het binnenland van
Turkije over de Nederlandse wetgeving
inzake politieke vluchtelingen? Niets.
Serhan en ik hebben alleen langer
gewacht met vluchten omdat ik voor de
Turkse wet te jong was om naar het
buitenland te mogen reizen, dat is
alles»

«Wij zijn terug op het vliegtuig naar
Turkije gezet, maar spoedig daarna
hebben we een tweede vluchtpoging
ondernomen: dit keersnaar België. Ook
hier vindt men dat we geen vluchtelin-
gen zijn. Wij willen echter niet terug
naar Turkije. Het is echter op dit
moment zeer moeilijk voor ons. Vorig
jaar moesten Serhan en ik bij de
rijkswacht komen. De rijkswachters
hielden daar een heel groot papier voor
ons, en ze zeiden tegen Serhan: "Als je
dit papier tekent, gunnen we je nog 60
dagen tijd om in België te blijven en een
advokaat te raadplegen om jouw zaak te

Woensdag 20 december
13.00 u FILMThe Nightof the Hunter (Charles Laughton),over de wijsheiden onschuld van

kinderen tegenover de wereld van de volwassenen, in 't Stuc, ink. gratis, org.
Stuc/KultuurkommissieKUL.

14.00 u LEZINGProf. W.Troost (Instituutvoor theoretische fysica) over Unifikatievan de
fundamentele krachten, in Aud.A, depart. Elektrotechniek (bij het Arenbergkasteel,
Heverlee) ink.gratis, org. IEEE-EAST. •

14.00 u AKTIE5-frank-aktie:de UniversitaireParochie legteen munttapijttvv een prorekt van
Oikonde(thuislozen),inlichtingenJan Stasstraat2, org. UPwg vierde wereld.

20.00 u FILMOssessione (LuchinoVisconti),naar de romanThe postman always ringstwice,
over een jonge man die aankomt in een herberg en verliefdwordt op de vrouwvan de
herbergier waardoor ze tot het besluit komen de herbergier om te brengen, in 't Studioke,
org.DAF.

20.30 u TEATERMorgane,een bewerkingvan LePretendant, één van de mooistemantel-en
degenstukken uitde Franse 19de eeuw,ineen regie van HildeWils,in 't Stuc, ink.150/200,
org. Stuc.

24.00 u FILMOssessione (LuchinoVisconti),over een jonge man die aankomt ineen herberg
en verliefdwordtop de vrouwvan de herbergier, in 't Studioke,org. DAF.

Thrko Tel: «Koerdistan is verdeeld over
verschillende landen: Turkije, Iran, Irak,
Syrië en een klein stukje in de Sovjet-
unie. Overal zijn wij een minderheid. De
verschillende nationale overheden doen
bovendien hun best om de Koerden te
doen verdwijnen. Ook in Turkije, het
land waar wij vandaan komen»

«In Turkije mogen de Koerden niet
meer 'Koerd' zijn, zij moeten Turk
worden. Zo is het verboden om Koer-
disch te spreken. Iedereen is verplicht het
Turks als spreektaal te gebruiken. Maar
zeg nu zelf: hoe kun je oudere mensen nu
van de ene op de andere dag verplichten
om hun eigen taal op te geven en over te
schakelen naar het Turks? Dat kunnen
zij niet. De Turken willen zoiets echter
niet begrijpen, en zij stoppen alle 'over-
treders' gewoon in de gevangenis. De
kinderen leren natuurlijk wel Turks: op
school wordt immers alleen die taal
onderwezen. Je hoort er geen letter
Koerdisch. Onze taal is blijkbaar min-
derwaardig,»

allemaal door de onderbenen geschoten.
Verschillende kinderen zijn aan die
verwondingen overleden. Alle anderen
hebben zware schotwonden, en zullen
waarschijnlijk nooit meer goed kunnen
lopen. Bovendien (Turko slikt even)
zouden twee van mijn broers onlangs
vermoord zijn door de Turken ... (heftig)
Waarom? Wat hebben die jongens
gedaan? Weetje, de Turken vermoorden
stelselmatig alle jonge Koerden! Ze
weten dat zij een potentieel gevaar zijn,
en dat de Koerdische jongeren, als ze
eenmaal groot zijn, nooit zomaar zullen
aanvaarden wat er met hun volk ge-
beurt,»

Donderdag 21 december
20.00 u LEZINGInde reeks over de Nederlandse Architectuurkomtdeze week WytzePatijn

uit Rotterdamaan bod, in Aud.Arenberginstituut,Naamsestraat 96, org. Afd.Architectuur
FTW.

20.30 u TEATER Morgane, het nieuwste stuk van Hilde Wils, een bewerking van Le
Prétendant, in 't Stuc, ink.150/200, org. Stuk.

20.30 u KONCERTKerstkoncert van het Leuvens Universitair Koor, in de Sint-Jan-de-
Doperkerk(GrootBegijnhoij.

20.30 u FILM11Bacio DiTosca (ilcasa verdi),over een rusthuis voor sterren die er nu hun
laatste jaren doorbrengen ineen sfeer van herinneringen, inde Vlaamse Leergangen, ink.
BO100, org. Stuc.

23.00 u FILM11BacioDiTosca (11casa verdi)van DaniëlSchmidt,inde Vlaamse Leergangen,
ink.BO/100, org. Stuc.

Rozijnen
Tel: «De Koerden die in de gevangenis
belanden, hebben het daär zeer moeilijk.
Ze worden zeer slecht behandeld, en
bovendien moeten zij allerlei pesterijen
en wreedheden ondergaan van hun
cipiers. Ze worden veel geslagen en ze Vrijdag 22 december

20.30 u TEATER Morgane, het nieuwste stuk van Hilde Wils, een bewerking van Le
Prétendant, in 't Stuc, ink.150/200, org. Stuk.

Zaterdag 23 december
20.30 u KERSTKONCERTHet kamerkoor Tourdion olv Guido Dedene brengt Engelse

koormuziekmet orgel en orkest, in de Sint-Jan-de-Doper-kerk (Begijnhof),ink. 200/100
(voorstudenten), org. Kultuurkommissie.

TENTOONSTELLINGEN
Een eigen engagement in de vrouwenbeweging gewijdaan LouisVanDen Plas en Maria
Baers, van Bdecember tot 31 januari, in Universiteitsbib,Ladeuzeplein.
MayClaerhout van 14 december tot 12 januari in UZSint-Pieter.

Historia
• Ma1B/12om21.00 y: Risk-finale,op de
permanentie. Om 21.00 u: damesvoetbal
kad-lic. Verzamelen aan de permanentie
en supporters om 21.30 u aan het Sport-
kot.
• Di19/12 om 18.00 u: Sit-inaan Alma1.
Om 23.00 u: Kerst-TDin Ons Huis (met
Klio).
• Wo 20/12: Volley1 KA-Anciensen 1
KB-Ass.Germania

• Wo20/12: Optreden GuidoBelcantoen • Do 21/12 om 19.00 u: Eucharistie-
het orkest zijner dromen in de Lido; fuif. viering in de Jan Stasstr. 2. Om 20.30 u:
Voorverkoop (130 fr.): Campus, Apero, Kerstfeesten Revue in St-Jozef.
Fakbar L&W.

(Foto Geert Borgers)Turko Tel: "De Turken vermoorden stelselmatig alle jonge Koerden. "

verdedigen." Serhan tekende, en werd
onmiddellijk gevangen genomen. Ter-
wijl ze dat natuurlijk helemaal niet
hadden verteld!»

«Sindsdien gelooft Serhan de politie
niet meer. Hij leeft op dit moment nog
steeds ondergedoken. Hij durft niet naar.
hier te komen, omdat hij bang is om
opgepakt te worden. Vorige week heb-
ben wij elkaar nog eenmaal gezien, en af
en toe kunnen we ook met elkaar
telefoneren. De rest van de tijd ben ik
alleen met mijn kinderen. Eerst heb ik
ook moeten onderduiken, maar nu heb
ik een brief gekregen van burgemeester
Vansina. Die heeft mij beloofd dat ik hier
in huis (de sociale wijk Fabota in de
Ridderstraat. nvdr) voor mijn kinderen
mag zorgen. Dat is toch al iets»

«De mensen hier zijn vriendelijk, en
ook aan de mensen van het Komitee Tel
hebben we heel veel. Zonder het Komi-
tee zou het voor ons veel moeilijker zijn
om hier te blijven. Zij proberen er voor
te zorgen dat zoiets wel mogelijk zou
zijn. Vorige week is er nog een betoging
voor ons geweest. Dat is fijn als je dat
hoort: mensen van het Komitee, buren
en studenten die iets voor je willen
doen»

Tel: «Bovendien is de Turkse repressie
tegenover de Koerden verschrikkelijk.
Er zijn in Koerdistan veel Turkse solda-
ten gelegerd, en zij houden zich voortdu-
rend bezig met de Koerdische bevolking
te intimideren. Die toestanden vinden al
zo lang plaats als ik mij kan herinneren.
Mijn vader is bijvoorbeeld heel dikwijls
in de gevangenis beland. Dat gebeurde
altijd 'zomaar': hij werd zonder enige
uitleg opgepakt. Mijn vader kon echter
heel goed Turks praten, en hij diskus-
sieerde altijd met de Turkse cipiers:
"Waarom nemen jullie mij gevangen, ik
heb toch niets gedaan? Zeg mij eens
welke misdaad ik begaan heb". De
Turken hebben nooit geantwoord. Dat
konden zij ook moeilijk, want zijn enige
fout was dat hij een Koerd was. Wij
bleven dan altijd thuis-achter zonder dat
we ook maar iets over vader wisten. Hij
kwam niet thuis, en we hoorden dan
maar te weten en te aanvaarden dat ze
hem gearresteerd hadden»

krijgen niet eens de gelegenheid te
herstellen als ze ziek of gewond zijn. Een
zieke Koerd die in zijn cel had moeten
braken, werd daarvoor tot bloedens toe
geslagen. Een Koerdische celgenoot
werd door de bewakers verplicht om het
braaksel op te eten tot de vloer terug
helemaal schoon was. De Turken ruk-
ken ook de snor en de wenkbrauwen van
de Koerdische gevangenen uit. Ze be-
handelen ons volk alsof het minderwaar-
dige mensen zijn. Er gebeuren daar nog
veel ergere dingen, maar daarover wil ik
zelfs niet vertellen ...»

«Voor Koerden is het dus levens-
gevaarlijk om in Turkije te blijven.
Daarom besliste de familie van mijn
man Serhan om te vluchten. Soms zegt
men wel eens dat vluchtelingen geen
échte vluchtelingen zijn, maar alleen
mensen die hier meer geld willen verdie-
nen. Wel, onze familie was zeker niet
arm, en die van Serhan nog veel minder.
Zijn familie had heel veel dieren, en
grote stukken grond met bomen met veel
fruit. Er groeiden vooral veel druiven,
die we voor het grootste stuk droogden
en verkochten als rozijnen. Hiermee
verdienden we ook een stuk geld. Je ziet
het, arm waren we zeker niet. Echt arme
mensen kunnen trouwens niet vluchten:
de vliegtuigtickets zijn veel te duur»

PolitikaFarma • Di'19/12 om 20.00 u: Opening van De
• Do 21/12 vanaf 24.00 u: Kerst-TD,in DeftigeDagen, met receptie in Politika.
zaal Philips. • Wo 20/12 om20.00 u: Proffenkwisinde

Grote Aula. Om 22.00 u: Coctail- en
Casino-avond met Bodega in Politika.
• Do21/12 om 14.00 u: Schoonheidssa-
lon. Om 1B.OOu: Deftigdiner in Alma 2.
Om 21.00 u: Initiatie Stijldansen (tot
22.30 u) en DeftigeFuifIn de Lido.
• Vr.22/12: Smerige dag.

.Psychologische Kring
• Ma 1B/12 om 21.00 u: RvB vzw Psy-
chologie, in het kringlokaal. Ook om
21.00 u: Kerstkantus inde Ambiorix.
• Di 19/12 om 21.00 u: Kerstfuif met
levende Kerststal,in de Shrink,ink.gratis.
• Wo 20/12 om 14.00 u: Kerstnamiddag
metpannekoeken, verkiezing,kerstmanen
-vrouw,optreden Rap C.M.C.,kerstvideo,
in de Shrink. •
• Do 21/12 om 21.00 u: Paasfuif in de
Thier,ink.50/70.

Romania
• Do 21/12 om 20.00 u: Kaas- en wijn-
avond. Om 23.00 u: Kerst-TD,zaal Alba-
tros.

Apolloon
• Di 19/12 om lB.oo u: Presidiumverga-
dering. Om 21.00 u: Jeneverkwis, in de
Zak (Wlnkklub).
• Wo 20/12: Sportkot Kerst-TD in de
Thier.

Wina
• Wo 20/12 vanaf 24.00 u: Kerst-TD,in
zaal Ons Huis.

Eoos
• Vanafdi 19/12: Eoos-expres afte halen
bijBie en Patricia (L&W7de).
• Wo 20/12: Minivoetbalheren. Om 19-
20 u: Eoos-Chemica. Om 21-22 u: Eoos-
Bios.
• Do 21/12 om 19.30 u: Redaktieverga-
deringvoorEoos-expres opde permanen-
tie. Iedereen welkom.

Kanonika«Vorige week nog heeft men ons
getelefoneerd over Turkse wreedheden
in Koerdistan. In een buurdorp hebben
de Turkse soldaten alle kinderen tussen
10 en IS jaar bij elkaar gedreven. Ze
werden verplicht om naast elkaar op een
rij te staan. Even later werden ze

• Ma lB/12 om 20.00 u: Algemene Ver-
gadering, 's Meiersstraat 5 (agenda ad
valvas).
• Do 21/12 om 20.00 u: Kerstfeest in
Salons Georges (zie inschrijvingsstrookje
briefwisseling).Walter Pauli

Ronny Tielen


