
Leuven Wellicht

Kaarsjes zijn om uit
te blazen
Afgelopen woensdag ging,

na weken van tamtam-
geroffel in de regionale en

nationale pers, het AV-projekt van
Kultuurraad, Leuven Wellicht,
door. Het vorige projekt, Leuven
gaat vreemd, stelde twee jaar gele-
den teleur. 'Leuven Wellicht' mag
er anders wel best wezen. Meer
nog: 'Leuven Wellicht' kan ronder
meer geslaagd worden genoemd.
Hoewel dat sukses misschien niet
meteen dat soort sukses was waar
de organisatoren en de deel-
nemende kunstenaars aan dach-
ten.

Kultuurraad ging uit van twee vast-
stellingen: Leuven is als universiteitsstad
een oord van Verlichting, intellekt dus,
én een uitgaansstad waar het nooit
donker wordt - er isaltijd nog wel ergens

boekje wil 'Leuven Wellicht' "deze
ordening grondig verstoren: stralende
vuurtorens wijzen de overbekende weg,
maar leiden eigenzinnig naar iets
anders". Het dekor voor het projekt is
dan ook de (vertrouwde) stad, die door
kunstenaars wordt getransformeerd.
Bedoeling is dat je dingen riet, die je
anders nooit opvallen. De universitaire
gebouwen zijn de tentoonstellingsplaat-
sen voor de deelnemende kunstenaars.
Zij worden verondersteld hun kunst-

werk over licht in een ruimte te integre-
ren. Langs het parkoers zijn er studenten,
die hun kot of trottoir 'verlichten'.

Postmodern
Hoe moet je als toeschouwer (en het
publiek was massaal aanwezig) zo'n
projekt bekijken? Wie vóór het projekt
een programmaboekje had gekocht en
gelezen, werd tot een bepaalde kijk-
houding gedwongen. Gelukkig kostte
het boekje honderd frank, en werden ze
niet nadrukkelijk aangeboden, want de
lektuur is een koude douche. Luuk
Rademakers, die het projekt toelicht en
de kunstenaars voorstelt, lijkt heel erg
zijn best te hebben gedaan om 'Leuven
Wellicht' van het label postmodern te
voorzien. Dat is natuurlijk niet echt een
bezwaar, zolang het in verhouding is tot
hetgeen wordt voorgesteld. Want
'Leuven Wellicht' is eigenlijk geen
projekt dat je met het etiket 'kunst' moet
opzadelen, laat staan postmoderne
kunst. Radémakers strooit kwistig om
zich heen met termen als 'ruimte',
'spiegels', 'meerduidigheid', 'filosofische
lappendeken', 'tautologie', 'intellektua-
listisch raadsel' en nog heel wat meer,
maar veel doet hij daar niet bepaald mee.
Zijn hele toelichting kreeërt niets meer
dan een wazig artistiek sfeertje. Wie
daarmee de zaak ging bekijken, moet
van een kale reis zijn thuisgekomen.
Wie wel iets aan het projekt kon

hebben, was de toeschouwer die zonder
meer open stond voor wat er te zien was.

Afgifte Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

Oag vriend lezer. U hoeft niet te ontkennen dat velen
onder u niets begrijpen van onze zogenaamde 'rechts-

bovens'. Misschien heeft u er nog niet eens van gehoord.
Daarom maken wij van de gelegenheid gebruik om dat eens
even duidelijk uit te leggen. Wat is een 'rechtsboven? Zoals
het woord het zegt, geachte lezer, situeert dit eigenaardige
onderdeel van uw wekelijkse Veto zich ergens rechtsboven.
De vraag is natuurlijk: waar rechtsboven? Wanneer u

O ie we niet kunnen luchten. Denk bijvoorbeeld aan
voorzitter Steentje, onze redaktionele hond Roger, de

hoornen brilletjes van het Stuc, de janetjes van Kringraad, en
niet te vergeten het literaire talent Hans Devroe ..ledere week
mag één redakteur zijn gal spuwen. Deze week kan dat
uiteraard niet zoals het zou moeten, omdat we ons verplicht
zien uw bedroevend laag kultureel peil,

Oeze Veto even doorbladert, treft u daarin zomaar
eventjes acht rechtsbovens aan. Eén op pagina 7, één

op pagina 2, één op pagina 3, één op pagina 4, enzoverder
tot en met pagina 8. Uiteraard zit daar maar één 'de'
rechtsboven tussen. En laat dat nu even toeval wezen, zeg.
Die 'de' rechtsboven bevindt zÎCh zowaar op pagina 7. Met
andere woorden: u bent er zomesr middenin beland. Geef
toe dat u dat niet verwacht had. Normaal gezien beledigen
wij in dit gezellige hoekje iedereen .

Oedjuu, een beetje op te krikken. Maar op de korte
afstand zijn we ook niet slecht. Wat dacht u bijvoor-

beeld van het volgende? Als Deleeek een kringblad is, dan is
Dillemans een labyrint vol lesbiennes. Of dit: Di/lemans
mag dan al geen lesbienne zijn, Deleeek hadden ze beter in
een labyrint vol kringbladen opgesloten. Weet u trouwens
wat er gebeurt wanneer Deleeek en Di/lemans in een
labyrint aangevallen worden door een bende woedende
kringbladen, zwaaiend met lesbiennes? Snel naar pagina's 7,
2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

Deze vissen geven wel geen lidu. maar dat zal hen een zorg zijn.

De vraag naar 'kunst' was van geen
belang, en er waren uiteindelijk ook niet
veel mensen die zich die vraag stelden.
Weinig mensen hadden behoefte aan
moeilijkdoenerij. 'Leuven Wellicht'
moet je zien als een avontuurlijke tocht
door Leuven, een uitstapje, een belevenis
die op bet moment zelf belang heeft, en
die je daarna gerust kunt vergeten. In de
herinnering van de mensen zal vooral
overblijven dat dit AV-projekt leuk was,
met veel sfeer, soms een beetje kunst-
matig, maar nooit echt ergerlijk.

Drukte
Dat is voldoende om over te houden,
want wie met de gepaste verwondering
keek naar wat zich aandiende, had zeker

vervolg op p.S ..

Heibel in het HOR

(Foto Geert Borgers)

Een gezellig en
- - _"_ ~

levendig kroegje
OP de laatste vergadering van de Raad van Beheer van de KUL

werd besloten het huurkontrakt met het 'kring'kafee Huis der
Rechten (HOR) niet te verlengen. In tegenstelling tot wat je

zou verwachten, is het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) daar
allerminst rouwig om. Sterker nog, de kring van de rechtsstudenten
verwacht er zelfs beter van te worden. Oe verhouding tussen pet VRG en
het HOR is namelijk niet al te best. Veto sprak hierover met RafVermeire ..
(VRG) en Karel Tavernier (Algemeen beheerder KUL). Graag hadden
we ook de versie van het HOR gehoord, maar daar was niemand bereid
kommentaar te geven.

VERBLIJFSVERGUNNING FAMILIE TEL - Na
een jaar van spanning kreeg de familie Tel vorige vrijdag
eindelijk een verblijfsvergunning. Voor het zover kwam,
werd nog een onderzoek verricht naar de sociale toestand
van de familie. Het stads verslag daarover werd in eerste
instantie zelfs niet door het ministerie van justitie
aanvaard Dergelijke onderzoeken schuiven de proble-
men van de vluchtelingen Immers meestal op de lange
baan. De sociale toestand van vluchtelingen zonder
verblijfsvergunning blijft onzeker, onder andere omdat ze
geen werkvergunning kunnen krijgen. Voor het steunko-
mitee betekent deze overwinning geen eindpunt. Momen-

teel wachten nog een heel aantal Koerdische vluchtelin-
gen, vaak gewonden van chemische oorlogvoering, op
een verblijfsvergunning. Het steunkomitee zal dan ook
blijven samenwerken met verschillende vluchtelingenor-
ganisaties. Er is daarnaast ook kontakt opgenomen met
een steunkomitee uit Dendermonde, dat aktie voert voor
een Zaïrese familie die al drie jaar in België verblijft en
nu met uitwijzing bedreigd wordt.
Vrijdag wordt de familie Tel tijdens een Koerdisch

feest in de bloemetjes gezet. Fabota, in de Ridderstraat
37, zal vanaf zes uur 's avonds openstaan voor
sympatisanten.

Het HDR is een aparte vzw. Dat is voor
een kringkafee niet zo uitzonderlijk; ook
bijvoorbeeld bij de psychologen, Me-
dika, Politika en L&W is er een
juridische scheiding tussen fakbar en
kring. Op zich is dat een goede zaak. Het
verleden heeft immers bewezen dat
kringen en fakbars niet altijd op een
efficiënte manier beheerd zijn. In echt
rampzalige jaren kon het dan ook
gebeuren dat een slecht beheerde fakbar
de kring in haar failliet dreigde mee te
sleuren. In de jaren zeventig heeft
Ekonomika bijvoorbeeld ooit zo'n toe-
standen meegemaakt. Er is dus zeker iets
voor te zeggen dat het beheer van een
fakbar wordt overgelaten aan mensen
die er hun werk van willen maken. Een
(semi)-kommerciële onderneming als
een kafee veronderstelt immers steeds
een zeker nivo van professionalisme. Dat
isdes te belangrijker als men weet dat het
kringleven vaak gedragen wordt door de
fakbar.

Begeer
Het is dan echter niet meer dan juist dat
de kringen er hun zeg in hebben. En dat
is niet het geval in het Huis der Rechten.
De Raad van Beheer, waar de belang-
rijkste beslissingen genomen worden,
bestaat uit oud-studenten, vier beheer-
ders zonder stemrecht en de preses van
het VRG. Die wanverhoudingen tussen
kring en fakbar - die overigens pas in de
jaren tachtig gegroeid is - heeft zijn
gevolgen, vooral op financieel vlak. Het
HDR huurt het huis in de Tiensestraat
gratis van de KUL. De ruimte die niet

nodig is voor de fakbar wordt verhuurd
aan de kring. Die betaalt daar 60.000
frank per jaar voor, en moet bovendien
opdraaien voor de herstellingskosten van
het huis (behalve voor de ruimte van het
HDR). En wat krijgt ze ervoor terug,
behalve natuurlijk het gebruik van de
kantoor- en vergaderruimte? Niets.
Draait het HDR dan zo slecht? Integen-
deel, de fakbar-met-de gunstigste-lig-
ging-die-er-is, namelijk op minder dan
honderd meter van de Valk, is een zeer
goed draaiend kafee. Een zeer respekta-
bele omzet van 400 hektoliter, regelma-
tig optredens en andere initiatieven als
promotieweken maken het HDR tot een
gezellig en levendig kroegje.
Het iswaar, de beheerders klagen over

stoute klanten die zomaar de ramen
kapot slaan en met de glazen gaan lopen,
maar dat laat de pret niet drukken. Ook
wordt er op gewezen dat er regelmatig
zware herstellingen moeten gedaan wor-
den. Dat zal wel zo zijn, en opnieuw
kunnen we dan ook niet anders dat het
HDR feliciteren met haar beleid. De
kosten zullen natuurlijk niet al te hoog
zijn, aangezien de kring opdraait voor
het onderhoud van de door haar ge-
huurde lokalen. Toch is het oppassen
voor al te veel pottekijkers. De boekhou-
ding is dan wel toegankelijk voor de
preses - die zit immers in de Raad van
Beheer - maar het VRG kan er kop noch
staart aan krijgen. Allemaal om in alle
sereniteit te kunnen werken, natuurlijk.
De verontwaardiging was dan ook groot
toen Veto eerder dit jaar uitpakte met
een artikel over het geld van het HDR.

vervole op p.3 ..



2 Veto, jaargang 16 nr. 21 dd. 26 februari 1990

gen voor optredens. Hun reputatie kreeg
in elk geval géén deuk. Was het het
noodweer dat er voor iets tussenzat? De
roadies van de Kreuners en de Wolfba-
nes zijn dezelfde en die wisten zich die
dag maar net te redden toen een muur
instortte. Hun bestelwagen moest er
echter aan geloven (net als de instrumen-
ten overigens). En indien het. zo was,
waarom wordt de Shrink niet ver-
wittigd?

insiders weinig of niets nieuws (vergelijk
met het werk van o.m. G. Meyrinck, D.
Weatley, J.L. Borges. H. Lampo en
ikzelf). Men blijkt ook het werk van
John Fuller "Flying to Nowhere" niet te:
kennen, in 1983 verschenen, een korte
roman van een Magdalen College (Ox-
ford) Fellow, over onopgehelderde
moorden in een middeleeuwse abdij op
Wales... Wat het complotgegeven be-
treft, dat is in fantastiek en SF, maar ook
in politieke romans legio.

Volksunief~·! {'::'k/ ;:;-_1
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Waar Walter Pauli het haalt om het
migrantenstandpunt van de VU naast
dat van de PVV en het Blok te plaatsen,
mag Joost weten. Hij zal het VU-stand-
punten wellicht zeer slecht gelezen
hebben, of kunnen we stellen dat het een
louter vooroordeel t.o.v. de VU is?
In alle geval raad ik hem aan een

grondige vergelijking te maken tussen de
standpunten van de hogervemoemde
partijen. Als VU-lid heb ik on voorwaar- En allè, vormen van "deconstructie"
delijk de petitie ondertekend, en wan- gaan in zekere mate terug op zowel een
neer ik Pauli dan hoor beweren dat de joodse traditie van exegese en tekstoom-
VU reeds knap racistisch is, ben ik als mentaar als Peirce's notie van recursieve
trouwe lezer diep geschokt. semiosis (naar elkaar verwijzende net-

K . M Ik werken van tekens). Waarop steunt dan
ns u ers de idolatrie voor Eco? Dat hij prof is,

semioticus, auteur? n y en a d'autres. het
belangrijkste element is m.i. het feit dat
Eco ook socioloog van de media is, en
niet louter theoretisch! En dat de media,
door onwetendheid of sensatiezucht,
zich aldus laten manipuleren tot bar-
numreklame. Maar academici en critici
zouden beter moeten weten.

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

op Leuvense (studenten)aktualiteit. 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 boeven niet te plaatsen.

Namens de Shrink
Paul Nuyts

~KAFEETEORIEEN~
Polen Op drie december '39 (...) (vielen)

Duitse soldaten ( ...) Polen binnen." Op
die dag zaten ze al heel wat verder dan
bij de grens, die twee dagen vroeger
overschreden werd. Een december dus.
"Na de Tweede Wereldoorlog werden
de enkele overlevende Joden door de
Polen zelf verdreven. Polen kent van-
daag geen Joden meer (...)." De Joden,
die Polen vandaag volgens Pauli niet
meer kent, zijn volgens gen. Kiszczak,
minister van Binnenlandse Zaken, van-
daag nog met 15.000 (gegevens bekend-
gemaakt op zeventien december vorig
jaar). De volgens Pauli "enkele" overle-
vende Joden na WO 2 waren wellicht
40.000 in aantal. "De officiële gedenk-
plaat (in Auschwitz) is opgesteld in alle
mogelijke talen, behalve het Jiddisch."
Dat internationale Monument voor de
Slachtoffers van het Fascisme kwam er
in 1967 met de financiële steun van de
regeringen van een aantal landen. Hoe-
wel Israel daar niet toe behoorde, is er
wel een plaat in het Hebreews, de
officiële taal van dat land, waar jiddisch
het twintig jaar eerder niet gehaald
had.
Wat ....de betrekkingen na de Tweede

Wereldoorlog met de vroegere vrienden
van Polen betreft: "Met de USSR was
alles natuurlijk onmiddellijk koek en ei."
Terwijl Pauli eerder schreef: "(De oude
wonden) zijn overigens nooit echt ge-
heeld: de relatie tussen Polen, Russen en
Duitsers is steeds behoorlijk koel' geble-
ven."

Walter Pauli heeft zich voor zijn artikel
"Over Polèn, Duitsers, Russen en Joden.
Polen en de Derde Wereldoorlog" in de
Veto van 12/2 blijkbaar uitsluitend
gesteund op An OutJine History of
Poland van Jerzy Topolski. Deze
marxistische professor (partijlid sedert
1948 en auteur van onder andere
werken met volgende titels: De toestand
en klassenstrijd van de boeren op de
landgoederen van het aartsbisdom
Gniezno in de 18de eeuw (1965), De
geboorte van het kapitalisme in Europa
(65) en Marxisme en geschiedenis (77»
mag dan wel effektief lid van de Poolse
Academie van Wetenschappen zijn, toch
'zijn er autoritatievere historici dan hij.
Niettemin kan Pauli volgende staaltjes
bij hem gevonden hebben: "Warschau
werd immers in 1944 tweemaal volledig
vernietigd: in augustus kwam het Joodse
getto in opstand.( ...) Kort daarna werd
de stad door het Rode Leger bevrijd."
Het Joodse getto kwam niet in augustus
1944 in opstand, maar in april van het
jaar ervoor. Wél in augustus 1944 kwam
de hele - stad Warschau in opstand.
"Bevrijd" werden de ruïnes van de stad
in januari 1945.
"Bij het begin van deze eeuw be-

hoorde Polen nog tot tsaristisch Rus-
land." Onder andere tot tsaristisch Rus-
land, want ook de andere vreemde
verdeelmogendheden uit de zin vóór het
citaat, nl. Duitsland en Oostenrijk,
hadden hun deel nog.

Umberto
Merkwaardig, zodra U. Eco ten tonele
verschijnt (zo in Veto nr. 20, blz. 7)
wordt een nuchtere analyse en kritische:
evaluatie overbodig. Men speelt gewoon
mee met de mystifikaties door de man
zelf gelanceerd, o.a. vóór de publicatie
van "De slinger van Foucault". Een
meer kritische analyse zou het antwoord
kunnen opleveren op alvast twee vra-
gen: I. Heeft Eco het genre van de
roman vernieuwd? 2. Is het in beide .Wanhoop, onheil, rampspoed. De alge-
romans vervat ideeë!l$oed oorspronke- meen gangbare termen op donderdag 25
lijk? Waarbij men niet dient te verwar- januari in de Shrink. Ekonomika's kroe-
ren met de verdiensten van de semioticus gen tocht beek een succes, maar de
die groot zijn (en in de UWL-cursus over Shrink zat met z'n handen in het haar.
semiotiek voldoende aan bod komen)., Waar zijn de Wolfbanes? Het geplande
o.a. in verband met de iconiciteit (con- optreden ging niet door en de reputatie
cept naar Ch. S. Peirce), Middeleeuwse van muziekkroeg met gevarieerde optre-
tekensystemen én esthetiek, de openheid dens kreeg een zware deuk.
en gelaagdheid van het kunstwerk enz. Wie mogen we nu wat verwijten? De
Zijn betekenis voor de literatuur Shrink gaat in ieder geval vrijuit. Ook

echter dreigt te worden overschat. Noch Ekonornika kunnen we niet verantwoor-
"De naam van de roos", noch "De delijk stellen. De Wolfbanes bleken
slinger van Foucault" hebben de roman onbereikbaar. Nu is het w dat het wel
vernieuwd. Het eerste boek is een vrij eens meer gebeurt dat Wimmeke en zijn
traditionele historische roman, met ont- companen doodleuk niet komen opda-
leningen aan J.L. Borges, AI. Dumas (de
metode van de vergiftiging) en - volgens
diens zeggen zelfs ronduit plagiërend -
de Cyprioot Kostas Sokratoes. Nogal
wat pedante ballast weegt op handeling
en karaktertekening. De esoterica uit
"De slinger van Foucault" bevat voor

Hans Devroe

Wolfbanes
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Blijf Veto lezen.
Volgende week:

BLOKT/PS
Drs. Jan Dieriek

MAANDAG ALFA ~ Di27/2 om 18.00 u: Pannekoekenavond in de Fak,evenals
een Campusavond. Om 20.00 u: M. Verbeeck over Erps Kwerps, in MSr.
loil 00.14, inil40. ~ Wo 28/2 om 20.00 0: Tekenfilmavond, in MSI 00.28.
~ Do 1/3: Wegens dubbel boeken geen (uif vandaag, wel andere
aktiviteit: info volgt.

20.00 u SAMENKOMST tiet Goeie Spoor, jongerengroep van de Roze
Drempel. praat over homo's en lesbiennes en de maatschappij. in het JAC,
Amerikain. 3.

20.30 u FILM Track 29 (Nicholas Roeg). met Theresa RusselI en Gary
Oldman, over een vrouw die getrouwd is met iemand die werkelijk bezeten
is van treintjes, en daarmee het hele huis bezet, ingeleid door Patrick
Duynslaegher (Knack), in 't Stuc. ink. 80/100. org. Stuc.

23.00 u FILM Track 29 (Nicholas Roeg). met Theresa RusselI en Gary
Oldman, in 't Stuc, ink. 80/100. org. Stuc.

APOLLOON ~ Di 27/2: Derde Kine-~mposium avond.
~ Vr 2/3: Galabal Apolloon, met de New Sunny Boys en DJ Cupidpn,
busdienst aan de Spuye, in PosIhof, Vissena~en, lnk. 300/350.

VAN
MAANDAG 26/2

TOT MAANDAG 5/3 EKONOMIKA ~ Di 27/2 om 12.30 u: Lunchkauserie met
rektor Dillemans. inschrijven in de kursusdienst menu: kalkoengebraad
met champignonroomsaus en kroketjes, in Restaurant nJI. ink. 150. Om
21.00 u: Karnaval-TD kontinu in 6 (kleinere) Leuvense zalen, nl.
Samambaia. Cityclub. Albatros. a-schepen, Blauwe schuit en Belgisch
Kongo. in, inil 80/100.

EOOS ~ Di 27/2 om 20.00 u: Presidiumvergadering met o.a.
evaluatie van de feestweek, in de permanentie.

DINSDAG 20.30 u OPTREDEN Sileas. een Schots harpduo dat komaf maakt met alle
klichees die nog altijd met het begrip folk-muzikant geassocieerd worden, in
't Kersouwke, Naamsestraat15, ink. 150/250, org. Folk-Podium vzw.

20.30 u TEATER Man Act brengt het stuk 'Radio Sing Sing', in 't Stuc, ink.
180/250, org. Stuc.

24.00 u FILM Je I'aime, moi non plus (Serge Gainsbourg), in 't Studioke.
Brabançonnestr. 25, org. DAF.

17.00 u INFO Loopbaan in het onderwijs: informatievergadering over de
sollicitatieprocedures en toekomstperspektieven in de verschillende onder-
wijszuilen, in Kleine Aula. ink. gratis. org. Koördinatiekommissie Plaatsings-
hulp.

20.00 u FILM The bad and the Beautiful (1952). met Kirk Douglas als een
ambitieus producent gezien door de ogen van een aktrice, een schrijver en
een regisseur. in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9, org. DAF.

20.00 u DEBAT Keuze van legerdienst of burgerdienst?, L&W, 8ste verd.
20.00 u VOORDRACHT 'Heksen, terugkerende doden en aidspatiënten. Over

traditionele en moderne volksverhalen', voordracht door Stefaan Top, in
Ontvangstzaal BBL, Bondgenotenlaan 31, org. Afd. Nederlandse literatuur
en volkskunde KUL. .

20.00 u VOORDRACHT Erps-Kwerps: aspekten van benoemingskontinuneit
en kristianisering in Midden-Brabant. door M. Verbeeck. in MSI 00.12, ink.
40, org. Alfa.

20.30 u TEATER Man Act brengt het stuk 'Radio Sing Sing', het verhaal van de
eerste blanke ontdekkers van het binnenland van Papua Nieuw Guinea. in 't
Stuc, ink. 180/25~ org. Stuc.

20.30 u VIDEO The Thursday people van George Kuchar, uit 1987 in kleur, in
Stuc, ink, 60/80, org. Stuc.

22.00 u FILM The bad and the Beautiful (1952), in Vlaamse Leergangen,
Boekhandelstr. 9, org. DAF.

DONDERDAG GERMANIA ~ Di 27/2 om 19.00 u: Wisselbeker José
Happar!: Germania hakt Romania in de pan, op het Sportkot.11.00 u VREDESWEEK Kristelijke vredes- en milieu-etiek, in de Kleine Aula,

ink. gratis.
16.00 u VREDESWEEK Prof R. Burggraeve over Levinas. vrede en mensen-

rechten, in de konferentiezaal van het Pauskollege.
20.00 u LEZING Prof. Peter Beyls (VUB) over Elektronische muziek, in de

Vlaamse Leergangen. achter het stadhuis, ink. 60/120. org. Jeugd en
Muziek.

20.00 u TEATER CATO - Kampustoneel KU Leuven - brengt 'Gandhi',
amateurtoneel door studenten, in een regie van Jan De Vuyst, in aud.
Minnepoort.

20.30 u FILM Charbon Velours, een reeks programma's over film van
BRT-regisseur Stefaan Decostere: vandaag nog 2 afleveringen, over
tuinarchitektuur en de representatie van het lichaam in de 20ste eeuw, in 't
Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

20.30 u FILM Opvoeding in de stad: Loulou (1980. Pialat): met Gérard
Depardieu. over een vrouw die haar man ontrouw is, maar wel bij hem op
kantoor wil blijven werken, in AV 00.17, aan de Parkstr., ink. 80/100. org.
Stuc.

20.30 u HAPPENING Happening met optreden van Two Russian cowboys en
van jazz-gitarist Carl Soetewey, nadien: alternatieve fuif, in lsol, Vesaliuss-
traat 34, ink. 60/80, org. Larie.

20.30 u TEATER Man Act brengt het stuk 'Radio Sing Sing', het verhaal van de
eerste blanke ontdekkers van het binnenland van Papua Nieuw Guinea, in 't
Stuc. ink. 180/250, org. Stuc.

20.30 u TELEVISIE Charbon Velours. vandaag de vertoning van, Tuinen en
Body in ruins in het kader van recente televisieprodukties uit binnen-en
buitenland. in Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

HISTORIA ~ Ma 26/2 om 20.00 u: Presidiumvergadering.
~ Di 27/2 om 21.00 u: Retro-galabal, avondkledij of jaren '50-outfit
gewenst, in samenwerking met Klio, in zaal Thierbräu, Heverlee. ~ Wo
28/2: Volley 1KB-2L en 1LB-As.

LUK ~ Ma 26/2 om 21.00 u: Camavalavond, in de Gnorgl. ~ Di
27/2: Ekskursie naar Sidmar in Gent vertrek om 8.00 u aan 't Boerenkot.
~ KV Mechelen speelt tegen AC Milaan, en de Landbouwkring gaat er
naartoe. Kaarten te krijgen bij Maria van de boereküt-fakbar.

MEDlkA ~ Di 27/2 om 21.00 u: Taalstrijd in Doc's Bar, +
karnaval.

POLITI KA ~ Di 27/2 om 21.00 u: Kamavalfuif, in zaal Lido.

PSYCHOLOGIE ~ Di 27/2 om 21,00 u: Kamavalfuifmet
DJ Willy Van Nilly, in de Shrink.

ROMANIA FEESTWEEK I!l Ma 26/2 om 21.00 u: Porto +
rockvideo in Fakbar L&W.~ Di 27/2 om 14.00 u: Spelleljesnamiddag in
de fak. Om 19.00 u: Voetbalwedstrijd Romania-Germania waarop
Romania Germania afdroogt. Om 21.00 u: Welsprekendheldstomooi in
de Notre-Dame (kafee Fochplein). ~ Wo 28/2 om 14.00 u: Roddelna-
middag in de !Wtre-Dame. Om 21.00 u: Goktailavond in de Notre-Dame.
~ Do 1/30m 12.00 u: Aperitiefkoncert(piano, trompet en zang). in L&W
08.16. Om 21.00 u: Vrij Podium in zaal Lido. Om 23.00 u: Fuif in zaal Lido,
ink.50/70.

WOENSDAG
13.00 u TEATER Frans Maas brengt 'De Kreutzersonate' van Peter Farago.

naar een werk van Tolsto], het behandelt de compleksiteit van de
man/vrouw-verhouding binnen de konventie van het huwelijk, in proklama-
tiezaai van het Arenbergkasteel, Heverlee, ink. gratis, org. Kultuurkommis-
sie.

14.00 u LEZING Prot. D. VandElplassche (CERN) over situering van de
LEP-collider, in aud. A van dep. elektrotechniek, Heverlee (dichtbij het
kasteel), ink. gratis, org. IEEE-ESAT.

20.00 u FILM Je t'aime, moi non plus (Serge Gainsbourg), met Jane Birkin in
de rol van serveerster in een snackbar, in 't Studioke, Brabançonnestraat25,
org. DAF.

20.00 u FILM Dagboek van een oude dwaas. in Vlaams Filmmuseum. achter
het stadhuis.

20.30 u DEBAT Alejandro Cussianovich. pedagoog uit Peru vertelt over zijn
werk met straatkinderen in Lima, in Aula Michotte. org. UP/Pedagogische
kring.

20.30 u FILM Charbon Velours. een reeks van vijf programma's over film, van
BRT-regisseur Stefaan Decostere: vandaag 2 afleveringen over vampie-
renfilms en het begrip 'passage', in 't Stuc. ink. 60/80. org. Stuc.

VRIJDAG
20.00 u TEATER CATO - Kampustoneel KU Leuven - brengt 'Gandhi',

amateurtoneel door studenten, in een regie van Jan De Vuyst, in aud.
Minnepoort.

20.30 u FILM Vredesweek: Twintig dagen zonder oorlog (German, USSR).
over een oorlogskorrespondent die twintig dagen vrijaf krijgt, een anti-
heroïsche film. in de Vlaamse Leergangen, achter het stadhuis. ink. 80/100,
org. Stuc/vredeswerkgroep KUL.

VRG ~ 27/2,2812 en 1/3: Revue in de Stadsschouwburg.

WINA/CHEMlkA ~ Do 1/3 om 10.00 u:
Wetenschappen-industriedag, tot 18.00 u, in het Paridaensinstituut



maanse filologie in het programma te
vermelden, kwestie van aan de kwanti-
tatieve normen te voldoen ..
Toch heeft men op een aantal plaatsen

de gelegenheid aangegrepen om reeds
lang vastgeroeste problemen op te los-
sen. Zo werd bij Landbouw de myte van
het "onoverkomelijke derde jaar" -
traditioneel bleven hier uitzonderlijk
veel studenten zitten - door verschuiving
en samenvoeging van vakken naar de
annalen verwezen. Bovendien werd er
meer ruimte gekreëerd voor het inoefe-
nen van de gedoceerde materie. Bij
Rechten werd eindelijk werk' gemaakt
van een betere spreiding van de rechts-
vakken over de vijf jaren van de
opleiding, in plaats van alles te koncen-
treren in de licenties.
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les te geven om voor een voltijdse
benoeming in aanmerking te komen.
Onder impuls van een boze studenten-
fraktie ging de Akademische Raad met
het aspekt polyvalentie niet akkoord.

Snelheid
Na de nodige korrekties kreeg de defini-
tieve basistekst van het 'Plan Dillemans'
dan ook de steun van Kringraad, de raad
van de studentenoverkoepeling Loko die
alle onderwijsmateries behandelt. Een
groots projekt dat de steun van de
studentenbeweging geniet, is een eerder
ongewoon feit. Van in het begin stuitte
dat plan echter op heel wat onwil en
verzet stuitte in de andere universitaire
geledingen. Het hele plan werd als
burokratisch afgedaan. De tien vakken-
regel, door de Akademische Overheid
als heilige koe beschouwd, vond nergens
echt bijval. Met de vijfentwintig procent
reduktie van het aantal kontakturen
werd eens smalend gelachen.
Er kwam toch beweging in de zaak.

Natuurlijk ging dit alles gepaard met de
nodige obstruktiepogingen. Het Akade-
misch Personeel werd meer dan eens
serieus onder druk gezet. Sommige
dekanen, zoals Vander Eecken bij Eko-
nomie, dreigden zelfs met ontslag indien
men koöperatie weigerde. Op andere
plaatsen ging men daadwerkelijk tot
ontslag over. Prof Karel Porteman, de
voorzitter van de Permanente Onder-

Rektor Dillemans. de inspirator van Het Plan, zijn 1U1Ilm waardig. Veni~ Videt;
Vicit. (Foto Archief)

wijskommissie (POK) van Germaanse
filologie, nam ontslag na een bevoegd-
heidskonflikt met L&W-dekaan Van
Gorp. Ook bij de studenten verliep niet
alles zonder kleerscheuren. Zo diende
een studentenvertegenwoordiger op
Akademische Raad zijn ontslag in na
een meningsverschil met Kringraad.
Ondanks alles kwamen de resultaten

er vlugger dan verwacht. De hervor-
mingsvoorstellen van Letteren en Wijs-
begeerte, Sociale Wetenschappen, Land-
bouwwetenschappen, Toegepaste We-
tenschappen en Godgeleerdheid werden
reeds goedgekeurd. Op dit moment zijn
er in totaal reeds dertien konkrete
programmahervormingen gepasseerd.
De kwaliteit is dan ook in verhouding.
Nergens werden de vooropgestelde
kwantitatieve normen bereikt. Van enige
reduktie van het aantal kontakturen is
gewoon geen sprake. Hoogstens bereikt
men hier en daar een daling van tien
procent.

Beeldig
Wat niet effektief verwezenlijkt werd,

probeert men via boekhoudkundige
truukjes alsnog te bereiken. Zo oor-
deelde men bij Landbouw dat door de
nieuwe voorstellen over de jaarindeling
waar nog maar achtentwintig lesweken
in plaats van dertig lesweken zouden
voorzien worden, reeds een reduktie van
6,6% gerealiseerd was. Op andere plaat-
sen werd dan weer een twaalf vakkenre-
gel ingevoerd, zoals bij Letteren en
Wijsbegeerte. Zij achtten een daling tot
twaalf vakken reeds ruimschoots vol-
doende. Ook vond men het niet nodig de
taalbeheersingsoefeningen van Ger-

Liever snel dan goed

De grote Man Dilleplans
Aan elke fakulteit heeft men

er de mond (en ook z'n
buik) van vol. -Inderdaad,

dit jaar werd gestart met het
prestigieuze rationalisatieprojekt :
het zogenaamde 'Plan Dillemans'.
Zoals steeds werd dus ook dit
projekt met veel tromgeroffel aan-
gekondigd (reeds in de vakantie-
maanden werd er door de pers veel
ruchtbaarheid aan gegeven) en
- zoals steeds - stootte ook dit plan
bij zijn uitvoering op veel verzet en
onwil. Toch lagen op de Akademi-
sche Raad van 15 januari en 12
februari in het totaal reeds dertien
programma's ter goedkeuring voor.
Het is snel gegaan. Misschien te
snel. Een status quaestionis dringt
zich op.

Studenten die reeds enkele jaren in
Leuven verblijven, herinneren zich mis-
schien nog de maiden speech van rektor
Dillemans, waarin hij zijn visie op de
toekomst van deze universiteit uit de
doeken deed. Vernieuwde aandacht
voor het onderwijs kreeg hierin een
belangrijke plaats. Dillemans richtte
toen een hele reeks 'Denkgroepen' op.
Eén ervan was de 'Denkgroep Onder-
wijsvernieuwing', die in november '85
werd opgericht. Onder leiding van
professor Eugène Roosens kwam deze
werkgroep tot verrassende konklusies.
De denkgroep ging er van uit dat een

universitaire opleiding zowel het verwer-
ven van een parate wetenschappelijke
kennis, als een ontplooiing van de
socio-kulturele kapaciteiten impliceert.
Ook werd ekspliciet gesteld - en dit gaat
reeds veel verder - dat het ene het andere

niet in verdrukking mag brengen. Een
universitaire kursus moet een selektieve
syntese bieden. Volledigheid kan niet
beoogd worden. Een jarenlange klacht
van de studenten leek eindelijk op hoger
nivo gehoord te worden. De konse-
kwenties van zo'n uitgangspunt zijn
echter veel verregaander dan men op het
eerste gezicht zou vermoeden. Zo bleek
dat de kennisoverdracht aan deze univer-
siteit (en dit zeker in vergelijking met
andere beroemde universiteiten, een teer
punt voor de rektor) hoofdzakelijk ex
catedra en te ekshaustief, dus detaillis-
tisch, gebeurde. Dat ex catedra-onder-
wijs impliceert bovendien dat de student
verschillende - wellicht teveel - uren in
een auditorium doorbrengt: men noemt
dat 'kontakturen'.

Training
Er was (en is) dus zowel nood aan een
mentaliteitsverandering bij de docenten
als aan een herstrukturering van de
studieprogrammering. Selektieve syn-
tese en metodische kennis moeten de
basisideeën vormen: "Teacb the students
how to think, not what to think", Zoiets
leert een student echter niet in een
auditorium, maar enkel door zelf aktief
. met zijn studie bezig te zijn. Het centrale
begrip is dus 'zelfstudie', dat in deze
nieuwe onderwijskontekst onmiddellijk
een kruciale plaats krijgt. Anderzijds kan
'zelfstudie' maar gerealiseerd worden als
het aantal kontakturen daadwerkelijk
vermindert. Het rapport spreekt van een
reduktie met één vierde. Zo wordt meer
tijd gekreëerd voor studenten en docen-
ten. Studenten moeten die vrijgekomen
tijd dan zinnig besteden. Aan zelfstudie,
maar ook aan persoonlijke vorming.

Het waren mooie principes. De studen-
tenbeweging kon zich daar alleen maar

VRG versus HDR
... vervolg van p.1

De VRG-preses werd daarom letterlijk
met een Veto-eksemplaar om de oren
geslagen. Zo zie je nog maar eens waar
wij goed voor zijn: Veto,de gesel van de
kringen.

Barst
In elk geval gaat het goed met het HOR.
Neém alleen maar de omzet van 400
hektoliter. In één vat (50 liter) gaan 180
tot 200 pinten. Neem een gemiddelde
van 190 en vermenigvuldig dat met 800.
Resultaat: 150.000 pintjes. Vermenig-
vuldig dat nog eens met de prijs van
vijfentwintig frank en je krijgt het
aardige sommetje van 3.800.000 frank
als omzet. Daarvan moet natuurlijk de
brouwer betaald worden, en verder de
tappers, de beheerders (die het hele jaar
door gratis konsumeren) en alle onkos-
ten. Maar het is moeilijk te geloven dat
het HOR uiteindelijk maar 350.000
frank winst maakt, zoals haar beheerders
beweren. Zeker niet als je bedenkt dat in
de berekening alleen het bier inbegrepen
is. In elk geval blijft er genoeg over om
het zonder de voor het VRG zware
huurlasten te stellen.
Dit jaar is dan de bom gebarsten.

Vorigjaar zijn aan het gebouw opnieuw
zware herstellingen verricht. Het VRG
kon niet ineens de faktuur van 250.000
frank betalen en vroeg aan de Raad van
Beheer van de KUL of dat niet geleide-
lijk kon. Waarop Tavernier vroeg hoe
dat mogelijk was, want de kring haalde
toch genoeg inkomsten uit het HOR? En
pas toen werd de Raad van Beheer -
rijkelijk laat - ingelicht over de merk-
waardige positie van het HOR. Veront-
waardiging van de kant van Tavernier,
die zelfs het woord 'afzetterij' in de mond
nam. Een reaktie van de Raad van
Beheer kon niet uitblijven: het kontrakt
met het HOR, dat afloopt op 30 juni,
wordt niet hernieuwd.
Daarmee is het laatste woord nog niet
gevallen. Om te beginnen: het HO R stelt

achter scharen. De uitvoering van die
principes liet nog een tijd op zich waren.
Tot rektor Dillemans vorig jaar met zijn
inmiddels beruchte 'plan' uitpakte. Het
lijkt er immers sterk op dat het rapport-
Roosens als leidraad werd genomen
voor. het beleid van de KU Leuven. De
vraag blijft echter of nu juist met deze
initiatieven de vooropgestelde objektie-
ven het best bereikt worden.

Weetjes
Dillemans' voorstel tot onderwijsver-

nieuwing heeft een hele historiek. Zoals
het alle goede rapporten vergaat, was
ook het rapport van Roosens een
tijdlang in de de onderste la verdwenen.
Pas in het voorjaar van 1989 werden de
ideeën weer opgediept. In die tijd
koesterde de KUL immers zeer konkrete
plannen om in Kortrijk kandidaturen
Ekonomie op te richten. Hiervoor moest
een ingewikkelde konstruktie opgezet
worden, want de wet staat dit eigenlijk
niet toe. Dillemans speelde daasom met

nu alles op alles om de beslissing
ongedaan te maken. Tavernier zal nog
wel een tijdje bestookt worden met
telefoonties van min of meer invloed-
rijke personen die dicht bij de HDR-klan
staan. En aan de andere kant is er nog
geen kontrakt met het VRG afgesloten,. .
ook al laat Tavernier er geen twijfel over het .Idee ~m de ~ndldaturen Rechten
bestaan dat zo'n kontrakt er zal komen: - die wel in Kortrijk bestaan - zo om te
"Als ik moet kiezen tussen de belangen vormen dat de studenten eigenlijk niet
van een vzw en die van de studenten, dan 'rechten', maar een soort algemene
weet ik aan welke kant ik moet staan." 'maatschappijwetenschappen' volgen.
Maar voorlopig verkeert ook de kring In de licenties zouden ze dan kunnen
nog in de grootste onzekerheid. Alleen al kiezen tussen ekonomie of rechten.
daarom is het geen slechte zaak dat beide In de kerstvakantie hield de rektor
partijen gaan onderhandelen. hierover verschillende gesprekken met

docenten in de eerste kandidaturen
Het VRG is in elk geval verzoenings- Rechten en Ekonomie. Toen bleek snel

gezind. De kring wil niet raken aan de dat er in die programma's nog veel plaats
onafhankelijkheid van de fakbar, die was voor rationalisatie. In februari lag
immers goed draait. Wel moet er finan- dan ook het eerste rationalisatieontwerp
ciële doorzichtigheid komen. In dat ter tafel. Dit kreeg later de naam "plan
opzicht zou er een vergelijkbare verhou- Dillemans" mee. Wil niet elke politikus
ding ontstaan als met de VRG-kursus- vereenzelvigd worden met z'n projekt
dienst: de kring kijkt de boekhouding waarvan hij meestal niet de inspirator,
na, maar bemoeit zich niet met het maar slechts de uitvoerder is?
beleid. Ook zal het HOR alle kosten van De nota die in februari door de
het gebouw moeten dragen. Tenslotte zal Akademische Raad besproken werd,
de Raad van Beheer hervormd moeten was een eerste stap op weg naar de
worden: ze zal uitsluitend bestaan uit konkretisering van al die voornemens.
studenten. De Algemene Vergadering, Althans, dit was toch de bedoeling. Het
die de fakbar meer van op een afstand aantal vakken en eksamens zou geredu-
moeten volgen, zal voor de helft uil' ceerd worden tot maksimum tien. Het
studenten en voor de andere helft uit aantal kontakturen zou met vijfentwintig
oud-studenten bes~n. Zo kunnen de procent over de hele universiteit vermin-
ouderen alsnog de Jonge wolven van derd worden. Bovendien haalde Dille-
onbesuisde daden weerhouden. mans zijn oude droom van 'polyvalente

kandidaturen' terug boven. Dat betekent
dat in de verschillende kandidaturen
voor een belangrijk gedeelte ongeveer
dezelfde algemene vakken gedoceerd
worden. Zo werd een fleksibeler transfer
tussen richtingen nagestreefd. In de
tweede cyklus (licenties, ingenieursjaren,
doktersjaren) zou dan voor een een
uitbreiding van de keuzemogelijkheden
worden geopteerd. Zo'n operatie werd
mogelijk door het feit dat het Akade-
misch Personeel sinds '85 niet langer
wettelijk verplicht was nog zes jaaruren

Voorlopig is er echter bij het HOR
nog geen belangstelling om met de kring
rond de tafel te gaan zitten. Bij de fakbar
weigert men alle kommentaar, "tot de
zaak opgelost is". De schok is blijkbaar
nog niet helemaal verwerkt. Voorlopig
zal Tavernier dus nog wat aan de druk
van god weet welke belangrijke papas
moeten weerstaan. En preses Raf Ver-
meiren kan zolang zijn koffie wellicht
beter in een ander kafee gaan drinken.

Luc Janssens

Sinds kort is ook Godsdienst geen vak
meer. Althans, dit konden wij besluiten
uit de balans die verschillende fakultei-
ten maakten. Overal vonden wij bij de
overzichten: 11 vakken en godsdienst,
15 vakken en godsdienst;. .. Deze voor-
beelden zijn slechts een greep uit de
veelheid van truukjes die worden toege-
past. Globaal gezien kan men stellen dat
noch de vijfentwintig procent verminde-
ring, noch de norm van ,tien vakken
bereikt werden. De enkele uitzonderin-
gen hierop moeten ook niet als een
sukses worden afgedaan: daar had men
vroeger al niet meer dan tien vakken.
De Akademische Overheid stond

onder grote druk. Bepaalde fakulteiten,
wals Letteren en Wijsbegeerte, begon-
nen zich danig te roeren. Indien hun
voorstel 'terug naar afzender' had mee- .
gekregen van de Akademische Over-
heid, had dat het failliet van het projekt
kunnen betekenen. Het risiko zat er dan
immers in dat L&W helemaal geen
voorstel meer zou indienen. "Beter half
werk dan geen werk", redeneerde de
Akademische Overheid. Ook de na-
kende rektorverkiezingen zullen onge-
twijfeld een rol gespeeld hebben. Dille-
mans, die opnieuw kandidaat is, kan het
zich niet meer veroorloven veel mensen
voor het hoofd te stoten.

Annaal
De kommentaren van de Akademi-

sche Overheid op de dikwijls halfslach-
tige voorstellen van de verschillende
fakulteiten waren dan ook lovend. Tot
slot kan als verklaring - maar zeker niet
als rechtvaardiging - voor het snel
doordrukken van de voorstellen zeker de
'precedentwerking' aangehaald worden.
Men wil w snel mogelijk de resultaten
van de hervorming zien om de tegen-
standers van hun ongelijk te overruigen.
Bovendien willen de andere Vlaamse
universiteiten het rationalisatieplan
overnemen. Leuven moet een voorbeeld
worden. Kan dit echter als men half-
slachtig te werk gaat?
Men kan zeker nog niet spreken van

een geslaagd projekt. Het kader, dat
slechts gedeeltelijk gerealiseerd werd, is
één zaak, de konkrete invulling een
andere. Mensen zijn immers moeilijk te
veranderen, proffen nog moeilijker. Een
mentaliteitsverandering is een werk van
lange duur. Een permanente evaluatie
zal dus uiterst noodzakelijk zijn. Hier is
dan ook een belangrijke taak weggelegd
voor de POK's en de studentenafgevaar-
digden. Men is een goede weg ingesla-
gen, maar het einde van de tunnel is nog
lang niet in zicht.

Luc Christiaensen

veto
zoekt mede-
werkers die te
lomp zijn om
te helpen
donderer
lekker assorti met de rest

Wij leren het
je wel.
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Vrouwenkafee Labyrint

Tussen pot en pint

Het gaat niet goed met de feministische vrouwenbeweging in
België. Nergens is dat zo goed te merken als in Leuven, één van
de oude bakermatten. Het oude 'Vrouwenhuis' , op de hoek van

de Justus Lipsiusstraat en de Maria-Theresiastraat, werd een vijftal jaar
geleden opgedoekt. Vrouwenboekhandel 'De Dulle Griet' in de
Tiensestraat legde ook al twee jaar het bijltje neer, om - ironisch toch -
plaats te maken voor een garen winkel. De vrouwen vinden nu wél de
weg naar het bewuste pand. Het kultureel Vrouwenkafee Labyrint is
vandaag het laatste restant van het georganiseerde feminisme in Leuven.
Die erfenis weegt zwaar.

'De vrouwen' roeren zich niet meer. Met
'de vrouwen' bedoelen we dan de
georganiseerde feministische beweging
(zie kader). In het beste geval hebben de
vrouwen het strijden van PAG-vrouwen
en Dolle Mina's binnenshuis voortgezet,
maar van een echt vrouwenfront lijkt
geen sprake meer te zijn. Deze konstata-

tie was ook de drijfveer voor de drie
vrouwen die op 14 oktober 1988 de
deuren openstelden van de vzw Laby-
rint.
Christine Moens: «Wij zochten naar
een plaats waar alle vrouwen konden
samenkomen. We hadden behoefte aan
een ruimte, een huis, waar we als

tJ
~ Lyb;"

(Foto Geert Borgers)

vrouwen onszelf konden zijn. Na de
sluiting van het vrouwenhuis kwamen
de feministen uit het Leuvense jaarlijks
samen om ervaringen uit te wisselen,
maar voor de meeste van die vrouwen
volstond die jaarlijkse ontmoeting niet.
We sloegen dus de hanêen in elkaar en
startten met een kultureel Vrouwen-
kafee. De naam Labyrint is er eigenlijk
toevallig gekomen. Achteraf hebben we
daar wel een uitleg aan gegeven, ja. Een
labyrint is immers een doolhof, in een
labyrint ben je steeds op zoek. Zo gaat
het ook een beetje met de vrouwenbe-
weging.»
In de bloeiperiode van het feminisme
groepeerde het Leuvense Vrouwenhuis
alle strijdbare vrouwen en van daaruit
werden de feministische eisenplatforrns
aan de wereld kenbaar gemaakt. Van-
daag de dag kunnen de feministische
eisen niet meer zo duidelijk omschreven
worden, want juridisch bestaat er geen
onderscheid meer tussen de vrouwen de
man. Dat er formele gelijkheid bestaat,
wil echter niet zeggen dat die in de
werkelijkheid te bespeuren valt.

Christine Moens: «Nog steeds wordt
met de moedermelk ingelepeld wat past
voor een meisje en wat voor een jongen.
Dit bestendigt dan ook de ongelijkheid.
Een jongen mag voetballen op de
sportdag, maar een meisje niet. De
instandhouding van dit rollenpatroon

De 'tweede feministische golf ver-
wijst - logisch eigenlijk - naar de

eerste feministische golf Die was een
gevolg van de slechte arbeidspositie
(dubbele dagtaken, geringe lonen, be-
perkte waaier aan beroepsmogelijkhe-
den) en juridische achteruitstelling
(geen stemrecht, de macht van de
echtgenoot) van de vrouwen. Dit was
het begin van een lange, maar lang-
zame evolutie. Heel traag kwam er een
algemene mentaliteitsverandering te-
genover de vrouw, die haar toeliet te
debuteren op het maatschappelijk- en
politiek toneel. Het duurde echter tot
'48 voor vrouwen het stemrecht ver-
wierven. Als maatschappelijke groep
bleven de vrouwen ondergewaardeerd.
In de jaren zestig eisten de beroeps-

aktieve en intellektuele vrouwen in
Europa en Amerika hetzelfde (name-
lijk gelijkberechtiging) als in het begin
van de eeuw: de tweede feministische
golf kwam op gang. Deze beweging
beroerde de vrouwen in België aan-
vankelijk maar matig, doch in 1966
werd door de vrouwen van de FN-
fabriek in Herstal een staking georgani-
seerd. Zij eisten volgens het verdrag
van Rome van 1957 "gelijk loon voor
gelijk werk". Zevenduizend vrouwen
uit de toenmalige zes EG-lidstaten
sloten zich bij hen aan. Als gevolg
hiervan richtte het ABVV in 1967 een
vrouwenkommissie op. Het ACV pu-
bliceerde 'Het statuut van de werk-
neemster'. Samen met vrouwenorgani-
saties zoals de Kristelijke Arbeiders-
vrouwen (KAV) ijverde men om het
principe van "gelijk werk, gelijk loon"
ingang te doen vinden.
Als gevolg van de maatschappelijke

veranderingen van het einde van de
jaren '60 radikaliseerde ook de vrou-
wenbeweging. Rond de jaarwisseling

OVER
VROUWEN

EN
NEGERS

'71-'72 vonden de vrouwen van het
tijdschrift 'De Nieuwe Maand' het
nodig zich te buigen over de vrouwen-
problematiek en in de roes van hun
feministisch entoesiasme rijpte de idee
om in België een Vrouwendag
(11/11172) te organiseren. Die Vrou-
wendag werkte bijzonder entoesiasme-
rend voor de feministische beweging.
In verschillende steden werden in die
tijd allerhande vrouwengroepjes opge-
richt. De feministen onderscheidden
zich in een reformistisch-konformisti-
sche en een radikale vleugel.
De pluralistische Aktiegroepen

voor Gelijke rechten van man en
vrouw (PAG) stelden zich doorgaans
zeer diplomatisch en efficiënt op. De
Dolle Mina's werkten met hun ludieke
en sensationele akties (zoals de vers-
perring van de Antwerpse Meir met
beha's) eerder bewustmakend. Vrou-
wen van beide strekkingen, zelfs die
onder een minder ekstremistisch em-
bleem, verenigden zich in vrouwenhui-
zen. Van daaruit werd geijverd voor
wijziging van de rechtsregels over
echtscheiding, huwelijksgoederen recht
en kontraceptie. Andere strijdpunten
waren de afbraak van van de stereo-
tiepe beeldvorming van de man-
vrouw-verhoudingen, seksuele bevrij-
ding, en abortus.
Resultaten bleven niet uit. Binnen

de Belgische politieke partijen werden
vrouwelijke drukkingsgroepen georga-
niseerd zoals 'De Vrouwen Maat-

schappij'-groep in 1974 in de schoot
van de CVP. Daarnaast werden ook
kampagnes gehouden om vrouwen
voor vrouwen te doen stemmen. Toch
bleef alles een weinig marginaal: Miet
Smet en haar 'Vrouwen Maatschap-
pij' werden bijvoorbeeld nooit echt
ernstig genomen binnen de CVP.
Na het Jaar van de Vrouw in 1975

volgde voor de Belgische feministen
een periode van bezinning. In vrou-
wenkafees, vrouwenboekhandels, fe-
ministische sessies en praatgroepen
probeerden bewuste vrouwen de on-
volledige invulling van hun eisen te
verklaren. Zo waren gehuwde vrou-
wen wettelijk nog steeds niet hande-
lingsbekwaam. Die wettelijke barriè-
res met betrekking tot het huwelijks-
goederenstelsel, het erfrecht en de
ouderlijke macht zijn inmiddels geluk-
kig weggenomen.
Die formele gelijkheid tussen man

en vrouw betekent echter nog niet dat
er ook een reële gelijkschakeling is. De
mentaliteit dreigt zelfs terug konserva-
tiever te worden: zo is er momenteel
geen enkele vrouwelijke minister, wor-
den er in Leuven terug miss-verkiezin-
gen georganiseerd, ... "Woman is the
Nigger of the World" klonk het in het
begin van dejaren zeventig. Vandaag is
er niet zoveel veranderd. 'De vrouwen'
blijven een aanzienlijke achterstand
hebben. Erger is dàt ze hiervan tegen-
woordig minder bewust lijken, dat de
georganiseerde vrouwenbeweging dit
blijkbaar aanvaard heeft. Er wordt
ongetwijfeld nog heel wat feministisch
denkwerk verricht, maar het krijgt veel
minder maatschappelijke weerklank.
In dat opzicht zijn de vrouwen hier
minder goed af als de zwarten in
Zuid-Afrika. Hun strijd wordt tenmin-
ste erkend. (WP/TR)

maakt dat vele feministische eisen uit het
begin van de jaren zeventig nog steeds
even aktueel zijn. Denken we bijvoor-
beeld maar aan de ondervertegenwoor-
diging van vrouwen in kaderfunkties.
Vrouwen op leidinggevende posten zijn
nog steeds uitzonderingen op de regel,en
zo worden ze ook beschouwd. Dat
feministen overbodig zijn geworden,
klopt dus niet.»
Op het tweede lunch-debat van het
dokumentatiecentrum Rol en Samenle-
ving (RoSa) verklaarde ook Lily Boey-
kens, de huidige voorzitster van de
Internationale Vrouwenraad, dat een
derde feministische golf zeker niet onno-
dig zou zijn en zelfs wenselijk. De
vrouwen van het Labyrint waren wel
aanwezig op dat debat, maar daar blijft
het ook voorlopig bij.
Christine Moens: «Tot nog toe hebben
we ons nog wel niet echt met het
politieke feminisme ingelaten. We pro-
beerden alleen 'feministisch te leven' of
'onze vrouw te staan'. Recent zijn we
echter gestart met een groep die meer
inhoudelijk en politiek wil werken. De
moeilijkheid is echter dat er een kloof
bestaat in het vrouwenfront zelf. Deze
kloof wordt niet veroorzaakt door de
feministische eisen alsdusdanig, maar
wel door de wijze waarop ze geformu-
leerd worden. Het onderscheid tussen
lesbische en hetero-vrouwen staat hier-
mee in rechtstreeks verband. De poli-
tieke eisen van de ene groep vrouwen
raken niet altijd de eisen van de andere.
Meer nog de lesbische vrouwen missen
de solidariteit van de hetero's. Zo
stappen de lesbiennes wel mee op in een
betoging voor abortus, maar als het het
lot van de lesbiennes aanbelangt, laten
de hetero's het afweten»
Het onderscheid tussen lesbiennes en
hetero's en de betekenis daarvan voor de
vrouwenbeweging heeft al veel inkt
doen vloeien. Traditioneel denkt men
dat lesbische vrouwen mannenhaatsters
zijn en daarom sowieso aktieve feminis-
ten. Dergelijke opvatting kadert in de
voorbijgestreefde definitie dat feministen
'vrouwen zijn die tegen mannen strij-
den'. Nochtans zijn lesbiennes niet per se
feministen en omgekeerd zijn niet alle
feministen lesbiennes. Het feminisme
vandaag belangt alle vrouwen aan en
zou het best kunnen omschreven wor-
den als 'vrouwen die zelfs met behulp
van mannen voor vrouwen strijden'. In
het feministisch debat blijven de hetero's
echter vaak ondervertegenwoordigd.

Christine Moens: «Hetero-vrouwen
blijven veelal weg uit ons kafee. Het
Labyrint wordt vooral door lesbiennes
bezocht. Nochtans is het nooit onze
bedoeling geweest van het Labyrint een
lesbisch kafee te maken. Herhaaldelijk
hebben we dan ook al ons hoofd
gebroken over de vraag waarom de
hetero-vrouwen wegblijven. Het kan
niet liggen aan het feit dat zij het niet
nodig hebben alleen en onder vrouwen
te werken en te zijn. Meerdere hetero-
vrouwen hebben trouwens in 1988
precies om deze redenen ons initiatief
toegejuicht, maar nu komen ze niet.
Even dachten we dat het was omdat er
geen mannen binnen mochten, en daar-
om zijn we die regel ook minder strikt
gaan toepassen. Onder twee voorwaar-
den mogen mannen nu wel binnen. Als
we ze kennen, mogen ze binnen zonder
begeleiding. Als we ze niet kennen,
moeten ze in het gezelschap van een
vrouw zijn. Het toelaten van mannen in
ons kafee heeft echter geen toeloop van
hetero-vrouwen veroorzaakt. ..
Ongeacht de kleur, de seksuele voorkeur
of de persoonlijke interesses wil het
Labyrint dus een open deur zijn voor alle
vrouwen. Het is een idealistische en
tevens nog steeds nuttige gedachte. Het
enige probleem isdat er zo veel vrouwen
zijn die het nog niet weten, en die maken
dat het niet gemakkelijk is voor een
vrouwenkafee het hoofd boven water te
houden.

Christine Moens: «in financieel opzicht
gaat het niet echt goed met het Labyrint.
Recent zijn we gestart met het verhuren
van onze dancing aan studenten, maar
de inkomsten daarvan zijn niet om over
te roepen. We genieten ook nog geen
subsidies. De aanvragen ervoor heb ik
onlangs ingediend. Het feit echter dat we
het zaakje draaiende kunnen houden
met de onvermoeibare inzet van vrijwil-
ligsters, getuigt dat er vrouwen zijn die
geloven in deze zaak en bewijst dat ze ze
voor geen geld ter wereld zouden willen
opgeven. Daarom geven we de moed
niet op»

Walter Pauli
Tie Roefs

Woensdag 1maart gaat erom 19.00 een
vergadering van de vrouwenwerkgroep
.met als tema 'Rol en betekenis van een
vrouwenkafee voor de vrouwenbewe-
ging: Het kafee is open iedere woensdag,
donderdag en zondag van 20 u tot 2 u.
Elke vrijdag is er fuif vanaf 22 u.

Cafe Cartoon
Muntstraat 18
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Het beste uit de kringbladen

Tevreden met
wat we doen
Kringbladen, ze lijken wel

van alle tijden. Uithangbor-
den van presidia, of net

vlammende oppositie. Absurd,
non-konformistisch en zelfrelative-
rend, of saai, ernstig-informatief en
belerend. Of je ze nu leuk vindt of
niet, je kan ze niet negeren. En nu
zowat alle kringbladen die zich
respekteren, regelmatig Veto be-
spreken, kunnen wij natuurlijk niet
achterblijven met een wederdienst.
Bedenk maar vast een boze lezers-
brief.

Het is alweer een tijdje geleden dat hier
nog aandacht besteed werd aan de
kringbladen. Eén van de gevolgen daar-
van is dat nu nog een stapel kringbladen
met kerstwensen van presidia op een
bespreking liggen te wachten. Gelukkig
zijn er in het Leuvense nog kringbladen
die regelmatig genoeg verschijnen om
ons eind februari een nummer te bezor-
gen dat niet van het vorige decennium
dateert. Wat niet wil zeggen dat we aan
minder recente nummers willen voorbij-
gaan. We beseffen dat er veel tijd en
moeite in zo'n blaadje kruipt en dat de
redakties het dan ook niet op prijs stellen
wanneer we hun geesteskind negeren.

Zo bijvoorbeeld Nonius, het blad van
de studenten van Groep T. Het novem-
bernummer ontsnapte aan onze aan-
dacht, en daarmee was men niet geluk-
kig.Terecht, want Nonius verdient beter.
Het is immers een gedroomd voorbeeld
van hoe het nu net niet moet. De
december-Nonius is saai en uitermate
flauw. Een doorsnee-lezer legt een blad
dat de eerste 22 (tweeëntwintig!) pagi-
na's aan sport besteedt, aan de kant nog
voor hij de kans heeft gehad om zich te
ergeren aan humor van het type "Wie
won de tweede wereldoorlog? Wie
werd tweede?" Het lettertype waarin
~onius gesteld is, en dat wij alleen nog
kennen uit kinderboeken genre "Nijntje
het Konijn", zal wel één en ander
verklaren. Tussendoor vind je dan nog
een nietszeggende in memoriam Georges
Simenon, onze grootste romancier-
humanist. Ze hebben het niet getroffen,
de industriëlen.

Nu lijkt humor wel niet de sterkste kant
van ingenieursstudenten in het alge-
meen. Ook de burgies zullen wel niet
gelachen hebben met hun Irreëel, maar
het blad heeft dan ook niet de pretentie
de flauwe plezante uit te hangen. Men
wil duidelijk een middenweg bewande-
len tussen onderhoudend en informatief,
en in dat opzet slaagt Irreëel redelijk.

Zuigflessen

bij het decembernummer. "De Roze
Ridder" gaat op zoek naar wat er zoal
gebeurt met een stripheld na het einde
van een strip en neemt je mee naar een
orgie met Jommeke en Suske. Het
verhaaltje wordt een parodie op zowat
alles, zichzelf inbegrepen, en dat maakt
nu al jaren van Pyro ons favoriete
blaadje. Bijna dissonant in het geheel
van het januarinummer, maar gelukkig
wel echt interessant, is de uiteenzetting
van "de p.d.g." over het ietwat dissidente
standpunt van Romania in verband met
Student Aid. Niet iedereen is bereid zich
kritiekloos aan te sluiten bij vormen van
ontwikkelingssamenwerking die het in-
formatieve karakter en het aspekt van
sensibilisering dreigen op te offeren aan
het happeningkarakter. Een moedig
standpunt waarmee Romania zich aan
veel onbegrip blootstelde. Wie wil er nu
immers niet meezuipen voor het goede
doel?

Dinges

moede mogelijkheden van het woord
"dinges". Het meest hebben wij nog
genoten van Karel Kaffer's "Jona", een
bespreking van het blad van de UP. "Als
Veto de Leuvense de Morgen is, is Jona
voorzeker de Leuvense Kerk en Leven."
Of wat dacht je hiervan: "Een redactie-
vergadering van Jona verloopt als volgt:
iedereen gaat in een kring staaa.en geeft
aanmoedigende schouderklopjes aan
buurman. Moet natuurlijk kunnen, zo'n
zelfhulpgroep voor mislukte schrijvers,
maar verrotte spijtig dat ze dat geschrij-
vei dan nog moeten drukken ook."
Benieuwd wanneer Karel hier eens naar
de redaktie komt.

Nog op L&W verschijnt ook regel-
matig de Eoos-Express. Het enige kring-
blad in Leuven, en waarschijnlijk ook
ver daarbuiten, dat in zijn kolofon
melding maakt van een Algemeen Di-
recteur, een Commercieel Directeur en
een Technisch Directeur, nog afgezien
van de informatie die je normaal in zo'n
kolofon vindt. Eoos-Express ziet het
kennelijk groot, maar dit januari-num-
mer is dat zeker niet. Het enige onder-
houdende moment is het interview met
Chris Jaubin, uitbater van het kafetaria
inL&W.

En dan iser nog Polstok, het tijdschrift
voor studenten Sociale Wetenschappen.
Eén van de sjieker ogende bladen.

Aankondigingen van kringaktiviteiten,
info over onderwijsproblematiek, een
interview met professor Gobin, het volgt
elkaar in een vlot tempo op. Maar als het
dan foutJoopt, loopt het goed fout. Een
volslagen gratuit artikel "Over het waar-
om mannen hun baard moeten scheren
en vrouwen hun haar moeten laten
groeien" verdient de vermelding aller-
platste uit de kringbladen. Vrouwen
mogen naar verluidt lang haar dragen
omdat "mannen daaronder iets hebben
hangen wat er bij vrouwen niet is" en
"Ze stellen daar alleen een koppel
zuigflessen tegenover." Bovendien heb-
ben vrouwen wel twee stokken, "maar
de man heeft er ook één, althans bij
bepaalde situaties en tijdelijk." Dat zal
dan wel zijn als VTK een TD organiseert
met een vrouwenrijkere fakulteit.

Nochtans kan seks in een kringblad.
Het Neuroosje, blad van de psycholo-
gen, pakt uit met een opzienbarend
interview met Kardinaal Danneels
waarin onze "Kardi" zonder gène zijn
jeugdige amoureuze avontuurtjes uit de
doeken doet. Ook zijn vroegere vriend-
schap met "De Jean-Pol" wordt uit de
doeken gedaan. "Eigenlijk was hij een
klein ettertje, maar dat mag ik niet
zeggen hè. (...) Uiteindelijk heeft dat
korrupt kereltje het wel gemaakt." Lek-
kere nonsens, het Neuroosje bulkt ervan.
Pagina's lang doorlullen over bedplas-
sen, Tante Michy's gezondheidshoekje,
Het idiote gedicht, vijftig bladzijden
gezellig gestoorde, licht verteerbare on-
zin. Fijn.

Het Neuroësje is daarmee dit keer het Wellicht herkent u dit niet. Wij ook niet.
leukste kringblad. AI volgt het Pyro- 0

maantje hen dicht op de hielen. Maar p · kt K ltur d
daar hebben ze da~ ook een patent op dit rOJe U UUrraa
soort verheven pnetpraat. AI moet Pyro
het ditmaal hebben van de strip in bijlage
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Het Germaantje is doorgaans minder
nonsensikaal, alhoewel. Het laatste
nummertje van '89 leest lekker weg. Of
dingest lekker weg, 't is maar hoe je het
bekijkt. Anderhalve dinges worden uit-
getrokken om ons eindelijk eens een
wetenschappelijke uiteenzetting te geven
over het gebruik, en vooral de onver-

Gelukkig bedoelen ze het zo niet.
Polstok is gevariëerd, informatief en
duidend, heeft een aantrekkelijke lay-out
en wanneer dat niet zo is staat er
bovenaan ook gewoon: "This lay-out
sucks". Mooiste voorbeeld daarvan is
het kruiswoordraadsel. Schots en scheef
een appetizer voor wat komen moet:
"De absurdisch-existentiële dagen" Deel
42. lonesco waardig. Larie van de
bovenste plank. Niet toevallig van één
van de zes stichtende leden van de groep
Larie, de Latent Andersdenkende Rela-
tief Innoverende Elite, die in de toe-
komst de Leuvense sien een ander
uitzicht moeten geven. Als kennisma-
king kan dit tellen.

Voor het slot hebben we Bacchus
bewaard, het blaadje van Klio. In "De
integratie van Klassieke Studies in de
wereldproblematiek. Een model van
ethische zingeving.", wordt ons een
oplossing aangeboden voor de vraag
naar ethische relevantie, ook van het-
kringblad-maken: "(Het maken van een
kringblad is ethisch relevant) ...als we a)
in ons vak de waarheid nastreven, b) de
waarheid boven alle andere belangen
stellen en c) daarbij tevreden zijn met
wat we doen." Dat laatste lijkt voor de
meest kringbladen niet echt een pro-
bleem.

Stef Wauters

... vervolg van p.1

een leuke avond. Reflektie over wat je
zag, hoefde niet echt. Veelviel er ook niet
te reflekteren. Enerzijds omdat het
gepresenteerde, als je het dan toch als
kunst wou beoordelen, in de meeste
gevallen niet veel voorstelde. Anderzijds
omdat er gewoon geen tijd voor was.
'Leuven Wellicht' begon met een beetje
vertraging, en aansluitend was er een
debat voorzien, voor half elf. Wie het
hele parkoers wou doen, moest zich flink
reppen om het binnen de twee uur te
halen.

Niet dat veel mensen daar last van
hadden. 'Leuven Wellicht' was een
uitstapje voor vrienden onder elkaar, je
kon er mensen tegen het lijf lopen die je
kent, met hen dingen gaan bekijken of
gewoon overslaan, omdat het niks lijkt,
bijvoorbeeld, of omdat er net teveel
mensen samentroepen. Soms kon je niet
goed zien wat er eigenlijk tentoongesteld
werd, door de duisternis of de drukte.
Geen probleem: we gaan gewoon naar
de volgende halte. Het bezwaar, dat de
toeschouwer maar oppervlakkig zou
kijken, is dan ook niet echt gegrond.
Belangrijk is, datje er wat aan had op de
avond zelf En wie met alle geweld toch
wou doordringen tot de ware kern van
het tentoongestelde, die kon later nog
een kijkje komen nemen, in alle rust.

K1ichee
Uiteindelijk werd 'Leuven Wellicht'
door het publiek gemaakt. Essentieel
volgens Kultuurraad, en geheel terecht,
is de mobilisatie van de massa. Zonder
die massa was het een nogal steriele
aangelegenheid geworden. Het werk van

de zogenaamde 'echte' kunstenaars was
immers niet meteen om over naar huis te
schrijven. Wat de kwaliteit betreft,
moesten de werken van de deelnemende
studenten, amateurs, niet onderdoen
voor wat hun professionele, doorgewin-
terde kollega's presteerden. De meeste
werken kon je kwalificeren als leuk,
goed tot 'knap gevonden'. Nergens had
je het gevoel, dat je met magistrale kunst
werd gekonfronteerd.

Echt origineel ging het er dan ook niet
aan toe. Er waren nogal wat lampen te
zien, maar vooral veel kaarsen, té veel
kaarsen zelfs; want naar het einde toe
kwamen ze je zo'n beetje de strot uit. In
dat opzicht was het goed dat de Vesalius-
straat niet was getransformeerd. Zo kon
je zien aan de neon-P van de parking aan
de Dekenstraat dat Leuven ook zonder
een lichtprojekt erg verlicht is.

Van de beloofde transformatie van de
stad kwam uiteindelijk niet zoveel
terecht. Je kon Leuven hier en daar wat
anders meemaken, maar het bleef het
bekende Leuven. Misschien omdat de
stad nog altijd te licht was. Als je een
projekt wil maken waarin licht centraal
staat, en waarin je wil tonen wat je met
licht zoal kunt aanvangen, heb je in de
eerste plaats veel duisternis nodig. Want
een groot klichee zegt, dat er pas licht is,
als er ook duisternis is. De Naamsestraat
was in dat opzicht nog altijd veel te licht,
je kon maar met moeite zien waar men
naartoe wou. Het 'lichtend pad' in het
park was leuk, maar er brandde nog
storend licht in de omliggende gebou-
wen. Beter geslaagd was het pad tussen
het Erasmusgebouw en de Fak van
L&W, die zich doorheen het groen
slingerde. Om je heen was alles duister.. _

(Foto Geert Borgers)
Lieven De Cauter merkte op het

debat op dat 'Leuven Wellicht' te
sakraal was, en daar had hiJ"gelijk in.
Kaarsjes brengen heiligheid mee, en die
was er wat veel. Soms had het projekt,
en dat was de keerzijde van de grote
opkomst, veel weg van een bedevaart.
Dat begon al helemaal in het begin, in
het Stuc, waar knaapjes Latijnse mis-
muziek brachten. Het was een knap
begin, een beetje plechtig en zo hoorde
het ook, maar het mocht niet worden
uitgemolken. En dat gebeurde, vaak
onbewust, te veel. Gelukkig nam dat,
alles bij mekaar, niet weg dat 'Leuven
Wellicht' toch te genieten was.

Dat kan ook worden gezegd van het
debat ('foyer'), na 'Leuven Wellicht'.
Wie het programmaboekje had gezien,
wist al dat dit niets kon worden. Van
meet af aan was duidelijk, dat enkele
illustere genodigden het over Kunst
wilden hebben. De zaak liep al fout van
bij het begin, en het zou nooit goed
komen, ondanks enkele geslaagde
tussenkomsten van Jo Stulens (van CC
Oratoriënhof), die de speelsheid van het
projekt benadrukte, en die zei dat er op
het debat teveel aan 'verbale diarree'
werd gedaan. Louis Broos lulde uit zijn
nek over kunst en agressie, Lieven de
Cauter en Bart Verschaffel hingen de
intellektueel uit en niemand van de
toeschouwers wist waarover het ging.
Het ging nergens over. Moderator Joris
Vlasselaers had dat snel door en liet de
kinderen begaan. Mensen van het Stuc
zelf die ook bij het panel hoorden, zaten
beduusd tot verveeld toe te kijken.
Iemand vroeg zich af of we het nu over
'luciditeit' of 'intellektualiteit' hadden.
Iemand zei dat kunst toch wel "een
dramatische arena" moet zijn. Er
werden spijkers met koppen geslagen,
maar er was nog ~n fuif om het te
vergeten.

Johan Reyniers

Horizontaal - 1. Berisping 2. Onbetaald ambt - Bijwoord 3. Man-
nelijk zaad - Stuk steen, kei 4. Meisjesnaam - Schriftteken van het
Oudgermaanse alfabet 5. Bijwoord - Kabouter 6. Troef negen -
Kleine wig 7. Bepaalde netten 8. Ongevraagd ontslag - Familielid
9. Vulva - Meisjesnaam 10. Leuvense voetbalploeg - Losgerafelde
naad.

Vertikaal - 1. Afrekeningen 2. Vlaams dorp 3. Drassig veenland -
Hulpstelling 4. Raar - Harteloos 5. Het innerlijk bijblijvend zijn
6. Hoge graad in studies ekonomie - Vordering 7. Verorberde - Reed
woest 8. Verkoopt onder de markt - Muzieknoost 9. Europeaan -
Vlaamse stad 10. Bijwoord. I
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DOSSIER DEMOKRATISERING (DEEL 4)
Onlangs kwam prof Herman Deleeek volop in de
media-belangstelling met zijn artikel "Blijvende onge-
lijkheden in het onderwijs: 10 jaar later". Hierin geeft
hij een overzicht van het falen van de de demokratise-
ring van het Hoger Onderwijs. Die is nooit voltooid
geweest, zeker niet bij de lagere klassen.
Deleeek zoekt naar de oorzaken daarvan, en stelt

dat hiervoor niet de fmanciële, maar wel de
socio-kulturele drempels verantwoordelijk zijn. B0-
vendien, aldus Deleeck, speelt bij de studietoelagen
het zogenaamde Matteuseffekt mee: de beurzen gaan
vooral naar de middengroep, en niet naar de lagere
klassen. Hij wil daarom een herverdeling: meer geld
voor de armste studenten, afschaffing van de kleinere
beÓJSbedragen. -
toen Veto als één van de weinigen kritische

bemerkingen bij Deleeek maakte, viel dat niet overal
in goede aarde. Ook niet bij Herman Deleeek zelf die
ons verweet "een onjuist en tendentieus beeld op te
hangen van mijn persoon en mijn onderzoek". Veto
wil de diskussie echter niet uit de weg gaan. Daarom
presenteren we sinds enkele weken een 'Dossier
Demokratisering', waarin we een andere visie dan die
van Deleeek uiteenzetten.
Deze week peilt Veto naar de oorzaken van de

dalende demokratisering. Wij geven een overzicht
van wat jongeren weghoudt van universiteiten: een
kijk op de beruchte 'drempels'. Grosso modo worden
tussen die drempels twee soorten onderscheiden:
enerzijds de 'financiële' anderzijds de 'socio-kulturele'
drempels, ofwel alles wat jongeren uit lagere klassen
niet hebben dat een rijkere wél heeft.

Studiekosten: een overzicht

Centen maken
de man

Studeren is een dure aangele-
genheid, heet het. Toen wij
nog in de 'retorika' zaten en

thuis vertelden dat we in Leuven
zouden willen studeren, kregen we
tegelijk de ouderlijke vermaning
dat we één keer mochten proberen,
maar ook niet meer. Een bisjaar
zou immers te duur zijn. Onmid-
dellijk werden we met de budget-
taire beperkingen van een door-
snee-huishouden gekonfronteerd.
Eénmaal in Leuven bleek dat ze
thuis nog gelijk hadden ook: stude-
ren is een verdraaid dure aangele-
genheid.

Wetenschappers diskussiëren nog steeds
over het eksakte cijfer van de studiekost,
vooral omdat een aantal politieke dis-
kussies het strikt wetenschappelijke de-
bat over de cijfers doorkruisen. Zo komt
professor Herman Deleeck, een aanhan-
ger van de human capitaltheory (stude-
ren is een investering) tot de konstatatie
dat de maksimale studiebeurzen slechts
25% van de totale studiekost dekken, die
volgens hem dus zo'n hem 250.000 fr.
moet bedragen. Deleeek rekent in zijn
berekening ook de inkomensderving
mee: de som wat een student zou

verdienen indien hij zou werken. Minis-
ter Theo Kelchtermans wilde dan weer
kost wat kost bewijzen dat de maksimale
studiebeurzen (een 85.000 fr.) de studie-
kosten volledig dekken. Hij slaagde er
zelfs in die stelling 'wetenschappelijk' -te
laten bewijzen (zie ander artikel op deze
pagina). Beide 'wetenschappelijke' bere-
keningen verschillen 145.000 fr. Over
'waardenvrij onderzóek' gesproken.
Tegen Deleeek kan ingebracht wor-

den dat studeren in de eerste plaats geen
investering, maar een recht is. De Staat
moet dat recht mogelijk maken, maar
dat betekent nog niet dat studenten zich
'benadeeld' moeten voelen tegenover
werkende of werkloze leeftijdsgenoten.
Kelchterrnans' Hiva-studie was dan
weer bewust 'kortzichtig': de minister
weigerde een aantal zeer reële studiekos-
ten mee te rekenen. Studiekosten kunnen
immers in twee kategorieën opgedeeld
worden: enerzijds de direkte studiekos-
ten (huur, vervoer, inschrijvingsgeld,
kursussen, kosten voor stages en eind-
werken, studiemateriaal), anderzijds de
leefkost (voeding, kledij, verzorging,
ontspanning). Het hoeft echter geen
betoog dat de totale studiekost, namelijk
alles wat de student in werkelijkheid
moet betalen, zowel direkte studiekosten
als leefkosten bedragen. Studeren aan de
unief kost voor een kotstudent ongeveer

170.000 fr., voor een pendelstudent
100.000 fr. De kost in het Hobu (Hoger
Onderwijs Buiten de Universiteit) ligt
nauwelijks lager.
Zo'n bedragen kan natuurlijk niet

iedereen betalen. Om jongeren uit lagere
sociale klassen toch de kans te geven om
te studeren, bestaat er in België sinds de
jaren vijftig een stelsel van studietoela-
gen. Die studietoelagen zijn gebaseerd
op de begrippen 'minvermogendheid' en

Dit systeem is echter niet gevrijwaard
van kritiek. Fundamenteel is dat de
grens van minvermogendheid op een
bijzonder willekeurige basis is vastge-
legd: zestig procent van het socio-vitaal
minimum. Mensen die zeventig procent
van het socio-vitaal minimum verdienen
(dat zijn dus bijzonder lage inkomens die
eigenlijk beneden de 'armoedegrens'
leven) krijgen niet eens een maksimum
studiebeurs.

Bovendien vermindert de waarde van
de studiebeurzen van jaar tot jaar. Van
1979 tot 1985 bedroeg de maksimurn-
beurs 74.300 fr. In die hele periode werd
dit bedrag niet één keer aangepast. Ieder
jaar was er inflatie, zodat de feitelijke
waarde van de beurzen flink daalde.
Voor het akademie jaar 1985-86, vlak
voor de parlementsverkiezingen ver-
hoogde minister Lenssens nog eens de
maksimumbeurs met tien procent tot
81.730 fr. Tijdens het akademie jaar
1986-87 werd de maksimumbeurs geïn-
dekseerd tot 82.500 fr, als kompensatie
voor de Sint-Annabesparingen. Sinds-
dien is de de maksimumbeurs niet meer
geïndekseerd. Dat zal overigens nog tot
in 1991 duren.
We stellen dus vast dat de studiebeur-

zen van 1979 tot 1990 amper met elf
procent gestegen zijn, terwijl de indeks in
de periode 1979-87 met 53 procent

'meervermogendheid'. Iedereen die een
inkomen heeft dat hoger is dan de grens
voor meervermogendheid, krijgt geen
studiebeurs. Als het inkomen van de
ouders lager is dan de grens voor
minvermogendheid, dan ontvangt men
de maksimurn-studiebeurs. Momenteel
bedraagt die 82.500 fr voor een kotstu-
dent. Ter vergelijking: in Wallonië
bedraagt de maksimumbeurs 98.800 fr.
Leve de federalisering. Als het inkomen
tussen de grens van min- en van
meervermogendheid ligt, krijgt men een
kleinere beurs.

Omdat ik spaar voor mezelf. Maar tegelijk ook
voor 'n beetje menselijker wereld.

Een boerderij voor mindervaliden ... een centrum voor thuis bevallen ... een recyclag~bedrijf ...
Tientallen zinvolle initiatieven. Netwerk Vlaanderen helpt ze zelfbedruipend en zelfredzaam te
worden. U helpt Netwerk helpen door te krekelsparen. Uw spaargeld en de interesten blijven uw
eigendom. Maar Netwerk ontvangt elk jaar een aanbrengvergoeding van I%.Het ASLK-
agentschap in uw buurt geeft u graag alle inlichtingen.

KREKELSPAREN ASlKm

steeg. Dit betekent dus dat de studiebeur-
zen reëel niet minder dan 42% gedaald
zijn: Bovendien zijn de beurzen veel te
laag. Als we de resultaten van de
Hiva-enquête uit 1987 aktualiseren, dan
kost een kotstudent gemiddeld 170.930
fr. per jaar, terwijl de gemiddelde studie-
beurs 44.548 fr. bedraagt.

Als recente cijfers, zoals die van dr.
Ivan Dè Lanoo, aantonen dat er steeds
minder kinderen uit de lagere sociale

klassen hoger onderwijs volgen, dan ligt
hier wellicht een zeer voorname reden:
de beursbedragen zijn veel te laag. Door
het feit dat er bovendien bijna geen
sprake is van een gewone indeksering
van die beurzen, wordt het steeds groter
wordende verschil tussen studiekost en
studiebeurs verklaard. Dat betekent dat
de ouders dus steeds meer zelf moeten
betalen om hun kinderen te laten
studeren. De ophefmakende 'teruggang
van de demokratisering', waarover de
media zich vorige maand nog verwon-
derden, is dan ook niet meer dan een
logisch gevolg van de jarenlang gevoerde
politiek. Als men meer dan tien jaar lang
beknibbelt op de studiebeurzen, hoeft
men absoluut niet verwonderd te zijn dat
dit tot gevolg heeft dat vele jongeren niet
meer gaan studeren aan de universiteit.

Dienstbetoon
Het is dus wenselijk, zon iet noodzake-

lijk dat er op korte termijn - vanaf
volgend akademiejaar bijvoorbeeld -
een aantal dringende maatregelen geno-
men worden. Wij hebben het dan over
het gelijkstellen van het maksimum met
de grens van minvermogendheid, een
jaarlijkse aanpassing van de studiebeurs
aan de evolutie van de studiekost, en een
verhoging van de maksimumbeurs tot de
aktuele studie- en leefkost.

Die aanpassingen zijn absoluut nood-
zakelijk. De keuze om verder te studeren
moet immers een vrije keuze zijn. Op dit
moment is dat niet het geval ~ verder
studeren is nog steeds afhankelijk van het
inkomen van de ouders. Op dit moment
zegt men wel dat iedereen het recht heeft
om te studeren. Wij vragen ons echter af
hoe eerlijk een beleid is dat het onderwijs
bewust duurder maakt, waardoor soo-
migen het moeilijker krijgen om verder
te studeren. De huidige onderwijspoli-
tiek garandeert het recht op onderwijs
helemaal niet, en het huidige systeem
van studiebeurzen verhelpt daar ieder
jaar een beetje minder aan. Het is
duidelijk dat een echte demokratisering
van het onderwijs pas mogelijk is als de
financiële drempel weggewerkt wordt.
Natuurlijk is demokratisering meer

dan dat, en spelen er nog de roemruch-
tige 'socio-kulturele' drempels mee.
Maar het is wel zo dat de financiële
drempels een bijzonder grote impakt
hebben. Geld is belangrijk, dat weet
iedereen.

Walter Pauli

HIVA-ONDERZOEK UIT '87
GEEN WETENSCHAP, WEL POLITIEK
Kampus Sociale Wetenschappen - In '87 gaf Theo Kelchertermans (CVP), toen
verantwoordelijk minister voor de studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap,
aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) ondermeer de opdracht om een
onderzoek naar de studiekosten in te stellen. 'Onderzoek' was echter een groot
woord. Kelchtermans stelde immers vooraf een aantal a priori's. Zo mocht het Hiva
niet de volledige studiekost onderzoeken, maar enkel de studiekosten 'in enge zin'.
De leefkosten, die ook tot de studiekost behoren én bovendien aanzienlijk zijn,
mochten niet onderzocht worden. Het Hiva-onderzoek was dus reeds gedoemd -
nog voor één enquête uitgevoerd werd - om een stevige onderschatting van de echte
studiekosten te zijn.
Bijna onwetenschappelijk was ook de geringe steekproef op basis waarvan dit

onderzoek gevoerd werd. Hierdoor waren de resultaten niet erg betrouwbaar. Voor
het Hobu had men slechts bij 327 studenten naar de studiekosten gepeild: dat was
niet eens een half procent van een totale populatie van 70.354 studenten. Bovendien
rust de zware verdenking op het onderzoek dat de steekproef een weinig werd
gemanipuleerd. Aan het kunstonderwijs - een vrij dure richting - werd 'toevallig'
voorbijgegaan.
De vorm van informatie-verzameling (enquêtes) was ook niet optimaal: men

deed immers een eenmalige bevraging. Een eerder Hiva-onderzoek uit '79 gebruikte
de metode van het 'huishoudboekje': de studenten moesten zelf een jaar lang alle
studiekosten nauwkeurig registreren. Dit was tijdrovend, maar wél nauwkeurig.
Men moet hiervoor geen steen werpen naar het Hiva. Zij verontschuldigden zich

haast in hun syntesetekst : "Omdat dit onderzoek niet zozeer als een aktualisering
van vroegere gegevens kon opgevat worden, maar (...) een nieuwe meting van een
dergelijke komplekse materie moest realiseren, is het de overweging waard om naar
de toekomst toe een meer systematische opvolging van de kosten en hun evolutie
(kursivering hiva, wp.) te organiseren. Afhankelijk van het belang dat hieraan
gehecht wordt en de middelen die hiervoor ter beschikking kunnen gesteld worden,
kan vanuit het beleid of vanuit de instellingen voor hoger onderwijs zelf een
systematische en nauwkeurige registratie opgezet worden."
Maar waarom werd dan zo'n onderzoek uitgevoerd? De reden hiervoor lag bij

Kelchtermans zelf. Hij had reeds geruime tijd de opmerking gekregen dat de beurzen
veel te laag waren. Door het onderzoek ernstig te beperken, slaagde de minister erin

~ het bedrag van de studiekost zo te manipuleren tot hij een resultaat kreeg dat hemzelf
.~ goed uitkwam. Volgens de Hiva-studie bedroeg de 'studiekost' immers ongeveer
~ evenveel als de maksimum studiebeurs, een gegeven dat bijzonder goed in de kraam
~ paste van Kelchtermans. Het onderzoek naar de studiekosten uit het Hivarapport
'" had dus nauwelijks iets met 'wetenschap' te maken, maar integendeel alles met

politieke show. (WP)



Zelfstudie hetzelfde als zelfhulp?

Haal zelf je diploma

Zelfstudie is één van die mooie woorden
uit het plan Dillemans waarmee je alle
richtingen uitkan. Het wordt erin naar
voor geschoven als een deus ex machina :
proffen en bijna-proffen kunnnen hun
kostbare tijd minder aan doceren en
meer aan wetenschappelijk onderzoek
besteden. Bovendien zou dit systeem
ook voor de student enorm veel voor-
delen hebben. Knap gezien, geef toe, een
principe waarmee je tegelijkertijd én de
kwaliteit van het onderwijs én het
wetenschappelijk onderzoek kan bevor-
deren. Op het eerste zicht lijkt het dus
allemaal rozegeur en maneschijn, maar
laten we even stilstaan bij de mogelijke
praktische invullingen van 'zelfstudie'.

Misbruik
Een aantal proffen maakt te pas en te
onpas gebruik van het begrip zelfstudie
wanneer zij praten over de rationalisatie-
plannen. Het plan Dillemans stelt name-
lijk voor om het aantal kontakturen
aanzienlijk te verminderen. Daaraan
gekoppeld is het dan ook de bedoeling
om eens fundamenteel na te denken over
de invulling van de vakken en de manier
van doceren. Volge..!,lssommigen j§ een
reduktie van uren alleen voldoende en
hoeft er helemaal niet nagedacht te
worden over vakinhouden of (nog erger)
vermindering van de aangeboden stof.
Die vakinhoud is goed, want zij geven
dat vak toch al jaren zo, tot grote
voldoening van zichzelf en waarschijn-
lijk ook wel van de studenten. Trouwens
het plan zelf impliceert toch dat er niet
aan een reduktie van de vakinhoud
gedacht moet worden, want wat is
zelfstudie anders dan het zelf verwerken
van die gedeelten van de stof die een prof

FILM - Wat u hier ziet? "Een kompleks gestileerd, demytiserend, in een
gefrustreerde vrouwenpsyche afdalend, estetiserend geënsceneerd kuriosum'':
Track 29, maandag 26 februari om 20.30 en om 23.00 uur in het Stuc.

ZOEKERTJES
• Dag gokkertje, alsjij denkt dat ik een
van de biologen ben, weet ik je nog te
volgen. Maar waar haal je dat 'beroeps-
misvorming' vandaan? !? Liefs voor
Ririe en co. Kas.
• Heeft er nog iemand zin om deze
zomer een rugzaktrektocht in Spanje te
maken? Kom eens langs. Bart, Kapucij-
nenvoer 157.
• Ik zal uw tesis, artikel of brief in het
Engels vertalen of verbeteren, ekspert in
Engels - snel en verzorgd werk. Schrijf
naar Minckelersstr. 104 - 'Engels'.
• KU-studentenwerking Leuven orga-
niseert een spetterende, denderende sur-
prise afsluitavond voor alle KU(st)ers.
Dit gaat door op de KU-centrale vanaf
21.30 u op di 6 maart. Be there!
• Te koop wegens Kehre in het Wezen
van de Techniek: draagbare PC (Zenith,
20 Mb., 3.5''', nieuw met 1jaar garantie)
met MS-DOS, MS-WORD, Northem
Commander en Be Beep Mary: 99.000
frank.23.44.06. na 18.00 u. Code:
'der Angriff herrscht'.
• Elke vrijdag en zaterdag is de Shrink
te huur voor privee-fuiven tot 150 per-
sonen. Soepele en voordelige voorwaar-
den. Info ter plaatse, Tiensestr. 115A, of
'lil!' 28.60.78 ('s avonds 20.21.50).
• Te huur gezocht: ruime en rustige
kamer met douche of bad (vanaf maart).
K. Van Schuylenbergh. 'lil\' 22.09.31.
(bp. 1108, tijdens kantooruren).

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
(016/22.44.38)
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werkkollege minder te geven. Dan moet
er wel over gewaakt worden de aange-
boden werkkolleges ook degelijk zijn.
Dit vereist niet alleen een mentaliteits-
verandering bij de proffen, maar ook bij
de studenten. Hoe vaak gebeurt het
immers niet dat men naar een werkkol-
lege gaat met de bedoeling om daar
vooral achter iemands rug te gaan zitten
en anderen maar iets te laten zeggen. Het
is ook niet erg bemoedigend voor een
prof als hij drie maal moet smeken
vooraleer er iemand het woord neemt.
En dat ligt niet alleen aan de hierboven
opgesomde strukturele problemen of
aan de prof.

Papers
Wat bij dit alles natuurlijk niet uit het
oog verloren mag worden, zijn de
implikaties van deze onderwijsvormen
op de studiedruk. Nu er in het plan
Dillemans zo duidelijk naar zelfstudie
(in onze definitie: zelfwerkzaamheid)
verwezen wordt, kan de akademische
overheid misschien haar verantwoorde-
lijkheid ten volle opnemen. Dat betekent
dat zij aan de bevoegde diensten op-
dracht geeft om te onderzoeken in welke
mate zelfwerkzaamheid een invloed
heeft op de studiedruk. Het schrijven van
papers, voorbereiding van een referaat,
opzoekingswerk in de biblioteken en
dergelijke kunnen de studiedruk wel
eens stevig doen oplopen.

Bovenstaande bedenkingen hebben
hopelijk duidelijk gemaakt dat er in de
respektieve POK's, waar de program-
mahervormingen besproken en uitge-
voerd worden, op gelet moet worden dat
er bij de konkrete uitvoering van het
plan DiUemans verantwoord met het
begrip zelfstudie omgesprongen wordt.
Het mag zeker niet leiden tot louter
boekhoudkundige ingrepen op het pro-
gramma waarbij er wel uren gespaard
worden in het kollegerooster, terwijl er
zonder aanpassingen van de onderwijs-
vorm niets veranderd aan de te kennen
stof. "Zelfstudie is niet het aan zijn lot
overlaten van de student" staat immers
niet voor niets in de Onderwijsraad-nota
over zelfstudie.

Victor Dries
Peter VandutTel

• Te koop: versterker-tuner ITI 2 x
35W, luidsprekers SANYO 50W pla-
tendraaier Philips FP140A Totaal 5000
frank of beste bod. 'lil\' 22.60.30.
• Gevonden op straat bij terrasjes van
de Appel: kwarts-horloge 'Genève' met
zwart-leren bandje. Af te halen op
Veto.
• Jongenskamer te huur, 's Meiersstr. 7,
4000 fr.
• 22-jarige TEW-kotstudent zou graag
in kontakt komen met andere homo-of
bi-studenten. Wie schrijft mij? Postbus
573, Groenplaats, 2000 Antwerpen.
• Homo-en lesbiennecentrum 'De Ro-
ze Drempel' onthaalt maandag en don-
derdag 20-23 u. Amerikaln. 3 (JAC)
.22.85.82. Kafee: elke woensdag 21-
Ol u in Craenendonck 27 (iijstraat Vis-
markt).
• Verloren op 14 februari: studenten-
pet. Kleuren: rood-wit-bruin. Terug te
bezorgen in kafee 'De Kluys', Munt-
stro 12. Beloning voor vinder.
• Te koop: IBM Compatibel. Inbegre-
pen: Monochrome monitor, Marodisk
32MB, Genius Mouse 6000, software +
handleidingen, R5232 Poort, Floppy
disk Drive, 640K RAM. Tiensestr. 276
(Peter B.) Prijs o.t.k.
• Nieuwe lichting gewetensbezwaar-
den wordt deze week op KUL losgela-
ten. We zouden zo vlug mogelijk hun
naam, adres, telefoonnr., datum van in-
en uitdiensttreding te weten willen
komen. Via binnen post opsturen naar
Filip Lenders, BI. Inkomststr. 21.

ZOEKERTJE
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• Verloren dinsdag 1312: trui grijs-
bordeaux met jacquard-motief. Als je
hem gevonden hebt: Lepelstr. 9.
• Gemeubelde kamer te huur. Gemeen-
schappelijke keuken + douche, Naamse-
vest 30. 4000 fr. alles inbegrepen. On-
middellijk beschikbaar.
• Alle typwerk Nederlands,' Frans, En-
gels. Snel en verzorgd, voordelige prij-
zen. 'lil\' 20.41.51.
• vzw Natuurreservaten kontaktavond:
Kleine Aula, 28 februari 20.00 U. Tema:
'Naar een offensief natuurbeleid voor de
jaren negentig'.
• Wie leent mij, tegen mooie vergoe-
ding, volgende kursussen: L. Boone,
'Sociologie van de informatie-media',
U. Claeys, 'Sociologie van cultuur en
vrije tijd', vorig akademiejaar? Wim Ver
Elst, 'lil\' 60.16.35.
• Eerste aktie geslaagd! Voorstellen
voor aktie 2 op bekende adres! Casio
nooit!
• Pieter Coutereelstichting, homo- en
lesbiennecentrum, Vaarstr. 16,23.63.27.
Jongerenkafee: woensdag 19-24 u, zon-
dag 15-19 u Dinsdag 27 februari vanaf
21.00 u: grote karnavalfuif toegang
gratis, prijzen voor de mooist verkle-
den.
• Typen van tesissen, verslagen en
teksten op laserprinter. Vertalingen; in-
binding. Kris Rosselle, Naamsesteen-
weg 130, Heverlee. 'lil\' 20.70.77.
• Luma, typen van tesissen, verslagen
en teksten. Vetalingen. Steenbos 25,
1641 Alsemberg. cm 02/380.12.80.

Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e. d. zijn gratis: andere semi-kommerciële
zoekertjes (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).

De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op '5 Meiersstraat 5.

kenpakketten te volgen om een diploma
te behalen. Het volgen van een bijko--
mende taal aan het CLTof andere
extra-kurrikulaire aktiviteiten moeten
persoonlijke initiatieven van de student
blijven en horen dus bij de persoonlijke
vorming van de student (die overigens
ook ter sprake komt in het plan Dille-
mans). We durven dus hopen dat het

Zelfstudie is ... vooral d~ zelfwerkzaamheid is die in het
plan Dillemans gepropageerd wordt

~nig expansiepad. Éen homog;;;'", onder de noemer 'zelfstudie'.
ienigvuldiging van de inputs met q de o,~t;~) (i
(qXA' qXK) = q' . f(XA' XK)' Het geta~ Ic:;}~) Turven

:/r:;1;) ~- ,,-- _:..... dil ~~ ~ \2" Als men dan uiteindelijk overgaat tot het
~ -Órr , integreren in het kurrikulum van lesvor-

men die zelfwerkzaamheid veronderstel-
len, zijn er een aantal randvoorwaarden
nodig. In sommige fakulteiten vindt men
het bijvoorbeeld doodnormaal dat oe-
fenzittingen georganiseerd worden voor-
dat de betreffende teorie behandeld
werd in een hoorkollege. Het is logisch

het zelf wel eens lezen. dat die oefenzittingen eigenlijk een
door de vermindering van het aantal verkapt hoorkollege zijn. Er is dan nog
lesuren niet meer kan geven.' En zo weinig ruimte voor begeleide reflektie
bevorderen zij zelfstudie via het plan over probleemgevallen. Ook slecht
Dillemans dat na een aangepaste inter- voorbereide assistenten kunnen er wel
pretatie toch niet zo slecht blijkt te zijn eens toe bijdragen dat een werkkollege
als zij eerst wel dachten. door de studenten als totaal overbodig

Om zo'n wantoestanden te vermijden I ervaren wordt. Indien lesvormen die de
lijkt het aangewezen om eerst te bepalen I zelfwerkzaamheid bevorderen de bedoe-
wat zelfstudie nu eigenlijk inhoudt. Iing hebben om de student aktiever te
Pedagogen omschrijven zelfstudie als die laten meewerken, dan kunnen wij niet
komponent van het studeren waarbin- begrijpen dat men soms de interventies
nen de student de aangeboden stof zelf van studenten turft. Als je dan éénmaal
verwerkt. Praktisch vertaald komt dat per les aan het woord geweest bent en
neer op het blokken van een kursus een streepje achter je naam hebt, kun je
voorbereiding en bijwonen van semina- voor de rest van de tijd zonder enig
ries, praktika, werkkolleges;., Je zou gevolg aan passieve rekreatie doen.
met een boutade kunnen zeggen dat . Een ander euvel waaronder semina-
zelfstudie in deze kontekst datgene iswat nes en verwante werkvormen nogal eens
buiten de hoorkolleges door een student lijden is overbevolking. Maksimaal
gedaan moet worden om in juni of twint.i~studenten per groep lijkt ons een
september niet voor onaangename ver- r~eliJke ~v~ngrens om nog een dege-
rassingen te komen staan. lijke begeleiding van studenten te kun-

nen garanderen. Indien dat onhaalbaar is
Omdat we menen dat dit niet is wat kan er bijvoorbeeld aan ontdubbeling

de rektor bedoelde met zelfstudie in zijn gedacht worden, zoals dat nu al in de
rationalisatievoorstel, is het misschien rechten gebeurt.
nuttig binnen het globale koncept zelf- Van proffenzijde wordt wel eens
studie het begrip 'zelfwerkzaamheid' te gezegd dat zelfwerkzaamheid mooi is in
onderscheiden. Met zelfwerkzaamheid teorie. In praktijk is het echter niet
bedoelen we het zelf bewerken van stof mogelijk omdat deze onderwijsvorm
(verwerken van stof gebeurt vooral bij teveel tijd in beslag neemt. Misschien is
hoorkolleges ) naar aanleiding van werk- het in dat geval beter om hier en daar één
kolleges, praktika, labo's of seminaries. _
Een voorwaarde hierbij is dat de student
steeds in één of andere vorm begeleid
wordt.

Omdat een kurrikulum (een moeilijk
woord voor een universitaire opleiding)
nog steeds een volledig programma
moet aanbieden, is het onaanvaardbaar
dat men in het kader van zelfwerkzaam-
heid (of zelfs zelfstudie) studenten gaat
verplichten om ekstra-kurrikulaire vak-
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Naar een offensief beleid voor natuurbehoud

Milieujongens
strfjden tegen de
betonbaronnen

De akties van Greenpeace en'
konsoorten - zowel de No Time
To Waste T-shirts als het stoer-
dere werk op schoorstenen, in

smeerpijpen en voor lozingsschepen - begint
stilaan resultaat op te leveren. Nederland
kende vorig jaar het beruchte Milieuplan van
de liberale minister Ed Nijpels, waarover
zelfs de vorige regering-Lubbers is gevallen.
In Vlaanderen stelde minister Theo Kelchter-
mans (CVP) zijn voorstellen om het milieu te
beschermen. De milieuproblematiek begint
voor het eerst zijn plaats te veroveren op de
politieke agenda. Veto sprak hierover met
Luc Vervoort en Stef Boogaerts, beiden
verbonden met de vzw 'Natuurreservaten'
(zie kader).

Veto: De aandacht voor de milieuproblematiek
is vooral toegenomen met de recente suksessen
vanAgalev. Dat betekent dan wel dat milieu nog
steeds een zaak van de oppositie is.
Boogaerts: <<Awel,ik durf eigenlijk zeggen dat
wij - allez, de milieubeweging in het algemeen
- voor een stuk de suksessen van Agalev
voorbereid hebben. Agalev heeft enkele tema's
van de' milieubeweging overgenomen. Veel
mensen die sympatie hebben voor de milieu-
beweging hebben natuurlijk automatisch sym-
patie voor Agalev, en Agalev rekruteert op haar
beurt uiteraard ook voor een goed stuk uit de
milieubeweging. Paul Staes was vroeger dé
milieujoernalist van Vlaanderen.»
«We zitten wel verveeld met het verdom-

hoekje van 'de groenen'. Dat willen wij
eigenlijk niet. Agalev heeft acht procent van de
stemmen. Als de milieubeweging zich uit-
sluitend daarop fikseert, bereikt ze dus de grote
massa niet. De milieubeweging moet mensen
uit alle partijen betrekken. De milieubeweging
- kijk bijvoorbeeld naar onze vereniging -
rekruteert uit... (aarzelt even) uit alle partijen.
Ja, allemaal. Je hebt bij iedere partij echter
bepaalde a priori's, waarvoor het natuurbehoud
steeds moet wijken. Bij de SP is dat tewerk-
stelling, bij de CVP zijn dat de belangen van de
Boerenbond.» ,
«Wij kiezen dus nooit voor één partij om

mee samen te werken. Wij kiezen voor die
krachten binnen alle partijen die samen met ons
een bepaald programma willen verwezenlijken.
De ene keer is dat de vakbond, de andere keer
zijn dat de socialisten, het maakt ons niet uit.
Zowel met SP-voorzitter Frank Vandenbroucke
als met Trees Merckx, ondervoorzitster van de
SP, valt nogal eens te praten. Wij zijn kompleet
onafhankelijk: wij weten wat we willen, wij
hebben heel klare eisen.»

Veto: Is dat niet naïef? Iedere partij heeft
namelijk een bepaald programma, iedere partij
heeft eigen belangen. Het kan dan toch niet
anders dat 'het milieu' bij bepaalde partijen een
grotere prioriteit is dan bij andere.
Boogaerts: «Het minste aandacht krijgen we al
bij al toch van de PVV. Die partij interesseert
zich doorgaans niet voor het milieu. Dat is in de
huidige Vlaamse politieke kontekst nefast.
Waltniel, PVV-minister voor ruimtelijke orde-
ning in de Vlaamse Eksekutieve, heeft voor het
milieu in Vlaanderen namelijk een sleutelpost
in handen. Zijn voorganger was Ward Beysen,
eveneens van de PVV, en diens voorganger
heette Pede, ook al een liberaal. Het ziet er dus
bijzonder slecht uit met de ruimtelijke ordening
in Vlaanderen. De gevolgen van dat jarenlange
liberale beleid laten zich vandaag sterk
voelen»

Veto: Die slechte ruimtelijke ordening dateert
trouwens al van de tijd vóór Pede en ko. In het
begin van de jaren zeventig werd België "het
lelijkste land van Europa" genoemd.

Vervoort : «Het belang van de ruimtelijke
ordening is steeds zwaar miskend in Vlaanderen.

Elk goed milieubeleid - zowel wat water-
zuivering als bijvoorbeeld verkeersbeleid betreft
- begint bij een zinnige ruimtelijke ordening. In
Vlaanderen heeft men dat nog niet door.
Iedereen denkt dat hij plaats genoeg heeft, en
bouwt maar op»
Boogaerts: «De afschuwelijke lintbebouwing
heeft maatschappelijk ook enorm veel konse-
kwenties. Als de overheid woon buurten uit-
bouwt in een kernvorm, dan kan je overal veel
gemakkelijker, veel goedkoper nutsvoorzienin-
gen installeren: telefoon, riolering, water-
leiding, noem maar op. Ook op gebied van
waterzuivering is dat kruciaal: je kan het
afvalwater op een serieuze manier kollekteren
en zuiveren, in tegenstelling tot nu."

Vervoort: «De belangrijkste vorm van politiek
dienstbetoon <op de buiten' bestaat erin dat
mensen naar een politieker stappen en hem
vragen of een bepaald stuk bos of weide kan
veranderd worden in 'bouwgrond'. Dat gebeurt
doorgaans wel, en daarmee gaat de lintbe-
bouwing weer verder. De wet schrijft immers
voor dat, als er geen bepaalde minimumafstand
ligt tussen twee huizen, dat het toegestaan is om
tussen twee woningen te bouwen. Dat is
natuurlijk nefast: zo bouw je geen beleid inzake
ruimtelijke ordening op,»

Boogaerts: «ln feite organiseert men op die
manier een beleid waarin enkelen profiteren op
de kap van de hele gemeenschap. Zo'n
afgelegen woning eist natuurlijk ook haar
riolering, haar waterleiding, het water van die
huizen moet ook gekollekteerd worden, maar
wie moet dat betalen 1 Het is toch logisch dat
het veel duurder is als je water van enkele
woningen - die dan nog verspreid gelegen zijn -
moet kollekteren, dan als je alle afvalwater van
een hele dorpskern tegelijk kan verzamelen»
«De nadelen van zo'n beleid, dat vroeger uit

korte-termijn motivatie isopgezet, kan zelfs niet

op afzienbare termijn verholpen worden. Je kan
al die huizen moeilijk laten afbreken, dat zou
sociaal onverantwoord zijn. Het enige alterna-
tief is een uitdovingsprincipe: er komen geen
nieuwe lintbebouwing meer bij, en de
bestaande huizen mogen niet meer vervangen
worden. Financieel is dat natuurlijk een dure
operatie: er gaat dan voor honderden miljarden
planschade moeten betaald worden. Maar op
termijn is het de enig mogelijke oplossing: de
mensen moeten inzien dat ze niet kunnen
blijven bouwen waar ze willen»

Vervoort: «Het is duidelijk dat Openbare
Werken zich geheroriënteerd heeft. Vroeger
kregen de 'betonbaronnen' de toestemming om
half België met autosnelwegen vol te leggen.
Dat gaat nu niet meer, en nu hebben die
betonbaronnen zich op andere terreinen ge-
koncentreerd: rioleringen - leve de lintbe-
bouwing, want kilometerslange rioleringen! -
en de waterzuiveringsstationnen. De gemeen-
schap moet echter betalen»
Boogaerts: "Weetje dat er in Vlaanderen niet
één waterzuiveringsstation is dat echt optimaal
funktioneert ? De 'overdimensionering' van die
waterzuiveringsinstallaties is schrijnend. Meest-
al zijn ze natuurlijk veel te groot gebouwd. Dat
is niet verwonderlijk: een architekt wordt
betaald op basis van een percentage van de
kostprijs. Hoeveel te groter zo'n installatie is,
hoeveel te meer de aannemer verdiend. Al die
belangen lopen parallel. Alleen, de belasting-
..betaler draait ervoor op. Zo komt het dat België
een zeer dure, maar bijwnder inefficiënte
waterzuivering heeft.»

Veto: In België lopen blijkbaar nog meer
aspekten van het milieubeleid fout De kwaliteit
van het grondwater in België zou, volgens
buitenlandse studies, tot de slechtste van Europa
horen.
Verpoest: «België bengelt helemaal achteraan
in Europa wat betreft milieubeleid. De Schelde
is bijvoorbeeld één van de grootste vervuilers
van de Noordzee. De vervuiling van de Schelde
begint niet in Antwerpen, die begint evenzeer in
Brabant, in de Dijlevallei. Door het ontbreken
van een goede wetgeving vestigen zich in het
Hageland op dit moment razendsnel tal van
buitenlandse bio-industrieën, wals Neder-
landse varkenskwekerijen.»
«Hierdoor worden enorm, veel meststoffen

geloosd. Op termijn is dat niets anders dan het
China syndrome, een soort van ekologische
tijdbom. Die geloosde meststoffen, met hoge
koncentraties gevaarlijke nitraten, sijpelen lang-
zaam de bodem in. Nu moet je weten dat ons
drinkwater honderden jaren oud is. Na verloop
van verschillende jaren zullen die nitraten dus
ook in het drinkwater gekomen zijn. De
toekomstige waterzuivering dreigt dus enorm'
veel te gaan kosten. Men evolueert naar een'
toestand waarin de produktiekosten van het
drinkwater tot vijf maal hoger zal liggen dan de
prijs ervan»
Boogaerts: «Veelmeststoffen bevatten ammo-
niak. Dat produkt is in grote mate verantwoor-
delijk voor de verzuring. Men denkt nogal eens
dat de zure neerslag in Skandinavië volledig te

NATUUR & LANDSCHAP
'Natuur en Landschap' is een vzw uit het Hageland.
Haar terrein beperkt zich tot de vijfhoek Leu-
ven-Aarschot-Diest-Zoutleeuw-Tienen. Zij werken
echter vooral samen met Natuurreservaten, de
Vlaamse Vereniging voor Natuurbehoud. Vroeger
was dat een nationale organisatie, maar sinds de
federalisering zagen zij zich genoodzaakt te werken
met twee aparte verenigingen, één voor de Waalse,
één voor de Vlaamse Gemeenschap. Natuur en
Landschap heeft in alle Hagelandse gemeenten -
op drie na - lokale kernen. Dat is nodig: er kan veel
beter druk uitgeoefend worden op lokale politici,
de vereniging heeft meer kansen om in een
bepaalde gemeente uit te groeien, zodat er meer
vrijwilligers kunnen gerekruteerd worden. Die zijn
dan weer nodig om ondermeer de meer dan 60
hektaren natuurreservaat te onderhouden, waar-
van de vwz 'Natuur en Landschap' eigenaar is:
Vervoort: «voor onze eigen vereniging 'Natuur
en Landschap' blijft de reservatenwerking heel
belangrijk. Wij zijn dus zelf overgegaan tot het
aankopen van stukken natuurgebied. De ervaring
leert ons immers dat het huidige bestand van
Vlaamse natuurreservaten - die w al bijzonder
versnipperd en verspreid zijn - steeds afgekalfd
wordt. Vlaanderen kent wel een hele rij wetten en
reglementen, maar als puntje bij paaltje komt
worden die toch steeds aangepast. Wij weten
intussen ook dai hei eigenaarsrecht blijkbaar
het meest heilige recht is in België. Het enige
alternatief was dan zelf eigenaar worden van de
bedreigde gebieden. Dat is natuurlijk geen strategie
die je lang kan blijven volhouden, maar enfin, het is
momenteel het enige echte alternatief» (WP)

wijten is aan de industrie. Dat is niet helemaal
zo: ook de 'kleinere' vervuiler is mee verant-
woordelijk hiervoor. Neem het Nederlandse
natuurreservaat 'De Grote Peel' in Noord-
Brabant. Oorspronkelijk was daar een heide-
vegetatie, maar nu vindt daar een 'vergrassing'
plaats. Gras is immers meer bestand tegen
vervuiling dan heide. Wel, het is uitgemaakt dat
dit te wijten is aan de bio-industrieën.»
Veto: Eigenlijk herhaalt de milieubeweging
steeds hetzelfde doemdenken': "het gaat nog
ooit slecht aflopen". Jullie stellen nu voor om te
pleiten voor een 'offensieve strategie' voor de
milieubeweging. Leggen jullie dan andere
aksenten dan voorheen? In feite moeten jullie
het toch gemakkelijker krijgen, want zelfs uit
'ekonomisch liberale' principes moet je tegen-
woordig voorstander zijn van een stevig milieu-
beleid: bij nog langer dralen zou de kostprijs wel
eens té hoog kunnen oplopen.
Boogaerts: «Ik weet het niet met die liberalen.
Als je hoort wat voor ongelofelijk simpele
uitspraken Guy Verhofstadt doet over het
milieuplan, zo van "Dat stelt niets voor, dat is
allemaal ouwe koek", dan ben ik toch
ongerust» •

Vervoort : «Louter sociaal-ekonomisch moet er .
inderdaad dringend iets aan gedaan worden aan
het milieu. Als er niet snel ingegrepen wordt,
gaan we op verschrikkelijk hoge kosten af om
de negatieve gevolgen van de huidige vervuiling
in te dijken. Denk maar aan het broeikaseffekt -
dat Bush straal negeert, volgens hem bestaat dat
niet eens. Wie gaat dat allemaal betalen? Welke
maatschappij kan zulke kosten dragen 1»
"Ik ga ervan uit dat de mens niet van brood

alleen leeft. Hij heeft ook zuiver water, zuivere
lucht nodig. Dat is even essentieel. Iedereen
vindt dat blijkbaar evident dat die 'goederen' er
zijn. Men acht het ook bijzonder ongewoon dat
men hiervoor moet betalen. Wel, dat optimisti-
sche beeld is voorbij. Iedereen zal moeten
beseffen dat de milieuproblemen ontzettend
groot geworden zijn. Om die het hoofd te
bieden, zijn er maatregelen nodig met verre-
gaande sociaal-ekonomische maatregelen. In
Nederland beseft men dat blijkbaar al beter als
in België. Het is nu ondermeer de taak van de'
milieubeweging om die eisen algemeen ingang
te doen vinden»
«Als drukkingsgroep, wat wij toch zijn, is het

natuurlijk belangrijk dat wij ons niet laten
kompromiteren. Als politici onze eisen aanvaar-
den en proberen te verwezenlijken, dan vinden
wij dat prima. Als diezelfde politici, buiten die
ene goede eis, echter negen andere slechte
punten in hun programma hebben, belet ons dat
niet om dat negen keer opnieuw aan te klagen.
De milieubeweging mag niet meedoen in het
spelletje van hier een deal maken en een
schandaal doodzwijgen, om in een ander
dossier gelijk te krijgen. Zo verraad je enkel de
zaak waarvoor je opkomt. Vandaag staan wij
naast de landbouwers tegen de SST, morgen
ageren wij tegen de ruilverkaveling die door
diezelfde landbouwers voorgesteld wordt.
Milieudossiers gebruik je niet als pasmunt»

Walter Pauli

(Foto Rob Stevens)


