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Wij zijn natuurlijk óók bitsig. Wij gaan pas echt ons
boekje te buiten els-et .weer eens over censuur

gesproken wordt. Dan maken we het echt te gortig, hitsig als
we zijn. Seks dus. Of beter nog, porno. Hele pagina's vol.
Mét foto's. \!cmeen minister en een burgemeester. Opruk-
ken naar pagina 7.

Eindelijk zijn ze er weer. Nee, niet de studenten, die
kunnen ze hier in Leuven missen als de pest. De

Zoekertjes dus. De uitlaatklep van alle gefrustreerde
Leuvense middenstanders. We krijgen er elke week honder-
den binnen, maar we plaatsen alleen de minst pijnlijke. Of
wil umisschien kostendelend tesissen typen met de jongens
van de Roze Drempel, in een aftandse tweedehands
kamionnette in de regio Achel-Overpelt. Stuur dan maar een
zoekertje, wij vinden de geschikte partner voor u. Waar-
schijnlijk hebben we hem/haar al. Op pagina 77, Wendel.

Mannen!-Mannen! Nu zullen wij het hier es komen
vertellen sé. De Senioren van Ekonomika hebben pas

een nieuw BAR verkozen. En ze zitten d'er allemaal zelf in.
En den Taf heeft allemaal zo van die graffiti op de muren
gemaakt, en nu zegt leckie dat die van hem zijn. En toen
kwam d'et nog een fanfare. Jongens, we waren zat zenne,
zát! Pinten pakken in de BAR's, pagina's 4, 5 en 70.

Niet alleen de Veto-redakteurs staan in Leuven en in
verre omstreken bekend als kritisch en recht voor de

raap. Ook in andere geledingen van de studentenbeweging
kennen ze er wat van. Hitsig en bitsig zijn ze, de jongens van
Kringraad. De pen gedrenkt in vitriool. Dat zien we graag. De
rektor niet. T is te zeggen, hij houdt er niet van als anderen
zijn slogans voor hem verzinnen. Hij is hier toch zeker de
rektor, en niemand anders. Coensuur op pagina 3.

banken. Tussen beide toespraken in gaven ook de studenten uiting aan hun
groeiende onrust. De studentenspeech ging zeker niet onopgemerkt voorbij, al
was het maar dat er in de uiteindelijke versie wat mee geknoeid werd In deze
Veto lees je alles over de toch wel boeiende start van het nieuwe jaar.

(Foto's Dirk Boeckx)

De opening van het akade-
miejaar is met de jaren
uitgegroeid tot een media-

gebeuren. Niet dat er elk jaar
nieuws te rapen valt op de akade-
mische zitting, traditioneel is het
feit an sich voor de persjongens al
voldoende spektakulair om er aan-
. dacht aan te besteden. Wanneer er
dan, zoals dit jaar, toch ferme taal
gesproken wordt, is dat meteen
voorpaginanieuws. En er werd
inderdaad fors uitgehaald naar de
ter plaatse verzamelde overheden.
Akademische overheid, de vereni-
ging van het Wetenschappelijk
personeel (Lovan) en studenten
waren voor de verandering roe-
rend eensgezind in hun aanklacht
tegen de plannen om te besnoeien
in de begroting voor het universi-
taire onderwijs - al mochten er in
de studentenspeech geen namen
genoemd worden, en al werden er
andere klemtonen gelegd. De kon-
klusie was dan ook dezelfde: er is
meer geld nodig om een degelijk
universitair onderwijs te garande-
ren, en de huidige onderwijspoli-
tiek is niet langer te tolereren.

De opening van het akademiejaar ver-
loopt sinds jaar en dag volgens een vast
stramien. In de vroege ochtend vertrekt
de stoet van de Akademische Overheid
en de togati vanuit de Universiteitshal
naar de Sint-Pieterskerk, alwaar de
eucharistieviering wordt bijgewoond.

Verder gaat het daarna stoetsgewijs naar
de Akademische zitting, sinds vorig jaar
in de Pieter de Sorner-Aula, De verwel-
koming alleen al duurt een kort lesuurtje,
onze rektor staat er namelijk op alle
genodigden bij naamafroeping persoon-
lijk te begroeten. Verder komen in het

Opening van het Akademiejaar

Toch autonomie en eigen
verantwoordelijkheid

welkomstwoord ook kort alle onderwer-

pen .aan bod die niet in de latere
openingsrede opgenomen zijn.

Galilei

Daarbij deed de rektor alvast enkele
opgemerkte uitspraken. Dillemans ging
in korte bewoordingen in op het pause-
lijke dokument over de katolieke univer-
siteiten. De KV Leuven had overigens
meegewerkt aan de totstandkoming van
het dokument. De rektor vindt dat in die
tekst de akademische vrijheid, de re-
searchvrijheid en de gewetensvrijheid
van de onderzoeker voldoende worden
gewaarborgd. "Galilei wenst ons geluk
vanuit zijn graf', alleen, w voegde
Dillemans er nog aan toe, is dat nog niet
het geval voor de teologie. Bovendien is
het normatieve karakter van de tekst en
de eenheid die daarmee wordt nage-
streefd niet aan de KU Leuven besteed.

Dillemans plaats tegenover eenheid net
verscheidenheid. Ook de gelijkschake-
ling tussen geloof en etiek werd door
Dillemans betreurd. Het waren zowaar
de eerste echt kritische geluiden bij het
herderlijke schrijven.

Dan was de tijd gekomen voor de
rektor om het woord te verlenen - het
zeer vrije woord, zoals hijzelf bena-
drukte - aan de vertegenwoordiger van
het wetenschappelijk personeel en aan

de studentenvertegenwoordiger (per
vergissing aangekondigd als een verte-
genwoordiger van Kringraad, niet van
Loko). Een erg cynische opmerking, als
je bedenkt dat een half uurtje eerder dat
zeer vrije woord met een ingreep in de
studentenspeech nog eens beknot was.
Galilei draaide zich maar weer om in
zijn graf.

De integrale tekst van de studenten-
speech vindt u op pagina 3, mét de rel
rond de slotzin.

De toespraak van het wetenschappe-
lijk personeel belichtte, net als de andere
speeches, de wetgevende initiatieven die
op stapel staan. Het mammoetdekreet
heeft ook volgens Raymaekers, de verte-
genwoordiger van Lovan, de uitdrukke-
lijke bedoeling een financiële nul-opera-
tie te zijn. Ook voor de individuele jonge
onderzoeker zullen een aantal nieuwe
maatregelen zwaar aankomen. Raymae-
kers pleitte verder voor een echte derde
cyklus - geen samenraapsel van vakken
uit de tweede cyklus. Universitair onder-.
wijs en onderzoek moet voor jonge
mensen voldoende aantrekkelijk zijn,
daarvoor moet het juiste intellektuele én
materiële klimaat geschapen worden.

Roger

Daarna was het weer aan de rektor
om zich bij de algemene klaagzang aan
te sluiten. Rektor Dillemans heeft zijn
publieke optredens met de jaren duide-

lijk bijgewerkt. De eerste akademische
zitting onder de pas herverkozen rektor
heeft niets meer van wat wij van hem
gewoon waren. Vlot causeur, wals altijd
natuurlijk, maar duidelijk gesterkt door
de hernieuwing van zijn mandaat viel
Dillemans bitsiger dan ooit tevoren uit
naar de Vlaamse regering en de voogdij-
minister. Zoals kon worden verwacht,
nam de rektor als uitgangspunt voor zijn
toespraak de weerslag van de nieuwe
Vlaamse begroting op het universitaire
onderwijs. De titel liet aan duidelijkheid
niets te wensen over: "Wat kan de
Vlaamse Universiteiten nog redden?"

Het ongenoegen zit duidelijk diep dit
keer. Als Dillemans al enig begrip kon
. betonen voor het feit dat er op onderwijs
bespaard wordt, dan viel hij alvast in zijn
inleiding al scherp uit tegen de propor-
tioneel zware inleveringen van de uni-
versiteiten, ten opzichte van andere
onderwijsnivo's. Het onderwijsbeleid
rou in Vlaanderen, onder druk van de
syndikaten, bepaald worden door de
belangen van de leraren. Bovendien
wordt er zwaar ingeleverd op fundamen-
teel wetenschappelijk onderzoek, t~
voordele van het toegepaste onderzoe
zelfs bedrijfssubsidiëring. Een gevolg
van partijpolitiek touwtrekken. We wa-
rer. immers al een klein land, en door de
federalisering, aldus Dillemans, zijn we
kennelijk alleen maar kleiner geworden.
Dat klinkt al anders dan het vroegere
"Wat we zei doen, doen we beter."
Dillema s aaIde trouwens erg hard

cijfermateriaal aan om zijn stelling

kracht bij te zetten. In de periode '70-'87
stegen de uitgaven per leerling met
23 procent in het basisonderwijs, stabili-
seerden ze in het sekundair onderwijs,
daalden ze in het Hobu met 12 en in de
universitaire sektor met 30 procent, Ge-
vaarlijke cijfers natuurlijk. Maar het gaat
ook niet op om te pleiten- voor een
doordacht onderwijsbeleid enerzijds en ..
te vervallen in korporatisme anderzijds.
De onderwijsproblematiek is één. En het
is nog maar de vraag of de kwaliteit van
het universitàire onderwijs er op de
lange duur mee gediend zou zijn als men
het geld voor de uniefs op andere
onderwijsnivo's zou gaan halen. Dan
zou men in de val van de verdeel-en-
heers-politiek trappen.

Oplossingen
Toch ziet Dillemans oplossingen. Hij

onderscheidt drie nivo's waarop gewerkt
moet worden om het Vlaamse universi-
taire onderwijs uit het pas geschetste
moeras te tillen. Een eerste nivo is
natuurlijk het fmanciële. Er moet meer
geld voor onderwijs komen, maar Dille-
mans toont zich realistisch, zij het op een
niet mis te verstane manier: "De poli-
tieke weerstand van de feitelijke machts-
groepen tegen substantiële saneringen in
de grote traditionele posten en het nieuw
Vlaams materialisme van eerste genera-
tie - gearriveeerden zonder korrespon-
derende kulturele traditie - zullen nog
jaren de immateriële investeringen in
wat iedereen nochtans onze enige rijk-
dom noemt (de grijze stof en de jeugd)
blijven hypotekeren, zeker in vergelij-
king met het buitenland."

De .rektor lanceerde dan ook een
oproep naar het Vlaams bedrijfsleven en
álle sociale partners om samen met de
universiteiten wat hij noemt een Vlaams
~kt voor Hoger Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek te sluiten.
Een tweede nivo van reflektie over de

vervolg op p.3 ..
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L E Z E R SFinanciering van de universiteit

Coens
Het sekreet van

Vorig akademie jaar heette het dat niet
alleen zou gewerkt worden aan een
nieuw financieringsmodel voor de uni-
versiteiten, maar dat ook een aantal
andere problemen zouden worden aan-
gepakt. De wet op de akademische
graden, de invoering van een krediet-
puntenstelsel en het toelatingsbeleid aan
onze universiteiten. Deze allang aansle-
pende problemen zouden voor eens en
voorgoed opgelost worden. Na een tijdje
werd echter vernomen dat de minister
zich zou beperken tot de financiering van
de universiteiten.
Er wordt op dit ogenblik dus gewerkt

aan een herziening van de wet van 27 juli
1971 op de financiering van de universi-
teiten. De verschillende voorstellen en
versies volgen elkaar snel op, want het is
duidelijk dat de totstandkoming van
zulk belangrijk dekreet een spel is van
geven en nemen: tussen de .overheid en
de universiteiten, tussen de staats- en
vrije universiteiten, tussen de katolieke
en de vrijzinnige. Het uiteindelijk be-
reikte voorstel zal dan waarschijnlijk
ook een staaltje zijn van Belgische
kompromispolitiek. Met de informatie
die we uit verschillende bronnen hebben
samengesteld, kunnen we toch al een
aantal inhoudelijke punten aanwijzen.
Allereerst is er de autonomie van de

rijksinstellingen (RUG en RUCA). De
Gemeenschapsminister, als Inrichtende
Overheid, oefent een permanent toezicht
uit op deze instellingen, wat leidt tot een
te sterke bevoogding en een te weinig
soepel beleid door de instelling zelf. Dit
zou veranderen. Niet alleen veranderen
de rijksinstellingen van naam door
weglating van de 'R', ze krijgen ook een
veel grotere autonomie inzake perso-
neelsbeleid, investeringen, programma-
opbouw, enzoverder, Ze krijgen bijge-
volg een statuut dat vergelijkbaar is met
dat van de vrije instellingen. Dat is niet
alleen goed voor deze voormalige rijks-
instellingen zelf, maar betekent ook een
verbetering van de verhouding met de
vrije instellingen. De minister blijft wel
Inrichtende Overheid.
Wat de financieringsmodellen betreft,

. moeten we een onderscheid maken
tussen de financiering van de werking en
die van de investeringen. De huidige
financiering van de werking gebeurt op
basis van de studentenaantallen. In het

Aan het begin van vorig akademiejaar kondigde Gemeenschaps-
minister van Onderwijs Daniël Coens aan dat hij grootse
plannen had voor het universitair onderwijs. Geen klein

dekreet je, maar een heus, alomvattend mammoetdekreet. Sindsdien is er
van die plannen niet veel meer vernomen. Nochtans is er op het kabinet
druk gewerkt en hebben ook de rektoren via de Vlaamse Interuniversi-
taire Raad (Vlir) hun zegje kunnen doen. Ondanks een informatiestop,
hebben wij toch al het een en ander over dit mammoetdekreet
vernomen.

willekeur van de Minister. Bovendien
werden de kredieten verdeeld volgens de
door Leuven zo verfoeide 'quatres
quarts'. Dit betekende dat het totale
bedrag opgesplitst werd in één helft voor
Wallonië en één helft voor Vlaanderen,
waarvan nog eens één helft (dus een
kwart) ging naar de staatsinstellingen en
de andere naar de vrije instellingen. In
het ontwerpdekreet zou worden voor-
gesteld om de investeringen rekurrent te
maken, wat inhoudt dat er jaarlijks een
bepaald bedrag zou komen. Bij de
verdeling zou rekening gehouden wor-
den met vaste objektieve kriteria, wals
het aantal studenten, indices van bouw-
kosten per vierkante meter, zodat de
financiering niet meer afhankelijk is van
arbitraire ministeriële beslissingen, en
zodat er in de toekomst een eenvoudiger
investeringsbeleid kan worden uitgestip-
peld.
Een vierde luik behelst het personeels-

beleid aan de universiteiten. Hier bevat
het ontwerpdekreet een aantal duidelijke
verbeteringen. Wat het Akademisch en
Wetenschappelijk Personeel betreft
(AWP), krijgen de universiteiten een
grotere bevoegdheid bij benoemingen.
Bovendien zou men enige ruimte toela-
ten voor een meer geëigende salariëring.
Vastbenoemde WP-Ieden zouden ook
sneller in het AP kunnen opgenomen
worden. Dit betekent dus dat men
WP-Ieden meer perspektief op een
akademische karriëre ~ kunnen bieden
en de grote aantrekkingskracht die van
de bedrijfswereld uitgaat omwille van de
grote loonsverschillen, zal kunnen af-
zwakken.
Tenslotte heeft het dekreet ook voor

het Administratief en Technisch Perso-
neel een aantal interessante verbeterin-
gen in petto. Zo krijgen de universiteiten
een grotere autonomie bij bevorderingen
en aanwerving, en worden de statuten
van personeel dat op werkingstoelagen
of patrimoniumgelden wordt betaald,
beter op elkaar afgestemd.

Brugge
Voldoende financiële middelen uit-

trekken voor het universitair onderwijs is
een noodzaak, maar het geld moet ook
goed besteed worden. En daar nijpt het
schoentje nogal eens: het onderwijs en
onderzoek moet kwalitatief hoogstaand
zijn. Daarom wil de Minister, naar hel
voorbeeld van Nederland, zogenaamde
visitatiekommissies oprichten. Dit zijn
kom missies samengesteld uit een aantal
eksperts van verschillende universiteiten,
die fakulteiten en departementen uit hun
vakgroep zullen doorlichten op het vlak
van de kwaliteit van het onderzoek en
onderwijs. Evaluatie van de kwaliteit
heeft natuurlijk slechts zin als de nodige
besluiten worden getrokken en uitge-
voerd. Zoiets kan zelfs leiden tot de
afschaffing van hele afdelingen, aldus
een kabinetsmedewerker van de Minis-
ter op het Algemeen Nederlands Con-
gres in Brussel (22 september). De vraag
is of men in Vlaanderen even ver zal
durven gaan als in Nederland, waar men
effektief is overgegaan tot het opdoeken
van hele fakulteiten omwille van een
duidelijk gebrek aan kwaliteit.
Het is niet alleen interessant om weten

B R I E VEN
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 uitwnderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

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

wat er wel in de wet staat, maar ook wat
er niet in staat. Zo is er de laatste
maanden nogal wat te doen geweest
rond het oprichten van nieuwe fakultei-
ten aan de kleinere universiteitsinstellin-
gen. Zo voert de Universiteit van Ant-
werpen een agressieve kampagne voor
de oprichting van een ingenieursfakulteit
in Antwerpen en vraagt het Limburgs
Universitair Centrum om nieuwe kandi-
daturen in de Humane Wetenschappen
(bijvoorbeeld Rechten) te mogen op-
richten en pleit Limburg reeds langer
voor de integratie van de Ekonomische
Hogeschool Limburg EHL in het LUC.
Dat deze pleidooien vooral op het
eigenbelang van de instellingen in kwes-
tie is gericht en niet op de bekommernis
voor het aantrekken van nieuwe studen-
ten, weet eigenlijk iedereen. Het wordt
dan ook uitkijken wat het mammoet-
dekreet van Coens hierover zal zeggen.
Tot nu toe staat er daarover, voorwver
wij weten, niets in. Grootste kanshebber
is de integratie van de EHL in het LUC.
De oprichting van een nieuwe inge-
nieursfakulteit zou alleszins een histori-
sche blunder zijn.
Zoals reeds gezegd, heeft Coens in

eerste instantie gewerkt aan een herzie-
ning van de financieringswet. Nu blijkt
het dan uiteindelijk toch de bedoeling te
zijn om ook een hervorming van de wet
op de akademische graden (onderscheid
wettelijke en wetenschappelijk diploma)
door te voeren. Bovendien wil de
minister een kredietpuntenstelsel (om
een diploma te halen moet je geen
vakken hebben afgelegd, maar wel een
aantal credits of punten verzameld
hebben) invoeren. Waarschijnlijk denkt
men er ook aan om iets te doen aan "de
al te grote toeloop van eerstejaarsstuden-
ten naar een aantal suksesvolle richtin-
gen". Sommigen denken daarbij aan een
algemeen, nationaal eksamen aan het
einde van het sekundair onderwijs.
Oppassen geblazen, dus. Nochtans is het
op z'n minst gezegd twijfelachtig of ook
deze laatste tema's in het dekreet aan
bod zullen komen. Het zijn immers
topics die al jaren aan een zogenaamd
dringende oplossing toe zijn. En toch
bestaat er allerminst duidelijkheid in
welke richting men dergelijke oplossing
dan wel wil gaan zoeken. De universitei-
ten zijn er in al die jaren immers nog niet
in geslaagd om een duidelijk en eensge-
zind advies aan de overheid te bewrgen.
Wij proberen je echter op de hoogte te
houden.

Piet Schreurs

nieuwe dekreet zou een onderscheid
gemaakt worden tussen initieel en post-
initieel onderwijs. Dit zijn nieuwe ter-
men voor het eerste en tweede cykluson-
derwijs respektievelijk derde cyklus-
onderwijs. Overigens zou men niet meer
spreken over universitair onderwijs,
maar over wetenschappelijk onderwijs
om het onderscheid duidelijker te maken
tussen hoger onderwijs dat wél of niet op
wetenschappelijk onderzoek gesteund is.
Het initieel onderwijs zou, wals nu reeds
het geval is, gefinancierd worden door
een bepaalde forfaitaire toelage per
regelmatig ingeschreven student. Voor
het post-initieel onderwijs zou per uni-
versiteit een globaal bedrag uitbetaald
worden. Dit bedrag zou een percentage
zijn van de toelage voor het initieel
onderwijs, bijvoorbeeld bepaald aan de
hand van het aantal studenten in het
laatste jaar.
In elk geval zal dit systeem ertoe

leiden dat er op het vlak van de derde
cyklusopleidingen gerationaliseerd zal
worden en een aantal richtingen die
slechts door enkele studenten gevolgd
worden, afgeschaft zullen worden. B0-
vendien zou men in verband met de
problematiek van studiefinanciering
(studiebeurzen) een onderscheid maken
tussen beroepsgerichte specialisaties en
typisch verdiepingsopleidingen (advan-
eed). Voor de tweede groep zouden
beurzen uitgetrokken worden, voor de
eerste niet. De niet-Belgische studenten
afkomstig uit een E.G.-land, zouden kwa
financierbaarheid behandeld worden als
Belgische studenten. Waarschijnlijk zal
men, uit vrees voor een overrompeling
van E.G.-studenten na 1992, de toegang
van deze studenten trachten te beperken
door een aantal toelatingsvoorwaarden
te stellen. Moeilijkheid hierbij is echter
dat er geen diskriminatie mag ontstaan
tussen Belgische en niet-Belgische stu-
denten. Het spook van de numerus
clausus hangt dus nog steeds boven ons
hoofd. Nieuw is ook dat werkstudenten
of deeltijdse studenten zouden gefinan-
cierd worden.
Anderzijds is er ook de financiering

van de investeringen. Het huidige sys-
teem, voorwver er een systeem op basis
van bepaalde kriteria bestond, zou ver-
beterd worden. In het verleden hingen
investeringskredieten namelijk af van de

vorig akademiejaar of het akademiejaar 1988-
89 in één zittijd geslaagd zijn. Kandidaten voor
de Onderwijsraad moeten bovendien een jaar

k t 'lid geweest zijn van een POC of Fakulteitsraad.
r . 2. Van de kandidaten-wordt een gedegen ken-a a Ure nis verwach~ in.de POK, Fakulteitsraad, D.idakti-

sche KommiSSie, Centrum voor Aggregatie,
Onderwijswerkgroep van de kring, presidium of

De Algemene Vergadering van Kringraad zal Kringraad. Op basis van zo'n ervaring moeten
op vrijdag 12 oktober overgaan tot de verkie- zij grondig op de hoogte zijn van de probIerna-
zing van de volgende studentenvertegenwoor- tiek inzake onderwijs en medebeheer in het
digers (m/v) voor het akademiejaar 1990-91 : algemeen, of hun toekomstig werkingsdomein
1 vertegenwoordiger in de Akademische in het bijzonder.

-Raad voor de groep Humane Wetenschappen; 3. De kandidaten moeten bereid zijn om hun
3 vertegenwoordigers voor de Onderwijsraad funktie op te nemen volgens de geplogenheden

waarvan 1 uit de groep Biomedische Weten- van Kringraad. Dit wil zeggen: .
schappen, 1 uit de groep Humane Weten- - De vertegenwoordigers worden ex officio lid
schappen A (Ekonomie, Rechten, Polieke en van de Algemene Vergadering van Kringraad
Sociale Wetenschappen), en 1 uit de groep (zonder stemrecht). Deze vergadering komt
Humane Wetenschappen B (Lettere~n Wijs- tweewekelijks samen op vrijdagavond en werkt
begeerte, Psychologie en Pedagogill, Godge- rond de belangenverdediging van de studenten
leerdheid en HIW); ~ inzake medebeheer, onderwijs, aggregatie en
2 vertegenwoordigers voor de In~rfakultaire internationale studies. Van de vertegenwoordi-

Commissie voor Aggregatie (ICA), waarvan 1 gers wordt verwacht dat zij dit lidmaatschap
behorende tot de groep Positieve of Biomedi- opnemen met zin voor initiatief.
sche Wetenschappen en 1 behorende tot de - De vertegenwoordigers volgen van dichtbij
groep Humane Wetenschappen A of B. het tot stand kojnen van de standpunten op de
In aanmerking voor deze mandaten komen AV door bijvocjbeeld aktieve inzet in de werk-

alle studenten van de KU Leuven die aan groepen die Zich be2Ïghouden met deze pro-
volgende voorwaarden voldoen: biernatieken.
1. De kandidaten.moeten in de loop. van I:!_et•....• '. - De l{erte9~~woor.digers ·v~rwogrq~n. en ,ver-
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Werkbeest voor
Kringraad

dedigen het standpunt van de AV van Kring-
raad naar de Akademische Raad, Onderwijs-
raad en ICA, en omgekeerd brengen zij ook
regelmatig verslag uit van die vergaderingen op
de AV (ook schriftelijk).
- De vertegenwoordigers bereiden gezamenlijk
(zowel inhoudelijk als wat de te volgen taktiek
betreft) de vergaderingen voor, dit om de mi-
nieme studenten inspraak maksimaal te doen .
renderen. Ook voor deze specifieke voorberei-
ding moet tijd vrijgemaakt kunnen worden.
- Kombinaties met een zware opdracht binnen
de kring (bijvoorbeeld preses) worden over het
algemeen afgeraden.
- Een mandaat als vertegenwoordiger houdt
ook technisch en administratief werk in, bijvoor-
beeld het schrijven en tikken van nota's aan die
raden.
De verkiezingen vinden plaats op de Alge-

mene Vergadering van Kringraad op vrijdag 12
oktober om 19.00 u in de congreszaal van het
pauskollege. Kandidaturen hiervoor moeten
binnen zijn ten laatste op woensdag 10 oktober
om 17.00 u.
Alle sollicitaties dienen schriftelijk met Cv.

motivering en vermelding van de speciale erva-
ringen die voor Kringraad nuttig kunnen zijn,
toekomen op het sekretariaat t.a.v. Victor Dries,
's Meiersstraat 5, Leuven. Sollicitanten dienen
aanwezig te zijn op de AV van Kringraad
waarop de verxiezinq-ptaatsvindt

-

Wij hebben een halftijdse betrekking vakant voor een
zeer dynamisch persoon (m/v) die beschikt over
degelijke organisatorische en administratieve kapa-
citeiten. De kandidaat is op de hoogte van de werking
van de AV van Kringraad en haar vertegenwoordi-
ging in de respektievelijke beleidsorganen van de KU
Leuven. Hij staat in voor de dagelijkse werking,
administratie en begeleiding van de Algemene
Vergadering van Kringraad. Hij verzorgt studiewerk
aangaande problematieken over universitaire aan-
gelegenheden in het algemeen en universitair onder-
wijs in het bijzonder. Verder onderhoudt hij kontakten
met kringvertegenwoordigers en andere aktievelin-
gen in de verschillende fakulteitskringen.
Zijn kontrakt loopt af op 31 augustus 1991.
Schriftelijke sollicitaties, met Cv, motivering en

vermelding van de speciale kwaliteiten die voor
Kringraad nuttig kunnen zijn, moeten (tenzij anders
vermeld) ten laatste woensdag 10 oktober om
17.00 uur op het sekretariaat aangekomen zijn, bij
Victor Dries, 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Sollicitanten voor de vakature dienen ook aanwe-

zig te zijn op de Algemene Vergadering van
Kringraad. Deze gaat die door op 12 oktober om
1.Q.OO.I,J_inde cQngreszlli'l1 Ya.'1 h.Ett_~~~~çollege.



Deze mannen bevinden zich in het gezelschap van één vrouwen één studentin. Allen volgen ze aandachtig de toespraak
van de rektor. (Foto Dirk Boeckx)

~ vervolg van p.1

CENSUUR
COENS WORDT GESPAARD
Loko - Op de Open Algemene Vergadering (OAV) van Loko, waarop de inhoud
van de studentenspeech bepaald werd, werd al vlug duidelijk dat de studenten, na
een uit de Sint-Annabesparingen voortvloeiende impasse, heflig zouden gaan
uilpakken over de onrustbarende achteruitgang van het demokratisch karakter en de
kwaliteit van het geboden universitair onderwijs. Beide vormen van terugval hebben
te maken met een schrijnend gebrek aan, en een verkeerd gebruik van geldmiddelen.
De studentenspeech zou dan ook handelen over de krisis van de sociale sektor en
over het in ontwerp zijnde dekreet van minister Coens. Er werd een redaktieploeg
samengesteld om de speech te schrijven, en een week later zou de tekst op een
nieuwe OAV goedgekeurd worden.
De schrijvers van de speech werkten met konkrete cijfers en vaststellingen, en

besloten daarbij geen blad voor de mond te nemen. Eens de malaise in het
universitair onderwijs, die eerder al tot een bijzonder felle kritiek op het lakse beleid
van de onderwijsminister geleid had, in kaart gebracht was, en voor iedereen
duidelijk werd dat minister Coens op zijn minst een betuttelende en vergoeielijkende
houding kan aangewreven worden, besloten de schrijvers van de speech de minister
persoonlijk wakker te schudden. Het door de redaktieploeg overeengekomen einde
van de speech bevatte dan ook een rechtstreekse veroordeling van het ministerieel
beleid. Omdat het ongenoegen over de toestand in het onderwijs nu al tot in de
akademische wereld doorgedrongen is, besloten de redakteurs van de speech een
slogan voor de 'op aktie beluste' proffen te bedenken: 'Coens, schuif het niet af op
onze ruggen, wordt maar burgemeester van Brugge'.
Op de tweede OAV konden de kringen hun ongenoegen uiten over de aldus

ontstane tekst. Geen enkele afgevaardigde maakte fundamentele bezwaren bij de
inhoud en de vormgeving van de tekst. Slechts één studentenafgevaardigde was
ontevreden over de direkte konfrontatie met Coens. Zijn kritiek werd echter door
hel plenum afgewezen. Toen er op dezelfde vergadering een lezer moest gekozen
worden, werd er zelfs ondermeer geselekteerd op basis van de overtuigingskracht
waarmee de 'slogan' voorgelezen werd.
Maandagmorgen bracht de op de OAV verkozen lezer, Victor Dries, de

goedgekeurde versie naar het rektoraat. De tekst werd door een woordvoerder van
de rektor, de heer Van Nieuwenhove, gelezen en goed bevonden. Een kwartiertje
voor de openingsplechtigheid kreeg de studentenafgevaardigde Piet Schreurs echter
van de rektor te horen dat hij geen tot minister Coens 'ad hominem' gerichte
toespraak wenste. De tekst werd dan maar, pragmatisch, zoals de studenten nu
eenmaal geworden zijn, veranderd in: 'Dierbare regering, wees toch niet zo maf,
graaf niet Vlaanderens intellektuele graf.
Dat Coens in de zaal aanwezig was, zal aan de beslissing wel niet vreemd geweest

zijn. Meer zelfs, naar verluidt liet men aan de studenten nog weten dat, in geval de
gewraakte slotzin toch zou worden uitgesproken, de rektor Coens op voorhand zou
inlichten, zich verontschuldigen en hem zou vragen niet op de plechtigheid aanwezig
te zijn. Kwestie van de man niet in verlegenheid te brengen. Tenslotte had de man de
vriendelijkheid om bij de opening aanwezig te zijn heette het. Eens te meer heeft het
establishment van onze universiteit en van onze regering bewezen aan eenzelfde
touwtje te trekken. Hier een beetje loslaten, daar wat vieren en even uitrusten, vooral
elke inspanning vermijden en niet in mekaars aangezicht kijken. En de studenten ook
eens een woordje laten doen. (KH)

INSPRAAK
Er zijn dus belangwekkende veranderingen op til binnen het universitair
onderwijs. Ieder demokratisch ingesteld individu, zou dan ook veronderstellen
dat de studenten bij de uitwerking van die plannen betrokken worden. Of op
zijn minst gehoord. Niets van dat alles. Op het Ministerie van Onderwijs
weigert men informatie door te spelen aan de representatieve studentenorgani-
. saties. Ook een brief van Kringraad, de raad van Loko die zich met
onderwijsproblemen en algemene universitaire politiek bezighoudt, kreeg als
antwoord op haar vraag om in de voorbereidende werkgroepen te worden
opgenomen een vriendelijk antwoord je van de Minister dat hij 'elk voorstel
van de studentenorganisaties in ontvangst' zou nemen en 'ten gronde in
overweging nemen' (brief d.d. 31/10/89). Zoiets is natuurlijk lachwekkend.
Als de studentenorganisaties al geen informatie krijgen over de inhoud van de
ontwerpteksten, hoe kunnen ze dan degelijke voorstellen doen? Ook op een
ander vlak loopt er iets mis. De onlangs opgerichte Hoge Raad voor Onderwijs
(staatsblad van 18/8/90), die de Hoge Raad voor Studietoelagen (HRS)
vervangt en zich ook zal bezighouden met de sociale sektoren, telt onder haar
leden vertegenwoordigers van universiteiten, het Hobu, het sekundair
onderwijs en vakbonden maar geen studenten. De HRS bevatte nochtans wel
studentenvertegenwoordigers. Er schort dus duidelijk iets aan de demokrati-
sche refleksen van onze Minister. Misschien kan het nieuwe dekreet daar wel
iets aan veranderen? (PS)

toekomst van de Vlaamse universiteiten
is hun autonomie en eigen verantwoor-
delijkheid. Nochtans begint Dillemans
hier (alweer) met een eei'tler onver-
wachte oproep, gericht aan alle oud-
studenten van de Vlaamse universiteiten
om "vlug en substantieel ter hulp te
komen - uit dankbaarheid, uit sympatie,
uit gevoel voor restitutie of uit bereke-
ning als zij nog voor hun kleinkinderen
een universitaire instelling wensen die
aan hun verwachtingen beantwoordt, of
uit oprechte bezorgdheid voor de toe-
komst van onze jeugd en de rol van ons
volk". Een ietwat bevreemdende vraag,
de orde van de bedelstaf om niet al te
afhankelijk te worden van bedrijven?
Het zal wel het amerikaanse systeem
zijn.
Maar onze KV Leuven zou grotere

autonomie (in ruil voor de schaarsere
middelen) natuurlijk ook kunnen ge-
bruiken om eindelijk vat te krijgen op de
toestroom van nieuwe studenten. De
rektor pleit dan ook voor een ingangs-
eksamen dat alleen de nooit-kansheb-
bers uitschakelt. Hij weet maar al te goed
dat numerus cIausus nog altijd geen
modewoord is. 'Nooit-kanshebbers' hoeft
er ook geen te worden.

Onvolledig
Het laatste punt in de rektorale rede

was de toewijzing van de middelen en de
rationalisatie. Er moet volgens DiIle-
mans terug een groot publiek debat
komen over de universiteiten. Dat in dat
debat de universiteiten zelf de eerste
viool spelen is evident. Dat er maar één
tegelijk de eerste viool kan spelen is dat
ook. Dillemans weet dat de universitei-
ten onenigheid verweten wordt. Hij weet
ook dat dat onder andere te maken heeft
met de roep om ekspansie van sommige
instellingen, en de tegenkanting van
anderen. Zelf pleit de rektor voor
rationalisering.
In de eerste plaats heeft hij het dan

over de uitvoering hier in Leuven van
het naar hemzelf genoemde Plan ter
rationalisering van de kurrikula. Dat
plan zal slagen, aldus de rektor. De
studentenbeweging zal er alleszins
nauwlettend op toezien.
Maar er is ook de eksterne rationaIise-

ring, DiIlemans' nieuwe stokpaardje van
de onvolledige universiteiten. De proble-
matiek kwam trouwens ook in de
studentenspeech aan bod. De bestaande
instellingen moeten uitbouwen waar ze
goed in zijn, niet verder investeren in
nieuw op te richten fakulteiten die in een
andere instelling al onleefbaar blijken.
Het systeem van interuniversitaire at-
traktiepolen dat Dillemans vooropstelt,
gaat uit van samenwerking tussen uni-
versiteiten, die, zoals het door de studen-
ten werd geformuleerd, de zuilen over-
stijgt. In andere media liet DiIlemans
zich naar verluidt al verleiden tot krasse
uitspraken: indien het zo uitkwam in zijn
hypotese over interuniversitaire attrak-
tiepolen, kon in Leuven zelfs de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen geschrapt
worden. Het zal wel niet voor morgen
zijn.

.. '. Stef Wauters
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, 1iaanderen, waar het onderwijs
" niet meer leefdt
Dames en heren,
Op een moment dat onze Alma Mater uitvoerig in de media komt om haar
breed opgezette plan ter rationalisering van de universitaire kurrikula te
promoten, is het voor ons, studenten, alsmaar moeilijker om onze visie. op
universitair onderwijs en onderwijsbeleid kenbaar te maken. Met de middelen
waarover wij beschikken is het niet zo evident een dergelijk mediaspel op te
zetten om aan onze stem in de medebeheersorganen meer kracht te geven.
Want niettegenstaande de mooie persmededelingen en het geflirt van de
KV Leuven met kranten, tijdschriften en andere huizen van vertrouwen, zien
wij de toekomst van de unief somber in.

Tussen al het gepalaver over de financiering van het universitaire
'onderwijs door, worden Leuven en andere traditionele studentensteden meer
en meer elitair. Verschillende recente studies die peilden naar de demokratise-
ring van het universitaire onderwijs, wijzen op een sterke achteruitgang van
de participatie van jongeren uit lagere socio-professionele klassen aan het
universitaire onderwijs. Dat kan niet verbazen. De leef- en studiekosten in
Leuven zijn de laatste jaren angstwekkend opgelopen. Sommigen zullen daar
niet om treuren.

Een van de meest frappante voorbeelden hiervan is ongetwijfeld de
huidige situatie op de Leuvense kamermarkt. De prijzen in de priveesektor
slaan op hol. De universiteit staat erbij en kijkt ernaar. Men lijkt niet bij
machte of zelfs bereid om enig tegengewicht te bieden. Grote investeerders
zien de studenten markt als hun priveespeeltuintje, waar ze niet gehinderd
worden door de storende beperkingen van een "achterhaalde" sociale
huurwetgeving. Voor een doodgewone kamer tel je in Leuven dan ook al
gauw 6 tot zelfs 8000 frank neer. Bovendien schakelen alsmaar meer
eigenaars over op kontrakten voor 12 maanden, in plaats van de aloude
kontrakten voor 10 maanden. Dat dergelijke buitensporige prijzen ook de
andere prijzen in hun zog mee omhoog trekken, ligt voor de hand.

Voor deze evolutie zijn er natuurlijk verschillende oorzaken. Er is vooral
de bevriezing van de investeringskredieten, en de halvering van de betoela-
ging aan de sociale sektor die we aan Martens 6 (of welke editie was het ook
al weer?) te danken hebben en waarvan de gevolgen steeds pijnlijker
geworden zijn. Maar onze eigen KV Leuven kan zich daar niet achter blijven
verschuilen. De investeringen die gedaan werden om de sociale diensten in.
het prachtige historische dekor van het Van Delekollege onder te brengen,
bewijzen dat men zich terdege bewust is van het publicitaire belang van de
sociale sektor. Maar een sociale sektor is er niet om mee uit te pakken.
Iedereen is het erover eens dat de universiteit mits het uitbreiden van haar
kameraanbod de markt in toom kan houden. Het gebrek aan investeringen in
studentenhuisvesting is een symptoom van een tanende belangstelling voor
de demokratiseringsgedachte aan deze universiteit. .

Maar ook het uitbreiden van de sociale studentenhuisvesting volstaat
niet om te beletten dat studenten het slachtoffer worden van de geldhonger
van investeerders op de kamermarkt. Daarom moet er dringend werk gemaakt
worden van een wettelijke. regeling die de rechten en plichten van de
student-huurders omschrijft en veilig stelt.

Ook de direkte studiefinanciering krijgt zware klappen. Het jaar begint
trouwens weer goed. De inschrijvingsgelden werden geïndekseerd, terwijl de
studiebeurzen op het zelfde nivo gehandhaafd werden. Ook de barema's
lijken wel vastgeroest. Dat is tenslotte ook een manier om de sociale
voorzieningen overbodig te maken. Wie komt er nog in aanmerking voor een
studiebeurs? In de periode van 1981 tot augustus 1990 steeg het algemeen
indekscijfer met 44 punt 6. De maksimumstudiebeurs die in 1981 74.000
frank bedroeg, werd in 1984 als verkiezingsstunt door minister Lenssens met
10 procent opgetrokken. Daarna volgde nog een indeksering van 1,5 procent.
Sindsdien zijn de beurzen niet meer aangepast zodat de maksimumbeurs nu
nog steeds 82.500 frank bedraagt. Dit betekent een reële daling van de
maksimumstudiebeurs sinds 1981 met zo'n 23 procent. Een studiebeurs waar
bovendien alsmaar minder mensen aanspraak op kunnen maken.

Blijft nog de vraag of een systeem van studiefinanciering dat gebaseerd
is op het belastbaar inkomen hoe dan ook kan instaan voor een goede
verdeling van de middelen. De misbruiken zijn legio en zullen zéker niet
opgelost worden door een beperking van het aantal beurzen. En we zijn nog' .
niet uitgepraat.

Het universitaire onderwijs moet het vanaf volgend jaar met een half
miljard minder stellen. Minister Coens heeft dan nog het lef die harde
realiteit te verdoezelen door hoog van de toren te blazen dat de universiteiten
in feite bijna 1 miljard meer krijgen dan vroeger. De truuk met de nominale
bedragen, daar loopt men hier niet zo makkelijk in. Het is een zoveelste stap
in een neerwaartse trend. Zo'n ingreep geeft blijk van een totale desinteresse
voor de kwaliteit van het geboden onderwijs, en betekent in haar konsekwen-
ties roofbouw op wat onze rektor Belgiës enige natuurlijke rijkdom noemt.

Naast deze eenmalige beslissing zou men binnen het kader van het
komende dekreet aan een nieuw financieringsmodel voor de universiteiten
werken. Hoe dat model er zal uitzien, weten we nog niet. We krijgen er
immers geen inzage in. Maar het moet in elk geval tegemoetkomen aan de
huidige noden van de universiteiten om kwalitatief hoogstaand onderwijs te
bieden. Dit houdt ondermeer: in dat de gebrekkige omkadering in een aantal
fakulteiten 'die de laatste jaren een grote toeloop hebben gekend, weer op een
leefbaar peil gebracht moet worden. Het beperken van het aantal studenten
zou wel een erg cynisch antwoord zijn op die eis.

Maar ook hier hebben de Vlaamse universiteiten weer een belangrijke
verantwoordelijkheid. De overheidsgelden voor de universiteiten moeten
namelijk ook zinvol besteed worden. Zij moeten dienen voor het in stand
houden en optimaliseren van de bestaande voorzieningen. De ervaringen met
duur betaalde en overbodige universitaire ekspansie, stemmen- en zieltjesron-
selarij. weerhouden sommigen er kennelijk niet van om hardop te dromen
over nieuw op te richten fakulteiten. De studentenbeweging is altijd heftig

gekant geweest tegen dergelijke versnippering en geld-
verspilling. En is hier nu eigenlijk nog iemand die zich
geen vragen stelt bij de decentralistatiepolitiek uit het
verleden? Het wordt dan ook tijd dat men zich bezint
over koördinatie tussen de verschillende Vlaamse univer-
siteiten die de zuilen durft te overstijgen.
Naast de besluiten is er natuurlijk ook nog de besluit-

vorming. We denken hierbij aan de totstandkoming van het dekreet en de
. onlangs opgerichte Hoge Raad voor Onderwijs waarin we geen inspraak
hebben. Het zou alleszins het demokratisch gehalte van het onderwijsbeleid
ten goede komen, wanneer de studenten, die toch de eerste betrokkenen zijn,
hun stem zouden kunnen laten horen bij de besluitvorming. Is het niet kru
dat ons zelfs het meest elementaire recht op informatie ontzegd wordt terwijl
men boven onze hoofden plannen smeedt.

. Jarenlang heeft men ons voorgehouden dat het federale Vlaanderen het
beter zou gaan doen. Sindsdien zijn we echter wat demokratisering en
kwaliteit van het onderwijs betreft van de regen in de drop gekomen. Het
ongenoegen in het universitaire onderwijs is nog nooit zo groot geweest én
niet alleen bij de studenten. Ook akademische overheden gewagen nu al van
aktie. Wij hebben alvast een slogan voor hen bedacht: "Coens schuif het niet
af op onze ruggen, wordt maar burgemeester van Brugge" ..

DE·STU
DENTEN
SPEECH



4 Veto, jaargang 17 nr. 2 dd. 2 oktober 1990

kunnen werken, bewijst de Fak waar de
zeven kringen van Letteren en Wijsbe-
geerte samenhokken. Hier zouden ooit
dezelfde motieven als bij het Schisma
hebben meegespeeld. Voorlopig blijven
dit wel uitzonderingen aangezien de
meeste fakbars bij dichtbevolkte Iakul-
teiten of studierichtingen aanleunen. Een
andere oplossing voor kleinere fakultei-
ten vind je bij de fakbar filosofie. Deze
gelegenheid is enkel op donderdagavond
open.

Genot

De kringen en hun fakbars

Met zijn allen
naar de Gnorgl
Metde opening van het akademie jaar komen ook de fakbars

opnieuw tot leven. In de afgelopen dagen kregen de meeste
fakbars hun laatste laagjes verf, nieuwe toiletten of dubbel glas,

en voor sommigen kwam er een gloednieuwe bar. Momenteel staan re
bij de presidia echter ook in de belangstelling vanwege een uitnodiging
van LBK-preses Sjarel Bolckrnans. Sjarel wil, om aan de malaise binnen
Kringraad te verhelpen, dat leden van de verschillende presidia om de
veertien dagen in een andere fakbar samenkomen. Naar het schijnt zijn al
een groot aantal kringen ingegaan op zijn uitnodiging om in de Gnorgl
een pint te komen drinken. Tijd dus om weer eens wat licht te werpen op
het fenomeen fakbar.
Fakbars zijn de studentenkafees van de
Leuvense kringen. Soms staan ze verder
af van de kringen zoals bijvoorbeeld het
Huis der Rechten ten aanzien van het
Vlaams Rechtsgenootschap (VRG),
maar meestal is de werking van fakbar
en kring nauw verweven, zoals bij
Medika, waar de fakbar binnen de
vereniging valt. De bedoeling van een
fakbar is een kringkafee te zijn voor de
studenten. Er komen bijna uitsluitend
studenten over de vloer, en soms wordt
het hele boeltje nog volledig op vrijwil-
lige basis door studenten gerund. De
tappers drinken gratis en krijgen onder
andere in het HDR, Politika, Dulci en
Nursika nog een zuipkaart of een andere
vergoeding voor bewezen diensten.

Zotter
De manier waarop fakbars worden

beheerd, heeft al vaker enkele vragen
doen rijzen. In het verleden hadden
bijvoorbeeld de' psychologen en de
pedagogen met schulden te kampen. De
Sportzak van Apolloon en de voorloper
van de huidige Dulci legden er de
boeken bij neer. De kringen dekken zich
tegen zulke toestanden in door hun bars
een vzw-statuut mee te geven.
Dat de prijzen eind september nog

niet echt vastliggen, wijst op de soms
amateuristische aanpak, maar dat maakt
dan ook heel de charme uit. Ondanks de
toewijding van heel wat vrijwilligers,
blijkt dat een steuntje van hogeraf vaak
welkom is. Farma is verbolgen dat haar
fakulteit geen helpende hand uitstak bij
haar zoektocht naar een nieuw onderko-
men, om maar te zwijgen over financiële
hulp. Het Schisma geniet via de kring
onrechtstreekse steun van hogeraf.
De Fak (L&W), de Shrink, Politika,

HDR, de fakbar van filosofie en Dulci
zijn in gebouwen van de universiteit
geherbergd. Andere moeten het alleen
weten te rooien, zoals Nursika - dat dit
jaar met een nieuw beheer gestart is - en
Het Schisma. Beide huren een huis,
terwijl het kapitaalkrachtige Doc's Bar
zichzelf een eigen onderkomen koopt.
Een andere mogelijkheid is een overeen-
komst sluiten met een of ander kafee,
wals de ekonomisten vroeger deden met
de Merkuur. Zo is de fakbar van VTK in
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kafee Harlekijn in de Naamsestraat
gevestigd. Veel fakbars huisvesten ook
permanenties die in de loop van het jaar
belangrijke diensten verlenen aan de
studenten en daarom gerust een steuntje
van de universiteit verdienen.
Zoals het hoort voor vzw's, zorgen de

meeste fakbars er ook voor dat het teveel
verloren gaat in gratis vaten en andere
kulturele aktiviteiten. Dat gaat dan van
traditionele avondjes - tropical met echt
zand op de vloer, Ierse, Italiaanse,
klassieke ofbluesavonden en trappisten-
avondjes - over optredens tot iets
bezadigdere schaakavonden, poëziena-
middagen of debatten. Het kan allemaal,
tenzij je buren je het leven zuur maken.
Politika onthoudt zich daarom liever van
te luidruchtige optredens. Farma, dat
ook van optredens droomt, vreest de
buren, en zij zijn niet de enigen. Ook in
de pas opgestarte bar van Ekonomika
stromen de klachten van de buren nu al
binnen.
Toch blijven heel wat Fakbars een

podium voor eigen talent. Sommige
fakbars durven dit wel eens vergeten en
vervallen daardoor tot gewone kafees,
wat natuurlijk niet kan met een vzw-
statuut. Het schisma streeft ernaar een
rustige ontmoetingsplaats te zijn, en Toen in 1973 de vorige fakbar van
schrikt er niet voor terug op vraag van Ekonomika op de fles ging met een
een niet klassiek kafeepubliek meer financiële put, die hoofdzakelijk opge-
debatten te programmeren. De Fak, de vuld werd door de Ekonimika-Senioren
Shrink en anderen blijven hopelijk (de Senioren is de bekende en invloed-
uiteenlopende kulturele aktiviteiten aan- rijke vereniging van oud-studenten van
bieden. de fakulteit Ekonomie), moesten de
Trouwe klanten van Stamper en ekonomisten het zonder kringkafee stel-

Merkuur moeten dit jaar elders naartoe. len. Er werd tijdelijk een onderkomen
Studenten farmaceutika kunnen naar De gezocht in de privaat uitgebate kafee 'de
Gelule, aan het bollen park in de Park-· Merkuur', die echter vorig jaar failliet
straat, en de ekonomisten kunnen zich ging.
's avonds vlak bij huis bezatten in de Zes jaar geleden, in het vijfenvijftigste
Dulci. Deze nieuwe namen vervoegen jaar, werden vanuit het presidium van
het lijstje van een twaalftal, fakbars, Ekonomika de eerste plannen gemaakt
Farma verhuisde een paar honderd om een nieuwe fakbar op te richten. Na
meter verder. Nu kunnen de farmaceu- enige tijd werd er beslist dat die zou
ten wat dichter bij hun fakulteit ook moeten ingericht worden in een leeg-
's namiddags in hun bar terecht voor een staande ruimte. op de hoek van de
broodje. De ligging garandeert alvast Dekenstraat en de Brabançonnestraat.
meer bezoekers en de beslissing om Dat was echter buiten de wil van dekaan
vaker open te zijn zal zeker bijval Vander Eecken gerekend. Zijn fakulteit
genieten bij de tot hier toe misbedeelde had immers sinds de immense aangroei
studenten. van het aantal studenten te kampen met
Wis- en natuurkundigen en pedago- een groot gebrek aan ruimte. Een fakbar

gen moesten het tot hiertoe zonder eigen in het midden van de kampus zou dat
. gebrek alleen ironisch benadrukken.

-----
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Debat met de
partijvoorzitters
Guy Verhofstadt, Herman Van
Rompuy, Frank Vandenbroucke,
Jaak Gabriëls, Mieke VogeJs

MET STEUN VAN KNACK, GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ EN ABB

bar stellen. De eerste groep huurt elke
woensdagavond het Rekreatie Centrum
(RC) van Cité. De pedagogen huurden
tot vorig jaar een lokaal in jeugdhuis De
Schrabbel, maar keren nu terug naar de
Van Evenstraat, waar ze twee jaar
geleden hun fakbar Peekaa bij gebrek
aan inkomsten en bezoekers moesten
overlaten aan de godsdienstwetenschap-
pers die de bar óh1doopten in 'Het
schisma'. Deze bar behield een heel

eigen karakter, maar om de opkomst een
beetje op te trekken en de bar op lange
termijn leefbaar te houden werd naar
een partner uitgekeken. Godsdienst-
wetenschappers en pedagogen rouden
het naar het schijnt best met elkaar
weten te vinden. De hogere opkomst rou
dit jaar wel het invoeren van een heuse
tap noodzakelijk maken, maar de sfeer
rou wel gezellig blijven.
Dat verschillende kringen best samen

Er roert zich wat in het wereldje van
de fakbars. Letteren en Wijsbegeerte
trekt een artistiek jasje aan. Bij onder
andere Politika, HdR en Medica kreeg
de bar een opknapbeurt en werden
herstellingen gedaan. De fakbars wor-
den dus wel mooi gemaakt voor het
bezoek van de kringen. Zoiets kan de
sfeer in de studentenbeweging alleen
verbeteren.
Traditioneel gaan de fakbars de eerste

zondagavond voor het begin van het
akademie jaar terug open, met uitzonde-
ring van Nursika dat al van in september
draait. Politika wordt woensdagavond
om 20.()() u officieel heropend met
bijhorende receptie en professoren-
speech. Doc's Bar van Medika gaat
dinsdagavond om tien uur open. De
andere fakbars draaien al op volle
toeren.

Kirsten Frederickx
Freddy De Preter

Opening fakbar voor Ekonomika

Zoet en eervol zat worden
De ekonomie-studenten zijn, zoals alle mensen, wezens met een

duale natuur. Vooraleer re uitgroeien tot blokbeesten, zijn het
immers rasechte feestbeesten. Dat re als geen ander kunnen

fuiven, bewees vorig jaar nog hun vakkundig bijeengesponsorde zestig
vaten-TD. Andere aktiviteiten, zoals de doop, ontaarden geregeld in
braspartijen. Een kring als Ekonomika is er dan ook bij gebaat een goed
georganiseerde fakbar te hebben. Met de 'Dulci' lijkt die er te zullen
komen. De nieuwe fakbar kwam er echter niet zonder slag of stoot.

10 Vivat
Van zodra de algemeen beheerder van

de KU Leuven, de makro-ekonoom
Karel Tavernier, met de aankoop van het
oude Ateneum in de Naamsestraat een
eerste stap zette om de infrastrukturele
problemen van de fakulteit op te lossen,
opende de deur van het dekanaat. De
financiering van het projekt 'Dulci' kon
vanaf dan toch een aanvang nemen.
Ekonomika-senior Tavernier, die al

een helpende hand toegestoken had bij
het bekomen van het gebouw, greep in
de kas van de Senioren en haalde er
driehonderdduizend frank uit, slechts
een tiende van wat er uiteindelijk
uitgegeven werd. Nochtans draagt de
nieuwe bar de stempel van de Senioren,
die een groot aandeel hebben in de vzw.
Samen met een paar professoren en een
sponsor vormen ze er de meerderheid, en
kunnen ze dus kontrole uitoefenen op de
afgevaardigde Ekonomika-studenten. In
den Dulei komt er dan ook ongetwijfeld
veel plaats voor aftandse studentikozi-
teit, voor fanfares, klubliederen en kan-
tussen.

De Ekonomikareserves waren goed
voor een renteloze lening van meer dan
een miljoen. Daarnaast kwamen er nog
enkele honderdduizenden van een aantal
sponsors. Hoofdsponsor Stella zorgde
voor de inrichting van de bar, onder
andere voor de tapinstallatie, de toog en
de meubilering. Daarvoor moest een
kontrakt van negen jaar met de brouwe-
rij getekend worden. De winst die
gedurende die periode gemaakt wordt,
zou gaan naar de afbetaling van de
lening door Ekonomika. Eens de lening
afbetaald is, wordt de winst opgespaard,
zodat bij de afloop van het kontrakt naar
een ander gebouw kan uitgekeken wor-
den.
Omwille van de grote investeringen

en de aangegane leningen, moet de vzw
Dulci dus geld opbrengen, zoveel is
duidelijk. Of daarmee het karakter van
een vereniging zonder winstbejag ge-
schaad zal worden, is nog een open
vraag. Het socio-kultureel doel dat de
fakbar als vzw ondersteunt, is de bevor-
dering van het verenigingsleven. De
toekomst zal echter moeten uitwijzen in
hoeverre Ekonomika als kring gebruik
kan maken van de bar voor de organisa-
tie van informatieavonden, optredens,
ontspanningsaktiviteiten, vergaderingen
en dergelijke. Zo'n avonden brengen de
vzw immers minder geld op dan een
doordeweekse kafee-avond, Op de ope-
ningsreceptie, waar ongeveer iedereen
dronken was, hoorden we zelfs al
spreken over een verhuur van de bar aan
Ekonomika.
Toen al het geld bij elkaar gesprok-

keld was, kon met de konkrete realisatie
begonnen worden. Tijdens de voorbije
hete zomermaanden bouwden een aan-
tal ekonomisten de 'geitestal' gratis om
tot een nogal proper afgewerkt kafee.
Het gebouw is echter midden in een
woonwijk gelegen, en van zodra de
buurtbewoners merkten dat er gewerkt
werd aan een kafee, begonnen de
klachten over mogelijke geluidshinder
binnen te stromen. Er werd een speciale
isolatie aangebracht om geluidshinder
tegen te gaan, maar de buren laten niet
af. De anders zo 'praktische' ekonomis-
ten kochten daarenboven zeer grote
luidsprekers, die op de vloer geplaatst
worden, zodat de akoestiek veel te

wensen overlaat. De tweehonderddui-
zend frank die in de muziekinstallatie
opging, had dan ook wat beter kunnen
aangewend worden, bijvoorbeeld voor
de aankoop van piepkleine luidsprekers
die in de plafondhoeken kunnen opge-
hangen worden. Tot zover de tip.
Vorige week werd de 'Dulci' plechtig

geopend met een openingsreceptie,
waarop de hoofdrolspelers in het ont-
staansverhaal van de fakbar een 'speech'
gaven. De bedrijfsetikus Van Driessche,
die zowat instaat voor de wellevendheid
in de fakbar, hield een openingsspeech
over de grote rol van het vertier in het
leven van Kristus. Daarna kon preses
Servaes zijn voorgangers bedanken voor
de geleverde inspanningen, waarna de
vice-fakbar, 'Spiegel' voor de vrienden,
de interne organisatie van de vzw uit de
doeken deed.
Algemeen beheerder. van het kafee

wordt Karel Tavernier, die dezelfde
funktie uitoefent aan onze eigenste
universiteit. In zijn eerste speech legde
hij de nadruk op het belang van de
Senioren voor de bar. Hij trachtte de
sympatie van de aanwezigen te winnen
door te wijzen op het risiko dat de
Senioren genomen hebben door de
verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld
de klachten van de buren op zich te
nemen. Toen hij klaar was, en de
ekonomisten reeds een aantal keren hun
klublied gezongen hadden, riepen de
aanwezigen echter om een speech van
'Jackie', hun dekaan.
Professor Vander Eecken begon zijn

speech met een wel erg opmerkelijke
uitspraak: "Zoals de rektor op het
rektoraat, zal ik hier de serieuze dingen
moeten komen vertellen". Hij wees de
studenten er op dat het zeer slecht gaat
met de financiering van het universitair
onderwijs in België, en dat zijn fakulteit
het bovendien moet rooien met onher-
bergzame gebouwen. Voor de nabije
toekomst beloofde hij een nieuw, prach-
tig gebouw in de Naamsestraat, met op
de bovenste verdieping een kafee met
uitzicht op het stadspark. Klaarblijkelijk
had hij het over het door Tavernier
aangekochte Ateneum. Wat dus bij
Tavernier in slechte aarde viel. De
algemeen beheerder kwam terug om de
aanwezigen duidelijk te maken dat ze het
toekomstig ekonomiegebouw aan hem
te danken hebben. Alleen aan hem.
De opening van de bar nam dus een

nogal onverwachte en ook onbedoelde
wending. De aanwezigen, niet alleen
ekonomisten, maar ook 'de jongens' van
de raden en Veto, lieten het echter niet
aan hun hart komen. De reeks zatte
avonden werd eervol ingezet.

Koen Hendrickx

moderator: Tony van den Bosch (BRT)

AULA PIETER DE SOMER
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De fakbar van L&W heeft
de naam van buitenbeen-
tje onder de Leuvense

kringkafees. In de raad van beheer
zitten afgevaardigden van niet min-
der dan zeven kringen. De meeste •
van die kringen organiseren er
doorheen het jaar allerlei aktivitei-
ten, waarbij de aandacht niet alleen
uitgaat naar 'brassen', maar ook
naar het kulturele en het artistieke.
Zo gaf onze hoop voor de feminise-
ring van de nederlandstalige litera-
tuur, Kristien Hemmerechts, er vo-
rig jaar nog een voordracht. Vanaf
dit jaar probeert de bar daarenbo-
ven ook vormelijk de ontspanning
en de kunst dichter bij elkaar te
brengen. Vier Brusselse Sint-Lu-
kasstudenten herwerkten de fak tot
een soort van kruising tussen kroeg
en museum.

Toen vorig jaar een aantal studenten
toegepaste grafiek van het Sint-Lukas-
instituut de fakbar van Letteren. en
Wijsbegeerte bezochten, vonden ze de
ruimte een geschikte plaats om wat
tekeningen op de muur te zetten. Het
kontakt was vlug gemaakt, en de schil-
ders waren bereid gratis te werken. De
Fak, die werkt voor de L&W-kringen en
die de vorige jaren te kampen had met
een aantal inbraken, beschikt momen-
teel immers niet over het nodige geld om
grote projekten te financieren.

Bizon
De 'schilders' hadden nooit eerder op

een muur geschilderd. Ze haalden hun
inspiratie uit eigen projekten voor de
school en uit het specifieke karakter van
de ruimte als fakbar. Hun tekeningen
roepen onvermijdelijk herinneringen op
aan de muurschilderingen van de 'punk-
schilders', die tot de gevestigde waarden
doordrongen. Van graffiti, over schilde-
ringen in metro's, tot gestileerde muur-
schilderingen in allerhande gebouwen,
kende deze vorm van schilderen een
bijna onvermijdelijke evolutie naar
maatschappelijke erkenning. De voor-
naamste bedoeling van de tekenaars
blijft echter wel om hun werk voor
zoveel mogelijk mensen toegankelijk te
maken.
Op de muren van de kleine zijkamer

in de Fakbar werden aanstekelijke teke-
ningen geschilderd door Boris Soubotko.
Eerder al verschenen van hem in de
krant De Morgen illustraties die hij voor
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Origineel initiatief in de fakbar L&W

Een mengeling tussen
een kroeg en eèn museum
een schoolstage maakte. Voor zijn teke-
ningen in de Fak inspireerde hij zich op
de kleine ruimte, waarvan hij een
kabaretje wilde maken. Op de muur
zette hij een tekst waarover we wel eens
een boekje zouden willen schrijven:
'quand on allait au théatre, on se realisait
que la realité n'existe plus', waarmee hij
bedoelt dat het leven veel weg heeft van
een spel. "Als de mensen wat meer naar
het teater zouden gaan, zouden ze dat te
weten komen. Heel laat kan dat in de
Fak ook."
Ondanks die speelse instelling plaatste

hij een gerecbtigbeidsfiguur boven de
ingang van de ruimte. De figuur stelt iets
voor als een rechter of een tiran, iemand
die de anderen doktrinair beoordeelt. De
sikkel en de kommunistische ster in de
tekening verwijzen naar Russische voor-
ouders, "Van propaganda blaadjes en
Russische affiches gaat een grote kracht
uit, die ik ook in mijn tekeningen wil
zetten. De ekspressiviteitvan de symbo-

len heb ik ook zelf in Rusland kunnen
ervaren. Volgens mij werden de mensen
er jarenlang door de staat gekleineerd,
maar hebben ze hun autenticiteit toch
kunnen bewaren."
Naast die meer politieke symbolen

verwijzen Soubotko's tekeningen ook
naar de religie. De kruisen zetten als
ekspressieve elementen kracht bij de
stereotiepe afbeeldingen van de vader en
de moeder die oordelen over het kind.
Soubotko plaatst die figuren echter, in
tegenstelling tot de tiran, in de relative-
rende kontekst van het teater.

Zijn bedoeling ligt er vooral in om een
indruk mee te geven. De tekeningen
zitten vol met ekspressieve elementen en
symbolen, die verwijzen naar Rusland
en naar de Kerk. Op een wand van de
grote traphal, de eigenlijke ingang van
het gebouw, bracht hij een immense
muurschildering aan, naar eigen zeggen
in zijn specifieke stijl. De tekening is een
uitbarsting van energie en stelt een
drinkende man voor. De tekst op de
tekening, 'Ie cceur d'un buveur', spreekt
voor zich. Een andere Sint-Lucas stu-
dent, Bart Daems, schilderde er iets
verfijndere tekeningen bij.

Wedstrijd
Het gewchte woord was 'palindroom'.
We kregen veel juiste inzendingen, en
we bedanken Bea Putteneers, Sofie van
Gestel, Lieven Vanstralen, Mark Maas-
akkers, Walter Van Linden, Geert Jans-
sens, Ines Van Houtte en Roeland Celis
voor de moeite. Graag hadden we ze
allemaal een prijs gegeven, maar ja, hoe
gaat dat, er kan maar één winnaar zijn.
Een onschuldige kinderhand koos voor
Dominique Maertens, en die mag een
boek komen afhalen.

Literatuur

Prehistorie VeerIe Hommelen beschilderde de
grotere kamer in de Fak met voorstellin-
gen van figuren en ideeën uit Dante's
Inferno, het eerste deel uit de Divina
Commedia. Toen ze drie jaar geleden in
Leuven een jaar Germaanse deed, raakte
ze geboeid door het deel over de hel in
Dante's meesterwerk. Een jaar later, als

De Universitaire Werkgroep Literatuur
organiseert ook dit jaar een kursus
kreatief schrijven. Daarin worden de
kursisten ingeleid in de belangrijkste
schrijftechnieken. De kursus duurt 25
weken en begint op 18 oktober. Daar-
naast is er ook een kursus semiotiek, die
11 .weken duurt en op 23 oktober
begint. De Werkgroep organiseert ook
twee wedstrijden (essay en flitsverhaal).
Voor meer informatie: Kapucijnenvoer
67/15, m 22.93.24.

Stuc

Het teater toont het 'heimliche' leven
als een spel. De tekeningen op de
zijmuur zijn bedoeld als de drie lusten
van de man: roken, drinken en vrouwen.
Volgens Soubotko vindt dat ook alle-
maal plaats in het teater, is het ook
allemaal een spel.

Het Stuc is op zoek naar vrijwilligers die
zaalwachtertje willen spelen, het Stuc-
programma en affiches willen helpen
verspreiden, bereid zijn films af te halen
en eventueel ook terug te brengen naar
Parijs of Londen of zich met de promotie
van het Stuc bezig te houden. In ruil
daarvoor mag je gratis de voorstellingen
bijwonen. Ook kun je 'gratis aan Stuc-
affiches komen, op voorwaarde dat je ze
op een goed zichtbare plaats hangt (Je'
kunt ze anders ook met een scherp mes
van de muur lossnijden). Info: Stuc, Van
Evenstraat 20, tweede verdieping.

studente in Sint-Lucas, maakte ze er een
aantal voorstellingen van, die ze nu
gebruikte in de Fak.
Samen met Geert Wolters, die bijna

puur dekoratief werkte, stonden Veerle
Hommelen en Boris Soubotko in voor
de herinrichting van heel de Fakbar. Ze
herschilderden de bar tot een harmo-
nieus geheel, dat gemakkelijk de vergelij-
king met de meer trendy Leuvense kafees
kan doorstaan. Geert Wolters beschil-
derde de deuren en de ijzeren muziek-
kast met elementen die hij zelf plezierig
vindt. En leuk kan de fakbar in elk geval
genoemd worden: de nieuwe 'spots'
boven de toog zijn (milieuvriendelijk)
gemaakt van blikken hondevoer. Voor
een totale som van vijfenzeventig frank.

Koen Hendrickx

En ze vinden in de Apple Tik & Printshop, Naamsestraat 98,
enkele Maccen, een Laserprinter en een scanner

te hunner beschikking.
Voor een prikje.

Wat hebben studenten, professoren en
assistenten

met elkaar gemeen ?

Ze kunnen allemaal in het Apple Education Center
Leuven terecht om hun Macintosh aan een fikse

korting te kopen.

Spring es binnen:
Apple Education Center Leuven

Naamse Steenweg 9
3045 Blanden (Heverlee)

016/290390
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.Ian Kerkhofs over 'zijn' kongres

"De tema's lagen vast"
Het verzet tegen de bevoogding door het Vaticaan heeft de laatste

jaren aan de KV Leuven steeds grotere vormen aangenomen.
Zowel door vooraanstaande teologen als door belangrijke leken

werd er kritiek geuit. Niet zonder resultaat, zo kon vorige week uit een
Romeinse verklaring over de katolieke universiteiten worden opge-
maakt. Dat een kritische houding tegenover Rome geen uitzondering
meer is, bleek half september ook tijdens het Concilium-kongres te
Leuven. Naar aanleiding van deze recente gebeurtenissen had Veto een
gesprek met professor Jan Kerkhofs, persverantwoordelijke tijdens het
vierdaagse kongres.

Veto: Kardinaal Danneels verklaarde
vorigjaar in een interview met Vetoover
de Keulse verklaring dat het beter zou
zijn geweest als er een kongres was
bijeengekomen inplaats van het rondstu-
ren van een document ter ondertekening.
Kunnen we dit kongres beschouwen als
een korrektie op de Keulse en Leuvense
verklaring?
Kerkhofs: «Dit kongres heeft niet de
bedoeling een korrektie te zijn van de
teologen die de Keulse of Leuvense
verklaring ondertekend hebben. Het is
evident dat een aantal van de onderteke-
naars meegedaan hebben aan dit kon-
gres, maar de bedoeling van dit kongres
was niet van uitdrukking te geven aan
een zekere ongerustheid bij een aantal
teologen. Het kongres was voorbereid,
de tema's lagen vast. In feite wilde men
25 jaar Concilium vieren en uitkijken
naar de perspektieven die wij kunnen
bieden voor het teologisch denken in de
volgende tien jaar. Wel zijn er een aantal
bezorgdheden van beide vernoemde
verklaringen op het kongres naar voor
gekomen. De houding van de Heilige
Stoel aangaande seksualiteit en artifi-
ciële geboorteregeling werd afgekeurd
en men eiste ook meer inspraak van het
volk gods in het benoemen van verant-
woordelijken in de kerk»

Veto: In Itoeverre heeft de storende
bevoogding door deHeilige Stoel invloed
op de besluitvorming? Wekt die houding
zelfcensuur op bij teologen?
Kerkhofs: «Ik denk niet dat er veel
zelfcensuur is geweest. Als men de
recente publikaties bekijkt, heb ik niet de
indruk dat men zich momenteel erg
gehinderd voelt in zijn vrijheid».

Veto: Heeft Rome nog steeds het laatste
woord in de benoeming van bisschop-
pen?

Kerkhofs: «De benoeming van bis-
schoppen is kompleks. Rome luistert wel
naar andere bisschoppen in het land,
naar representatieve kerkelijke figuren,
maar Rome wil nog altijd het laatste
woord hebben. Men moet een even-
wicht trachten te vinden tussen het ene
ekstreem, waar de regeringen volledig
benoemen en het andere waar niet de
minste inspraak is. Daarom moeten de
bisschoppen van het land zelf zich
inzetten om een goede kollega te onder-
steunen. In Zwitserland en Oostenrijk
hebben meerdere bisschoppen een be-
paalde persoon onvoldoende gesteund.
Soms zet men zich dus onvoldoende in
om een goede benoeming te krijgen.
Dan moet ik zeggen dat men in ons land,
dankzij onze kardinaal opvallend andere
benoemingen doet. Bij ons zijn het
mensen van het midden, van de dialoog,
die niet polariseren. Dat is een voordeel.
Nederland daarentegen is erg gepolari-
seerd door benoemingen die voor een
groot stuk gebeuren omdat drukkings-
groepen van zeer rechtse signatuur tot in
Rome doorgewerkt hebben.»

Veto: Volgens de katolieke kerk is het
Marxisme een verkeerde oriëntatie. Kan
een teoloog zich marxistisch oriënte-
ren?

Kerkhofs: «In 'Solicitudo Rei Socialis'
heeft de huidige paus zich zowel tegen-
over het kapitalisme als tegenover het
marxisme streng opgesteld. Dat belet
niet dat men voor de ekonomie in de
kapitalistische scholen bepaalde goede
elementen kan vinden en dat men in een
marxistische analyse, bijvoorbeeld die
van de vervreemding, eveneens zeer
goede elementen kan vinden. Bij het
kapitalisme en het marxisme vindt men
echter geen dragende filosofie voor het
geheel van de teologie. Niet bij het
kapitalisme, want dat is geen omvat-

lende filosofie, maar ook niet bij het
marxisme omdat het marxisme sowieso
God uitsluit. Overal waar iets goed zit,
moet men het halen, maar men mag niet
zeggen: het ene valt samen met het
andere, want dat zou ook geen ernstige
wetenschap zijn,»

Veto: Zeer opvallend was toch dat de
marxistisch geïnspireerde bevrijdings-
teoloog Jon Sobrino tijdens het kongres
een staande ovatie kreeg.
Kerkhofs: (Ja dat was indrukwekkend.
Jon Sobrino is een doctor honoris causa
van deze universiteit en heeft zeer
boeiende boeken geschreven over de
bevrijdingsteologie. Eigenlijk is hij een
Bask en geen Latino-Americano en die
staande ovatie heeft hij ontvangen om-
dat hij is wie hij is maar ook omdat hij de
tolk is van de vermoorden in Latijns-
Amerika: van Romero, van Ellacuria en
andere medebroeders, van die huishoud-
ster en haar dochter en van duizenden
geëngageerde leken die daar vermoord
zijn. Dat was een hulde aan hen en door
hen, voor heel zijn lijdend volk, dat heeft
hij trouwens duidelijk laten aanvoe-
len,»

Veto: Men zou ook als volgt kunnen
redeneren: we hebben nog pastoors,
laten we die zoveel mogelijk over de
parochies verspreiden om zo de inspraak
van de leken uit te stellen.
Kerkhofs: (Ja, dat begrijp ik, maar er
zijn verschillende strategieën die elkaar
doorkruisen. Er zijn parochies waar men
zegt: laat ons drie of vier parochies aan
een team van twee priesters toevertrou-
wen. In andere parochies bereidt men
zich zeer aktief voor, zoals bijvoorbeeld
in Antwerpen, om leken meer en meer
verantwoordelijkheden te geven maar
dat gebeurt natuurlijk niet op één dag.
Nochtans heeft men niet veel tijd meer.
Men zal dus heel snel moeten werken»
«Men kan niet meer alleen met

priesters blijven werken, want zij verou-
deren zo snel dat zij dat niet meer
aankunnen. Men zal dus andere formu-
les moeten vinden. Dit is trouwens een
Europees probleem, behoudens enkele
landen als Polen en sommige delen van
Spanje nog en in Slovenië. Maar voor de
rest vind je dit probleem overal»

Veto: Kan het besef dat er door de kerk
in het verleden heel Wlü vergissingen
gemaakt zijn, bijdragen tot een mildere
houding ten opzichte van zaken die nu
door Rome nog kritisch onthaald wor-
den?

Deze man kijkt ernstig en ontspannen voor zich uit Het lijdensverhaal van de
mensen houdt hij voor een andere keer. (Foto Hielke Grootendorst)

media hebben daar weinig of niets over
gezegd, de doorstroming van boeken is
daar uitermate moeilijk en de dialoog is
niet eenvoudig geweest. En zij hebben
ook een andere vroegere ervaring; de
kerken uit Oost- Europa, ik denk dän niet
aan Polen, maar ik denk dan bijvoor-
beeld aan Hongarije of aan Tsjechoslo-
vakije of aan Roemenië, zij hebben een
andere teologische achtergrond dan wij.
En daar moeten wij rekening mee

wordt nu in de maatschappij veel meer
aanvaard, terwijl in de kerk de vrouw
nog in die middeleeuwse traditie gevan-
gen zit
Kerkhofs: «De vrouw wordt ook bin-
nen de kerk gewaardeerd, bijvoorbeeld
omdat ze veel werk doet in de katechese.
Maar op het hoger nivo, het nivo van het
ambt, daar is de vrouw op de meeste
plaatsen afwezig. Een aantal bisschop-
pen voelen dat wel aan, ik heb echter
niet de indruk dat men zich in Rome
daarover veel zorgen maakt. Dat is
bedroevend omdat de vrouw nog steeds
religieuzer, praktiserender en aktiever is
in de kerk dan de man. Daar moet
dringend iets gebeuren. Ik ken een aantal
bisschoppen en kardinalen die daar van
overtuigd zijn. Het probleem zal zijn:
hoe daarvan het centrum overtuigen?
Dat kan alleen maar gebeuren onder
druk van overal»

Veto: Op het kongres werd er door een
professor uit Praag gezegd dat de
heersende opvattingen van de westerse
teologie niet klakkeloos zouden overge-
nomen worden.

TEOLOGEN ALLER LANDEN VERZAMELT U

Kerkhofs: (Ja, inzake bevrijdingsteolo-
gie heeft men bijvoorbeeld na een eerste
instruktie een veel belangrijkere tweede
instruktie gepubliceerd in Rome. En dit
onder druk van een aantal bisschoppen
en kardinalen die in Rome zelf geprotes-
teerd hadden, zodat ik nu geloof dat

Veto: De fakulteit teologie is zelf naar de behoudens uitzonderingen die bevrij-
bisschoppen gestapt om bijvoorbeeld dingst<:<>logie globaal genomen aan-
studenten godsdienstwetenschappen aan vaard IS door de kerk»
te bevelen voor lekenpastoraal. Hoe «Een ander probleem zijn de fouten
werd die vraag onthaald? T van b~t verleden, Daarover is ook in het

. .. kongres gesproken. Wij hebben een heel
Kerkhofs: «Die voorstellen ZIJn goed oude herinnering mee te dragen, een
onthaald en een aantal van onze studen- verleden vol tradities Er werd gezegd
ten zijn dankzij bemiddeli~g aan een dat men ook de foute~ van het verleden
plaa~ geholpen. Een groep die zeer sterk moet erkennen en dus daaruit moet leren
het inschakelen ~an geschool~e leken om geen nieuwe fouten te maken.
gesteund heeft, IS het Interd!ocesaan Anderzijds moet men ook begrijpen dat
Pastoraal Beraad. Onze fakulteit en ook veel van die fouten in het verleden
onze bissc~oppen zijn daar altijd ~ert~- gemaakt zijn in een totaal andere
genwoordigd geweest. Doorstroming IS sociaal-kulturele kontekst dan nu. Dat
er dus wel. Ik denk trouwens dat men de hele samenleving fouten begaan heeft.
morgen en overmorgen nog meer ver- Zoals de vrouw verre van voldoende in
antwoordelijkheden aan teologisch ~e- de maatschappij te erkennen. Dat zat in
schoolde leken moet gev~n. En met heel onze samenleving. Daaraan voel je
alleen omdat het aantal pnesters sterk dat iedereen historisch zwaar bepaald
terugloopt of priesters verouderen maar is.»
ook omdat leken iets kunnen bijbrengen
en hun eigen charisma, hun eigen Veto: Dat is dus het dilemma waar de Kerkhofs: «Die mensen hebben Vatica-
begaafdheden hebben.» kerk mee te maken krijgt De vrouw num Ilniet aktiefku~nen meemaken, de

Met als titel: 'Op de drempel van het
- derde millenium' organiseerde Het
internationaal tijdschrift voor teologie
Concilium midden september een kon-
gres. De diskussie zou gaan over de
mogelijkheid van kerk en teologie aan
de overzijde van die drempel, rekening
houdend met de bestaande situatie van
kerk en wereld en met een verleden
van zowel belastende en bevrijdende
krachten.
In 1963 trad de redaktie van Conci-

lium, onder impuls van Vatikanum 11
naar buiten met een soort manifest.
Het tijdschrift moest de geest dienen
van de katolieke kerk, zoals die tijdens
het tweede Vaticaans koncilie naar
voor was gekomen, het moest plaats
bieden aan alle teologische disciplines,
het zou mensen uit verschillende kultu-
ren bij elkaar brengen en vooral
verstaanbaar zijn voor niet teologisch
gespecialiseerden. In die 25 jaar is veel
gebeurd. Een kwarteeuw met progres-
sieve en terugschroevende krachten,
waarna velen zich de vraag stellen: wat
blijft er over van de geest van Vatica-
num II? Reden te meer dus om een
stem te geven aan alle belangstellenden
in het. wel en wee van onze moeder de
kerk.
Vooral dan aan vakteologen. De

kongresleden werden namelijk inge-
deeld in 'participants' en 'observers'.

De 'participants' waren vakmensen.
Zij droegen een gele Concilium-speld
en aten in de Salons Georges. De
'observers', de groene, gewone sterve-
lingen aten in AIma 2. Nochtans leidt
het geen twijfel dat het kongres heel
wat gekost heeft. Er werden tolken
afgehuurd van de wereldraad der
kerken en de betalende deelnemers
kregen een Concilium-draagtas met
bijhorende attributen. Voor een Conci-
lium-T-shirt was er echter geen geld
meer over, laat staan voor een simul-
taanvertaling in het Nederlands en het
Spaans.
Aanvankelijk werd afgesproken dat

de 'observers' enkel schriftelijke vragen
zouden indienen. Op de eerste plenaire
zitting werd het woord gegeven aan de
heren teologen maar er kwam geen
reaktie. De 'observers' namen het
woord en bekritiseerden de organisatie
die wel de hiërarchische struktuur van
de kerk in vraag stelde, maar ander-
zijds zelf een onderscheid maakte
tussen de kongresserenden. Dit onder-
scheid werd naderhand op uitdrukke-
lijke aanvraag opgeheven. Anderen
hadden vragen bij de titel van het
kongres. De zorg om wat er binnen
tien jaar zal gebeuren is een typisch
Westerse zorg. In de Derde Wereld
baart elke dag handenvol zorgen en
stelt de vraag naar de toekomst van de

teologie zich niet. In heel het kongres
liet het onderscheid tussen de Westerse
akademische teologie en de praktische
derde wereldteologie zich duidelijk
voelen. Er werd geopperd dat de
afwezigen deze keer mischien wel
gelijk hadden. De afwezigheid van
Gustavo Guttierez, die het onverant-
woord vond de dure overtocht naar
Leuven te maken terwijl Peru, zijn
eigen land, in een ekonomische puin-
hoop lag, kon een sprekende waar-
schuwing zijn om de teologische en
revolutionaire praksis niet uit het oog
te verliezen.
De algemene teneur van het kongres

was vrij pessimistisch. In een samen-
vattende beschouwing werd de afwe-
zigheid van een toekomstgerichte uto-
pie als een van de grote leemten van
het kongres beschouwd. Vijfentwintig
jaar Concilium heeft zeker geen we-
reldschokkende inzichten bijgebracht.
Wel zijn er een aantal tendenzen
binnen de huidige teologie versterkt.
De teologen op het Conciliumkongres
bedachten het volgende: de feministi-
sche teologie moet haar plaats opeisen
tussen haar mannelijke konfraters en
de teologie van vandaag moet midde-
nin de geschiedenis staan: het lijdens-
verhaal van de mensen moet in de
teologie verrekend worden.

(KD)

houden»

Veto: Een van de grootste problemen
waar katolieke universiteiten mee te
maken krijgen ligt specifiek op het vlak
van de bio-etiek: Welke houding nemen
teologen aan tegenover die problemen?

Kerkhofs: «Iedereen heeft daar zijn
eigen min of meer genuanceerde positie
in. Een zaak is zeker. De teologen zitten
hier tussen twee ekstremen. Het ene
ekstreem is het grote gevaar dat de
menselijke waardigheid op de duur
misschien toch wordt opgeofferd en het
andere ekstreem is het werken met
normen en principes uit het verleden, die
nu helemaal moeten hertaald worden.
Tussen die ekstremen zitten ze allemaal
een beetje te kijken.»
«Ik vindt dat wij hier in Leuven zeer

goed werk doen in het centrum van
Biomedische Wetenschappen, onder lei-
ding van kollega Schotsmans, en dat zij
op een genuanceerde manier die proble-
men aanvatten. Ik maak altijd een groot
onderscheid tussen de gevallen in het
algemeen en uiterst konkrete gevallen
waar men niet altijd de abstrakte of zelfs
de meer gekonkretiseerde regels op kan
toepassen. Er zijn gevallen die zo kom-
pleks zijn dat je moet beslissen hoe je
daar het meest kan redden aan mense-
lijke waardigheid. In deze konkrete,
unieke kontekst moet of de moralist of
heel dikwijls de etisch gemotiveerde arts
snel kunnen beslissen 'wat het meest
menselijke is wat hij in dat geval kan
doen. Dat is het unieke van het geval,
want de etiek is wel een wetenschap,
maar de etiek is ook een konkrete
kunde.»

Veto: De paus gaf vorige week een
apostolische konstitutie 'Over de kato-
lieke universiteiten' vrij. De tekst was in
tegenstelling met de verwachtingen vrij
gematigd Wil dit zeggen dat men nu
geen grote konflikten meer zal kennen?

Kerkhofs: «Ik denk dat men met deze
tekst kan werken. Hij is inderdaad veel
gematigder dan men verwacht had. Dat
is een gunstig gevolg van de volhardende
dialoog. Uiteraard zullen er nog wel
konkrete problemen blijven bestaan,
maar in feite is de akademische vrijheid
door deze tekst gewaarborgd»

Krista De Mey
, Ronny Tielen
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Psychologen noemen het een 'eksisten-
tieel va!ruüm'. Veel mensen slepen zich f . . h t St
apatisch en doelloos verder. Hun onver- Japans ruit In e UC
mogen om zichzelf in een orde te
plaatsen, om met het lijden om te gaan of
zich aan te passen aan de heersende
paradigma's in een sociaal-kulturele
kontekst leidt tot wanhoop. Paradoksaal
genoeg duidt de geregelde aanwezigheid
van twijfel in een leven op een goede
mentale gezondheid. Zoeken naar zin-
geving houdt in dat men in iets gelooft;

Vorige week ging aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte een twijf~~ duikt onve~jdelijk a!en t~ op.
. . fi he CO-..-I if Pas biJ herhaaldelijke depressies dreigt erkongres door van de Internatzonal Society or t oJ'''"Y 0 e aar te vervallen in emotieloosheid en

. Human ldeas on U/~mateReality andMeani~g (URA~. What's !p:tie. Twijfel is echter een v~rn:aarde
in a name? De leden van dit Genootschap, met thuishaven m Toronto, tot verfrissing van verworven inzichten
bestuderen menselijke inspanningen om een zin te vinden in deze wereld. en zo tot verdere verdieping van zin-
Wat is de zin van een kongres over 'Ultimate Meaning'? Laat het ge~g. .
duidelijk zijn: de uiteindelijke bedoeling van ons leven, van onze wereld Niet slech~ op kr~Clale. momenten
. . zoals zware Ziekte, MISlukking van een
IS met gevonden. relatie of de overgang van studieperiode
De mens is essentieel een zinzoekend die zich verbonden weet, staat .de naar werksituatie laat de wil tot zinge-
wezen: hij wil aannemen dat er een orde sciëntistische, analytische benade~?g ving zich voelen. Elke persoon probeert
bestaat in de wereld, waarvan hij deel door de moderne mens. De werkelijk- onophoudelijk zinvolheid _ 'meaning' _
uitmaakt, en dat hij kan kiezen hoe hij heid is voor deze laa~te verb~okke.ld tot te ervaren in zijn handelen. Met Ultimate
deelneemt aan en zich in-leeft in die een mozaïek ~an kleine ~tukJes, die el~ Meaning doelt de ontwikkelingspsycho-
orde. Het etiketje dat men op orde plakt een afzonderlijke per~ptIe van d~. reali- logie op de achtergrond waartegen een
doet er niet toe: God, de kosmos, de teit aanbieden, maar die onmogelijk nog persoon de stroom van als zinvol of niet
evolutie, het ekosysteem. Religieuze geïntegreerd kunnen worden to.~ ee? zinvol ervaren momenten projekteert, en
mensen denken hier anders ove~ dan zinvol ge~l. De komplekse ~oza~~k Zit waartegen hij zijn leven vorm geeft.
niet-religieuze. Het voornaamste IS dat verkeerd inmekaar. De ekologie WlJSt?P Iemand kan op een blauwe maandag-
men zijn leven organiseert vanuit de de nefaste gevolgen v~n ~nze paradig- avond voor zichzelf uitmompelen dat ze
gedachte dat een uiteindelijke zin be- ma's: wetenschap vernietigt eerder dan 'vandaag beter overgeslagen had'. Maar
staat, en dat men er achter kan zoeken. rijker te maken. De mens IS ~?Or een op zondagavond voor het slapengaan
Alle sprekers op het kongres waren het groot stuk zelf verantwoordelijk voor zegt ze tegen haar man dat 'de week alles
eens over het feit dat het leven als het lijden dat hem treft. ... welbeschouwd toch geslaagd is'. Zo Jan
zodanig geen zin heeft: de vraag naar de Hoe gaan mensen met het liJd~n in de ze de horizon van haar zingeving in een
zin van het leven is een schijnprobleem. wereld om? Kunnen ze n~~ m. God steeds breder tijdskader situeren, en de
Men zou lang moeten kongresseren om geloven als God zulke vreseli~ke ding~n week tegen de maand projekteren, de
deze vraag te beant~oorde~. Men ~ toelaat? Voor ee? .'ongelovl~~' - die maand tegen het jaar, het jaar ~gen. het
alleen vragen: Wat IS de Zin van mqn trouwens best religieus kan ZIJn - stelt vol-leven. Elke mens heeft zijn eigen
leven? het probleem zich lichijes anders:. hoe horizonnen, die hij kan verbreden. Een

komt het dat zulke dingen gebeuren m de bakker heeft er andere dan een filosoof.
natuur? Men kan op verschillende wijze 'Meaning is use', zei Wittgenstein. Maar
reageren: lijden is een straf van God, 'Ultimate Meaning' kan, zoals de hori-
lijden gebeurt volgens Gods plan, God zon wel benaderd maar nooit bereikt
lijdt met de lijdende, of God is onbewo- worden; de zin van het leven is het
gen. De niet-gelovige kan bedenken dat zoeken naar de zin van het leven is
natuur in feite lijden is (dr. de 'struggle het... .
for life') of dat natuur en lijden niets met Misschien bestaat de taak van de
elkaar te maken hebben en volledig filosofie erin vanuit de interdisciplinari-
onafhankelijk van elkaar kunnen funk- teit wegen tot realisatie van 'Ultimate
tioneren. Deze houdingen zijn niet Meaning' te doorgronden en aldus echt
permanent: de verschillende fazes die hij geluk onder alle mensen te bevorderen.
eventueel doormaakt bij de beschou- Een nobel doel. En waarom niet ook
wing van het lijden hangen af van vanuit de eksistentiële ervaring van de
leeftijd, persoonlijke ervaringen, sociale filosofen zelf? Een jonge Amerikaanse
positie... Uiteindelijk tracht een mens assistente in de filosofie vertelde dat ze in
toch lijden zinvol te struktureren binne~ haar laatste jaar als studente een skriptie
het geheel van zijn leven. Maar reeds.~t niet afkreeg. Hopeloos begafze zich naar
de vraagstelling van het gegevene blijkt het buro van haar prof om uitstel te
een typisch paradigmatische opvatting: vragen. Toen ze hem daar zorgwekkend
deze van een persoonlijke God, de over een berg papieren gebogen zag,
'(gans) Andere' uit de Joods-Kristelijke achter stapels boeken, slikte ze haar
dualistische traditie. In het Boeddhisme smeekbede in en vroeg hem of hij
geldt het onderscheid t~n an~oord~n gelukkig was. De prof antwoordde: 'Je
van gelovigen en niet-gelovigen met stapt niet in het akademisch leven om
meer omdat het goddelijke .. en het gelukkig te zijn, juffrouw.' En hij werkte
Universum twee van de mogelijke bena- door. Sindsdien vraagt ze zich af waar ze
mingen zijn voor dezelfde ervaring: ~et mee bezig is. Haar oprechte twijfel
niet met het verstand meetbare, het met bewijst alleszins dat ze gelooft in de
objektiveerbare, het niet-andere en alles zinvolheid van haar projekt.
wat de werkelijkheid be-tekent. Of om Een bepaalde lezing ontaardde in een
het misschien met Nicolaas van Cusa te diskussie over 'the meaning of the word
zeggen: het non-aliud. meaning in "Ultimate Meaning". Wij

Er wordt meer geleden dan we op het hoeven ons dus niet te schamen wanneer
eerste gezicht merken. Eén van de wij tijdens een kafeebezoek in de late
grootste problemen uit de naoo~logse uurtjes gelijkaardige ontboezemingen
maatschappij is de 'eksistentie-ziekte', naar boven brengen.
Als iemand zijn wil tot zingeving ont-
kent, voelt hij zich leeg en nutteloos.

Filosofen bezi nnen zich over de zi n

Eksistentieel ziek,
zonder twijfel

Evenwichtig
Het onderzoek naar zingeving kan

verschillende vormen aannemen, al
naargelang de discipline van de onder-
zoeker. Men kan nagaan hoe verschil-
lende filosofen door de eeuwen heen het
bestaan van God hebben proberen te
bewijzen om een antwoord te vinden op
het ontstaan van de kosmos en de plaats
van de mens daarin. Gewone mensen
hebben echter weinig aan de betekenis
van het ontologisch argument van An-
selmus (llde eeuw) voor de heden-
daagse metafysika, of aan de vraag of de
transcendentaallogika van Nicolaas van
Cusa (15de eeuw) wel zoveel etische
konsekwenties heeft. Veel filosofen me-
nen dat het hoogste geluk of uiteindelijke
zingeving pas kan verwezenlijkt worden
door kontemplatie, mystieke eenheid
met het Al of God of verstilling.
Dergelijke idealen liggen spijtig genoeg
niet in het bereik van de meeste mensen;
toch is de filosofie goed geplaatst om
verschillende disciplines die zich bezig
houden met vragen rond uiteindelijk-
heid te koördineren. Een rasechte filo-
soof interesseert zich zowel voor teo-
rieën uit chemie of zuivere wiskunde als
voor empirische vaststellingen uit de
godsdienstpsychologie, als ze iets kun-
nen bijdragen tot de oplossing van
fundamentele problemen waar mensen
mee te maken krijgen. Want, zo zeggen
de filosofen zelf, alleen door een interdis-
ciplinaire dialoog kan men vat krijgen
op de zijnstotaliteit. En zingeving is wel
bij uitstek een totaliteitsproblematiek.
De kulturele antropologie bestudeert

de paradigma's die onder andere het
zoeken naar de zin in uiteenlopende
samenlevingen en kulturen bepalen. De
manier waarop mensen zich verhouden
tot elkaar en hun omgeving openbaart
een geheel van voorgegeven, over-
geërfde ideeën waarin elk handelen zich
situeert en waarbinnen het zingevings-
proces tot stand komt. Een Colum-
biaanse Indiaan zal een gans ander beeld
hebben van de natuur en dus ook van
zichzelf dan een Japanner of een West-
europeaan. In Renaissance en Verlich-
ting stond het begrip natuur voor
noodzakelijkheid en gedetermineerd-
heid. Daartegenover was de geschiede-
nis het rijk van de vrijheid, en van de
mogelijkheid tot zelfontplooiing voor de
mensheid die zich aan de greep van de
natuur kon onttrekken door haar te
beheersen en te domineren. Dit denken
vond zijn praktische uitwerking in de
Industriële Revolutie. Sindsdien putten
wetenschappers zich uit in het ontwer-
pen van nieuwe technologieën om meer
'welvaart en vrijheid' te verwezenlijken.
Tegenover de ,m)1ÎSChe, holistische be-
nadering van dê natuur door de Indiaan

Dirk Boeckx

Ero-Magna,
Turuku en
Strippu-Teasu
Literatuur, grote en kleine,

krijgt vaak een erotisch tintje
om de aandacht van de lezer

te grijpen - of misschien omdat het
nu eenmaal één van de dingen des
levens is. Dat is alleszins een
universeel beginsel. Niet alleen
onze westerse stationsromannetjes
bezorgen eenzaten uren leesplezier,
ook in Japan kennen ze er wat van.
Erotiek en pornografie vieren er al
jaren hoogtij in de populaire litera-
tuur.

Eén van de eersten dié zijn fantasieën de
vrije loop liet in de film is Shóhei
Imamura, zoals zijn Désir Meurtrier
(1964) bewijst. Zo is 'Moordintenties'
een adaptie van een populaire Japanse
roman van Shinji Fujiwara. Het verhaal
speelt zich af in de onder de sneeuw
bedolven, armoedige grootstad Sendai,
waar een ogenschijnlijk realistisch spel
van aantrekken en afstoten gespeeld
wordt.

Bruut
Regisseur Seijun Suzuki liet niet op

zich wachten en realiseerde in de jaren
'60 een reeks hoogstaande erotische
films die storm en schandaal veroorzaak-
ten, onder andere La Barrière de COOir
eveneens uit 1964. Deze film werd als te
schokkend en platvloers ervaren, en
betekende om die reden zijn ontslag bij
de grote Japanse filmmaatschappij Nik-
katsu. Suzuki was toen reeds een popu-
lair Japans regisseur en had ook in
Europa een zekere erkenning in intellek-
tuële middens. Typisch voor zijn films
zijn de sadomasochistische trekjes en het
ontbreken van enige menselijkheid bij
zijn personages.
Rond 1971 komt Nikkatsu, die Suzu-

ki's en Imamura's films produceerde, op
de proppen met een nieuwe serie,
'Roman-Porno' getiteld, een mengeling
van Romantiek en Pornografie. Nik-
katsu, een van de oudste Major Studios -
ontstaan in 1912 - stond in die jaren aan
de rand van een financiële afgrond. Zij
namen de beslissing' om enkel nog
kommercieel te werk te gaan met genres
als de gangsterfilm en de seksfilm, met
een fikse portie sadisme. Het zijn korte
low-budget budget mms met om de vijf
minuten een harde scène. Hiermee

hoopte de studio het mannelijk publiek,
dat ze verloren hadden aan ero-magna
(erotische strips), turuku (turkse baden)
en strippu-teasu, terug naar de filmzalen
te lokken.

Sinds 1966 was censuur in Japan
illegaal en in de vroege jaren '70
produceerde de Japanse cinema meer
dergelijke pornoftlrns dan andere. De
situatie veranderde wel na de herinvoe-
ring van censuur in 1972. Desondanks
kende de pornofilm de volgende jaren
nog veel sukses. De oorspronkelijk pure
pornofilm groeide uit tot een gesofisti-
keerd genre. Censuur bracht in dit geval
geen beperking en de Japanners toonden
zich grootmeesters in het suggereren en
onthullend verhullen.

Seks
Neem nu de eerste film van Noburo

Tanaka, Marché Sexuel des Filles van
1974. Het is een zwart-wit film, met één
rol in kleur, die zich afspeelt in de armste
wijken van Osaka, waar straathoertjes
rondscharrelen en menen vrij over hun
lichaam te beschikken. Het is een
mengeling van dokumentaire scènes en
fantasierijke beelden, waarin het vrou-
welijke hoofdpersonage puur fysiek ge-
schetst wordt. Het sensuele (flauwe)
erotische, zoals we dat uit de Westerse
pornofilm kennen, is ver te zoeken en
maakt plaats voor een hard en kru
geslachtstreffen tussen man en vrouw.
Een moeder-dochter relatie wordt een
konkurrentiestrijd.

In de ene rol in kleur lijkt het enige
niet verkrachte hoogtepunt van de film
plaats te vinden. Een liefdevol lichame-
lijk spelletje van het meisje met haar
achterlijke broer. Daarna is alles terug
zwart-wit.

De ware geschiedenis van Abe Sada,
een van de hoofdpersonages uit 'Het rijk
der zinnen', is een later werk van Tanaka {
(1975). Via een overdosis zweet en
hijgende close-ups weten dergelijke films
de hypokrisie van de op porno beluste
Japanner aan het licht te brengen. De
mms getuigen, al dan niet bedoeld, van
een zekere-zelfkritiek en ondermijnen zo
het goedkope genre.
Het toeval wil dat je deze week enkel

films uit de censuurperiode in 't Stuc te
zien krijgt. Voor de echte seks moet je
nog eens terug komen.

Winde Nulens

SPORT - De sportieven onder de
Veto-lezers kunnen op 10 oktober deel-
nemen aan een sporthappening in het
Sportkot. Tussen twee en zes uur kan
je er informatie krijgen over zweef
vliegen en zeilen. Tussen twee en vijf
kom je wat meer te weten over hoe je
in Leuven kan boogschieten, karabijn-
schieten, American Football spelen,
aan Tae Kwon Do doen en mountain
biken. De hele namiddag kan je verder
trouwens ook wat over trampoline en
multigym leren. Over Wushu; wat dat
ook moge zijn, krijg je een introduktie
tussen zeven en negen uur. Naast al
deze informatiestandjes kan je tussen
twee en zes op het Sportkot terecht
voor praktische introdukties in speleo-
logie, kayak, waterpolo en diepzeedui-
ken. In Rotselaar wordt er gesurfd,
maar daarvoor moet je je wel eerst
telefonisch inschrijven, en als het wat
meezit wordt er aan de Vaartkom ge-
roeid Tenslotte gaan er demonstraties
over alpinisme door in het Sportkot
tussen twee en acht. Wie iemand op
een verlichtingspaal wil zien klimmen,
kan gewoon niet wegblijven.
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Standaard

prijs

Boekhandel
ALGEMENE EN WETENSCHAPPELIJKE BOEKHANDEL

Het mag gezegd worden.
De K.U.Leuven is zonder twijfel de meest
gerenomeerde universiteit in Vlaanderen.
En Standaard Boekhandel is er met z'n
53 winkels de grootste. en belangrijkste
boekenverkoper.

Beide
in de Naamsestraat
boekhandel kan u op vier

verdiepingen terecht bij de genreverant-
woordelijken, specialisten in het vak, die u
zullen helpen bij uw zoektocht naar het
juiste boek.

'WETENSCHAPPELIJKE I
'AFDELING I
KELDERVERDIEPING

o ekonomie 0 marketing & ma-
nagement 0 recht 0 godsdienst
o filosofie 0 psychologie 0 peda-
gogie 0 geschiedenis 0 politieke
wetenschappen 0 sociologie

te Leuven
Standaard

ontmoeten elkaar
53. Bij

TWEEDE VERDIEPING
o boekenmarkt: boeken aan
voordeelprijzen

EERSTE VERDIEPING
o informatica 0 geografie 0 geo-
logie 0 wiskunde 0 fysica 0 che-
mie 0 techniek 0 medica 0 far-
macie 0 biologie

STANDAARD BOEKHANDEL BIEDT U HAAR SELECTIE AAN VAN
OP' DE UNIVERSITEIT GEBRUIKTE VAKLITERATUUR

SCHEIKUNDE prijs

Cordus Analytical chemistry 560
Stryer Biochemistry 1629
Schaum Organic é:hemistry 560
Williams Spectroscopie Methods in Organic Chemistry 810
Atkins General Chemistry 1104
Atkins Psysical Chemistry 1274
Skoog Fundamentals of Analytical Chemistry 873
Shriner Systematic Identification of Organic Compunds 1263

NATUURKUNDE
Resnick Physics vol 1 901
Resnick Physics vol 2 1111
Resnick Physics combined edition 1301
Ohanian Physics 1256
Ashcrof Solid State Physics 844
O'Reilly Instrumental Analysis 1608
Schaum Engineering Mechanics 613
Sandler Chemical and Engineering Thermodynamics paper-
back 1333

BIOLOGIE
Heirmans Geillustreerde flora van Nederland 1080

MEDICA
Bemmel Handboek medische informatica
Sobotta Atlas of Human Anatomy vol. 1
Sobotta Atlas of Human Anatomy vol. 2
Carter Dispencing Pharmaceutical Students
Aulton Pharmaceutics

941
2715
2715
1784
1631

'ALGEMENE'
'AFDELING I
KELDERVERDIEPING

o kunst 0 muziek 0 Franstalige
literatuur 0 Engelstalige literatuur
Opapierwaren 0 wenskaarten

GELI.JKVLOERS
o literatuur 0 taalkunde 0 poëzie
o ontspanningslektuur 0 toerisme
o jeugdboeken 0 kook- & wijn-
boeken 0 hobby

EERSTE VERDIEPING
o tuinieren 0 natuur 0 sport
o gezin 0 gezondheid

WISKUNDE
1133

TECHNIEK
Taub Principles of Communication Systems 1274
Bentley Principles of Measurement Systems 917
Malvino Electronic Principles 810
Millman Microelectronics 2nd ed. 1104
Shanmugan Digital and Analog Communication Systems

1235

INFORMATICA
Tannenbaum Computer Networks 1404
Wirth Algorithms and Data Structures 900
Peterson Theorie en praktijk besturingssystemen 1404
Findlay and Watt Pascal 1431
Olivié Leren programmeren in Pascal 1175

RECHT
Kandidaturencodex 787
Alen Algemene beginselen en grondslagen van hét Belgisch
publiek recht (Deel 1: Oe instellingen) 1080
Gorlé Rechtsvergelijking 702
Lambrechts Geschillen van bestuur 1215
Schermers Internationaal en Europees recht 900
Van Hecke Internationaal privaatrecht 747

FILOSOFIE
Burms Oe rationaliteit en haar grenzen
Steel Historische inleiding tot de wijsbegeerte
Van der Veken Denken aan al wat is

EKONOMIE
Codex economie 805
Van Rompuy Inleiding tot de economie 750
Horngren Cost Accounting 1535
Horngren Introduction to Financial Accounting 1417
Horngren Introduction to Management Accounting '1417
Kotler Marketing Management 1566
Brealey-Myers Principles of Corporate Finance 1165
Levy-Sarnat Capitallnvestment and Financial Decision 1533
Wonnacot Introductory Statistics 1380
Gordon Macroeconomics 1279
Arens Auditing 1641
Thompson Economics of the Firm 1413
Parkin & Bade Modern Macroeconomics 1023
Varian Intermedia te Microeconomics 995
Grabbe International Financial Markets 1530
Madura International Financial Management 1102
Louderback Cost Accounting 1279
Ethier Modern International Economics 1120
Pike Investment Decisions and Financial Strategy 1095
Johnston Econometric Methods 949

I' '111 \ 1016-23.98.21
Naamsestraat 57 - 3000 Leuven

270
315
324

prijs
Foster Financial Statement Analysis 1566
Porter Competitive Advantage 1538
Porter Competitive Strategy 1442
Phlips Economics of Price Discrimination 844
Phlips Economics of Imperfect Information 560
Cascio Managing Human Resources 1042
Wilkie Consumer Behavior 1235
De Bondt Fundamentele bedrijfseconomie 765
Van Der Wee Gebroken welvaartscirkel 1143
Taha Operations Research 1141
Duncan Quality Control and Industrial Statistics 1417
Kolb Organizational Psychology: an Experiental Approach

1444
Kolb Organizational Psychology: A Book of Readings 1185
Salamon Industrial Relations 1156
Vollmann Manufacturing Planning and Control Systems 1380
Copeland Financial Theory and Corporate Policy 1491
Siegel Non Parametric Statistics • 1104
Rossiter Advertising 1021
Wallace Econometrics 1764
Kirkpatrick Industrial Structure and Policy in Less Developed
countries 810
Makridakis Forecasting 1441
Choi International Accounting 1417
Jacquemin The New Industrial Organization 1104
Douglas Managerial Economics 1491
Hellriegel Organizational Behavior 1102
Caves Multinational Enterprise and Economic Analysis 844
Schonberger World Class Manufacturing 1442
Morgan Riding the Waves of Change 1538
Winston Operations Research 1186
Schuier Effective Personnel Management 1102
Meigs Principles of Auditing 1753

ACTIE!
OKTOBER
• literaire topontmoeting tussen. Amerika en
Oost-Europa
• informaticatentoonstelling i.s.m. Wiley, Os-
borne, Bantam, Sybex, Addison-Wesley en
Academie Service

NOVEMBER
• wetenschappen en techniek tentoonstelling
i.s.m. Wiley, Oxford, Freeman en Kluwer
PAPIERWAREN
• U kan tot eind oktober meegenieten van
onze papierwarenaktie. U krijgt een CD-single
gratis bij aankoop van minimum 1000 fr in
onze papierwarenafdeling.
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Migranten en arbeidsmarkt (deel 1)

Reeds bij de kleuters
achter in de klas
De term 'arbeidsmarkt' lijkt dikwijls een ver en ijl begrip, enkel

goed voor ekonomische studies of een diskussie-onderwerp
voor de sociale partners. Dat is echter niet zo: het onpersoonlijke

begrip 'a~beidsmarkt' omvat de wel erg konkrete realiteit van werk
zoeken en vinden, van niet moeten stempelen en kansen krijgen op meer
materiële welvaart. Bovendien is iemands maatschappelijke status
meestal recht evenredig aan zijn beroep. De arbeidsmarkt mag dan ook
de arbeidsjungle heten: ieder vecht voor zijn eigen plaatsje, zwakkeren
vallen uit de boot of krijgen de slechtste en dus de minst betaalde jobs.
Zeker voor migranten is het vinden van een goede job een nog krucialere,
maar ook moeilijkere realiteit dan voor de meeste Belgen. Het onderzoek
'De Werkgelegenheid van Migranten' van een team sociologen onder
leiding van dr. Albert Martens (Sociale Wetenschappen) richt zich dus
op een van de meest essentiële problemen in het integratieproces van
migranten.

Het onderzoek valt uiteen in twee grote
delen: 'Intrede van Migranten op de
Arbeidsmarkt: Tewerkstelling in het
Deeltijds Onderwijs' en 'Aspekten van
de werkgelegenheid van migranten'. Het
tweede deel, en waarin vanzelfsprekend
de meeste informatie wordt gegeven
over het eigenlijke probleem 'migranten
op de arbeidsmarkt', bespreken we
volgende week. Deze week richten we
ons op het eerste deel, waarover Lieven
Denolf de eindverantwoordelijkheid
had. Hierin behandelen de onderzoekers
een onvermijdelijke, voorafgaande fase:
de intrede van de migranten op de
arbeidsmarkt. Jonge migranten vinden
hier dikwijls moeilijk hun weg. In het
systeem van Deeltijds Onderwijs meen-
den de onderzoekers een treffende (én'
waarschijnlijk ook werkbare) afspiege-
ling te hebben gevonden voor de positie
van de migranten bij hun intrede op de
arbeidsmarkt.

limburg
In het Deeltijds Onderwijs (DO) treft

men jaarlijks ongeveer vijfhonderd mi-
granten aan op een totaal van ongeveer
vierduizend leerlingen. Dat aantal kan
lichtjes schommelen: in het schooljaar
'88-'89 had vijftien procent van de
leerlingen in het DO een vreemde
nationaliteit. Dit is een oververtegen-
woordiging ten opzichte van het aantal
migranten in het - normale - voltijdse
onderwijs: migrantenjongeren behoren
dus meer dan Belgen tot een probleem-

groep. De bedoeling van het deeltijds
onderwijs is dan ook school moeë leer-
lingen werkervaring te bezorgen en hun
zo een intrede op de arbeidsmarkt te
geven. Ook hier ervaren migranten
dikwijls moeilijkheden. Het DO valt
dan ook uiteen in twee delen: gedurende
twee dagen per week moeten de leerlin-
gen les volgen, de rest van de week
wordt van de leerlingen verwacht dat zij
werken in een bedrijf.
In de praktijk wordt die laatste

doelstelling, namelijk het werkervaring
bijbrengen tijdens de studie, niet voor
iedereen bereikt: vele leerlingen aan het
DO vinden gewoon geen werk. Hierin
tekent zich een tweede verschil af tussen
Belgen en migranten. Migranten vinden
immers nog minder gemakkelijk werk
dan Belgen. In het schooljaar '88-'89 had
71.5% van de migranten-leerlingen géén
werkervaring, ten opzichte van 53% van
de Belgen. Ook binnen de groep van de
migranten ziet men duidelijke verschil-
len.Bij dê Marêkkaansê'leerlingêh iifbet
DO is er 81% zonder werkervaring, bij
de Italianen 71%, en slechts 67% bij de
Turkse leerlingen.
De Centra voor Deeltijds Onderwijs

(CDO's) geven als verklaring hiervoor
de moeilijkheden tijdens de vooroplei-
ding van migranten. Migranten blijven
meer zitten in het lager onderwijs, en
hebben niet zo vaak een getuigschrift
van het lager sekundair onderwijs. Een
andere opmerkelijke vaststelling is dat
deze tewerkstellingscijfers verschillen
van regio tot regio. Migranten wonen

ENGAGEMENT EN ONDERZOEK
Migranten waren vlak na de verkie-
zingen een populair diskussieonder-
werp. Politici, televisiemakers, de da-
gelijkse tooghanger, allemaal debi-
teerden ze hun waarheid over de
niet-Belgische bewoners van dit land.
Sindsdien is het echter, het noeste
maar té onopvallende werk van het
kabinet van Koninklijk Kommissaris
Paula D'Hondt uitgezonderd, akelig
stil geworden rond deze problema-
tiek.
Het is dan ook goed dat regelmatig

wetenschappelijke studies over mi-
granten verschijnen om deze proble-
matiek (terug) in de publieke belang-
stelling te brengen. Aan de
KU Leuven zijn er de laatste jaren
reeds verschillende initiatieven in die
richting genomen. Er werd het We-
tenschappelijk Dokumentatiecen-
trum over Etnische Minderheden
(Wedem) opgericht, waarmee de uni-
versiteit een geëngageerde keuze nam:
de taak van Wedem .bestaat in "het
opsporen, bewerken en verspreiden
van alle wetenschappelijke informatie
die het integratiebeleid van migranten
in ons land kan ondersteunen."
In juni van dit jaar publiceerde

prof. Jacques Billiet (Sociale Weten-
schappen) een onderzoek over 'Beeld-
vorming over migranten'. Drie maan-
den later wordt een tweede Kul-
onderzoek aan het publiek voorges-
teld: onder leiding van socioloog
dr. Albert Martens kwam de studie

J

'De werkgelegenheid van migranten'
tot stand. Zo'n wetenschappelijke
studies over de migrantenproblema-
tiek zijn uiterst belangrijk. Voor er
beleidsopties kunnen genomen wor-
den, moeten de problemen immers
duidelijk afgelijnd worden, en kan
eventueel een wetenschappelijk ad-
vies geformuleerd worden. Die advie-
zen en beleidsopties vertrekken, naast
het wetenschappelijke aspekt, echter
ook uit een gemotiveerde politieke
keuze van de wetenschapper. Mar-
tens, vroeger nog voorzitter van het
Vlaams Overlegcomitee Opbouw-
werk Migratie (Vocom), maakt zijn
visie meteen duidelijk door drie mi-
granten in zijn team op te nemen:
Abdelhamid Elmouden, Adil Kut-
luoglu en Eftichia Zervas. Het feit dat
hij maatregelen voorstelt die de inte-
gratie van migranten op de arbeids-
markt bevorderen, is zeker één van de
opzetten van dit werk geweest. .
Hier ligt dan ook tegelijk een

andere, niet te onderschatten waarde
van zo'n studies. Op de platte dema-
gogie van ekstreem-rechts geven zij
immers, door hun wetenschappelijke
metode en argumentatie, een gepast
en genuanceerd weerwoord. Een slo-
gan als Noord-Afrikanen willen niet
werken verliest onmiddellijk alle be-
staansrecht. Wie zoiets nu nog durft te
verspreiden, maakt zich schuldig aan
een wel érg bewuste leugen.

(WP/RVDM)_. ,

vooral in Limburg, en daar hebben ook
Belgische leerlingen minder tewerkstel-
lingskansen dan in de rest van Vlaande-
ren. In Limburg konstateren de onder-
zoekers echter nog altijd verschillen
tussen migranten en Belgen.

Huishouden

Een belangrijke verklaringsgrond
voor de mindere kansen voor migranten
moet ook gezocht worden bij de inspan-
ningen die de verschillende CDO's
leveren: welke banden heeft het centrum
met het bedrijfsleven uit de streek, en
welke moeite getroost het zich om om
(migranten-)leerlingen aan werk te hel-
pen. Opvallend is dat in bijna alle
CDO's migranten minder kans hebben
op tewerkstelling. Er zijn echter resulta-
ten mogelijk, als de verschillende CDO's
maar ekstra inspanningen willen leve-
ren. Een voorbeeld hiervan zijn de
CDO's van Gent en Sint-Niklaas. In
Gent zijn geen migranten meisjes aanwe-
zig, en werKt men samen met de tekstiel-
en bouwsektoren, waar traditioneel veel
migranten tewerkgesteld worden. In
Sint-Niklaas is de tewerkstelling voor
migrantenmeisjes gunstig, omdat in die
gemeente deze groep speciale aandacht
krijgt.

Migrantenmeisjes zijn immers een
afzonderlijke probleemgroep. In het DO
zijn 60% van de Belgen mannen, t~en
73% bij de migranten. Slechts 9% va~ de
meisjes in het DO is migrant, waar men
in verhouding op het totaal, aantal
leerlingen echter 13%migranten-meisjes
zou verwachten. De voornaamste oorza-
ken Iiiervoor zijn ten eerste de vooraf
gevolgde opleiding. Migrantenmeisjes
volgen in het middelbaar onderwijs
vooral studierichtingen in de huishoude-
lijke. sfeer: gezins- en sanitaire verzor-
ging, kleding en konfektie. Hieraan moet
dan de weigerachtige houding van

vooral de vader ten opzichte van het
buitenshuis werken van zijn dochter.
gekoppeld worden. Deze twee elemen-
ten samen verhinderen de meisjes dik-
wijls om, naast de twee dagen studie, nog
een deeltijdse job te zoeken. In plaats
hiervan moeten ze de rest van de week in
het huishouden helpen. Zo voldoen ze
aan de leerplicht. Dit probleem stelt zich
vooral bij Turken en Marokkanen. Als
die migrantenmeisjes echter wél werken
tijdens het DO, geraken ze gemakkelij-
ker aan werk dan de mannen na hun
DO: 73% van de meisjes vonden werk
tegen 56% van de jongens.

Kleuterklasje
Die verschillende houding tegenover

het buitenshuis werken van de meisjes
tussen Belgen en migranten, is in feite
een uiting van een afwijkende sociologi-
sche samenstelling van de migranten-
gezinnen. Hier overheerst nog sterk de
traditionele gezinsstruktuur: 84% van de
migranten komt uit een twee-ouderge-
zin~Bitde Belgen is-dir66:5%;- ongeveer
twee derde. Waar het aantal werkende
moeders in de Belgische gezinnen 29%
bedraagt, heeft slechts 5% van de mi-
grantenleerlingen een buitenshuiswer-
kende moeder. Wat de vaders betreft,
valt het op dat bij de migranten slechts
30.5% van de vaders een inkomen uit
arbeid heeft, waar dat bij de Belgen
81.5% bedraagt. De vaders van de
migranten zijn meer gepensioneerd
(34.5% tegenover 5.5% bij de Belgen),
meer werkloos (24% tegenover 7%) en,
een pijnlijke vaststeµing, m~er invalide
(12% tegenover 6%). Zou dit door een
beduidend hoger aantal arbeidsongeval-
len - denk aan het gevaarlijke werk -
kunnen komen? .
Naast een aantal meer bedrijfsgerichte

vaststellingen, formuleerden de onder-
zoekers ook enkele 'Beleidsaanbevelin-
gen'. Ongetwijfeld gaan ze hiermee
buiten hun strikt beschrijvend-weten-

schappelijke taak, maar niettemin zijn
deze hoofdstukken vaak erg interessant.
Fundamenteel is dat er dringend maatre-
gelen moeten genomen worden om
. zowel het overwicht van migranten in
het DO weg te werken, als de oververte-
genwoordiging van migranten bij de
leerlingen die geen werkervaring hebben
binnen het DO, en dus later nog
moeilijker dan andere migranten werk
vinden. -Dit kan ondermeer als de
overheid ekstra subsidies geeft aan werk-
gevers die jonge migranten uit het DO
tewerkstellen.
De onderzoekers leggen echter de

vinger op de wonde met hun stelling dat
een oververtegenwoordiging van jonge
migranten in het DO reeds op zich een
teken aan de wand is. Het systeem van
DO is immers een vangnet voor leerlin-
gen die om allerlei redenen niet meekun- .
nen in het gangbare Voltijdse Onderwijs.
Dit impliceert volgens hen in de eerste
plaats dat het Voltijds Onderwijs zich
aanpast aan de migranten, en dit reeds
vanaf de kleuterklas. Momenteel zitten
vele migrantjes reeds verschillende ma-
len over in het Lager Onderwijs, en
worden zij later als vanzelfsprekend
gedraineerd naar het Beroepsonderwijs.
Voor hen is een formule als Deeltijds
Leren - Deeltijds Werken vaak de
laatste kans.
De onderzoekers wijzen er bovendien

op dat de gewone scholen van het
Voltijds Onderwijs dikwijls migranten
naar het Deeltijds Onderwijs doorsturen
die ginds eigenlijk niet op hun plaats zijn.
Een taalprobleem, nog steeds zeer fre-
kwent bij migranten, moet niet opgelost
worden in het Deeltijds Onderwijs.
Iedere gewone school moet in staat zijn
zo'n taalproblemen op, een gewone
pedagogische wijze - denk aan een
speciale taakleraar - op te vangen.
Alleen, de wil moet er zijn.

Walter Pauli
Ria Vandermaesen

KINDERTEKENINGEN IN L&W
Dejaarlijkse reeks tentoonstellingen in
het L&W-gebouw vangt dit jaar aan
met een door de psychoterapeut Dok-
ter-Smis verzamelde kollektie kinder-
tekeningen, onder de wat dramatische
titel '50 beelden van een gebroken
bestaan'. Zoals in de video op de
tentoonstelling getoond wordt, hebben
we allen geplakt, geknutseld en geploe-
terd met verf van toen we drie waren,
tot we als twaalf-jarigen tenslotte deze
ontwikkeling de rug toekeerden. Sinds-
dien ~ouden enkel nog wat mono-
chrome bic-tekeningen, tussen zake-
lijke telefoongesprekken en kursussen
in, onze geest enigszins verstrooien.
Het negentiende eeuws ideaal van elk
mens als kunstenaar is helaas ver
weg.
Reeds na de eeuwwisseling werd

aandacht besteed aan tekeningen van
zwakzinnigen en geesteszieken, bij-
voorbeeld aan de werken van de
'simpele' Ie Douanier Rousseau. Die
ontwikkeling bereikte een hoogtepunt
bij de surrealisten. In de jaren '40
daagden de Kobra-kunstenaars op met
hun 'kindertekeningen'. Ze lieten
kinderen toe om met hun mee

werken. Aandacht dus voor folklo-
risme, kindertekeningen en Art Brut-
tekeningen van zwakzinnigen; bestu-'
deerd door psychologen, pedagogen,
sociologen, kunstenaars, tot ook de
kunstkritici hun belangstelling begon-
nen te tonen. En dus ook onderwerp
voor ... tentoonstellingen. .
De tentoongestelde tekeningen zijn

afkomstig van kinderen die wegens
afwijkende gedragspatronen in een
behandelingsinstituut opgenomen
werden. De kinderen bleken heel wat
meer uit te drukken middels hun
geschilder, dan dat ze meneer de
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opvoeder kwijt wilden of konden. Om
zijn patiëntjes beter te begrijpen en te
helpen, kon Dokter Smis dan ook
beroep doen op hun tekeningen. Hoe,
en in welke kleuren iets werd getekend,
houdt ook bij kinderen enige informa-
tie in.
Schilderen geblazen dus in het

instituut. Dokter Smis heeft er zelfs een
boek aan gewijd, waarin hij bij elke
tekening kommentaar levert gaande
van info over het kind, stilistische
bespreking van de tekening tot konklu-
sies. Soms komt die kommentaar
weliswaar wat zwaar over voor de
niet-ingewijde bezoeker, bijvoorbeeld:
fallische symbolen verwerkt in een
vogeltekening van een 100jarige? Ver-
geet vooral de systematische BRT-
video niet, waarin zowel Smis, Cobra-
kunstenaar Lucebert en zelfs een Art
Brut-museumkonservator aan het
woord komen.
Tot 28 oktober van 11 tot 18 uur.

De moeite waard van een bezoek; en
kontroleer in tussentijd je eigen jeugd-
werk op verborgen frustraties en wen-
sen: je kan het nog allemaal goed
maken. (EW)
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lijk gemaakt!" Binnen het BAR is
bovendien eigenlijk alleen Masschelein
degene die weet wat er in de studenten-
wereld leeft of die voor de verdediging
van de studenten of de sociale sektor
opkomt. Niet enkel vanuit zijn funktie
als voorzitter Studentenaangelegenhe-
den, maar ook van nature (ideolo-
gisch?). Zijn positie binnen het BAR,
zoals je nu al wel inziet de top van onze
universiteit, wordt dus niet gemakkelij-
ker. Dan kan je best begrijpen dat op de
receptie ter gelegenheid van zijn herver-
kiezing, aan Masschelein bokshand-
schoenen als kado werden aangeboden.

Piet Schreurs

Nieuwe BAR-samensteUing

Bokshandschoenen voor
Masschelein
Als leden van de akademische overheid spreken over "het BAR",

dan hebben ze het niet over een of andere drankgelegenheid,
maar over het Buro van de Akademische Raad en de Raad van

Beheer van de KV Leuven. De personen die dit BAR vormen, voeren
het dagelijks beleid van onze unief en zijn dus de werkelijke top van de
KV Leuven. Na de rektorverkiezingen in mei, waarbij prof Roger
Dillemans met ruime meerderheid werd herverkozen, moest in juni ook
het BAR opnieuw worden samengesteld. Bijgevolg geen onbelangrijk
evenement.

Eind van vorig akademie jaar liep het
vijijarig mandaat van Rektor Dillemans
ten einde en moesten er dus nieuwe
rektorverkiezingen worden gehouden.
Dergelijke verkiezingen zijn echter geen'
rechtstreekse verkiezingen tot rektor
maar slechts een verkiezing tot voor-
dracht aan de [nrichtende Overheid (de
bisschoppen en vier leken). Theoretisch
hebben de bisschoppen, als vertegen-
woordigers van de katolieke kerk, dus
het recht een voordracht te weigeren.
Van dat recht hebben ze echter nog nooit
gebruik gemaakt.

Zoals ondertussen wel algemeen be-
kend, werd Dillemans - als enige
kandidaat - opnieuw verkozen. Minder
bekend, maar daarom niet onbelangrijk
is de gedeeltelijke vernieuwing van het
Buro Akademische Raad (BAR) dat met
de rektorverkiezingen samenhing. Het
BAR bevat naast de rektor de vice-
rektor, de rektor van de Kampus Kort-
rijk, de algemeen beheerder, de voorzit-
ter Studentenaangelegenheden en de
groepsvoorzitters van de groepen Hu-
mane, Eksakte en Biomedische Weten-
schappen. Het mandaat van de huidige
rektor van de Kampus Kortrijk, Mon-
seigneur Maertens, is nog niet afgelopen.
En ook de algemeen beheerder, profes-
sor Karel Tavernier (Ekonomie), was
nog niet aan vervanging toe. De alge-
meen beheerder van de KUL wordt door
de Inrichtende Overheid benoemd, in
afspraak met de Raad van Beheer. Dit is
een machtig man binnen de universiteit,
want hij is belast met het dagelijks
beheer van de universiteit op administra-
tief, technisch en financieel vlak en
inzake personeelsbeleid.
Voor de andere leden van het BAR

geldt een andere benoemingsprocedure.
Binnen de maand na·zijn verkiezing stelt
de Rektor voor elk van de mandaten van
vice-rektor, voorzitter Studentenaange-
legen heden en groepsvoorzitters ten
minste twee kandidaten voor aan Aka-
demische Raad. De leden van Akademi-
sche Raad verkiezen dan, door geheime
stemming, één van de voorgestelde
kandidaten. voor elke post. Voor de
rektor zijn definitieve lijst opmaakt,
nodigt hij de verschillende dekanen en
de vertegenwoordigers van het weten-
schappelijk personeel en de studenten uit
voor een vertrouwelijk gesprek over de
kandidaten, waarbij ze eventueel zelf
kandidaten mogen suggereren.
Na een maand van konsultatie, stelde

de Rektor op de Akademische Raad van
juni dan ook de verschillende kandida-
ten voor. Professor André Deruyttere
(Toegepaste Wetenschappen), die de
afgelopen vijf jaar zowel vice-rektor als
groepsvoorzitter Eksakte Wetenschap-
pen was, kwam, gezien zijn leeftijd, niet
meer in aanmerking voor de uitvoering
van een volledig mandaat van vijf jaar en
werd bijgevolg vervangen. De Rektor
verkoos het reglement 'volledig' te ge-
bruiken en de funktie van vice-rektor
niet meer te koppelen aan die van
groepsvoorzitter. Bijgevolg moesten ter Ook professor Raf Masschelein (Ge-
vervanging van Deruyttere twee nieuwe neeskunde), voorzitter Studentenaange-
personen worden aangeduid. Nieuwe legenheden, blijft dezelfde funktie ver-
vice-rektor werd professor Herman Van vullen. Hij is als voorzitter van de Raad
den Berghe uit de Geneeskundefakulteit. voor Studentenvoorzieningen verant-
Van den Berghe was de afgelopen vijf woordelijk voor de sociale sektor aan
jaar voorzitter van de Onderzoeksraad onze universiteit (huisvesting, Alma's,
en verantwoordelijke voor de Dienst medische dienst, ...). Zijn vorige mandaat
Onderzoekskoördinatie. Hij is vooral . was op dat vlak zeker niet het gemakke-
berucht om zijn publieke uitspraak lijkste, want de sociale sektor heeft
tijdens de Akademische Senaat van verschillende besparingsronden moeten
1989 waarin hij het akademisch en doorstaan. Met de nefaste gevolgen
wetenschappelijk personeel van Hu- waartegen de studentenbeweging altijd
mane Wetenschappen "luiheid" ver- gestreden heeft. Hopelijk krijgt hij tij-
weet, een uitspraak die hij achteraf wel dens zijn volgende mandaat meer mid-

heeft afgezwakt. Als vice-rektor is Van
den Berghe de naaste medewerker en
plaatsvervanger van de rektor. Boven-
dien blijft hij zich met onderzoeksbeleid
en post-graduate onderwijs bezighou-
den. Als nieuwe voorzitter van de
Onderzoeksraad werd professor Yvan
Bruynseraede (Natuurkunde) aanges-
teld. Als nieuwe groepsvoorzitter Ek-
sakte Wetenschappen werd professor
André Oosterlinck (Toegepaste Weten-
schappen) verkozen. Oosterlinck is
hoofd van het ESAT-elektronika depar-
tement, dat hij, ondanks de oprichting
van IMEC, van kwalitatieve leegloop of
aftakeling heeft kunnen behoeden. In
zijn funktie van groepsvoorzitter wordt
hij de verantwoordelijke voor de koördi-
natie met en tussen de fakulteiten van
zijn groep, wat betreft het onderwijs van
de eerste en tweede cyklus en voor de
benoemingen van AP en WP. Bovendien
wordt hij verantwoordelijke voor audio-
visuele middelen.
Aangezien het mandaat van prof

Deruyttere niet werd hernieuwd, maar
anderzijds zijn opdracht aan de KUL
nog niet was afgelopen, stelde de rektor
voor nog voor één jaar beroep te doen op
zijn ervaring. Deruyttere zou dus nog
voor één jaar voorzitter blijven van de
Raad voor Internationale Relaties en
koördinator van de internationale rela-
ties. Hiertoe werd hem de titel ere-vice-
rektor. toegekend. Andere taken' behel-
zen de leiding van de werkgroep van de
KUL voor de deelname aan Flanders
Technology 1991 en lidmaatschap van
de beheerraad van Leuven Research and
Development (LRD).
Om gelijkaardige redenen als prof

Deruyttere en wegens gezondheidspro-
bie men werd ook prof Roger Borghgraef
niet herkozen als groepsvoorzitter Bio-
Medische Wetenschappen. Nieuwe
groepsvoorzitter werd professor Rik Cas-
teeis, die tot dan dekaan van de fakulteit
Geneeskunde was. Casteels is op de
Akademische Raad altijd een spraak-
maker geweest, die geen hard of kontro-
versieel standpunt schuwt. Het is twijfe-
lachtig of hij als medeverantwoordelijke
voor het dagelijks beleid nog die zelfde
rol zal spelen op Akademische Raad.
Casteels wordt ook de broodnodige link
naar de Akademische Ziekenhuizen.
Ook Borghgraef mag nog een funktie
blijven vervullen, namelijk het voorzit-
terschap van de vzw KU leuven-Ont-
wikkelingssamenwerking.

Professor Emma Vorlat (L&W) die
de afgelopen vijf jaar groepsvoorzitter
Humane Wetenschappen was en de
enige vrouw aan de top van deze unief
werd herkozen in haar funktie. Als
voorzitter van de Onderwijsraad wordt
ze echter opgevolgd door professor Marc
Debrock.

Boksen

delen om de studenten belangen te behar-
tigen.
Als men zo het rijtje van alle BAR-

leden afloopt, kan men toch een aantal
konklusies trekken. Zo is het opvallend

dat van de 8 leden er drie uit de fakulteit
Geneeskunde afkomstig zijn. Bovendien
zijn twee van hen, namelijk Van den
Berghe en CasteeLs, in de maanden die de
rektorverkiezingen voorafgingen, wel
eens vernoemd als mogelijke tegenkan-
didaten van Dillemans. Dit wijst eigen-
lijk alleen al op de macht van Genees-
kunde binnen deze universiteit. Karakte-
riëel hebben de nieuwkomers, Van den
Berghe, CasteeLs en Oosterlinck, duide-
lijk een aantal eigenschappen gemeen:
het zijn sterke karakters die juist weten
wat ze willen en dat ook bekomen. Of,
zoals een dekaan achteraf zei: "Roger
(Dillemans) heeft het zich niet gemakke-

Deze man heet prof Masschelein. Zijn ongemakkelijke houding wijdt hij aan een vorige kou. (Foto Archief)

Een filosofische kijk op de milieuproblematiek

Bev()lkingseksp-Iosie leidt
tot katastrofe
Het broeikaseffekt, zure regen, het gat in de ozonlaag, het

omhakken van de tropische regenwouden, de afvalverwer-
king, ... De milieuprobiematiek is de voorbije jaren zo sterk 9P

de voorgrond gedrongen, dat we tegenwoordig reeds apatisch reageren
op alle onheilspellende berichten in de media, en ze haast automatisch
onder de 'faits divers' klasseren ... wals de beelden van uitgemergelde
kindertjes in Ethiopië of alweer een kalamiteit aan de andere kant van de
wereld. Als u ook last heeft van deze vervlakking kunnen we u als
bezinning van harte de lektuur aanbevelen van De ogen van de panda,
een 'milieufilosofisch essay' van de Gentse prof Etienne Vermeersch.

Al de afzonderlijke milieuproblemen
staan niet los van elkaar, en Vermeersch
vindt ze bovendien zo belangrijk, urgent
en alomvattend dat hij in zijn essay een
totaal koncept ontwikkelt waarbinnen
hij ze kan behandelen.
In de euforie door de pijlsnelle

evolutie van de mensheid is volgens hem
rond '60 een verandering gekomen, toen
men begon te beseffen dat een gesloten
ekosysteem als het onze geregeld wordt
door subtiele evenwichten en door zijn
eindigheid slechts beschikt over be-
perkte grondstofvoorraden. De op hol
geslagen aangroei van de wereldbevol-
king en de eksponentiële eksplosie van
de industriële maatschappij hebben ge-
leid tot een verkwistende wijze van
verbruik van energie en andere hulp-
bronnen, tot verontreiniging en vergifti-
ging van lucht, water en grond en tot de
aantasting en vernietiging van diverse
biotopen, waardoor dier- en planten-
soorten met uitroeiing wordenöedreigd
en uiteindelijk de toekomst van de mens
zelf op het spel staat.

Superieur
Tot daar de diagnose. Volgens Ver-

meersch is de huidige wereldsituatie het
gevolg van de interaktie van de drie
wezenlijke komponenten van de West-
europese kultuur: het specifieke type van
wetenschap, techniek en ekonomie. De
superieure efficiëntie van ons bestel
(wetenschap "levert inzichten, techniek
bouwt toepassingen en de kapitalistische
ekonomie staat in voor produktie en
verspreiding) verklaart meteen het suk-

ses ervan overal ter wereld, ondanks
bedenkelijke facetten als de tendens tot
middel-doelomkering (bv. het kreëren
van behoeften). "De doelloosheid, de
irrationaliteit van het systeem wordt
versluierd door de uiterste rationaliteit
van de deelsystemen." (p. 29) Nochtans
zijn wij allemaal in ons wereld- en
mensbeeld en ons behoeftepatronen
door dit bestel bepaald. Zo is de vroegere
gerichtheid op het hiernamaals vervan-
gen door de overtuiging dat men recht
heeft op 'aards geluk', een verlangen dat
steeds meer geïnterpreteerd wordt als
'deelhebben aan het komfort dat de
konsumptiemaatschappij ons aanbiedt'.
Positiever gevolg is de unifikatie van de
materiële kultuur en de waardenschalen
over heel de wereld en het groeiende
besef van gelijkwaardigheid.
En daar knelt meteen het schoentje.

Tegenover dit besef staat immers de
enorme feitelijke ongelijkheid in reële
behoeften bevrediging tussen het rijke
Westen en de rest van de wereld. Moreel
onaanvaardbaar, allicht, maar elke rede-
lijke inhaalbeweging zou verschillende
decennia duren. Bovendien kan dit
gelijkwaardigheidsideaal niet losgekop-
peld worden van de bevolkingseksplo-
sie, volgens Vermeersch het meest ur-
gente probleem, want het leidt hoe dan
ook tot een katastrofe. Een ekologische
als we het milieu ekstra belasten om
voor iedereen de grootst mogelijke M' hiK
welstand te bekomen, een morele als we IC e empeneers
het milieu ontzien ten voordele van een "De ogen van de panda: Een milieufilo-
minderheid. sofiscb essay. Etienne Vermeersch; Uit-
Vermeersch' oplossing voor het de- geverij Marc Vande Wieie, Brugge 1989

mografische probleem ligt..v.oordehand.:_ (ll. pv .3J5./r-)_ _ __ ___

"Er is een ombuiging nodig van het
westerse konsumptiepatroon tot een
nivo dat ook de ontwikkelingslanden
kunnen benaderen en uiteindelijk berei-
ken zonder dat het ekosysteem verder in
gevaar wordt gebracht." (p. 49) Een
ononderbroken ekspansie moet te pletter
lopen op energietekort, uitputting van
grondstoffen, pollutie en uitroeiing van
soorten. Uiteindelijk wordt het bestaan
van de mens zelf bedreigd.

Schaduwzijde
Tenslotte hoopt de auteur ook nog dat

onze huidige etiek zich spontaan zal
uitbreiden tot een milieu-etiek, naar de
toekomstige generaties toe: "De houding
van zorg voor de komende generaties is
de enige die garandeert dat alles wat
thans waardevol is ook in de toekomst
tot het geluk van de mens zal bijdragen,
en dat alles wat nu een begin is van een
mogelijk gevaar, precies ter wille van die
nakomelingen zal worden bestreden."
(p. 58)

Hoewel Vermeersch in dit boeiende
werkje zijn maatschappijkoncept erg
doordacht en plausibel uitwerkt en
toelicht, zorgt de 'oplossing die hij
voorstelt in het kader van zijn ruimere
probleemsituëring alsnog voor een
kleine schaduwzijde. De evidentie zelve,
dat wel, hopeloos utopisch echter. Niet
dat we een magisch recept verwacht
hadden, maar het valt toch op dat
Vermeersch met geen woord rept over
de haalbaarheid van zijn ideeën.

Nog dit. Laat u zich vooral niet
afschrikken door dat 'filosofische' in de
titel van dit boekje, dat zeker geen
filosofisch traktaat wil zijn. Vermeersch
weet zijn gedachtengoed beknopt en
duidelijk weer te geven en uit te bouwen,
en zweeft nergens in hogere sferen. En
u?
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IEDEREEN GELIJK
Hier speelt zich dan ook de politieke

kant van de zaak af. Het gevoerde
beleid in een welbepaalde maatschap-
pij bepaalt wat aanvaardbaar is. Men
kon enkele decennia geleden vrouwen
rustig anders behandelen dan mannen
omdat men vond dat hun 'verschil-
lende natuur' dat verantwoordde. De
grootste taak voor bevrijdingsbewe-
gingen ligt erin, de heersende opinies te
bespelen.

In het recht is het gelijkheidsbeginsel
een centraal en voortdurend aan be-
lang winnend tema. Vrijdag 5 oktober,
bijvoorbeeld, organiseren het Centrum
en het Instituut voor de Mensenrech-
ten van de KU Leuven een kollo-
kwium hierrond. Een inleiding.

Het recht op gelijke behandeling is
een grondrecht, verbonden aan de
persoon en niet atbankelijk van be-
paalde faktoren. Iedereen heeft dus
recht op gelijke behandeling.

Internationaal schrijft in de eerste
plaats het EVRM (Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens) die
norm ekspliciet voor. De toepassing
blijft daarbij wel beperkt tot slechts
enkele gebieden, wals bijvoorbeeld het
onderwijs en het gezinsleven.

In het EEG-verdrag hanteert men
het beginsel ook. Gezien het specifieke
doel van de EEG is het duidelijk dat
ook hier de toepassing nogal smalletjes
blijft. De gelijke konkurrentiemoge-
lijkheden van alle marktdeelnemers en
de gelijke gelding, in een lidstaat, van
de vier vrijheden (verkeer van perso-
nen, goederen, diensten en kapitaal)
voor alle EEG-nationaliteiten, zijn de
kernbegrippen.

VOQr België is artikel 6 van de
Grondwet de belangrijkste bepaling :
alle Belgen zijn gelijk voor de wet.

Verder geldt de gelijkheid van-behan-
deling voor een aantal domeinen als
ongeschreven principe.

Diskriminatie
Het zou absurd zijn om een gelijk-

heidsnorm te verabsoluteren. Allerlei
faktoren brengen een feitelijke onge-
lijkheid van individuële omstandighe-
den met zich mee, die vraagt om een
aangepast optreden van het recht. Men
is het er dus over eens dat gelijke
behandeling alleen nodig is in gelijke
situaties. De redenering dat verschillende

Eens zover, heeft men kriteria nodig situaties verschillende behandelingen
om uit te maken welke verschillende verantwoorden dient ook als basis
omstandigheden een verschillende be- voor de zogenoemde positieve diskri-
handeling verantwoorden, of: wat on- minatie, maar op een ander nivo.
geoorloofde diskriminatie is en wat . Vanuit de vaststelling dat bepaalde
niet. Vooral de rechtspraak speelt hier groepen er in feite (nog steeds) slechter
een rol omdat een dergelijk oordeel aan toe zijn dan anderen, vaardigt men
juridisch pas nodig is naar aanleiding maatregelen uit die overduidelijk dis-
van konkrete geschillen. Zo werd krimineren, maar juist met de bedoe-
België enkele jaren geleden door het ling een positie te verbeteren.
Europees Hof voor de Mensenrechten Het kollokwium ontvangt vrijdag in
te Straatsburg veroordeeld omdat ons het auditorium Zeger Van Hee naast
erfrecht buitenhuwelijkse kinderen enkele professoren van de KUL en de
slechter behandelde dan de huwelijkse RUG ook onze eerste minister. Het
(het MARCKX-arrest). Er bestaan omvat twee delen: 'Gelijkheid en
echter ook specifieke wettelijke bepa- non-diskriminatie in het internationaal
lingen op dit vlak, wals de taalwet- recht' en 'Gelijkheid en non-diskrimi-
geving. natie in het intern recht'. (GDM)
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ZOEKERTJES • KU-ers in Leuven, we gaan terug
van start met de studentenbijeenkom-
sten. Kom er op af op do 11 oktober
21.00 u in de KU-centrale, Kapucij-
nenvoer 10.
• Zoek iemand met auto om kostende-
Iend tussen Leuven en Louvain-Ia-
Neuve te pendelen. Peter Vosch, Pa-
rijsstr. 32 (naast Den Delper, ingangetje;
's avonds).
• Te huur: discobar + lichtinstallatie
(4000-7000 fr.). Vervoer en plaatsing
inbegrepen. Met of zonder DJ. Info:
~ 23.30.86. (vraag naar Johan).
.~K.ostendelend meerijden (in de regio
Achel-Neerpelt-Overpelt). Op zondag
heen, zaterdag terug. 'lil!' 28.51.76. (al-
leen overdag).
• Zeg Poel, hoe zit het nu met de liefde?
Heb je haar handje nu al mogen
vasthouden? Zo niet, zou ik je de
volgende raad willen geven: come on
Poulle, let l'ceuf rule! Brusseleir.
• Mooie dames, sportieve heren, kom
op TV met de KU roeiclub. Nog enkele
plaatsen vrij! Info: sportkot of Braban-
çonnestr. 30 (Bram). P.S. Seks met erg
charmante trainer niet verplicht.
• Muziekinstallatie te koop: PIONEER
CT 737 cassettedeck + PIONEER PD-
T303 CD-speler + JB-systerns MPX:
5000 Mixer + SONY SRS-150 Active
Speakers (apart of te zamen) bij W Van
Hespen, Mechelsestraat 189, Leuven,
~ 29.32.38.

• Homo- en lesbienneorg. Roze Drem-'
pel: onthaal ma en do 20-23.00 u.
Amerikalaan 3 ~ 22.85.82. Kafee wo
21-1.00 u. Craenendonck 27.
• Kris Rosselle, Naamsesteenweg 130,
3001 Heverlee .• 20.70.77. Typen van
tesissen, laserprinter, inbinden, vertalin-
gen.

• Willy, trek het u nie aan jong! De
Mundiale in tweede zit, dat zou pas
schandalig zijn! Freddy.
• Nederlandse studente zoekt kamer
(1/12 - 1/6). '!f? 0031-043/43.05.84.
• Te huur: meisjesstudentenkamer, Gel-
denaaksevest 60. Oktober-december.
'!IB' 015/51.36.55.
• Wang-PC + software (tekstverwerker
etc.) Harde schijf. '!IB' 44.59.58.
• Wie wenst kostendelend mee te rijden
op vrijdagavond.van Leuven naar Wa-
regem en op zondagavond terug?
G. Beyens, Waversebaan 58, Heverlee.
• Rijdt geen zes keer heen en weer!
Mijn kamionette Mercedes 207 verhuist
de meubels voor uw kot in één ritje.
~ 26.04.91.
• Pieter Coutereelstichting vzw, homo
en lesbiennecentrum. Vaartstraat 16.
~ 23.63.27. Onthaal: ma 18-20.00 u.,
za 15-18.00u. ofna afspraak. Jongeren-
kafee: wo, 19.00-00.00 u. Elke dinsdag
fuif vanaf 21.00 u.
• Gratis buro. Voorwaarde: zelf komen
atbalen. '!IB' 25.55.87. na 14.00 u.
• Spaanse Erasmusstudent zoekt een
kot vanaf nu tot december. Kontakteer
Luc c., C. Meunierstr. 52.
• Typen van alle teksten en vertalingen,
NI-Engels-Spaans, '!IB' 23.54.76.

Als het enigszins kan, plaatst Veto elke week een kruiswoordraadsel.
Ook dit jaar kunnen we hiervoor weer rekenen op de onbetaalbare
hulp van Filip De Keukeleere. Als jij zelf ook goed bent in het
opstellen van puzzels (hoeft dus niet per se een kruiswoordraadsel te
zijn), mag je bij ons gerust iets binnenbrengen. Ons adres is
onveranderd: 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

• Bescherm en eksploiteer zelf uw
ideëen. Onze kursus, uw gids. Info (2
postzegels ins!.) Eureka Foundation Be-
nelux, Postbus 214, 8400 Oostende

• Ermoet.nog.een zoekertje. bijgetikt
werden. Nee, wacht! Eén van vorig jaar
(sloft weg). 't is geen gemakkelijk, maar
ja.
• Middeleeuwsché kabbalist, Abulafia,
verwerkt aller hand- ende proefschriften
tot juweeltjes hedendaagser drukkun-
sten. Tiensestr. 177 '!IB' 29.22.77 (van
10.00-12.00 en van 13.30-17.00 uur).

HOR I ZON T A A L - 1. Nederlands dichter, proiaïst
scheepsarts 2. Liturgisch gewaad - Vreemde munt
3. Zwaardwalvis - Loofbomen 4. Welpenleidster - Japans
lyrisch drama 5. Pantheon 6. Voorzetsel - Latijnse spraak-
kunst 7. Oppergodin - Door de zee overspoeld rivierdal -
8. Orgaan - Ongesteldheid na een drinkgelag 9. Ingezet geld
- Rij, reeks 10. Eunuchs.

VER TIK A A L - 1. Zuilengaanderij - Warm, teder,
intiem 2. Hoorbaar zuigen - Meisjesnaam 3. Inhoudsmaat
voor vis en wijn - Duivels, oorverdovend 4. Grap - Uit
dierehuiden gemaakt 5. Evenaar - Persoonlijk voornaam-
woord 6. Televisieomroep - Bijbelse reus 7. Spuwend
zoogdier - Oppervlaktemaat 8. Lichaamsdeel - Erfdelen
9. Waanzinnige 10. Aromatisch alkohol- Bloeiwijzen.

JO MEUWISSEN
BVBA

Alle verhuur video-, i
klank- en lichtinstallaties ~
voor fuiven en TO's ~

-.;:.

tel. 016/201.301

DINSDAG 20,00 u KONCERT Orgelrecital door Luc Ponet, met werk van Alain, Gabrieli,
Bossi, HeiIIer, Wély, Scheidemann en Purcell, Lemmensinstituut, He-
restr. 53, ink. 150, org. Lemmensinstituul.

20.00 u FILM La Barrière de Chair 11964,Suzuki), in het Stuc, ink. 100/130,
org. Stuc.

22.00 u FILM Moordintenties (1964), een erotische film van Imamura die
naturalisme en armoede ademt, maar die zich ontwikkelt tot een dromerig
verhaal over onderdrukte lust, in het Stuc, ink. 100/130, org. Stuc

20.00 u INFO De Duitse eenmaking, met rechtstreekse beelden uit Berlijn,
voorzien van kommentaar, gevolgd door een politiek debat met Jean-Luc
Dehaene, Louis Tobback, Hugo Schiltz, Herman De Croo en Magda
Aelvoet, moderatie: Jos Bouveroux, in de Aula Maxima, org. Christen-
Demokratische Studenten.

20.00 u VREDESWEEK Het Belgisch defensiebeleid, gesprek met minister
van defensie Coëme, in cc Oratoriënhof, Mechelsestr. 111.

22.00 u TERRAS FILM Polyester (1981), een film van John Waters, bekend
van Hairspray en Cry-Baby, waarin de toptravestiet Divine de jonge Tab het
hof maakt, een heerlijke mengeling van camp, gestileerde onschuld en
hysterie, op het Stuc-terras, Van Evenstr. 20, ink. gratis, org. Stuc.

VRIJDAGVAN
DINSDAG 2/10

TOT MAANDAG 8/10

20.00 u VREDESWEEK Zingen voor vrede met de Leuvense koren, Sint-
Lambertuskerk, Heverlee

20,00 u FILM La véritable histoire d'Abe Sada 11975,Tanaka), in.het Stuc, ink.
100/130, org. Stuc

22,00 u OPTREDEN The Paradogs en the Sunriders in concert, Belgisch
Congo, Koning Albertlaan 48

22.00 u FILM Marché sexuel des filles 11974, Tanaka), in het Stuc, in~.
100/130, org. Stuc

WOENSDAG
13.00 u VREDESWEEK Poëziemiddag met Oost-Europese poëzie, door Mark
Janssens, in L&W,8ste verdieping, ink. gratis.

18.15 u VREDESWEEK Vredesviering, in de kerk van het Groot Begijnhof.
'20.00 u VERGADERING 11.11.11-studenten houden hun startvergadering,
iedereen die ook maar enigszins wil meewerken met de kampagne dit jaar
en alle geïnteresserden zijn welkom, in 't Stuc.

20.00 u FILM La Barrière de Chair 11964, Suzuki), over vier hoeren die
oneerlijke konkurrentie [seks uit liefde) bestraffen met sadistische tolterin-
gen, in het Stuc, ink. 100/130, org. Stuc.

20.30 u VREDESWEEK Milieuavond over de milieukrisis in Oost en Zuid, met
video en toelichting door Thierry Warmoes, in Auditorium Minnepoort,
Koning Albertlaan, org. CC Leuven.

22.00 u FILM Marché sexuel des filles 11974,Tanaka), over een stout meisje
dat de minnaars van haar moeder verleidt, in het Stuc, ink. 100/130, org.
Stuc.

24.00 u FILM La véritable histoire d'Abe Sada 11975, Tanaka), over een
erotische verhouding die uiteindelijk eindigt met een ontmanning, in het
Stuc, ink. 100/130, org. Stuc.

,.------------0.0------------,
GERMANIA
!iJ Wo 3/10: Sloop eens een muurtje-TD, in de Udc. ZATERDAG

10.30 u VREDESWEEK Eén uur sti~e voor de vrede, de Dlestsestraat Iaan
Dorre de bakker)

14.00 u VREDESWEEK Infomiddag over Oost-Europa, met aandacht voor de
historische, ekonomische en sociale aspekten, met o.a. Ignaas Lindemans,
Jaap Kruithof, Magda Aelvoet, Jozef Mampuys, Lovanium. Bondgenoten-
laan 131

20.00 u VREDESWEEK Slotavond in de vorm van een praalkafee met de
Oost-Europese gasten, muziek en de deelnemende organisaties, 'in cc
Oratoriënhof, Mechelsestr. 111. 20.[00 u FILM La véritable histoire d'Abe
Sada 11975,Tanaka), in het Stuc, ink. 100/130, org..Stuc

MEDIKA
!iJ Di 2/10 om 22.00 u: opening van de Doc's Bar Iin een nieuW kleed
gesloken).

VTK
lil Di 2/10 om 22.00 u: Schachten-TD in zaal Thier. op de ring tegenover
het Sportkot.

WINA
IJ Do 4/10 om 22.00 u: Break !he Iee-TD, In zaal Thier. 10k. 50/70.

MAANDAG
EKONOMIKA
IJ Di 2/10 om 21.00 u: OnthaaI-TD In stadsfeestzaal Aarschot (wees

-,- -"" """, E......._L ... 70/90.. Do 4110 I .20.00 u VREDESWEEK Forumgesprekovervredewssen droom en werkelijk- ,I om 20.00 u: Besluursvergaderlng 11\ de bar. i] Elke avond fakbaravond h~id, m~t de professoren De Clerq, Malfliet en Aeychler en de vredesbewe- , .~ . _.
in DuIci (Dek8nsIr. 6). . •Clnnen In De Valk, auditorium ZP.ller van Hee, Tiensestr.1:L .__ .. .. _. _~_.. ~.. . ,__,_.,.)

\) \ "j Ic fts' f t"Jtl j.,J ..... ..,~/l~ I -,out. .iJlt 1.... -,,,,,,,,,,,; u 14u:J7,J' '~I#O.t..<>.-.I'~_' "p

20.00 u DEBAT Debat met de partijvoorzitters, met Guy Verhofstadt, Herman
Van Aompuy, Frank Vandenbroucke, Jaak Gabriëls, Mieke Vogels, Tony van
den Bosch IBAT), in Aula Maxima, Beriotstraat 26, org. Politika.

DONDERDAG
•



Diarree

Veto: Is het toeval dat u op dit moment met zo'n
ruime tematiek naar buiten komt? De vraagstel-
ling naar de verantwoordelijkheid van de
medische beroepen in problemen als kans-
armoede en racisme is toch nieuw.

Sociale verantwoordelijkheid en de medische beroepen

Liever niet dweilen met de
kraan open

Veto: Het kollokwium houdt zich in een eerste0p zaterdag 20 oktober gaat aan de KV Leuven een kollokwium door met als
luik bezig met sociale verantwoordelijkheid in tema Sociale verantw<>?rdelij~eid en.de Medisc~e be«~pen. Dit tema zal
de eigen samenleving. De-Sleep is een organisa- . benaderd worden vanuit een drievoudig perspektief: SOCialeverantwoorde-
tie die met die problematiek bezig is en lijkheid in de eigen samenleving, tegenover de Derde Wereld en tegenover Oorlog en
misschien nét daarom minder bekend is dan Geweld. Het initiatief voor de studiedag gaat uit van een aantal maatschappelijk
Artsen zonder Grenzen of Artsen tegen Atoom- geëngageerde medische verenigingen. Naast Artsen zonder grenzen (AZG), de
wapens? Medische Vereniging ter preventie van Atoomoorlog (MVPA, Nobelprijs voor de
D~. De Ridder: "De Sleep is een wijkgezond- Vrede in 1985) en Geneeskunde voor de Derde Wereld, organisaties die toch enige
heidscentrum, e~n huisarts~~groepsprak.tijk bekendheid genieten bij het publiek, zijn er ook minder gerenommeerde verenigingen
met een ~nbod In de eerste.hjnsgezon.dhelds- onder de initiatiefnemers: Medicus Mundi tot daar nog aan toe maar had u al eens
zorg, dat ZIch vooral naar migranten ncht. Er .. . ! .. '
zijn verschillende dergelijke wijkgezondheids- gehoord van ~e Initiatiefgroep ~ezondheidszorg en Leefmilieu, om van de A~n
centra, die met elkaar in kontakt staan. Men kan zonder Vakantie nog maar te zwijgen. Veto sprak met een aantal vertegenwoordigers
stellen dat die bewegingen terug gaan op de van de inrichtende organisaties. Deze en volgende week komen Dr. Vanderweerdt
basisbeweging, op het gedachtengoed van '68. (MVPA), Dr. Van Duppen (Geneeskunde voor de Derde Wereld) en Dr. De Ridder
Wij leggen s~~rk .de nadruk op de eigen (de Sleep, een Gentse vereniging die werkzaam is rond de migrantenproblematiek)
verantwoordehjkhe~d ~an .de mensen, op de aan de beurt.
zelfzorg. Ook daann ZIt UIteraard een aspekt
sociale verantwoordelijkheid.»

Dr. Vandeweerdt: «Die link met de basisbewe-
ging is belangrijk voor alle verenigingen die zich
bezighouden met de problematiek van de
sociale verantwoordelijkheid. Ook de vredes-
beweging heeft haar wortels in dat gedachten-
goed. Wij zijn daar dus ook mee verwant, al
nemen wij natuurlijk een speciale plaats in in de
vredesbeweging. Wie zich bij ons als arts inzet
voor vrede doet dat vanuit dat gedachtengoed.
Onze primaire motivatie is niet de pure
geneeskunde, wat ons drijft om onze kennis als
geneesheer ten dienste te stellen van de
vredesgedachte is een persoonlijke 'overtui-
ging."

Dr. De Ridder: «Ik denk eerder dat dat een
uitvloeisel is van een jarenlange werking als
vredesbeweging. Na het INF-akkoord heb je
een beetje een inzinking in de aktuele temata, de
direkte dreiging van een nukleair konllikt
kwam minder centraal te staan. Bovendien is
het moeilijk om jarenlang rond één aspekt te
mobiliseren. Er wordt nu al meer dan tien jaar
studiewerk verricht rond atoombewapening en
de medische gevolgen ervan. Dan kom je tot
bredere kringen, tot bepaalde verbanden, waar-
bij het tema van de sociale verantwoordelijk-
heid van de geneeskunde naar voren komt."
«We werken trouwens al langer aan het

verbreden van het perspektief, binnen onze'
verenigingen en in Europees verband. 1\vee
jaar geleden ging er in Leuven al een kollo-
kwium door met als onderwerp het Vijandsden-
ken als voorbereiding op konllikten. Er was ook
al een symposium over de rol van geneesheren
in de Tweede Wereldoorlog. Wat nu gebeurt is
eigenlijk verderdenken op die tema's: wat is de
verantwoordelijkheid van de arts, ook in het
eigen werk, de eigen omgeving."

Dr. Vandeweerdt: «ln verschillende verenigin-
gen is men bezig geweest met de vraag hoe
breed ons engagement moest zijn. Wij ageren
tegen kernwapens en voor een vreedzame
samenleving in het algemeen. Als men ons
vraagt standpunten in te nemen over kernener-
gie of over Derde Wereldproblematieken, dan
voelen wij dat wij daar verwantschap mee
hebben. Veel mensen zitten trouwens in meer
dan één vereniging. Maar tegelijk kunnen wij
als vereniging niet al die problematieken
behandelen, dan verliezen we onze essentie. Wij
hechten ons aan een zekere doelgerichtheid,
maar houden kontakt met verenigingen waar
we '(erwant mee zijn. Dat geeft het ideeëngoed
dat ons inspireert een bredere dimensie."

Dr. De Ridder: «De huidige Golfkrisis is het
beste voorbeeld van die verbondenheid van
problematieken. We konden net zo goed, in
plaats van het kollokwium dat nu gepland is,
met dezelfde verenigingen debatteren over het
Golfkonllikt. We willen daarin trouwens onze
stem laten horen. Hier is een oorlog in wording,
met een zekere nukleaire dreiging. AZG is op
haar manier aktief en betrokken in het konflikt,
er is de belangrijke Palestijnse groep, waar
Geneeskunde voor de Derde Wereld heel aktief
mee bezig is. Je merkt dat wij in zo'n konflikt,
langs verschillende wegen, allemaal betrokken
partij zijn. Wij kunnen daar dus zeker gemeen-
schappelijke standpunten over innemen, ge-
meenschappelijke bekommernissen uiten»

_-

Veto: Maar andere organisaties, bijvoorbeeld
AZG, weigerden tot nu toe vaak konsekwent om
standpunten in te nemen over de konflikten
waarin ze zich als arts engageren. Dat geldt niet
voor uw organisaties. .

Dr. De Ridder: «Nee. Dat zal trouwens zeker
aan bod komen tijdens het kollokwium. In je
artsenpraktijk kom je in aanraking met een
aantal sociaal-politieke problemen. In onze
praktijk bijvoorbeeld is dat het politieke pro-
bleem van het racisme. Op het eerste gezicht
hebben de medische kontakten tussen genees-
heer en patiënt weinig te maken met de wereld
rondom ons. Maar in werkelijkheid is dat geen
losstaande zaak»
«Op het kollokwium zullen we die maat-

schappelijk-politieke faktoren die de gezond-
heidszorg beïnvloeden dan ook vanuit verschil-
lende invalshoeken benaderen: milieu, werk-
omgeving, vierde wereld, racisme. Wij willen
het bekijken vanuit de vraagstelling of mensen
nu ziek worden omdat bepaalde politieke
strukturen mank lopen. Dan overstijgt het
oplossen van de problematiek het individuële.
De vraag dringt zich dan ook op of je als arts een
belangrijker verantwoordelijkheid hebt dan
anderen, en een grotere verantwoordelijkheid
dan de geneeskundige»

Dr. Vandeweerdt: «Vaak verwijt men ons dat
we bezig zijn met andere doelstellingen dan de
geneeskunde hoort te hebben. Het spreekt
vanzelf dat onze bekommernissen niet alleen
voortkomen uit onze geneeskundepraktijk. Het
gaat immers om etische problemen die iedereen
aanbelangen. En wij zijn net als andere mensen
etisch bekommerd. Vanuit onze funktie kunnen
wij daar soms iets aan toevoegen. Maar er is
geen aparte kategorie van een louter op zichzelf
bestaande medische etiek, die ons zou kuruien
verbieden om namens onze beroepsgroep met

die zaken bezig te zijn. Ik splits mij niet in burger
en dokter. En degenen die beweren dat ze niet
aan politiek doen, doen het evenzeer, door te
zwijgen»

Veto: Nochtans vrezen andere deelnemende
or.ganisaties voor wat zij noemen "de politise-
ring van de humanitaire daad': Dat gaat
vuurwerk geven op het kollokwium:

Dr. De Ridder: «Dat denk ik ook, maar we zij n
daar niet bang voor. De bedoeling is net om die
problematiek uit te praten. Dat geeft trouwens
diepgang aan het debat»

Dr. Van Duppen: «Er zijn natuurlijk ook
duidelijk gemeenschappelijke punten met
AZG, het idealisme, het vrijwilligerswerk en het
"zonder grenzen"-idee, het anti-racisme, de
internationale geest. Ik zou die tegenstelling dus
ook niet te hard willen stellen»

«Maar neem nu bij wijze van voorbeeld de
hoofdoorzaken van kindersterfte in de Derde
Wereld. In totaal sterven er 40.()()() per dag.
Eerste doodsoorzaak: diarree, 5 miljoen per
jaar. Tweede doodsoorzaak: lucbtwegeninfek-
tie, 3 miljoen per jaar. Derde doodsoorzaak:
mazelen, l,S miljoen per jaar. Dat zijn geen
tropische ziekten, maar armoedeziekten. Die
ziekten kwamen honderd jaar geleden in het
Westen in dezelfde prioriteitsvolgorde voor»
«Veel ziekte, lijden en sterven in de Derde

Wereld heeft een direkte maatschappelijke
grond: armoede en ongelijkheid. Dat los je niet
zomaar op door dokters te sturen, door
gezondheidsprogramma's, injekties en medika-
menten. Dat eist een sociaal engagement en
verandering: Er is een band tussen medische
interventie en sociaal-ekonomische en politieke
kontekst. Daarom pleiten wij ervoor om ook
politiek stelling te nemen. Neutraliteit in de
absolute betekenis bestaat niet, je staat altijd
voor keuzes»

«Een tweede voorbeeld: op het eiland
Negros, met zijn vulkanische bodem het rijkste
eiland van de Filippijnen, werd altijd aan
suikerrietteelt gedaan, in een sociale struktuur
van grootgrondbezit. Dat suikerriet werd voor-
namelijk gebruikt door de twee cola-multina-
tionals. Sinds 1983 zijn die overgeschakeld op
een kunstmatig zoetmiddel. De suikerprijzen
stuiken in elkaar, er wordt geen suikerriet meer
verbouwd, en de landarbeiders worden werk-
loos,»
«Welnu, een recent rapport van Unicef

vermeldt dat 150.000 kinderen ondervoed zijn,
en de kindersterftecijfers sinds 1983 verdubbeld
zijn op Negros. Geneeskunde voor de Derde
Wereld heeft daar een projekt lopen en onze
mensen botsen voortdurend op het probleem
van de landhervorming. De boeren zijn werk-
loos maar mogen de grond niet bewerken.
Doen ze het toch dan komen leger en politie
tussenbeide en als die niet hard genoeg
optreden, de Vigilantia, burgerwachten of
doodseskaders. Wij werken samen met organi-
saties die voor landhervormingen strijden, dat is
een oorzakelijke benadering van het probleem.
Als je meer wil doen dan dweilen met de kraan
open, moet je dergelijke keuzes maken»

Veto: Kan je ook je engagement als arts in de
problematiek van het racisme op die manier
staven? Is er ook daar een specifieke verant-
woordelijkheid van de geneesheer?

Dr. De Ridder: «Je kan de gezondheidstoe-
stand van migranten op een wetenschappelijke
manier benaderen, op basis van een aantal
indikatoren. Voor de Turkse bevolking in
Vlaanderen bijvoorbeeld ligt de zuigelingen-
sterfte dubbel zo hoog als voor de Vlaamse
bevolking. De frekwentie van arbeidsongeval-
len bij migranten ligt twee tot drie keer hoger
dan bij anderen, invaliditeit komt vaker voor, er
is meer vroegtijdige sterfte. Dat zijn allemaal
indikatoren waarbij migranten het slechtst
skoren onder de verschillende sociale groepen.
Men weet al langer dat er een verschil is in
levenskansen naargelang de sociale klasse
waartoe men behoort. Het blijkt dat die situatie
voor migranten nog veel frappanter is,»

Veto: Maar heeft dat dan iets te maken met hun
migrant-ziio ofzün dje nrQb~ llIK- iIt
verband te brengen met het opleidingsnivo en de
lage levensstandaard Ook Belgen kunnen in
dezelfde omstandigheden dezelfde problemen
kennen.

Dr. De Ridder: «Voor tachtig procent hebben
die problemen te maken met de sociale klasse
en maar voor tien of twintig procent met
kulturele of fysieke faktoren wals het klimaat.
Voor een stukje speelt dat wel mee, het gebrek
aan kennis, het niet toepassen van preventieve
maatregelen. Wat 'ook meespeelt is.de gebrek-
kige kommunikatie tussen gezondheidszorgers
en migranten en het feit dat migranten niet als
specifieke doelgroep worden erkend. Ook
bepaalde houdingen van de gezondheidszorg
zelf, we· weten namelijk dat er binnen de
gezondheidszorg ook een probleem van racisme
is, dat er vooroordelen leven die een invloed
hebben op de kwaliteit van de zorgen»

«Maar meer algemeen is het een probleem
van diskriminatie. Net zoals het zich voordoet
op wereldvlak: kansongelijkheid en ongelijke
verdeling van de rijkdom geven rechtstreeks
aanleiding tot ziekte en verminderde levens-
kans. Dat is ook in ons land het geval. Daarom
zien wij onze verantwoordelijkheid ook breder.
Vanuit de invalshoek gezondheidszorg willen
wij bijdragen tot het kreëren van meer kansen-
gelijkheid. Bewustmaking is belangrijk. Mi-
granten moeten zelf, als groep, mogelijkheden
verwerven om hun situatie te verbeteren»
«Ziek zijn wordt vaak als een individueel

probleem gezien en verwerkt, het kan zelfs
schuldgevoelens oproepen, terwijl het vaak een
sociale problematiek is. Het is natuurlijk zeer
moeilijk om mensen bewust te maken. In
Negros kan je natuurlijk ook niet zeggen "Ik
genees uw diarree niet, we gaan samen
strijden". Je moet eerst als geneesheer werken,
maar tegelijkertijd moet je toch ook met het
andere bezig zijn. Anders krijg je op termijn
geen enkel perspektief»

Dr. Vanderweerdt: «Dat is inderdaad een
belangrijk onderscheid: je kan werken op korte
termijn, soms heel spektakulair, of in de diepte,
veel minder spektakulair en minder doorzichtig.
In alle maatschappelijke akties zie je die
dualiteit, en ik denk trouwens niet dat ze
tegenstrijdig zijn. Ze zijn in zekere mate
komplementair, maar het ene mag het andere
niet in de verdrukking brengen»

Stef Wauters


