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Ach so, ze wil/en ons op de Hallen niet meer zeggen wie
de eredoktoren zijn! We moeten het maar uit de

Campuskrant halen, zeggen ze. Awel, dat ziet gij van hier,
zie. Wij, allemaal neefjes van Maurice De Wilde, zijn zélf op
onderzoek getogen. En we kennen ze, stuk voor stuk. Met
hun vuile was worden ze nu in Veto opgevoerd. Ze hebben
het zelf gezocht. lawohl, op álle pagina's, donnerwetter!

J immy Hendrix bijvoorbeeld. Laat Veto nu toch wel
ontdekken dat die nog bij de Luftwaffe geweest is, zeker:

(je eerste die zich na de Tweede Wereldoorlog weer als
zwarte durfde manifesteren! Dat loopt de ganse oorlog zo
stoned als een Bockwürst rond, met zijn vies lank haar en
zonder uniform. Om het even welke zwarte is goed, zullen
ze op de Hallen gedacht hebben. Vandaag inspireert hij
groepjes als - hoe typisch - U2, seffens de B-52's. Die van
het NSV proberen vandaag zelfs 'Star Spangled Banner' uit
hun schalmei te halen. Van je eins-zwei-Zaufen, op p.6

En dan die Bil/y Wilder van p.6. Das hat man nicht
gewüsst, aber Billy heet eigenlijk Wilhelm, en is ook

volbloed Teutoon. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zoch-
ten ze Lebensraüm in Amerika, samen met enkele alte
Kameraden: Werner Von Braun en genera I Schwarzkopf.
Sommigen verschansten zich dichterbij, zoals Wilhelm
Hessling en Dirk Dewitt. Ze krijgen van ons allemáál een
onderscheiding die ze dan goed zichtbaar op hun borst
moeten spelden. Met de nieuwe kontakten tussen de KUL
en Polen worden alle eredoktors ginds trouwens uitgeno-
digd, op kamp.

Neen, Veto's eredoktoraat gaat naar niemand minder dan
Junker Wendel Von Hespen. Deze Mittstudent houdt

zich ver weg van alle mogelijke BierkeIler en Mädel, maar
strijdt eenzaam en alleen Sein Kampf. Getuige hiervan zijn
intellektuele bombast op pagina 2, waar hij oproept tot een
nieuwe Mora!. Wendel, uit de Blut und Boten van ons hart:
Grüss Gott.

Deze week presenteren wij u de eredoktors Hans Zacher (goede vriend van rektor Dillemans) en Michel Falise (goede vriend van vice-rektor Maertens).
Familiereünie op de middenpagina's.

lnterimburo's in Leuven

Liever studenten dan
'gewone' arbeiders
Tot voor kort konje het arbeidscirkuit voor

studenten grofweg onderverdelen in drie
sektoren: de jobdienst van de KV Leu-

ven, de studentenrestaurants Alma, en de
Leuvense horeka. Recent zijn daar de uitzend-
buro's bijgekomen, die zich meer en meer van
studenten bedienen om aan de vraag vanwege
de bedrijven te kunnen voldoen. Die evolutie
gaat gepaard met een aanzienlijke stijging van
het aantal werkstudenten. Een positieve ont-
wikkeling, op het eerste gezicht althans. Studen-
ten hebben schijnbaar meer nood aan een
bijverdienste dan vroeger, en de interimburo's
helpen hen daarbij. In twee delen behandelen
we de problematiek. In het eerste deel beschrij-
ven we de werking van uitzendkantoren en de
voordelen die met de rekrutering van studenten
verbonden zijn. In een tweede deel gaan we
dieper in op de implikaties van die evolutie, die
op lange termijn niets veel goeds doet vermoe-
den.

DEKREET·
WORDT WET

In België zijn interimburo's een redelijk aktueel
verschijnsel. In landen zoals Amerika en Nederland is
het verschijnsel al lang ingeburgerd. Het eerste
interim buro dateert weliswaar reeds uit 1923, maar het
heeft geduurd tot 1987 vooraleer het statuut van het
uitzendburo wettelijk vastgesteld werd. De wetgever
was rijkelijk laat: de branche kende in de jaren tachtig
een opmerkelijke opgang (van 7748 dagelijks tewerk-
gestelde uitzendkrachten in '83 tot 18.582 in '87), en
die evolutie zet zich nog steeds door.

Het sukses van de interim formule schrijven de
kantoren vooral toe aan de soepelheid van tewerkstel-
ling, die voor zowel de werknemer als voor de
bedrijfswereld voordeel biedt. Het verschijnsel lijkt dan
ook een typisch uitvloeisel te zijn van de 'human'" \__ J' 1_ _ ! _ _ )

resources management'-richting, die op het ogenblik ~ 'c;;; = /; Jj1:' .r.... =
meer en meer opgang maakt binnen de bedrijfswereld. .
De bedrijven zien de mens niet langer als een
kosten faktor, maar eerder als een een bron van

Zaterdag bereikte de Vlaamse Ek-
sekutieve in een geheime zitting een
politiek akkoord over de twee
nieuwe universitaire dekreten. In
een eerste dekreet krijgen de RUG
en het Ruca een zelfstandig statuut.
Tot nu toe hingen ze nog recht-
streeks af van de gemeenschapsmi-
nister van onderwijs. Het tweede
dekreet - algemeen bekend als hét
dekreet, megadekreet of dekreet
Coens - behandelt zowat de hele
organisatie van het universitair
onderwijs in Vlaanderen.

De ontwerpversies hiervan heb-
ben de universitaire wereld in rep
en roer gezet. Coens beoogde een
fundamentele en globale hervor-
ming van de universiteiten. Nu
waren er nogal wat artikels in het
ontwerpdekreet die behoorlijk wat
tegenstand kregen. Zo wilde de
minister een verplicht oriënterings-
eksamen voor eerstejaars in te
voeren. Na massaal protest van de
studenten ging ook de SP dwarslig-
gen. Voorzitter Vandenbroucke ver-
klaarde in Veto: "Met de SP in de
regering komt er géén oriëntering-
seksamen". Uiteindelijk zou dit
oriënteringseksamen inderdaad ge-
schrapt zijn. Hoewel, de laatste
versie van de ontwerptekst bevatte
nog steeds de mogelijkheid tot het
vrijwillig afleggen van een proef na
een initiatieweek. Het blijft dus
afwachten of echt alle bepalingen
hieromtrent geschrapt werden, of
dat toch een of andere (weliswaar
bijzonder afgezwakte) vorm van
oriëntatie bewaard bleef.

Even onduidelijk blijven de be-
palingen over het inschrijvingsgeld.
De eksekutieve zou besloten hebben
dat deze niet zouden onderworpen
zijn aan minimum- en/of maksi-
mumgrenzen (zoals vroegere versies
van het ontwerpdekreet stipuleer-
den), maar wel dat alle universitei-
ten hetzelfde inschrijvingsgeld moe-
ten vragen. Hiermee willigt de
Vlaamse regering gedeeltelijk een
studenteneis in. Het gevaar blijft
echter dat de inschrijvingsgelden
van de prestigieuze derde cyklus-
diploma's aan geen enkele beper-
kingen onderworpen zijn.

Al bij al blijft dit echter detailkri-
tiek. Als het ontwerpdekreet kwasi
ongewijzigd werd aanvaard door de
Eksekutieve - en dus ook goedge-
keurd zal worden in de Vlaamse
Raad - dan betekent dit dat onze
universiteiten op Amerikaanse leest
worden geschoeid: creditpoints, nog
meer samenwerking tussen weten-
schappelijk onderzoek en de indus-
trie, het begin van een hiërarchie
tussen enkele topuniefs en 'de
tweede klasse'.

Onze eigen rektor Dillemans
staat achter dit dekreet. Onlangs
verklaarde hij in de Gazet van
Antwerpen: "Wie nu nog grondige
kritiek heeft, heeft de zaken niet
goed opgevolgd." Merkwaardig,
Veto volgde de zaken wél goed op
en heeft toch nog grondige kritiek.
Vanaf volgende week ventileren we
die bov-endien opnieuw, in het
tweede deel van ons 'Dossier De-
kreet'. Lezen, die kritiek. (WP)

voor het uitvoeren van tijdelijk werk - enkel kan als er
sprake is van een tijdelijke vervanging van een vaste
werkkracht, van een buitengewone vermeerdering van
het werk, of van een uitzonderlijk werk. In een tijd
waarin ondernemingen hun personeelsbestand voort-
durend afstemmen op eksterne, variabele faktoren, lijkt
niets de tewerkstelling van tijdelijke arbeidskrachten
via een uitzendburo nog tegen te kunnen gaan. Door
het tegenwoordig veelvuldig gehanteerde fleksibiliteit-
sprincipe zal het aandeel van de deeltijdse arbeid in de
tewerkstelling groter worden, en interimbhro's.dragen
daar in ruime mate toe bij.

inkomsten. Fleksibiliteit is hét wapen om de konkur-
rentieslag aan te gaan, niet alleen wat de individuele
prestaties betreft (zondagwerken bijvoorbeeld), maar
ook wat de totale personeelskapaciteit aangaat. Het
bedrijf moet voortdurend kunnen inspelen op verande-
rende werkomstandigheden om zijn konkurrentie-
kracht te behouden. De interimburo's verrichten in dat
opzicht bijzonder nuttig werk. Zij selekteren werk-
krachten die het bedrijf onmiddellijk kan inzetten als
het daar nood aan heeft.

Recht evenredig met het sukses van de interimfor-
mule stijgt natuurlijk het aantal tijdelijk tewerkgestelde
arbeidskrachten. De vraag is of dat, het huidige
bedrijfsklimaat in acht genomen, geen onomkeerbare
evolutie is. De wet van 24 juli 1987 beperkt weliswaar
het aantal gevallen waarin een bedrijf een beroep kan
doen op uitzendkrachten, maar holt eigenlijk achter de
feiten aan. In die wet wordt gesteld dat de uitzend-
arbeid - het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Ongelijkheid
In het licht daarvan is het ook niet verwonderlijk dat

uitzendburo's zich steeds uitdrukkelijker gaan richten
naar de studenten massa. Minstens vijf interimkantoren
hebben een zetel in Leuven: Gregg, Creyfs, Manpower,
Interlabor, Adia. Een van die kantoren heeft zelfs een
stagiair ingehaald die in het kader van zijn eindverhan-
deling onderzoek doet naar de plaats van de student
binnen de uitzendarbeid. De studentengemeenschap is
inderdaad een zeer interessante rekruteringsmarkt.
Bovendien situeren zich in en rond Leuven een aantal
grote bedrijven (Interbrew, Philips, Gervais) die graag
werken met tijdelijke arbeidskrachten, en daarvoor
dankbaar gebruik maken van interimburo's.

Ook vanwege de studenten zelf bestaat er ruime
interesse voor de interimformule. De diverse kantoren
in Leuven bevestigen dat ze steeds meer studenten over
de vloer krijgen, in de meeste gevallen om arbeiders-
werk te verrichten. De studenten worden vooral
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immers maar al te goed dat zijn inspanning van korte
duur zal zijn en ondervindt dan ook weinig motivatie-
problemen. Voor een gewone uitzendkracht die al twee
jaar in het uitzendcirkuit meegaat, is dat allesbehalve
evident. Bovendien beschouwen vele uitzendkantoren
studenten als dankbare partners: studenten zijn redelijk,
begrijpen vlug wat van hen verwacht wordt, vergissen
zich niet vlug van uur, enzovoort. Ook binnen de
bedrijven beginnen die argumenten mee te spelen bij de
selektie van interim krachten.

Interimburo's zien het dus wel zitten met studenten.
Hun keuze voor Leuven is dan ook best begrijpelijk:
enkele grote industrieën en een bijna onuitputtelijk
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potentieel van tijdelijke arbeidskrachten.
Sukses verzekerd. De rekrutering van
studenten biedt ook op juridisch vlak
voordelen. Interimburo's doen niet aan
arbeidsbemiddeling. Het uitzendburo
sluit een arbeidskontrakt af met de
uitzendkracht en stelt die vervolgens ter
beschikking van een onderneming op
basis van een kommerciële overeen-
komst. De werkgever van de uitzend-
kracht is dus het uitzendkantoor. Dat
interimburo is dan ook onderworpen
geven aan de specifieke werkgeversver-
plichtingen inzake sociale zekerheid,
vakantiegeld, kinderbijslag, enzovoort.

Met betrekking tot de rekrutering van
studenten biedt die positie enkele interes-
sante voordelen. Het staat het interim-
buro vrij te werken zowel met studenten-
kontrakten als met gewone arbeidskon-
trakten. Vooral tijdens de vakantiemaan-
den is dat onderscheid belangrijk, omdat
in die periode de werkgever geen sociale
zekerheidsbijdrage voor studenten moet
betalen. Maar ook tijdens het jaar is hel
werken met studentenkontrakten VOOI

het interinburo voordeliger. Een gewone
arbeidsovereenkomst tussen een uit-
zendkracht en een uitzendkantoor is
steeds een kontrakt van bepaalde duur
(maksimum één week). Als in dat geval
een van de partijen echter besluit het
kontrakt eenzijdig te verbreken, dan is de
werkgever verplicht een opzegvergoe-
ding te betalen die gelijk is aan wat de
arbeidskracht nog aan loon zou ontvan-
gen bij een normale afsluiting van het
kontrakt. Een konkreet voorbeeld: als
een uitzendkracht er na een dag de brui
aan geeft, en een kontrakt van vijf dagen
op zak heeft, dan is het interimburo
verplicht de vier resterende dagen inte-
graal uit te betalen. Bij een studenten-
kontrakt daarentegen is dat niet het
geval.

Studenten liggen dus duidelijk goed in
de markt bij uitzendkantoren. Voor
'gewone' uitzendkrachten belooft die
evolutie alvast niet veel goeds. De
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Hoever staat het eigenlijk met de studentenin-
spraak anno 1991 aan deze KU Leuven, een
universiteit met internationale uitstraling, die

zich opmaakt om één der grootsten ter wereld te zijn
tegen het jaar 2000? In 1991 staat het principe
'studenteninspraak' niet meer ter diskussie. Waarom
dan al die heisa hierrond naar aanleiding van het
dekreet van Coens? Onze stem wordt toch gehoord,
er is toch overleg. Wat leert een jarenlange ervaring
in het medebeheer aan deze universiteit ons echter?

Een eerlijke en gefundeerde inbreng is slechts
mogelijk indien een aantal kondities vervuld zijn.
Eerst en vooral is gedegen medebeheer onmogelijk
zonder diepgaande kritische reflektie over de proble-
matiek. Enkel via studiewerk en open gedachten-
wisselingen kan men komen tot weldoordachte
standpunten. Dat alleen volstaat echter niet: het
besluitvormingsproces zit iets komplekser in me-
kaar.

Hiermee rolt de bal van het ene (de studenten)
naar het andere kamp (de akademische overheid).
Meebouwen aan dit "grootse projekt de KU Leuven,
waar we ons allen mee verbonden voelen", is slechts
mogelijk indien een vlotte informatiedoorstroming
naar de studenten en de universitaire gemeenschap
verzekerd is. Soms prefereert men echter de be-
perkte kring, om lastige interpellaties, laat staan een
maatschappelijk discours, uit de weg te gaan. Zo
wordt de laatste versie van het dekreet Coens
(ofschoon reeds lang wijd en zijd verspreid) nog
steeds gesierd door het ons welbekende label 'Strikt
Vertrouwelijk'. Verspreiding binnen de universitaire
gemeenschap is dus niet gewenst. Ook over de
Memorie van Toelichting, nochtans een waardevol
dokument met heel wat achtergrondinformatie bij het
dekreet, wordt met geen woord gerept.

Een zeer terechte vraag van de Onderwijsraad
(OWR) om zich uit te mogen spreken over het
dekreet, stuitte op een kategoriek njet van de
Akademische Overheid. Om het met de voorzitter
van OWR te zeggen: "Onderwijszaken zijn in dit land
altijd al te belangrijk geweest om ze door deskundi-
gen te laten bespreken." Studentenvertegenwoordi-
gers worden voortdurend vriendelijk verzocht de
besproken problematiek binnenskamers te houden.
Vorige AR werd zelfs gesuggereerd dat men de
informatie graag voor zichzelf wilde houden, indien
het impliciete verbod om de brede studentenmassa
hierover in te lichten de studentenvertegenwoordi-
gers gewetensproblemen zou opleveren. Demokra-
tie kan, maar enkel binnen een gesloten vergadering.
De vraag stelt zich zich of het voeren van een echte
demokratische politiek geen gewetensproblemen
stelt voor deze mensen, die pretenderen demokratie
hoog in het vaandel te dragen. Hoe dan ook, elke
maatschappelijke diskussie moet ten allen prijze
vermeden worden. Dekreet-veto's worden dan ook
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Koeweit
Ik zou een paar vraagtekens willen
plaatsen bij de uitspraken van Terry
Klug, Vietnam-deserteur in Veto num-
mer 16. Ten eerste verliest Klug iets
essentieels uit de oog: het konflikt is niet
ontstaan omdat Koeweit teveel olie
oppompte, waardoor de prijs daalde.

.Neen, Saddam Hoessein vond de prijs
die door de Opec was afgesproken (20
dollars per vat) veel te laag. Daarbij
komt nog dat Irak Koeweit zo'n 100
miljoen dollar schuldig was, een schuld
die nog dateerde uit de vorige Golf-
oorlog Iran-Irak. Saddam Hoessein ver-
langde nu dat Koeweit die schuld
volledig zou kwijtschelden en maakte
tegelijkertijd aanspraak op 2 eilandjes in
de Perzische Golf, als uitweg naar zee. Is
het onlogisch dat Koeweit daar niet op
inging?

Ten tweede vraag ik mij af hoe Klug
het konflikt had willen oplossen als zelfs
een ekonomisch embargo niet mocht
toegepast worden. Zou Saddam Koe-
weit verlaten hebben als er hier een grote
vredesbeweging werd opgericht? Kom,
zo naïef zijn we niet. Laat het duidelijk
zijn dat ik niet vóór oorlog ben (de
sankties hadden meer tijd moeten krij-
gen), maar ik vind het belachelijk nu te
gaan roepen dat het Westen de grote
boosdoener is door Irak aan te vallen.

Tom Remans
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(f010 Hielke Grootendorst)Studies zelf betalen?
kommerciële ingesteldheid van de uit-
zendbuto's houdt geen rekening met
sociale faktoren zoals dringende geld-
nood, werkloosheid enzovoort. Op lange
termijn kan die evolutie echter ook voor
studenten nadelig zijn. De inplanting van
uitzendarbeid in het arbeidscirkuit voor
studenten heeft enkele belangrijke impli-
katies. Daarover echter meer volgende
week.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±I,S getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Wemer Van den Bergh

Demokratie aan onze universiteit
met misprijzen onthaald, evenals alle andere moge-
lijke kritische artikels die tegen de KUL-politiek
ingaan. Wat met het recht op informatie van de
universitaire gemeenschap ?

Toch wordt ook dat recht op informatie erkend.
De voorzitter Studentenaangelegenheden beves-
tigde dit formeel in een uitzending van 'Actueel'. Meer
nog, hij benadrukte dat informatie belangrijker is dan
het al dan niet zetelen in de verschillende organen.
Hij vergeet hier wel dat juist deze vergaderingen de
belangrijkste bron van informatie vormen en dat het
juist daar is dat 'interessante kontakten' gelegd
worden.

Dit brengt ons dan na het recht op informatie bij
het tweede punt: de aanwezigheid van studenten in
de verschillende beslissingsorganen. Ofschoon men
hierover niet echt kan klagen aan de KU Leuven, blijft
ook hier een ietwat wrange nasmaak hangen. De
Raad van Beheer, waar naast de personeelsaange-
legenheden ook de begroting wordt besproken,
bevat nog steeds geen studenten, dit in tegenstelling
tot de rijks- en andere vrije universiteiten. Wel
hebben de studentenvertegenwoordigers als lid van

Vrije Tribune
De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de
gepubliceerde tekst. Standpunten die in een
Vrije Tribune worden ingenomen zijn volledig
voor rekening van de auteurs. 0

de AR steeds het (teoretisch) recht uitgenodigd te
worden op de Raad van Beheer. Belangrijker is
echter de aanwezigheid in het Buro Akademische
Raad (BAR). Officieel is dit orgaan belast met het
louter uitvoeren van de beslissingen en het voorbe-
reiden van de vergaderingen van de AR en de Raad
van Beheer. Het machtscentrum heeft zich terug van
de AR naar het BAR verplaatst De AR ontwikkelt zich
van een echt beslissings- naar een instemmingsor-
gaan, waar de door het BAR gedane voorstellen,
meermaals zonder fundamentele diskussie, worden
goedgekeurd.

Dit gevoelen werd trouwens ook treffend ver-
woord in een zeer cynische brief van de voorzitter
van OWR aan het BAR omtrent de samenstelling van
OWR, waar het BAR meer greep op wil krijgen
omwille van de te onafhankelijke koers die OWR
soms vaart: denk maar aan het negatieve advies van
OWR omtrent polyvalente kandidaturen en de af-
schaffing van de vrijstellingen bij proefeksamens,
allemaal adviezen die ingaan tegen de politiek van
het BAR. Door het plaatsen van de groepsvoorzitters
(leden van het BAR) in de OWR, probeert men zijn
greep op dit orgaan te verstevigen. Even kregen de
studenten weer hoop. Men stond blijkbaar niet alleen,

ook de voorzitter OWR reageerde. Te voortvarend,
bleek echter achteraf. Nadat de arme man, uitgeno-
digd op AR, de veroorzaakte wonde met de nodige
zalvende woorden had toegedekt, werd ook dit
agendapunt besloten met een voor het BAR gunstig
besluit.

Gesteld dat studenten aanwezig en goed geïnfor-
meerd zijn, dan nog wordt het gewicht van de inbreng
bepaald door de mate waarin men hiermee rekening
wenst te houden. Een mooi staaltje hiervan werd de
vorige AR geleverd, waar het hervormde programma
(in het kader van het plan Dillemans) van de fakulteit
Landbouwwetenschappen voorlag. Dit programma,
met een gemiddelde studiedruk van 2300 uren in het
vierde jaar (de door de AR aanvaarde absolute
bovengrens is 1900 uren) werd toch goedgekeurd,
met de opmerking dat het toch mogelijk is vakken te
verschuiven naar het vijfde jaar. Dit klopt perfekt. Dat
men hier echter met een zware tesis gekonfronteerd
wordt, klopt ook perfekt. En dat de fakulteit daarom
reeds jarenlang de studenten aanraadt zoveel
mogelijk vakken op te nemen in het vierde jaar, wordt
ook niet tegengesproken. Die argumenten worden
sinds kort niet meer als relevant beschouwd. Ook het
feit dat het programma op een aantal andere punten
sterk afweek van de filosofie van het plan Dillemans
mocht niet baten. Het aantal kollege-uren werd
immers niet verminderd. Over luisterbereidheid ge-
sproken! Geen nood echter. Andere belangen
primeren soms. Eenzelfde fakulteit kan immers geen
twee opeenvolgende raden teruggefloten worden.

Ook met deze Vrije Tribune zullen we waar-
schijnlijk wel tegen de lamp lopen. Openheid wordt in
de (universitaire) politiek immers niet in dank afgeno-
men. Principes zijn er om ervan af te wijken en
uitzonderingen om ze te volgen. Deemoedig zullen
we dan ook ons lot ondergaan. U weet toch, dat de
door Raad van Studentenvoorzieningen ingediende
begroting, waarin een verhoging van de subsidies
aan Loko voorzien was met 400.000 fr, teruggestuurd
werd door het BAR. Terzijde werd opgemerkt:
"Waarom nog een blad betalen dat ons nooit volgt ?"
Is het niet gemakkelijk de woorden studentenin-
spraak in de mond te nemen, zonder hiervoor het
nodige geld uit te trekken? De demokratische weg is
immers niet de makkelijkste en doet soms pijn.
Meerdere leden in de studentenbeweging hebben dit
reeds aan den lijve ondervonden.

Zijn we dan toch te braaf? In ieder geval lijkt niet
iedereen de politiek van de de studenten altijd
evenveel te appreciëren. Wij willen mee-bouwen
aan het onderwijsprojekt in deze maatschappij. Hoe
langer hoe meer hebben we echter de indruk dat ons
de middelen hiertoe worden ontnomen. Wie is er hier
konstruktief?

Tot slot, beste lezer, weet dat ook u kan
bijdragen tot een verbetering van deze schijndemo-
kratie. Studenteninspraak is immers een zaak van
allen.

Beestig
Ramp, katastrofe, kalamiteit! Een
schande is het. Ongehoord. Demokratie
is één, beestenstal is toch nog iets anders.
Eindelijk las ik in een lezersbrief voor het
eerst kommentaar op de toch wel op zijn
zachst gezegd oneerbare praktijken die
door studenten dachten geoorloofd te
zijn wals ik daar bijvoorbeeld door mijn
dierbare gedachten ka mer wurg: de foto
in Veto afgedrukt met slogans als bij-
voorbeeld: "Coens, stop je plan in je
reet" en dergelijke wansmakelijke woord-
gebruik.

Mensen, boeren (mijn ekskuses) zijn
niet erg opgezet met uw bewoordingen.
U haalt het edel beroep van tuinder en
veeverzorger door een door olie en teer
en vet en ... vervuilde filter. Als u tevens
eens rustig de moeite zou nemen om eens
na te gaan hoezeer u duidelijk heeft
gemaakt wat een varkens er onder de
studenten rondlopen, welnu dan zou u
waarschijnlijk eens wat minder heftige
taal gebruiken.

Want is het niet zo dat heel wat
studenten de gelegenheid van een beto-
ging gebruiken om als een eskapistisch
moment om, verleid door het massa-
effekt (wij zijn veilig in de massa), zich
als een beest te gedragen en de studie-
stress (?) (ahurn) af te vegen. Ma,g ik u
vragen, en al mag ik het niet, ik doe het
toch: hang de beest uit in de dancings,
daar dienen ze voor. Ge wordt er nog
eens doof bovendien, als ge op uw
vijftigste een kraan hoort lopen naast u
(voor de medici: tinnitus), denk dan
maar eens aan al die beestige gloriejaren
van uw tienerjeugd. Wat spijtig ook dat
ons lustige en vrolijke Vetootje hierover
niets gerept heeft.

Namens Kringraad
Luc Christiaensen, Hervé Eeckman,

Kevin Mouton, Peter Vanduffel

Een medestudent,
Wendel Van Hespen
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Studenten steunen Braziliaanse boeren
Tussen 5 en 21 februari vindt in zeven Vlaamse studentensteden

(Leuven, Kortrijk, Gent, Brussel, Diepenbeek, Antwerpen en
Mechelen) de vijfde editie van Student Aid plaats. Student Aid '91

handhaaft in ruime mate de formule van de vorige vier edities. De
organisatie selekteert een specifiek projekt van een niet-goevernementele
ontwikkelingsorganisatie (NGO) en probeert vervolgens via een
mengeling van ludieke, studentikoze aktiviteiten en informatie een stuk
ontwikkelingsproblematiek aan te brengen bij de studenten massa. Dit
jaar steunt Student Aid samen met de NGO Mensenbroeders de landloze
boeren in Brazilië, meer bepaald voor het Copama-projekt.

Student Aid is zo langzamerhand de
kinderschoenen ontgroeid. De organisa-
tie heeft niet alleen een nagenoeg maksi-
male reikwijdte bereikt (de organisatie
bestrijkt zowat de hele Vlaamse studen-
tengemeenschap), maar slaagt er boven-
dien ook steeds beter in massa-amuse-
ment te kombineren met een degelijke
informatieve komponent.

Honger
De kritiek die in het verleden vaak

door mensen uit de ontwikkelingssektor
geformuleerd werd op de Aid-formule
(drinken en eten tegen honger en dorst),
wordt voor een deel ontkracht door de
recente ontwikkelingen binnen de ont-
wikkelingsgedachte zelf. Het stereotiepe
beeld van de uitgemergelde, lepralij-
dende Derde Wereld-bewoner moet
binnen diverse ontwikkelingsorganisa-
ties plaats ruimen voor een meer ge-
nuanceerde en geëmancipeerde kijk op
de relatie Noord-Zuid en de rol van de
autochtone bevolking. Sleuteibegrippen
zijn tegenwoordig niet langer projekt,
ontwikkeling en vrijwilliger,maar eerder
positieve beeldvorming en partnership.
De organisatie waarmee Student Aid

'91 scheep gaat, heeft precies die kijk op
de ontwikkelingsproblematiek. Mensen-
broeders steunt uitsluitend projekten die
het initiatief zijn van de bevolking zelf,
vanuit de overtuiging dat de betutte-
lende, paternalistische houding van vele
ontwikkelingsorganisaties enkel een ave-
rechts effekt heeft. "De volkeren van
Azië, Afrika en Latijns Amerika weten
goed genoeg wat er met hun ontwikke-
ling aan de hand is. (...) Zij aanvaarden
niet dat wij, omdat we het geld hebben,
hen komen vertellen wat hen te doen
staat." De enige zinvolle relatie tussen
Europa en de Derde Wereld is volgens
Mensenbroeders dan ook het partner-
ship, een samenwerkingsverband dat de
uiteindelijke verantwoordelijkheid en
beslissingsmacht aan de lokale bevol-
king laat.
De aandacht van Mensenbroeders

voor de beweging van de landloze
boeren in Brazilië (verzameld in de Sem
Terra) kadert volledig binnen die basis-
motivatie. Toen in Brazilië in 1964 de
militairen de macht grepen, bevond het
land zich op een ekonomisch dieptepunt.
Door de Braziliaanse ekonomie in te
passen in de wereldekonomie hoopte het
militaire bewind Brazilië op te kunnen
werken tot een ekonomische en politieke
grootmacht. Buitenlandse investeerders

, werden massaal aangetrokken om de
rijke voorraad grondstoffen geschikt te
maken voor eksport. Vrij vlug bleek
echter dat de uitverkoop van Brazilië een
pijnlijke misrekening was geweest. De
buitenlandse ondernemers kochten grote
oppervlakten grond op, met het oog op
grootschalige landbouw voor de eks-
port. Veletienduizenden boerengezinnen
werden daardoor beroofd van hun land,
en konden zo niet langer instaan voor
hun belangrijkste funktie, namelijk het
voorzien van voedsel voor het binnen-
land.
De gevolgen waren rampzalig. De

winsten van de ondernemingen stroom-
den integraal naar het buitenland terwijl
de voedselproduktie voor het binnen-
land stagneerde en zelfs afnam. Brazilië
eksporteerde massaal voedselgrondstof-
fen, maar moest voor de eigen bevolking
voedsel importeren. Momenteel kampt
Brazilië met een enorme buitenlandse
schuld en inflaties die schommelen rond
duizend procent op jaarbasis.
Rond 1980 namen een aantal land-

loze boeren het recht in eigen handen. In
de zuidelijke deelstaat Rio Grande do
Sul bezetten een aantal boerengezinnen

het land waarop ze meenden recht te
hebben, en vestigden er de eerste neder-
zetting: Nova Rondo Alta. Van de
beloofde landhervorming was niets in
huis gekomen, en konkrete voorstellen
vanwege de boeren werden steeds ge-
smoord in eindeloze juridische procedu-
res. Het initiatief van Rondo Alta zou
uitmonden in de nationale beweging van
de Sem Terra, die nu reeds 18 van de 24
deelstaten bestrijkt en zo'n 95.000 gezin-
nen verzamelt. <;::
Ondertussen is de beweging uitge- 1:!

groeid tot een sterke struktuur, die door ~
een sluitend systeem van vertegenwoor- ~
diging standpunten kan innemen op ~
nationaal vlak. De landlozen zijn dan ~
ook een belangrijke politieke drukkings-
groep in Brazilië, maar stoten steeds op
de belangen van een sterke konserva-
tieve fraktie, gesteund door de onderne-
mingen en de grootgrondbezitters. In dat
opzicht was de verkiezing van de be-
houdsgezinde F. Collor, ten nadele van
de vakbondsleider Lula, tot president in
november '89 een serieuze tegenvaller.
Collor heeft de landhervorming, noch-
tans een van de belangrijkste knelpunten
in de Braziliaanse ekonomie, niet opge-
nomen in zijn programma.
Voorlopig moet de beweging dus op

eigen kracht werk maken van de land-
hervorming, maar ze kan daarvoor niet
beschikken over de nodige kredieten. In
dat verband wil de landlozenbeweging
een koöperatief systeem uitproberen in
de deelstaat Cearè. Het gaat om een
pilootprojekt, dat in de toekomst even-
tueel uitgebreid kan worden over de hele
beweging. Copama (Coöperativa de
Produçao Agropecuäria do Assenta-
mento 25 de Maio) verzamelt zo'n 400
gezinnen, verdeeld over 18 arbeidsgroe-
pen, die graan, groenten en fruit produ-
ceren, zich bezig houden met geiten- en
runderteelt en daarnaast nog 5 viskwe-
kerijen verzorgen. De doelstellingen van
het projekt -eijn duidelijk omschreven:
vorming van de leden tot verantwoord
grondbeheer, inplanting van kleine agro-
industriële ondernemingen, gebruik van
moderne technieken voor landbouwent-
wikkeling.

Beeldvorming
Het opstarten van zo'n projekt kost

echter geld, dat voorlopig enkel langs de
ontwikkelingssamenwerking bijeenge-
schraapt kan worden. Mensenbroeders
zal dan ook best tevreden zijn met de
steun van Student Aid. De selektie van
het projekt door Student Aid gebeurt
overigens vrij nauwgezet. Enkel niet-
goevernementele organisaties die niet
konfessioneel of politiek gebonden zijn,
komen in aanmerking voor selektie.
Bijkomend gelden de voorwaarden dat
het projekt op lange termijn produktief
moet zijn (geen eerste hulp dus) en dat
het initiatief moet uitgaan van de men-
sen ter plaatse.
Ook dit jaar richt de organisatie zich

op de brede studentenbevolking. Om dat
doel te bereiken, probeert men de
aktiviteiten zoveel mogelijk af te stem-
men op wat in trek is bij het gros van de
studenten. Het aksent blijft dus onveran-
derd liggen op massavermaak, waaraan
de organisatie door een degelijke infor-
matiekampagne een meerwaarde wil
geven. Centraal staat dit jaar bovendien
de positieve beeldvorming rond de
ontwikkelingsproblernatiek. De vraag is
natuurlijk waar je de grens legt. Positieve
beeldvorming is een oprechte uiting van
solidariteit met de Derde Wereld, maar
kan net zo goed leiden tot een al te
rooskleurige voorstelling van de ernst
van de problematiek.

Wemer Van den Bergh
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voor sociaal recht had men veeleer
schrik. De voorzitter van het Bundesso-
zialgerichtshof, Georg Wannagat, drong
daar nochtans op aan, maar het woordje
sociaal klonk nogal links en kontestair.
Ondertussen zaten we al wel midden de
jaren '70 en was de sociale rust enigszins
weergekeerd. Toen hebben ze Zacher
aangetrokken, omdat die een goeie
katoliek en konservatief scheen te zijn,
waarmee men geen problemen zou
hebben."

Eredoktoraat voor Hans F. Zacher

Een hoge piet uit Beieren

in zijn loopbaan: hij wordt verzocht de
kommissie te leiden die de kodifikatie
van het sociaal recht in Duitsland
(Sozialgesetzbuch) moet voorbereiden.
Zo'n kodifikatie heeft vooral een for-
meel-juridische betekenis: alle bepalin-
gen in een wettelijke regeling bij elkaar
brengen, met een onderlinge samenhang
zodat lakunes en tegenspraak in de
wetgeving vermeden kunnen worden.
Maar ook inhoudelijk is het projekt van
belang: eens de principes duidelijk gefor-
muleerd zijn, moet men ze ook volhou-
den en eraan gehoorzamen. Op die
manier winnen ze aan gezag en zal men
ermee rekening houden. Van meetaf aan
heeft Zacher gepleit voor de opname van
de sociale hulp en het jeugdwelzijn als
volwaardige bestanddelen van het wet-
boek, naast de klassieke takken van de
sociale verzekering. Hierdoor ligt Duits-
land ver voor op de andere Europese
landen.In België bijvoorbeeld bestaat
nog geen enkele kodifikatie van het
sociaal recht.
De kodifikatie is echter nog niet

beëindigd. Volgens prof. Van Langen-
donck, die sociaal zekerheidsrecht do-
ceert, vindt Zacher dat het werk wat
ontspoord is omdat men de indeling
heeft veranderd en elke logika er nu uit
gaat. Het (reeds voltooide) algemene
deel bevat heel belangrijke dingen en
kan men beschouwen als een model
voor de basisplichten- en rechten van de
burger tegenover de staat, en omgekeerd.
Maar men vreest dat bij de definitieve
realisatie van het projekt de 'zachte
sektoren' (zoals de werklozensteun) die
Zacher juist wou opnemen, uit de boot
zullen vallen, en dat alleen de harde
sektoren van de sociale zekerheid (met
betrekking tot de ondernemingen, de
bijdragen ...) zullen overblijven.
Midden de jaren '70 start Zacher ook

de 'Projektgruppe für Internationales
und Vergleichendes Sozialrecht' op, een
afdeling van de Max Planck-Gesell-
schaft, de wereldberoemde Duitse we-
tenschappelijke vereniging die zich tor
dan toe bijna uitsluitend met de positieve
wetenschappen had ingelaten. Sinds
1980 is hij direkteur van het Max
Planck-Instituut in München voor bui-
tenlands en internationaal sociaal recht.
De oprichting van dit instituut bete-
kende de erkenning van het sociaal recht
in wetenschappelijke kringen. Ondertus-
sen heeft Zacher zitting (gehad) in
talrijke advieskommissies in binnen- en
buitenland en is hij bestuurslid (geweest)
van nog zovele juridische verenigingen.
Hoe de man tussendoor zeven kinderen
heeft kunnen grootbrengen is een raad-
sel.

Sit-ins
Maar de hoogste post die Zacher ooit

heeft gehad, is die van voorzitter van de
Wetenschappelijke Raad van de Gesell-
schaft. De macht en invloed van dit
Genootschap wordt wel duidelijk aange-
toond door het feit dat Zacher krachtens
zijn mandaat van voorzitter automatisch
senator en lid van de senaatsplannings-
kommissies was in de Bundestag, het
Bondsparlement van West-Duitsland.
De Gesellschaft is een private onder-
zoeksorganisatie die volledig losstaat
van de universiteiten (hoewel juist Za-
cher aan beide verbonden is). Zij heeft
een jaarlijks budget van miljarden mar-
ken en onderhoudt uitstekende relaties
met de Duitse industrie.
Dat een jurist de belangrijkste weten-

schappelijke funktie kan bekleden in
zo'n omvattend koncern, bewijst wel dat
de Campuskrant de bal niet volledig
missloeg toen verwezen werd naar de
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In de jaren '70 komt er een versnelling

Eredoktor Hans F. Zacher is in
Duitsland de grote promotor
geweest van het 'Sozialrecht',

wat bij ons sociale zekerheidsrecht
heet. Op een moment dat het vak
nog nauwelijks bestond aan de
universiteiten, richtte hij in 1965 de
vereniging van beoefenaars van het
sociaal recht op. In een land waar
de meeste aandacht in die tijd
steeds uitging naar ekonomisch
recht, is Zacher met zijn instituut
voor buitenlands en internationaal
sociaal recht een nieuwe weg
opgegaan.

De levensloop van Hans Zacher is een
typisch voorbeeld van een langzame
klim naar de hoogste maatschappelijke
en akademische funk ties. Hij werd
geboren in 1928 in Erlach am Inn, een
stadje in het zuiden van Beieren. Een
helemaal ongestoorde jeugd heeft hij in
deze idyllische streek niet gekend. Zijn
gymnasiumopleiding te Inn, die hij
aanvatte bij het begin van de Tweede
Wereldoorlog, moest hij onderbreken
om hulpje te spelen van de Luftwaffe:
zoals alle scholieren vanaf zestien jaar
werd ook hij aan het einde van de oorlog
opgeroepen om nog een laatste krach-
tinspanning van het Duitse leger te
ondersteunen. Hij zette zijn middelbare
school-studies verder in Passau. Vanaf
1947 studeerde hij rechten aan de
universiteiten van Bamberg, Erlangen en
München. De studie werd afgesloten
met een eerste juridische staatsproef.
Deze periode, die samenvalt met het
Wirtschaftswunder van het door oorlog
verwoeste Duitsland, moet hem diep-
gaand beïnvloed hebben, wat later tot
uiting zal komen in zijn specifieke
benadering van onderzoekstema's.

Welvaart
Reeds een jaar na de staats proef

promoveerde hij in 1952 te München op
het gebied van het grondwettelijk recht.
Hij begon zijn karrière, zoals zovele later
beroemde juristen in een ad vokatenkan-
toor. In '54-'55 was hij assistent in
München en deed hij er zijn tweede
staatsproef. Gedurende vier jaar was hij
dan afgevaardigde van de Beierse rege-
ring aan ondermeer het Bundesverfas-
sungsgericht, de bondsrechtbank ter
bescherming van de grondwet. In 1962
behaalt hij zijn aggregaat voor het hoger
onderwijs in München met een proef-
schrift over staatsinterventie op sociaal
gebied. Zijn promotor bad hem dit
onderwerp aangeraden, omdat hij zo "de
enige zou zijn voor vele jaren op dat
gebied". Uit die tijd dateert Zachers
belangstelling voor het 'Sozialrecht', Het
proefschrift dat meer dan 1000 pagina's
telde en daarmee één van de dikste is uit
de Duitse universiteitsgeschiedenis, zou
pas 15 jaar later worden uitgegeven.
Een grote aanzet tot zijn studie van het

buitenlands sociaal recht was het Helsin-
ki-kongres van de International Council
on Social Welfare met als tema: 'Hu man
Rights and Social Welfare'. Hier heeft hij
de overtuiging opgedaan dat er in de hele
wereld twee benaderingen bestaan om
zich om sociale aangelegenheden te
bekommeren. De ene is vooral begaan
met geld en met het recht; het is de
klassieke sociale zekerheid. De andere
houdt zich bezig met sociale dienstbaar-
heid en verzorging. Zacher vindt dat het
sociaal recht ook op de tweede benade-
ring, het sociaal werk, moet betrokken
worden.

Van 1963 tot 1971 was hij professor
aan de universiteit van Saarland en
sindsdien is hij verbonden aan zijn
thuisuniversiteit München als professor
van publiek recht, meer bepaald het
Duitse en Beierse staats- en administra-
tief recht. Rond die tijd wordt hij ook
bestuurslid van het Leuvense Europees
Instituut voor Sociale Zekerheid, opge-
richt onder impuls van Roger Dillemans.
Zachers promotor en goede vriend Jef
Van Langendonck is toen nog verschei-
dene jaren sekretaris geweest van dit
instituut.

U leest het juist: op 10 uur,
gespreid over 2 of 3 dagen leert
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'onbesproken katolieke en konservatieve
herkomst' van Zacher. Promotor JefVan
Langendonck vertelt hierover: "In de
jaren '60 besliste het genootschap om
een klein deel van haar aktiviteiten en
haar budget te richten op de humane
wetenschappen. Zo werden er, geloof ik,
onderzoeksgroepen opgestart voor on-
dermeer psychologie, linguïstiek en so-
ciologie. Tot die tijd had Max Planck
zich uitsluitend op geneeskunde, natuur-
kunde, chemie, biologie enzovoort ge-
richt. Maar juist in die periode van
toenadering tot andere wetenschapsge-
bieden werd aan de universiteiten de
maatschappijvorm in vraag gesteld.
Vooral mensen uit de humane weten-
schappen waren betrokken in de kontes-
tatiebeweging van de jaren '60. Zij
deden mee aan bezettingen en sit-ins."
"Binnen het genootschap ontstond

een heftige diskussie. Men was een beetje
ontstemd over de weg die de humane
wetenschappen opgingen. Met hun insti-
tuten voor biochemie en astronomie
waren er nooit problemen geweest, dat
waren tenminste serieuze instellingen.
Zij wonnen prijzen, terwijl de 'humane'
op een nogal negatieve manier in het
nieuws kwamen. Men was er vreselijk
van geschrokken, maar toch wou men er
mee doorgaan. Een paar ernstige juridi-
sche instituten werden opgericht, bij-
voorbeeld voor internationaal recht of
procedurerecht, die wel voldoening ga-
ven. Van de oprichting van een instituut
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Deze unieke audio-
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Dit nieuwe systeem werd
uitgetest door 30 studen-
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bereikten het testdoel,
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Bejaarden
Hoewel Zacher dus het beeld opriep

van de stoere, konservatieve Bayer, is
zijn Projektgruppe op inhoudelijk-we-
tenschappelijk vlak vooruitstrevend te
werk gegaan. Zij deed dat niet op een
opvallende manier die de pers haalde,
maar door de keuze van haar tema's, en
door de aandacht te verleggen naar
gebieden waarmee juristen zich normaal
niet bezig houden. Ook in sociaal recht
heeft men burgerlijke onderwerpen.
Men kan de verhouding tussen sociale
verzekering en geneesheren bestuderen,
en de grote geldbedragen die daarmee
gemoeid zijn. Zacher richtte zich echter
naar de sociaal assistenten. In plaats van
de ziekenhuizen bestudeerde hij de
toestand in de bejaardentehuizen. In
rechtsvergelijkend opzicht onderzocht
hij niet de Verenigde Staten of Japan,
maar wel enkele ontwikkelingslanden.
Onder invloed van het werk van Zacher
heeft men op juristenkongressen in
Duitsland gedebatteerd over de juridi-
sche regeling van kontrakten tussen de
bejaarde, en het bejaardentehuis waarin
hij opgenomen wordt; terwijl vroeger op
kongressen alleen maar over ekono-
misch recht, of over staatsrecht gespro-
ken werd.
Zacher heeft niet alleen over sociale

zekerheid geschreven, maar ook over
ekonomisch- en arbeidsrecht, en zelfs
volkenrecht. Dat is niet zo verwonderlijk
in Duitsland, waar professoren haast
nooit in één materie benoemd worden.
Zij doceren sociaal recht én grondwette-
lijk recht, of strafrecht en burgerlijk
recht. Als echte Bayer heeft Zacher zelfs
enkele merkwaardige artikels op zijn
naam staan over het statuut van het
Zuidduitse bier. In de toekornst zou hij
graag nog de 'stijl' vergelijken van het
sociaal recht in verschillende streken
(bijv. Zwitserland tegenover Groot-Brit-
tannië), tegen de achtergrond van hun
politieke geschiedenis.
Over een eventueel 'Europees' sociaal

recht zegt hij dat dat niet een technisch
probleem is - de visie die nu opgang
maakt - maar een grondwelsprobleem.
De Europese organen zijn geen uitdruk-
king van (de geest van) een 'Europees
volk', en brengen geen wisselwerking tot
stand tussen de Europese staat en het
Europese volk, aldus Zacher. Deze week
zaterdag zal de kersverse eredoktor
tijdens de akademische zitting een toe-
spraak houden over 'Research in a
Demoeratic Society' oftewel 'Forschung
in einer demokratischen GeselIschaft'.
De toespraak zou namelijk, op verzoek
van de rektor, voor de helft in het Duits
gehouden worden. Wegen der Eleganz
der Sprache.

"J

Dirk Boeckx

Leer typen in
tien uur

• met leerdoelgarantie
• 3 gratis proeflessen
• gratis demo-cassette

beschikbaar
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Eredoktoraat Michel Falise

Een handleiding ekonomie
voor kristenen
In'88 werd hevig geprotesteerd tegen het eredoktoraat voor
topindustrieel André Leysen. De spreekwoordelijke akademische
sereniteit werd toen dermate verstoord, dat rektor Dillemans in een

enigszins patetische oproep bezwoer "dat de KU Leuven zich in de
toekornst zou beperken tot het verlenen van eredoktoraten aan
akademici, die minder diskussie zouden uitlokken". Dit jaar zijn de
gelauwerden inderdaad allemaal topwetenschappers. Dat betekent
, echter niet dat iemand als de ekonomist Falise geen maatschappelijk
relevantie zou hebben. Zo heeft Falise de nodige kontakten met de
bedrijfswereld, ontwikkelde hij de katolieke ekonomische teorie en
bekleedt hij het voorzitterschap van de internationale vereniging van
katolieke universiteiten. Bovendien is hij nauw betrokken bij mgr. Guido
Maertens' Kulak. Falise toont zich dus niet enkel een vooraanstaand
wetenschapper, maar ook een niet onbelangrijke vriend des huizes.

Michel Falise heeft een wel bijzonder
degelijke ekonomische opleiding geno-
ten. Na zijn kollegejaren in Charleroi,
studeerde hij rechten en ekonomie aan
de Leuvense universiteit en haalde in
beide disciplines de titel van doctor.
Vooraleer aan de slag te gaan als docent
aan de katolieke universiteit van Namen
in 1954, deed hij ook nog Cam bridge en
Parijs aan en haalde een graduale in
Harvard. In 1960 vond hij dan de weg
naar de Université Catholique de Lille,
waar hij sindsdien werkzaam is, eerst als
hoogleraar, dan ook als dekaan van de
Fakulteit Ekonomie en Recht (1964) en
sinds 1979 als rektor. Tussendoor vond
hij ook nog de tijd om les te geven in
Parijs, om ekonomisch adviseur te spelen
voor de Bank van Brussel, lid te worden
van de Raad van Beheer van de
universiteit van Mons en van de 'Conseil
national de I'enseignement supérieur
catholique'. In tal van internationale
katolieke organisaties is hij nog steeds
aktief en in 1980 werd hij verkozen als
voorzitter van de 'Fédération Inter-
nationale des Universités Catholiques'
(FIUC).

Uit dat laatste feit blijkt hoeveel
invloed Michel Falise heeft verworven
in de katolieke wereld. Hij was immers
de eerste leek die voorzitter werd van de
FIUC. Dat is niet niks. Een groot deel
van de 175 universiteiten die deel
uitmaken van de organisatie worden nog
steeds door geestelijken geleid. Zijn
verkiezing is dan ook niet zonder interne
tegenstand tot stand gekomen. Met de
verkiezing van een leek wou de FIUC

echter een symbolische daad stellen:
duidelijk laten blijken dat de katolieke
universiteiten zich onafhankelijker wil-
len opstellen ten opzichte van het
centrale gezag in Rome.

Staatsjury
Het Vatikaan kan daar immers moei-

lijk aan wennen. Af en toe moet er nog
eens aan herinnerd worden dat de
universiteiten zich niet langer laten
bemoederen. Zo ook nog enkele maan-
den geleden, toen de 'congregatie de
educatione catholica' wou uitpakken
met een dokument waarin de aard en
opdracht van een 'katolieke universiteit'
zouden vastgelegd worden. De FIUC
schoot meteen in aktie en vooral door
het krachtdadige optreden van Falise
werd er flink gesleuteld aan het oor-
spronkelijke voorstel. Het eindresultaat
was daardoor aanvaardbaar voor de
FIUC. Zo'n eensgezindheid tegenover
het pauselijke gezag, waarbij vooral de
universiteiten uit het Noorden zich
kordaat opstellen, komt de instellingen
uit de Derde Wereld zeker ten goede. Zij
zijn immers vaak nog meer afhankelijk
van Rome, ook op financieel vlak.
Naast deze bemiddelingsfunktie heeft

de FIUC nog vele andere aktieterreinen.
Ontstaan in de jaren vijftig onder
voorzitterschap van de Leuvense rektor
Van Waeyenbergh, was de FIUC oor-
spronkelijk een 'klub' waarin de mon-
seigneurs elkaar af en toe ontmoetten om
informele kontakten te leggen. Geleide-
lijk breidde de organisatie zich uit en
vervaagde het informele karakter. Er

kwam een buro in Parijs, een driejaar-
lijkse 'Assemblée générale' en jaarlijkse
bijeenkomsten per kontinent. Vanaf nu
kongresseert men altijd rond een be-
paald tema (meestal van etische aard)
dat de katolieke universiteiten op dat
moment sterk bezig houdt. Het kongres
mondt uit in een resolutie waarin stelling
wordt genomen door alle universiteiten
samen. In de marge van het kongres
wordt natuurlijk ook druk onderhan-
deld en worden er afspraken gemaakt
over het uitwisselen van professoren en
studenten.
Voor die uitwisseling staan de 'grote'

universiteiten echter niet altijd te trappe-
len. Voor de KUL-U CL, Nijmegen,
Lille, Madrid, Georgetown (Washing-
ton) of de Loyola University van Chi-
cago is het immers niet zo interessant om
samen te werken met broertjes uit de
Derde Wereld. Ze nemen liever hun

toevlucht tot kanalen als Erasmus, waar
ook andere prestigieuze universiteiten
- al zijn die dan niet katoliek - aan
meewerken. Bovendien is het in be-
paalde landen, zoals in Frankrijk, zo dat
de katolieke universiteiten geen diplo-
ma's mogen uitreiken en dat studenten
eerst voor een staatsjury eksamen moe-
ten afleggen. Die instellingen koncentre-
ren zich vaak eerder op het verstrekken
van een degelijk katoliek onderwijs dan
op onderzoek.

Hiërarchie
Toch zijn er op het gebied van het

onderzoek ook al projekten tot stand

recht op een superrendabele
spaarrekening en héél soepele
kredietformules. Waarmee je
handig je studies kunt finan-
eieren.

Kortom, 't is nu hét moment
om je volledig vrij te verklaren.
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Horizontaal - 1 Fenicische zonnegod - Popmuzikant met een
reukje aan 2 Dansfestival 3 Bedgenote van Jan De Corte - Europese
rivier 4 Nageboorte van een paard - Besluiteloosheid 5 Min - Een
snorrend keelgeluid maken 6 Geestelijke - Voegwoord 7 Ongestoord
kalme - Godendrank 8 Brandgang - Met rechthoekjes bedekt
9 Landbouwwerktuig - Kulturele oorsprong 10 Minnegodjes.

Vertikaal - 1 Belgische sportwedstrijd - In bezit nemen, 'Zich
toeëigenen 2 Dorp van het bittere kruid 3 Strijkt - Niet zo vlugge
4 Brandstof - Bijwoord 5 Negerengels 6 Bepaalt, bedingt 7 Leden
van een Engelse dynastie - Strafwerktuig 8 Pers. vnw. - Godsdienst - .
Elementair deeltje in kosmische straling 9 Vroomheid 10 Jong en
onervaren - Doet aan kunst.

gekomen door toedoen van de FIUC.
Hiervoor werd trouwens binnen de
organisatie een 'Coordination of Re-
search' opgestart. De bedoeling is om
nteruniversitaire netten op te zetten die
onderzoek doen naar een bepaald pro-
bleem, dat op dat moment 'in de markt
ligt' zodat er gemakkelijk geldschieters
van buitenaf kunnen aangetrokken wor-
den. Voor het ogenblik loopt er in
Zuid-Amerika een projekt rond drugs,
geleid door een Canadees die van unief
naar unief trekt om de zaak te koördine-
ren. In het verleden werd er al gewerkt
rond multinationals. De KUL werkte tot
op heden niet mee in dergelijke projek-
ten. Wel doet men sinds kort meer en
meer aan samenwerking op fakultair
nivo: de fakulteiten teologie, pedagogie
en ekonomie houden in Europa geza-
menlijke kongressen en vooral de fakul-
teiten geneeskunde weten elkaar te
vinden over belangrijke tema's in ver-
band met bio-etiek, zoals bijvoorbeeld
de in vitro-fertilisatie, Voorzitter van die
geneeskunde-overkoepeling is momen-
teel prof. Borghgraef, oud-groepsvoor-
zilter bio-medische wetenschappen aan
de KUL.
Michel Falise wordt echter in de

eerste plaats, zo luidt de officiële versie,
geëerd om zijn wetenschappelijk werk.
Hij leverde immers een belangrijke
bijdrage tot het onderzoek over de
mogelijkheid van de ontwikkeling van
een kristelijke etiek in het ekonomisch
leven. Na werken over de geldvraag, de
tekstielindustrie en multinationals en
etiek, schreef hij in 1985 'Pour une
pratique chrétienne de l'économie', zijn
beste en meest suksesvolle werk tot nu
toe. Het wordt beschouwd als het
basiswerk voor een kristelijk-etische
visie op de ekonomie. Falise gaat hierin
op induktieve wijze te werk en stelt zich
de vraag of onze indruk dat de ekonomie
een 'immense mécanisme complexe et
anonyme' is, wel juist is. Hij denkt van
niet: we hebben nog steeds een zekere
mate van vrijheid, een 'espace de liber-
té'.
Van die ruimte moeten we profiteren

om ze op te vullen met maatregelen die
de mens in het produktieproces ten
goede komen, volgens een (kristelijke)
waardenhiërarchie. Eén van de voor-
beelden waarmee Falise wil illustreren
dat zijn teorie geen mooie woorden zijn,
is dat van een bedrijf dat gedwongen is
om te herstruktureren door een ekono-
mische recessie. Bij de ontslagen die
onvermijdelijk vallen, kan men, aldus
Falise, gebruik maken van de 'espace de
liberté': men kan selekteren wie men
ontslaat, op basis van kriteria als anciën-
niteit of gezinssituatie. Andere mogelijke
praktische toepassingen ziet Falise in de

Vrijheid, da's een echte sen zichtrekening met alles erop
droom. Maar je moet wel finan- en eraan. Van je elektronische
cieel onafhankelijk zijn. Je moet pas op Teles, Bancontact en
dus een bankrekening hebben Mister Cash tot cheques. Je kunt
waarmee je je geld kunt beheren zelfs "in het rood" gaan of er
zoals je het zélf wilt. een internationale betaalkaart

Zo'n rekening hebben ze bij aan verbinden.
de AS,LK:de Club OOl·Rekening Meer nog: met je Club 001-

CL~~2~oi:R~KEo~iNG~~O~hl~~:2;J~RiGEN.ASLlm

ekonomische keuzes binnen het gezin,
het beleid in verband met gezondheids-
uitgaven of de Derde Wereld-politiek
van westerse bedrijven.

Business
Of dit werk van Falise werkelijk zo'n

standaardwerk is in het domein van het
etisch denken over ekonomie is de vraag.
Bij navraag op het Centrum voor
Ekonomie en Etiek (CEE) bleek men
daar bijvoorbeeld bijzonder weinig te
kunnen vertellen over de wetenschappe-
lijke waarde van Falises werk. Op het
centrum gebeurt nochtans het meeste
onderzoek in die richting aan onze
universiteit. Of het dan niet eigenaardig
is dat het CEE niet betrokken werd bij
het samenstellen van het dossier ter
ondersteuning van het eredoktoraat?
"Wij hebben toch geen rnenopolieposi-
tie in die discipline", antwoordt prof:'
Luk Bouckaert, verbonden aan het CEE.
Volgens hem ging het initiatief voor een
dergelijk eredoktoraat eerder uit van de
afdeling moraalteologie. Het is inder-
daad opvallend dat het 'standaardwerk'
van Falise niet te vinden is in de
biblioteek van ekonomie, maar in die
van godgeleerdheid.
Naast zijn werk als (etisch) ekonomist

en zijn voorzitterschap van de F1UC, is
er nog een andere reden waarom Falise
een eredoktoraat krijgt. Die komt naar
boven als men kijkt wie op 2 februari de
laudatio voor Michel Falise zal uitspre-
ken: mgr. Guido Maertens, rektor van de
Kulak. In een kort telefonisch gesprek
wijst Maertens op de goede kontakten
die er sinds jaar en dag tussen beide
universiteiten bestaan. Kortrijk werkt
bijvoorbeeld nauw samen met Lille voor
de uitbouw van zijn Postuniversitair
Centrum. Die samenwerking situeert
zich vooral in het domein van de
ekonomie, zoals bijvoorbeeld in de
programma's- management of in het
Business Language Communication Cen-
tre. Die samenwerking is een bijna
logisch gevolg van het feit dat de regio's
van Kortrijk en Lille vlak naast elkaar
liggen en meer en meer een eenheid gaan
vormen op ekonomisch gebied. Boven-
dien is er, aldus Maertens, de gemeen-
schappelijke kulturele achtergrond van
beide regio's. Redenen te over dus
waarom niet alleen de Kortrijkse, maar
ook de Rijselse universiteit en bedrijfs-
leven de oprichting van de kandidatuur
Toegepaste Ekonomische Wetenschap-
pen met vreugde tegemoet zien. Onder-
tussen worden de banden tussen beide
instellingen met dit eredoktoraat nog
even nauwer aangehaald.

Pieter De Gryse
Erik Paredis

-
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gina. Op die manier blazen ze een groep
op tot nationale idolen. Natuurlijk stijgt
daardoor niet alleen de platen verkoop,
maar ook de verkoop van de tijdschrif-
ten. Fans willen immers alles lezen over
het idool dat ze op een presenteerblaadje
voorgeschoteld krijgen. Voor heel wat
jongeren zal Donovan op die manier, net
als voor The Happy Mondays, een
lichtend voorbeeld worden.
De aandacht die het oudere repertoire

van de huidige popjongens krijgt, uit
zich daarnaast ook in de vele herwerkin-
gen die van 'hippie-liedjes' gemaakt
worden. In Engeland, en langzaamaan
ook op het Europese vasteland, heeft er
zich een nieuwe populaire muzikale
stroming ontwikkeld, de 'house': hypno-
tiserende dansritmes uit een ritme-box,
doorspekt met synthesizermelodieën en
nauwelijks gezang. Als variatie daarop
worden zang- en/of instrumentale par-
tijen uit ouder werk op een 'house-ritme'
gezet. De hippie-muziek wordt hiervoor
steeds meer populair. In 1989 verscheen
van STP23 de single 'Let Jimi Take
Over' en recent bracht de Engelse groep
No Man een 'house-versie van Dono-
van's 'Colours' uit. Binnenkort verschijnt
er ook een bewerking die de Belg Jo
Casters van Janis Joplin's 'Mercedes
Benz' maakte.
Die hernieuwde aandacht voor de

jaren zestig maakt het voor de huidige
generatie mogelijk het beste van de pop
mee te pikken. Donovan, om maar een
voorbeeld te noemen, beschikt immers
over een ruimer en interessanter reper-
toire dan Snap, Inxs en Me Hammer
bij elkaar.

J im i te boek en Donovan in Leuven

Kinderen van
de Regenboog

Donderdag, een dag na het Dylan-koncert in Vorst, krijgt Leuven
het bezoek van Donovan, een van de meest produktieve
protestzangers uit de jaren zestig. Samen met onder andere

Dylan, Janis Joplin en Jimi Hendrix, was hij een boegbeeld van een
generatie die zich tegen de Vietnam-oorlog keerde. Met de Golfoorlog
krijgt het protestlied opnieuw betekenis. Onlangs werd in Engeland een
zwarte lijst gemaakt van liedjes die in de huidige omstandigheden niet
geschikt zijn voor uitzending. Donovan en 'Give Peace a Chance' mogen
opeens niet meer. Of ze daarmee voorgoed in de vergeethoek zullen
geraken, valt echter te betwijfelen. De pop-jongens hebben immers het
oudere repertoire herontdekt.

Over de beweegredenen, muziek en
levensstijl van de generatie van Dono-
van en de andere 'hippies' verscheen
recent een bijdrage van de Engelse
muziekkritikus Charles Shaar Murray.
In Jimi Hendrix. Kind van de Regen-
boog schetste hij rond de figuur van Jirm
Hendrix een zeer levendig, maar ook
vaak zeer subjektief en daardoor onge-
nuanceerd beeld van de jongerenkultuur
in de jaren zestig.

Bloemen
Murray ziet de jaren zestig als hét

pop-decennium bij uitstek. Popgenres
uit de jaren zeventig en tachtig, zoals
disko en hard-rock, zijn volgens hem
inspiratieloze eindpunten van een muzi-
kale ontwikkeling die in de jaren zestig
uitgestippeld werd. Eigen aan groot-
meesters als Dylan, Joplin en Hendrix
was immers dat ze de rock uit de jaren
vijftig, die aan een teveel aan sentiment
kapot gegaan was, nieuw leven inbliezen
met een grote dosis jazz, folk, blues en
soul.
Jimi Hendrix steeg daarbij boven de

rest uit omdat hij op alle gebieden
uitblonk. Zijn eerste hit, 'Hey Joe', was
een 'gearrangeerde' folk-song. Daar-
naast wijdt Murray drie hoofdstukken
uit over de invloed die Hendrix onder-
ging van, en op zijn beurt uitoefende op
blues, jazz en soul. Dat Hendrix Prince
en Lenny Kravitz beïnvloedde is bekend.
Zijn invloed reikt echter veel verder. Na
Jimi Hendrix kwam er ruimte voor de
populaire blues (Robert Cray en Eric
Clapton), de hard rock (Led Zeppelin en
Van Halen), de soul (Jarnes Brown) en
de jazzrock (Stanley Clark en Herbie
Hancock).
De 'hippie-tijd' met de karakteristieke

muzikale grensoverschrijding begon vol-
gens Murray in Juni 1967 op het
'Monterey International Pop Festival',
waar Jimi Hendrix zijn grote doorbraak
kende. Naast blanke folk-, jazz-, blues-
en country-rockers als The Byrds, Janis
Joplin en Country Joe, was daar onder
andere de Indische Ravi Shankar aan-
wezig. De groepen die er gespeeld
hebben, zijn de geschiedenis ingegaan als
de flower-powergroepen bij uitstek.
"Monterey werd het prototype voor alle
festivals die in de volgende tien jaar
georganiseerd zouden worden" (p.65).
De muzikanten die op Montere)'

speelden, keerden twee jaar later bijna
allen terug naar het beter bekende
'Woodstock-festival'. Met 'Monterey'
werd volgens Murray dan ook de
'Summer of Love' ingezet. Het tema-
nummer van het festival, het wat melige
'San Fransisco' van Scott McKenzie,
roept nog steeds beelden op van bloe-
men in het haar, druggebruik en vrije
seks. San Francisco werd een kultureel
centrum met een wereldwijde uitstraling
die zelfs tot in de kerk doordrong.
Hoewel Murray zeer cynisch schrijft
over de hippie-kultus, "een elementair
nationaal tijdverdrijf voor de blanke
westerse jeugd" (p.65), wijst hij toch op
het politiek gewicht van de konteste-
rende tegenkultuur.
Als centrale tema's in het Ameri-

kaanse openbare leven in de jaren zestig
ziet hij de rassenstrijd en de oorlog in
Vietnam. Beide problematieken verdeel-
den volgens hem Amerika in twee. Het
ene voerde een "verdorven en onrecht-
vaardige oorlog tegen een afgelegen
onschuldig landje" (Vietnam) en tegen
"diegenen onder haar eigen bevolking

die weigerden zich als tweederangsbur-
gers te laten behandelen" (de zwarte
bevolking). Het andere "geloofde in
vrede, vrijheid, rechtvaardigheid en
broederlijkheid in binnen- en buitenland
zonder aanzien des persoons en in het
recht van ieder individu om precies te
zijn wat ze zelf wilden". De groep
walgde van de oorlog in Vietnam.

Nicaragua
Vanwege die maatschappelijke kon-

tekst, waarbij de kontesterende jongeren
zich geïsoleerd zagen van de reaktionaire
machtscentra, spreekt Murray van een
'Wij-generatie', die sterk kontrasteerde
met de 'Ik-generatie' uit de jaren zeventig
en tachtig. De jongérengeneratie in de
jaren zestig riep gemeenschappelijk op
tot vrede en rechtvaardigheid, ze lan-
ceerde slogans als 'Black is Beautiful' en
hanteerden een vrije moraal. Daarmee

zetten ze zich af van de kleine groep van
rijke blanke burgers die in een reaktio-
naire refleks een oorlog begonnen wa-
ren, de emancipatiebeweging van de
zwarte bevolking de kop ingeslagen
hadden en een (hypokriete) konserva-
tieve moraal predikten.
De mentaliteitsverandering bij de

jeugd werd hoofdzakelijk ingegeven
door het zien van het zinloze geweld in
Vietnam. De hippie-generatie was dan
ook een belangrijke faktor in het
groeiende internationale protest tegen de
oorlog en in de groei van een brede
vredesbeweging. "Zelfs de mensen die
alleen maar naar de demonstraties gin-
gen om stoned te worden, met smerissen
te vechten, groepen te zien optreden of
iemand op te pikken - of gewoon uit
verveling of onder druk van hun omge-
ving - leverden een bijdrage. Alleen al
door hun aanwezigheid hielpen zij de
wereld erop te wijzen dat niet alle
Amerikanen de oorlog ondersteunden.
Dat was belangrijk, destijds. Per slot van
rekening waren er kennelijk twee Ame-
rika's" (p.34).
Muzikanten als Hendrix, Dylan en

Donovan zullen dan ook wel steeds
terug opgevist worden wanneer, zoals
momenteel, ergens geweld losbarst. De
uitzonderlijk goed gedokumenteerde
Murray bespreekt in die kontekst het
gebruik dat werd gemaakt van Hendrix'
versie van het Amerikaanse volkslied.
Het inspireerde volgens hem de sound-
track van Coppola's Apocalypse Now en
het werd door U2 gebruikt ter introduk-
tie van hun live-versie van 'Bullet The
Blue Sky', een "woedend stuk kritiek op
het door de VS gesponsorde Contra-
terrorisme in Nicaragua" (p.37).
Het feit dat Donovan noch op Monte-

rey, noch op Woodstock, opgetreden
heeft, zal er wel toe bijgedragen hebben
dat hij bij het grote publiek op dit
moment niet bekend staat als een van de
idolen van de bloemen jeugd. Nochtans
is hij met zijn protestliedjes en de

assocratie van folk en rock typerend
voor de hippie-muziek. De Schotse
zanger is een van de vele 'singer-
songwriters' die in de jaren zestig in het
spoor van Dylan in Amerika doorbra-
ken. In 1965, op negentienjarige leeftijd,
skoort hij zijn eerste hits met 'Catch The
Wind', 'Colours' en de protest-klassieker
'Universal Soldier'.

Ongeduld
Donovan groeide echter pas uit de

schaduw van Dylan na de doorbraak
van de hippie-beweging in 1967 en een
reis met The Beatles naar Indië. Hij
manifesteerde zich als een uitzonderlijk
performer met een eigen stijl en een
karakteristiek stemgeluid. Tussen '67 en
'70 maakte hij maar liefst zes gewaar-
deerde elpees. John Lennon schrok er
dan ook niet voor terug hem op één lijn
met Dylan te plaatsen. Na het uiteenval-
len van de protestbeweging verdween hij
echter samen met vele andere 'hippies'
uit de belangstelling, en leverde hij enkel
minderwaardige platen af.
De komst van de CD veranderde veel

voor Donovan en diens generatiegeno-
ten. De CD bracht immers met zich mee
dat van bijna alle muzikanten met iet of
wat repertoire een verzamel-CD ge-
maakt werd. Van Donovan verschenen
er in '87 en '89. Meteen was de weg voor.
een 'come-back' geopend. Vorig jaar
vroegen The Happy Mondays, Enge-
lands meest populaire groep op dit
moment, Donovan voor hun voorpro-
gramma. Uit de suksesrijke reeks optre-
den werd een oldie, 'Hurdy Gurdy Man',
als single gedistilleerd.
Donovan profiteert daarmee meteen

van de mediakampagne die door mu-
ziektijdschriften rond de Manchester-
groepen als The Happy Mondays wordt
opgezet. Tijdschriften als New Musical
Express (NME) schrijven wekelijks over
dezelfde groepen en plaatsen foto's van
steeds dezelfde zangers op de voorpa-

Koen Hendrickx

Jimi Hendrix. Kind van de Regenboog,
Charles Shaar Murray, Utrecht, Uitge-
verij Luitingh; 1990, 301 p.
Donovan toert momenteel uitgebreid
rond in België. Hij treedt op in de
Stadsschouwburg op donderdag 31/1,
om 20.00 u. 'fj'; 22.21.13.

In de marge van Billy Wilder

En nu nog een filmhuis
Reeds jaren wordt er voor

gepleit om een filmhuis of
beeldhuis op te richten in

Leuven. Zo'n alternatieve bios-
koop zou ruim plaats bieden aan de
niet-kommerciële film. Voorlopig
is dergelijke akkomodatie nog ui-
termate schaars in het Leuvense.
Bij de opening van de Billy Wilder-
retrospektieve pleitte prof. Hesling
nog maar eens voor de oprichting
van een filmhuis aan de KUL.
Volgende week praten we met de
betrokkenen, nu schetsen we een
beeld van de huidige plaats van de
kwaliteitsfilm in het Leuvense.

De Wilder-retrospektieve die georgani-
seerd wordt door het Stuc, De Andere
Film Leuven en het Departement Kom-
munikatiewetenschappen van de KUL is
een vrij prestigieus projekt geworden. Er
worden een twintigtal films vertoond, en
de omkadering is meer dan behoorlijk:
er is voor een interessante gratis informa-
tiebrochure gezorgd, er verschijnt een
begeleidend boek en er wordt een
workshop georganiseerd. Dat er in
Leuven een publiek bestaat voor een
projekt als dit, is duidelijk; getuige
daarvan de volle zaal bij de openingsfilm
The Apartment.
Van oudsher is er in Leuven echter

nauwelijks geschikte akkomodatie voor
dergelijke projekten. Films die'buiten het
kommerciële cirkuit vallen, worden dan
ook steevast vertoond in onaangename
en weinig geschikte auditoria, of in de
zaal van het Stuc, die in de eerste plaats
toch een teaterzaal blijft. Het blijft
behelpen.

Filmhuis
De laatste tijd lijkt er in die toestand

verandering te komen. Zo loopt de
Wilder-retrospektieve helemaal in Stu-
dio I. Dat is tekenend voor de nieuwe
politiek van de Studio-bioskopen. Jos
Rastelli, eigenaar van Studio Filmtea-

Roeping voor Rastelli?

ters, lijkt zich hoe langer hoe meer te
willen profileren als promotor. van de
kwaliteitscinema. Studio programmeert
tegenwoordig bijvoorbeeld voortdurend
hernemingen van 'betere' films. De
vraag kan natuurlijk gesteld worden in
hoeverre deze koerswijziging bepaald
wordt door een late kulturele roeping
van Rastelli. Nu Superclub een nieuw
bioskoopkompleks heeft geopend in de
Bondgenotenlaan, lijkt Studio de strijd
op het vlak van de super-kommerciële
film te moeten opgeven.
Maar wat ook de motieven van

Studio mogen zijn, een evolutie naar een
meer gedifferentieerde filmmarkt in het
Leuvense (waarin Studio filmteaters
zich dan zou kunnen onderscheiden als
het huis van de kwaliteitsfilm) is zonder
meer positief. Er is echter een maar.
Rastelli lijkt namelijk niet zomaar on-
voorwaardelijk bereid te zijn om zijn
programmatie volledig af te stemmen op

(foto Hendrik Delagrange)
de promotie van de 'kwaliteitsfilm'. Dat
kan men hem weliswaar moeilijk kwa-
lijk nemen: hij blijft in de eerste plaats
een kommercieel denkend (niet-gesubsi-
dieerd) bioskoop uitbater. Maar zijn iet-
wat halfslachtige houding in deze zaak
kan toch voor problemen zorgen. Een
tijdje geleden heeft Studio bijvoorbeeld,
ondanks eerdere afspraken, de program-
matie van de Filmmonumenten (een
samenwerking van Daf en Hesling)
gereduceerd tot slechts enkele voorstel-
lingen per week. Het is ook opvallend
dat de Wilder-films niet dezelfde behan-
deling krijgen als de elke andere film van
Studio Filmteaters: ze worden niet
opgenomen in het Studio-boekje waar
alle 'gewone' films wél een korte bespre-
king krijgen.
Misschien is het dan toch weer tijd dat

Hesling, het Stuc en Daf de handen in
mekaar slaan om hun oude gemeen-
schappelijke droom te realiseren: een

filmhuis oprichten in Leuven. Hesling
ziet zo'n filmhuis als een noodzakelijke
komponent in het kultuuraanbod van de
KUL. Hij pleit voor een filmteater dat
nauw gelieerd zou zijn aan de universi-
teit. In de eerste plaats lijkt het Stuc aan
dat profiel te voldoen, maar ook het Stuc
kampt met plaatsproblemen. Alhoewel
de filmprojektor in de Van Evenstraat

~ vorig nog jaar vernieuwd werd, is het
Stuc nog altijd geen ideale bioskoopzaal.
De zaal heeft een toneelpodium en is
bovendien vrij klein. Dirk Dewit van het
Stuc ijvert dan ook al lang voor een
geschikte ruimte: een filmhuis.

Beeldkultuûr .
Toch lijken Hesling, Dewit en Daf

nog een poosje te moeten wachten op
een filmhuis. Hun grootste probleem is
misschien nog wel dat de kulturele en
intellektuele 'elite' nog lang niet over-
tuigd is van de kulturele waarde van
beeld kultuur. Hesling pleit voor een
relativistische aanpak. "Artistieke kwali-
teit is altijd impliciet verbonden geweest
met het literaire", stelt Hesling. "Maar er
is niets in beelden dat ze in se ongeschikt
maakt om kwaliteit af te leveren. Ik zal
een aantal mensen op de tenen trappen
door dit te beweren, maar het is
eenvoudigweg onzin om te zeggen dat de
kwaliteiten van literaire werken in zich-
zelf aanwezig zijn. Kwaliteit drukt zich
alleen maar uit in de verhouding tussen
het werk en de mensen die daar kennis
van nemen." Het blijft vooralsnog een
open vraag of er aan de KUL ook al een
bereidheid bestaat om film als een
waardevolle vorm van kultuur te be-
schouwen. Dat zou een eerste stap zijn
naar de oprichting van een universitair
filmhuis.
Er zijn in ieder geval al - schaarse -

tekens van een veranderende mentaliteit.
Misschien is er een evolutie aan de gang
waarbij film uit het verdomhoekje van
het entertainment kan worden gehaald.
Een eerste aanduiding daarvan kan zijn
dat Kultuurkommissie de Wilder-retro-
spektieve heeft gesteund. Het is echter
helemaal niet duidelijk of de Kultuur-
kommissie dergelijke projekten ook in
de toekomst konsekwent zal blijven
subsidiëren. Een vrij cynische aandui-
ding van het tegendeel kan je zien in het
feit dat het enige Kultuurkommissie-lid
dat aanwezig was op de première van
Wilder, Hesling zelf was.

Jan Bosteels
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ZOEKERTJES • Life may be a piece of shit, Tina, but you
make it a lot nicer! En wanneer komen die
studio's nu vrij? Hessofiel.
• Wie de zoekertjes niet leest, krijgt 10 blz.
straf (cfr. Kriston.
• Deze week: gratis. overrijpe bananen bij
Bart. Die neue Aufklärung.
• Veel sterkte in deze moeilijke tijden, AI-
brecht. Probeer deze week eens de Portu-
gese walletjes! Partners in booze holle en
Sjelle.
• D.N.A. is nog voordeliger. D.N.B.
• Help! Een Russische vriendin stuurt me
onleesbare brieven! Dringend gezocht: een
integer persoon die me wil helpen die brieven
te vertalen tegen een overeen te komen
vergoeding. Peter, Leopold(l)str. 23.
• Jongeman, werkend, zoekt kamer in ge-
meenschapshuis te Leuven of omgeving.
03/449.97.20 of 016/28.32.42.

• Middeleeuwsche kabbalist, Abulafia, ver-
werkt aller hand- ende proefschriften tot
juweeltjes hedendaagser drukkunsten. Tien-
sestr. 177. ..t" 29.22.77. (van 10 tot 12 en van
13.30 tot 17 u.)
• Oxfam Wereldwinkel Leuven, Tiensestraat
140 zoekt iemand die regelmatig met de auto
Leuven-Antwerpen doet om pakjes mee te
brengen uit Antwerpen. Vragen naar Marc of
na 21 u.·~ 22.93.51.
• Zoekertje van levensbelang: ik ben de zin
van het leven kwijt nadat ik 'I deurtje van de
koo: op een kier heb laten staan. Wie helpt
zoeken?
• Wilde Heleen, je blijft eraf!
• Let oplik gokte twee jaar. Vick.

• Hela, Gwido, konijnen houden toch niet van
vossen?
• 1e kan Aa: aan de beproeving van vorige
week zit toch niks vast. Dus niet getreurd, je
hebt nog máánden de tijd om je door dat pak
heen te worstelen. Trouwens: cras moriemus,
hodie libamus! Een afvallige.
• Saddamned!
• Kan er hier in Leuven iemand cd's kopie-
ren? Het bestaat, maar weinigen beschikken
over de mogelijkheid. Antwoord via dit blad!
Greetinx, DJ Fixx.
• Leeuw uit centrale Noorden wenst niet
gestoord te worden bij eventuele knuffel-
partijen tussen weegschaaltjes, weegscha-
len, stieren en kreeften ...
• Astrid, met Duracell-ballerijen gaat uw
konijntje vijf maal langer mee!
• Doe gerust met die dame, BB, waarvoor
heb je ze anders. Doch bedenk wel dat ik met
een simpel pionnetje ook al een ijzersterke zet
haal: d7 -d5. Bok.
• Cd-speler gezocht voor een spotprijsje
(mag defekt zijn!) Liefst in de omgeving van
Leuven. T25.74.94 (vragen naar Johan).
• Studentenkamer te huur voor de periode
28 jan tot 22 feb. Ridderstraat 75, Leuven.
20.51.49

• Derrick, de beste remedie tegen eenzaam-
heid: ontmoet mij, spanning verzekerd. De
rest moet je zelf maar ontdekken tijdens onze
ontmoeting. Antwoord in Veto, een eenzaam
meisje.
• G. uit B. is een seksmaniakske! Afspraak
vanavond om 23 u. in de fak.
• Verloren op 20-1 : zwart-groene BenelIon
portefeuille. Indien gevonden: gelieve terug te
bezorgen aan Martelarenlaan 271 of tel.
03 886.73.10. Beloning voor de vinder.
• Dringend singles qezocht! pop, rock, kar-
naval, ambiance. Denk jij me t&' kunnen
helpen (of wil je ekstra drinkgeld?), neem dan
kontakt op met: Stefan Miermans, Coutereel-
stro2a bus9, Leuven of via Johan 1i:25.74.94
• Carl, simpele ziel, ik heb zelfs tijd om de
groetjes terug te doen, maar ik doe het niet.
Heleen.
• Karen Verhaegen, wanneer kom je eens
pannekoeken eten in Regastraat48?
• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling, enz. Vertalingen. inbinden. laserprinter.
Kris Rosselle, Naamsestwg 130,3001 Hever-
lee. ~20.70.77.
• Brussels by night, aan Eddy Borremans
"Wat is, kan niet meer komen. En dat zou toch
wel spijtig zijn."
• Hallo Mark, ik ben terug in België. Mariette
Chalet.
• Zeer dringend! Jongenskot zoekt sponsors
voor een feestje.

• Hei Wil ma, na efkes serieus hé. Hoe zit da
na, eh, met die 2 kriekskes? 't ls mor da ge 't
nie za vergeten ... En geen foefkes deze keer!
T&F
• Gwido Lapino zoekt pruim om samen als
paasdiner op schotel te liggen.
• Homo- en lesbiennecentrum De Roze
Drempel onthaalt maandag en donderdag
van 20 tot 23 u. Amerikalaan 3 (JAC) tel:
22.85.82. Kafee elke woensdag van 21 - 1 u.
Craenendonck 27 (zijstr. vismarkt)
• Voor al uw typwerk en tesissen, snel en
verzorgd, T 02/767.94.05. Proefdruk moge-
lijk. Ik haal en breng uw werk terug. Tabellen
geen probleem.
• Wie nog een kamer zoekt in Brussel, kan
eens komen kijken in de Bocqstraat 8, 1160
Br. (vlakbij metro en VUB) of 02/687.56.66.
• Typen van alle teksten & vertalingen nl.-
Engels-Spaans T 23.54.76.
• Kamer te huur in gemeenschapshuis;
3500 fr. K. Van Lotharingenstr. 17. Kom eens
langs.
• Dringend! Jongenskot zoekt leuk meisjes-
kot voor 'verbroederingsavond' . Wij zorgen
voor 't feestje. Zich melden: Tervuursestraat
81. Probeer maar een bel of schrijf een
briefje.
• Kristine, tijdens tweeënveertig afmattende
kilometers zag ik je voor het eerst, Coens'
monsterachtig dekreet maakte twee, Doe-
runqhe drie. Liefste, wanneer komt vier? Of'
verloren zoon.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtinstallaties
voor fuiven en TO's

BARCOVISION: 5000 fr .. ~,~

I~--------------

• Nicolaas Vermande I, volgens mij ben jij de
slechtste disk-jockey in de Shrink. Zou je niet
beter advokaat je spelen voor de rest van je
leven? Dieu en Heinrich doen lekker mee.
WP.
• Eenzaam meisje denkt dat eenzame jon-
gen beter eenzaam zou blijven dan met haar
kennis te maken. G. Riezel.
• Wie zijn seminariewerkje of tesis ingetikt
heeft in MS Word of WordPerfect kan het bij
ons, op laserprinter, laten uitprinten. Alfaset cv,
's Meiersstraat 5, 1e verd., tussen 13.00 en
18.30 u, ~ 22.04.66. Lage prijzen.
• Hé Heleen, ik doe mee! Vick. Nu zijn we al
met drie! Sabrine. Mogen jongens ook mee
doen? Jan.
• Ge moet mijn zoekertjes niet serieus nemen,
hoor. ('I leven is toch ook niet serieus ?).
• Gevonden: groene damesfiets vóór Rejean
(do 24-1). Had zich vastgeklonken aan mijn
groene herenfiets. Got the message ? af te
halen Blijde Inkomststraat 143 vóór de deur.
Maak hem zelf maar los. Geen dank. Vol-
gende keer zijn we niet meer zo mild.
• t t.t t.t t-studenten zoeken bananenbier
voor Studenten Tegen Racisme. Kontakteer
Wereldwinkel voor kommercialisatie.
• Oxfam-wereldwinkel Leuven in de Tiense-
straat 140 (naast de Acco) kan nog altijd
vrijwilligers gebruiken om de winkel open te
houden. Loop eens binnen.
• Te koop: Platenspeler Dua11225. Perfekte
staat, nieuw model. Prijs OTK. Na 18 u: Jos
_20.11.10
• 'k voel me zo gelukkig in de eerste
sneeuw.
• Witte raven vliegen hoog ... en ver.
• Bloempotten niet.
• Barbara, sorry voor je voortuintje. E.T. groet
u vanuit F.
• Vanaf heden kaartenverkoop voor aktivitei-
ten van Student Aid. Klemkunstavond met
Bram Vermeulen en Willem Vermandere.
Brasll Troptcal avond.
• Maandag was ze begeurlijker dan ooit.
• Student Aid zoekt nog steeds helpende
handen. Melden in ons lokaal Sint Michiel-
slraal6.
• GDW-roddel: Ik zeg dat ze zeggen dat ik
moet zeggen dat Ik niet mag zeggen wat ze
zeggen, maar zeg, eigenlijk mocht Ik dat niet
zeggen, dus zeg het niet door, hé!
• Brazilianen zoektocht. Gelieve u te richten
tot Student Aid.
• Wie Student Aid zoekt, volge de pijlen vanaf
het Hogeschoolplein.
• PatJe! KODOD.

tel. 016/201.301
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• Babsie-wabsie, drie smoezen-zoenen van
al je Sanne-fannekes. Happy birthday. van-
wege de fanclub-vzw. Kef-kef.
• Belangrijk! Na een eksakte kalkulatie kan ik
de attente studenten bevolking meedelen dat
op 5 februan om 6 uur 13 minuten 20
sekonden des morgens het nog eksakt (ek-
sakt!) 10.000.000 sekonden duurt voor het
zaterdag 1 juni is. Dank voor uw aandacht.
(BB).
• Aan alle geflesten op de partieels: Geen
paniek! Er is nog hoop, zeggen ze. (Maar
geloof nooit wat 'ze' zeggen.) (BB)
• De 2e stukaccerdju-reunie op do. 31·1
vanaf 20 u. in 'De Appel' (gratis aperitief;
etentje; kantus + rolling) enlof op vr. 1-2 om 11
u. in 'De Verbeelding' (brunch; rondleiding).
Info bij Jurgen Elebaut en Georges Vermaut.
• Katrienebientje, als je ze alle 8 vindt, krijg Je
een Snickers of een Aruba.
• Taalkaarten bij kursus van prof Goossens
te verkrijgen bij Leen Watzeeis, Van Dalekol-
lege, kamer 00.50 of tel. 0161 28.43.90.
• Aan alle "mannen", de ultieme vraag: wat
zoeken jullie nu eigenlijk In een vrouw? U
vraagt, wij draaien. De vibratoortjes.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70.,.~

TekstvervverkËng
Laserprinting * Lay-out

Dactylografie
Boeken, tijdschriften,
cursussen, thesissen, ...

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

.,
T. & K. Van Nooten-Dehaes .~

Wi1selsesteenweg 54 ~
3020 Herent i
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22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Irma La Douce, in Studio
I, toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet. EKONOMIKA f!J Woend03Oen31/1 om 20.00 u: Revue,

in Auditorium Minnepoort.

EOOS f!J Ma 28fl om 21.00 u: Aedak1ievergadering in perma-
nentie. f!J Di 29/1 om 21.30 u: Vergadering Japan-reis, in permanentie
f!J Wo 30/1 om 20.00 u: Zwemmen, bijeenkomst aan het MSI.

GERMANIA f!J Ma 28/1 om 20.00 u: 10 voor taal, in MSI,
00.28. f!J Di 29fl om 10.00 u: Brunch eerste kan, in Fait Om 14.00 u:
Videonamiddag, in Fak. Om 21.00 u: Kreatieve avond, in Permanentie
f!J Wo 30/1 : Sixties- TD, in Lido. Om 10.00 u: Brunch tweede kan, in Fak.
Om 14.00 u: Literaire Namiddag, in L&W achtste verd. f!J Do 3'tfl om
10 u; Brunch eerste lic, in Fak. Om 14.00 u: Historische Germania
Namiddag, in Fak. Om 21.00 u: Jaren 30 Goktail-avond, in Fak. f!J Vr 1/2
om 10.00 u; Brunch tweede lic, in Fak.

HISTORIA f!J Ma 28/1 om 20.00 u: Videoavond, in Perma-
nentie. f!J Di 29/1 om 20.00 u: Presidiumvergadering, in Permanentie.
Om 22.00 u: Post-Partieels TD, in Albatros. f!J Do 31/1 om 22.00 u:
Danskursus, in Arenberginstituut

KLiO f!J Di 29/1 om 22.00 u: Post-Partieels TD van de Klitorische
kring, in Albatros. f!J Wo 30/1 om 20.00 u: Presidiumvergadering, in 's
Meiersstraat 5.

LBK f!J Wo 30/1 om 20.00 u: Western-Party, in Gnorgl. f!J Do 31/1
om 22.00 u: LBK-TD, in Thier.

ME DI KA f!J Wo 30/1 : Debat: Geneeskunde en ontwikkelings-
samenwerking, in Aud. AG.

POLITI KA f!J Ma 28fl: Zaalvoetbaltornooi, in TC De Mol.
"Specials night": speciale muziek, speciale bierprijzen. f!J Wo 30/1.
"Jeugdsentiment": beleef uw tienerjaren opnieuw. f!J Vr 1/2: Zaalvoet-
baltornooi, in TC De Mol.

PSYCHOLOGISCHE KRING f!J Di29~1 om
19.00 u: Tappersvergadering voor alle kandidaat-tappers, in Shrink.1!l
Do 31/1 om 21.00 u; Beestige avond, in Shrink, toeg. gratis.

ROMANIA f!J Ma 28/1 om 21.00 u: PP-Fuif'Lips & Fingers',
in Eagles. •

VRG f!J Ma 28/1 om 20.00 u: Showavond MT10. f!J Di 29/1 om
8.30 u; Brouwerijbezoek. Om 21.00 u: Optredens van 'The Scene',
voorprogramma Fats Garden (WK: Campus, VRG-sekr.), in Udo, toeg.
200/250. f!J Wo 3OfOl om 16.00 u: Jeneverdammen, in HOR. Om
16.00 u: Film Flatliners, in Studio. Om 16.00 u: Vatenjachl f!J Do 31 1
om 12.00 u: Lunch, in De Nieuwe Valk. Om 14.00 u: Schaatsen In
Haasrode. Om 22.00 u: Fuif (Busdienst !), in Zaal Corso, Diestsestr., toeg
50/70. f!J Tentoons!. werken van eigen studenten (Hall Nieuwe Valk).

VTK I!l Di 29/1 : Externe TK-Raad

WI NA f!J Wo 30fl om 22.00 u: Winabar + optreden, in RC bar

WETENSCHAPPEN f!J Di 29/1 om 22.00 u: Night of
Science, met optreden van Black Velvet, In zaal Ttuer,

DONDERDAG
20.00 u FILM Migranten: Hel valse paradijs? Film "Abschied vom falscher

Paradies", Over de problemen van migrantenvrouwen In Duitsland, me
aansluitend een gesprek met o.m. Belgische migrantenvrouwen, in Aud
Vesalius 00.17, toeg. 80 100, org. Jong Socialisten KU Leuven.

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: The Front Page, in Studio
1, toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

20.00 u KONCERT De laatstejaarsstudenten van de konservatonumatdelinq
l.emmensmstituut verzorgen dit optreden met o.a. orgel, piano, zang, cello,
in Koncertzaal Lemmensinst., Herestraat53, toeg. 150/200, org. temrnens-
mst.

20.00 u KONCERT Donovan, in Stadsschouwburg, toeg. 200-500, org. C.C.
Leuven.

20.00 u VERGADERING Antr-Oorloqskornitee, in Stuc.
20.30 u KONCERT Pete Morton, Roger Wilson & Simon Edwards, heden-

daagse folk-muziek, was te zien op Dranouter-festival '89, in 't Kersouwke,
Naamsestraat 15-17, org. Folk-Podium.

20.30 u TEATER 'Twelfth night', een komedie van William Shakespeare, in 't
Stuc, toeg. 220/300.

22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: The Private Life of
Sherlock Holmes, in Studio l,toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kornmurukatie-
wet.

door An Vandermaesen

MAANDAG
18.30 u PROTESTAKTIE SOCiale Raad zal het voorstel van het stadsbestuur

over de verdubbeling van de studentenkamertaks aanvechten, in het
stadstuns, org. Sociale Raad.

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Stal ag 17, in Studio 1,
toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommumikatiewet.

20.00 u REVUE, 10 stadsschouwburg, org. Farmacie.
22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: One, Two, Three, in

Studro 1, toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommumikatiewet.

DINSDAG
14.00 u LEZING Dr. Serge Gruzinski houdt een lezing over 'Images et

Imaginaire au Mexrque (XVle-XVllle siéclesj', 10 MSI (aula 01.12), org.
Afdeling Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, L&W.

18.00 u KONCERT Beiaardbespeling door Luc Rombouts, in Centrale
Uruverstteitsbibhotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21.

18.00 u LEZING rond 'Bedrijfskultuur en Kultuurbedrijf', door Piet Jaspaert,
afdelingshoofd Kredietbank Brussel, in MSI (lokaal 02.28). org. L&W

20.00 u DEBAT Europa: Wat hebben we eraan? Diskussie met Europarle-
mentslid Lode Van Outnve en BRT Journalist Steven Dierckx, in Vlamin-
genstraat 83, lokaal 01.04, toeg. gratis, org. Jong Socialisten KULeuven.

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Sunset Boulevard, in
Studio 1, toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

20.00 u TEATER 'Rosalie Niemand', door Mechels Miniatuur Teater, in
stadsschouwburg, org. CC Leuven.

20.00 u VOORDRACHT over 'Kennismaking met het oude Egypte, 111:
Inleiding tot de kunstgeschiedenis', door F. Raekelboom, In MSI, toeg.
90 120/170, org. Egyptologica Vlaanderen vzw.

20.30 u TEATER 'Measure for measure', een komedie van William Shakes-
peare, 10 'I Stuc, toeg. 220 300.

22.00 u FILM In reeks Billy Wilder retrospektreve: Some Like It Hot. in Studio 1,
toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

VRIJDAG
20.30 u TEATER 'Twelfth night', een komedie van William Shakespeare, in 't

Stuc, toeg. 220 300.
22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: Love in the Afternoon, In

StudiO I,toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.
22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrspektieve: Fedora, in Studio I, toeg.

125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

ZATERDAG
14.00 u KONFERENTIE met Lieven Soete (auteur van het boek 'Het

Sovjet- DUitse niet-aanvalspakt'), over het ontstaan van het fascisme, in De
Pit, Plemstr, 108, Heverlee, org. Rode Jeugd i.s.rn, vzw Jongerenaanbod.

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospekneve: Double Indemnity, In
Studio I, toeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospektieve: The Lost Weekend, in
Studro 1, loeg. 125. org. Stuc, Daf, Dep. Kommunlkaliewet.

WOENDAG ZONDAG
1300 u KONCERT Mozartprogramma voor plano door André De Groote. 10 de

Kapel van het lnsh Franciscan College. Darruaanplem 8. toeg. gratis, org.
Kultuurkommissie.

20.00 u FILM Belle de Jour. een film van LUIS Bunuel [Franknjk 1967). van
woensdag t m dinsdag 5 2 telkens 20.00 u In t Stucroke, toeg. 100 125.
org.DAF.

2000 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospeklieve Sabnl'd .n Stud.o 1 toeg
125, org. Stuc, Daf. Dep. Kornmurmkatrewet

20.00 u FILM 'Schaqes , een folm van Ruud Van Hemben .< <:;84 ,n Vlaams
FIlmmuseum en -arcruel

20.00 u KONFERENTIE Noord-Zuid-deöat, met als spreker W y )p C;lercq
(MIOlster van Staat). Ber hane Ghebray (Secretans-Gerera s van de
ACP·Groep). Ivan Szasz .Arnbassadeur van Honqarqe Pete,. Pooley
(Adjunkt Oire], In Kleine Aula. loeg gratis. org Europaknng

20.30 u TEATER 'Measure for measure een komedie van William Shakes-
peare, In I Stuc, loeg 220 300

20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder reuospekneve: Nmotchka, In Studio 1,
loeg. 125, org. Stuc, Daf, Dep. Kommunikatiewet.

22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder reuospekneve: Buddy, Buddy, In Stuoio
1, toeg 125. org. Stuc. Daf. Dep. Komrnurukanewet.

MAANDAG
20.00 u FILM In de reeks Billy Wilder reuospekueve wuness for the

Prosecullon. In Stuoio 1 loeg 125, org. Stuc, Daf. Dep. Kommunikatiewet
2000 u KONCERT Het Nieuw Belgisch Kamerorkest o.l.v Jan Caeyers en

rn.m.v sousten Anne en Walter Boeykens (klannet) brengt muziek van F
Mendelssohn. FA Holfrnerster, L. Beelhoven, 10 Aula Pieter De Somer. loeg.
250·550. org Nieuw Belgisch Kamerorkest

20.00 u REVUE Revue van LBK, In Stadsschouwburg.
22.00 u FILM In de reeks Billy Wilder retrospekueve: The Apartment. In Sludio

1. toeg. 125, org. Stuc, DAF, Dep. Kommunikatiewet L.. ~ _'

ZIEKENHUISWETENSCHAPPEN I!l Wo
30/1 om 20.00 u: Aperinelkoncert, in Onderwijs en navorsing (GasthuIs-
berg).



Belgische ontwikkelingsbeleid. Hij vraagt om,
zoals Nederland, duidelijk aandacht te besteden
aan de informele ekonomie. Dat de pogingen
van de Nederlandse ontwikkelingsbank niet
onverdeeld suksesvol zijn, doet blijkbaar niet
terzake.

Bert Peeters (Wereldwijd en Noord Zuid
Cahiers) wees tijdens het symposium op de taak
van de universiteiten om de Derde Wereld-
problematiek vanuit akademische hoek te
blijven belichten. Hij uitte ook zijn bezorgdheid
om een afname van de akademische interesse
voor de problematiek. Peeters pleit ervoor dat
de akademische wereld signalen zou uitzenden
naar de beleidsmensen. Zijn strategie verschilt
wat dat betreft van massale mobilisatiepogin-
gen die het Nationaal Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking (NCOS) onderneemt met
zijn jaarlijkse 11.ll.ll-kampagne om de be-
leidsmensen onrechtstreeks tot een meer verant-
woord ontwikkelingsbeleid te bewegen.

Informele ekonomie als overlevingsstrategie

Zwartwerk en korruptie:
motor van de Derde Wereld

Ook wat het sparen betreft zijn informele
initiatieven de vaak noodzakelijke schakel
tussen de officiële bank en de spaarcenten die
bijvoorbeeld een landbouwer na het verkopen
van een betere Oogst voor een jaartje of langer
opzij wil of kan houden. "Het is met name de
relatieve afwezigheid en/of het gebrekkige
funktioneren van het formele financiële bestel
die goeddeels het sukses van het informele
systeem kunnen verklaren."(deel 2, p.2) De
informele sektor speelt dus een belangrijke rol
voor de gehele ekonomie.

Toch is het duidelijk dat de informele sektor
ook zijn nadelen kent. Door een gebrek aan
kontrole zijn wantoestanden, ook buiten de
financiële sektor, zoals kinderarbeid in de
tekstielnijverheid, schering en inslag. Hoewel de
informele ekonomie uit noodzaak is ingegeven
zouden de lokale overheden moeten ingrijpen
om een verantwoord ontwikkelingsbeleid uit te
werken. Dat sparen en lenen bijvoorbeeld
anders kan, blijkt in een land als Thailand waar
de transfer van kapitaal van het platteland naar
de st~elijke regio's wordt tegengegaan door
een verplichte herinvestering van 60% van de
gespaarde bedragen op het platteland. Zulke
maatregelen kunnen wel alleen in de formele

De informele sektor werd twintig Zo ~n zij ev~l~e~en na~r een volwaardi~e
jaar geleden voorgesteld als een ekonomische a~tlVltel~ m~t.mkomens~ekerheld,
belangrijke mogelijkheid voor en wordt de eksploitatie ~an de informele

d I d it d D d W Id it h sektor ongedaan gemaakt. Dit geldt des te meere an en UI e er e ere om UI et
ekonomische slop te raken. Na evenveel
jaar onderzoek naar deze soms zeer
verscheiden schaduwekonomie, onder-
neemt men nu eindelijk serieuze pogin-
gen om hieraan aandacht te besteden in
het ontwikkelingsbeleid. Noord Zuid
Cahiers (vroeger: TOS, Tijdschrift voor
Ontwikkelingssamenwerking) besteedt 2
temanummers aan deze problematiek, en
organiseerde in samenwerking met het
Kollege voor ontwikkelingslanden (Ruca)
een symposium om enkele duidelijke
beleidslijnen te formuleren.

als men bedenkt dat volgens schattingen soms
meer dan 50% van de bevolking van informele
aktiviteiten leeft. Begeleiding en bescherming
doen geen afbreuk aan de groeimogelijkheden
die de kleinschalige initiatieven voor de gehele
ekonomische ontwikkeling bieden.

Dat de Noord Zuid Cahiers ook korruptie
beschouwen als een onderdeel van de informele Gortig
sektor doet wel enkele vragen rijzen. Nochtans
is er wat de 'klein korruptie' betreft duidelijk
een raakpunt omdat het vaak een noodzakelijke
strategie is om als onderbetaalde lagere ambte-
naar te overleven.

Ook artisanale arbeid valt zeker binnen al
wat de informele sektor behelst, omdat die
ontsnapt aan de kontrole van de lokale
overheden. Om wildgroei te voorkomen werd

Die 'informele sektor' is overigens nog steeds in het verleden vaak repressief opgetreden tegen
niet nauwkeurig gedefinieerd. Strikt genomen die artisanale arbeid. Dat geldt ongetwijfeld
ressorteert hieronder alles wat ontsnapt aan ook voor de straatventerij, maar in mindere
officiële kontrole of alle ekonomische aktivitei- mate voor het getolereerde artisanaat of voor
ten die niet opgenomen worden in het BNP. Zo huisarbeid. Die aktiviteiten moeten het hebben
behoren hiertoe niet alleen getolereerde 'zwarte' van openheid om afzet van de geproduceerde
produktie, maar ook prostitutie en drughandel.
De informele sektor wordt ook getypeerd door
een gebrek aan of totale afwezigheid van
inkomenszekerheid of rechtszekerheid, en door
het feit dat deze ekonomische aktiviteiten
worden aangegaan uit trieste noodzaak, als
overlevingsstrategie.

De twee temanummers van Noord Zuid
Cahiers trachten verscheidene aspekten van deze
aktiviteiten toe te lichten. Het eerste nummer
brengt enkele case-studies die vanuit ekono-
misch en antropologisch oogpunt benaderd
worden. Die laatste handelen. over kinder-
arbeid, de plaats van de vrouwen over de
verwachtingen die ouders koesteren voor hur
kinderen. Het tweede nummer behandelt voor-
namelijk financiële kwesties.

De Noord Zuid Cahiers zijn toch een goede
bijdrage tot een meer verantwoord beleid
omdat zij in temanummers pogen specifieke
problemen grondig toe te lichten. Ze verschillen
sterk van het populaire Wereldwijd, Maand-
blad over evangelisatie en ontwikkeling, dat
tracht de dagelijkse realiteit van de Derde
Wereld naar een zo ruim mogelijk publiek te
brengen. Het doelpubliek ligt nu eenmaal
elders. Noord Zuid Cahiers richt zich tot de
geïnteresseerden uit de ontwikkelingssektor,
beleidsmensen en mensen die zich op weten-
schappelijke basis in de problematiek willen
verdiepen.

De komplekse en heterogene problemen en

Cahiers
In de twee temanummers van Noord Zuid

Cahiers brengen tien auteurs hun bevindingen
over de informele ekonomie vanuit hun eigen
onderzoeksgebied. Ieder van hen formuleert
afzonderlijk enkele beleidsopties. Hierbij is de "
keuze van een welbepaalde visie op de plaats
van de informele sektor in de gehele ekonomi-
sche aktiviteit bepalend voor het beleid waar-
voor men opteert. Een dualistische visie ziel
formele en informele sektor als twee gescheiden
entiteiten. Een strukturalistische visie ziet infor-
mele en formele sektor als een kontinuüm
waarbinnen de informele sektor een marginale
funktie vervult of ten dienste staat van de
formele ekonomie: "In de 'eksploitatie' benade-
ring vertoont de informele sektor een groei-
potentieel, maar een groot gedeelte van de
goedkope produktie komt ten goede aan de
formele sektor terwijl de informele sektor
afhankelijk is van dure inkoopmarkten in de
formele sektor." (deel I, p.7)

Omdat de informele sektor juist "ekonorni-
sche groei, vitaliteit en een bron voor nieuwe
ontwikkelingsstrategie" (deel I, p.24) betekent,
lijken de meeste bijdragen aan de Noord Zuid
Cahiers te opteren voor een instandhouden van
de informele sektor zoals die nu bestaat, en
sluiten zij de ogen voor het sociaal probleem:
..Aan de ene zijde van de sociaal-ekonornische
evolutie in het Zuiden stimuleert de informele
sektor het verrijkingsproces van de 'better-off'
en de Z.g. 'elite', aan de andere kant levert de
informele sektor overlevingsmechanismen aan
de armen." (deel I, p.35)

Uit sociologisch en antropologisch onder-
zoek blijkt echter duidelijk dat de overgang van
informele sektor naar formele sektor sterk
geremd wordt door kulturele en sociale fakto-
ren. Dit betekent dat het noodzakelijk is om
beide sektoren meer op elkaar af te stemmen.
zodat de lagere klassen meer kans krijgen op
maatschappelijke emancipatie. Het gaat im-
mers niet op het initiatief uit de informele sektor
te blijven uitbuiten en te laten opdraaien voor
een groeiende vraag naar tewerkstelling en
goedkope basisprodukten of diensten. De infor-
mele ekonomie moet ondanks haar kleinschalig
karakter toch recht krijgen op een volwaardige
begeleiding en bescherming vanwege de over-
heid.
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Vanuit de basis worden initiatieven opgestart in een sfeer
ontwikkelingsbanken.

< """

van solidariteit Die doen het vaah beter dan inspanningen van grote

mogelijkheden van de informele sektor krijgen
de aandacht in twee opeenvolgende nummers.
Het geheel heeft iets weg van een allegaartje,
maar een tijdschrift kan ook moeilijk een
diepgaand wetenschappelijk overzicht aanbie-
den. De rwee nummers zijn eerder bedoeld als
multidisciplinaire kennismaking met een wel-
bepaalde problematiek.

Als signaal naar beleidsmensen zijn de
temanummers echter vaak niet zo eenduidig.
Elk auteur komt met zijn eigen beleidsopties
naar voor, vaak mee gedragen door de eigen
achtergrond (antropologie, financiële wereld,
technische ondersteuning of beleidsmaker).
Ook al houden de verschillende auteurs in deze
temanummers rekening met de problematiek in
al zijn facetten, toch ontbreekt een uitgesproken
geïntegreerde visie. Het symposium was daarom
ook bedoeld om een paar beleidslijnen te
lormuieren. maar slaagde er niet echt in. Dit
werd een beetje verontschuldigend toegeschre-
ven aan de heterogeniteit van de informele
sektor, maar hiermee wordt het uiteindelijke
beleid overgelaten aan de beleidsmakers. Het
Cahier gaat dan juist voorbij aan zijn beoogde
signaalfunktic.

goederen mogelijk te maken. Artisanaat wordt
eerder gekenmerkt door kleinschaligheid en, zo
blijkt uit onderzoek, gebrekkige interesse voor
produktiviteit of planning. Vaak volgt dit uit het
karakter van de overlevingsstrategie. Die is erop
gericht direkte noden te lenigen door het
verwerven van gelijk welke inkomsten, zonder
de tijd of inzichten te hebben om aan de minste
vorm van management te doen.

sektor en zijn pas efficiënt als de financiële
sektor ruim toegankelijk wordt gemaakt.

Daartoe moeten dan weer specifieke maat-
regelen getroffen worden die vaak ten nadele
van de informele financiële sektor uitdraaien,
maar die wel een verantwoord ontwikkelings-
beleid mogelijk kunnen maken. De laatste jaren
ontstaan ook tussenvormen die lenen en sparen,
zelf al gaat het om kleine bedragen, wel ruim
toegankelijk maken. Het is vrij opvallend dat
initiatieven die vanuit de basis gegroeid zijn en
op solidariteit gebaseerd zijn, het een stuk beter
doen dan de goed bedoelde inspanningen van
grote ontwikkelingsbanken.

Geld
Door dat totaal gebrek aan management in

de informele sektor is ook de bankwereld
terughoudend om geld aan kleine initiatieven te
lenen. Vaker echter wordt de gebrekkige
kredietverlening toegeschreven aan de afwezig-
heid van bankfilialen. Paradoksaal genoeg
wordt die aktiviteit in de meeste Derde
Wereldlanden opgevangen door initiatieven uit
de informele sektor. Dat leidt soms tot wantoe-
standen zoals woekerrentes of lijfeigenschap.
Zo stapelen de financiële problemen zich op,
zodat een planning van aktiviteiten totaal
onmogelijk wordt. Dat weerspiegelt zich in het
feit dat uiteindelijk zelden schulden worden
aangegaan om aan produktieve doeleinden te
beantwoorden, maar veeleer om direkte noden
te lenigen. Uit dat ongekontroleerd lenen blijkt
dat de informele sektor niet voorziet in een
verantwoord (en begeleid) kleinschalig investe-
ringsbeleid.

Beleid
De overheid treft in sommige Derde Wereld-

landen al duidelijk maatregelen om de infor-
mele ekonomie te organiseren en te stimuleren.
aast een toegenomen tolerantie ten aanzien

van informele aktiviteiten worden soms bege-
leidende maatregelen getroffen. Soms grijpt
men in in de prijsvorming, zodat de prijzen de
produktiekosten dekken. Het initiatief van de
producenten wordt dan beschermd en kan op
termijn in reële behoeften voorzien. Ook in het
ontwikkelingsbeleid van de landen uit het
oorden is een duidelijke mentaliteitsverande-

ring merkbaar. De bijdrage van een medewer-
ker van de Nederlandse ontwikkelingsbank aan
de Cahiers is een duidelijk signaal naar het

Freddy De Preter

De informele ekonomie en de Derde Wereld (2
delen. 120fr /deel), Wereldwijd. Derde Wereld-
Informatiecentrum, A rthur Coemaerelei 69,
20/8 Antwerpen. ... 03/2/6.29.35.


