
derwijsdeskundige. Op het einde van de
jaren zeventig wilde hij zelfs even
goeverneur van West-Vlaanderen wor-
den. Later werd hij minister van ontwik-
kelingssamenwerking, iets waarvoor hij
zich wél interesseerde. In '81 tipte
iedereen op Frank Swaelen als minister
van onderwijs, niet op Daniël Coens.
Swaelen werd echter CVP-voorzitter;.
zodat Daniël Coens werd 'aangeduid',
een beetje bij gebrek aan beter. Niemand
vermoedde dat 'onderwijs' en 'Coens'
synoniemen zouden worden voor de
volgende tien jaar.
In zijn autobiografie vermeldt Coens

zijn twee voornaamste- principes: "Ik
blijf in eerste instantie socioloog: ik
tracht vanuit het wetenschappelijk aan-
pakken van de problemen, maatschap-
pelijk iets te doen dat de moeite waard
is" en "voor ons komt het er dus op aan
onze kristelijke en sociale bewogenheid
te kombineren met een zakelijke en
nuchtere aanpak, droom en werkelijk-
heid op elkaar te betrekken" (p.S9).
Zeker bij die eerste vooropstelling kan
men zich afvragen of Coens die ambitie
ooit heeft kunnen benaderen. In de
praktijk is het voor ieder minister
immers onmogelijk om wetenschappe-
lijke adviezen strikt te volgen. In een
land waar het kompromis een essentieel
bestanddeel is van de politieke kultuur,
wordt ieder beleid getekend door een
fors pragmatisme. Ook Coens maakte
hierop nooit een uitzondering.
Integendeel zelfs: regelmatig werden

wetenschappelijke adviezen straal gene-
geerd. We geven slechts één, maar wel
bijzonder karakteristiek voorbeeld. In
1986 organiseerde de dienst Studenten-
voorzieningen van de KU Leuven een
kollokwium over 'Het sociaal-financieel
statuut van de student'. Talrijke universi-
taire denkgroepen hadden zich hierover
maandenlang gebogen en professoren
als Ivan De Lanoo, Jan Bundervoet, Jef
Van Langendonck en Frans Lammertijn
- toch allemaal specialisten terzake -
trokken in hun referaten de krijtlijnen
voor een sociaal beleid.

Afgifte Leuven X (weekblad - verschil nt niet van 'Uni tot augustus)

BIJ lijn eerste bezoek als president van de beroemde
'Columbia University' op 7 juni 1948 werd generaal
Ei...e-nhower voorgesteld aan de professoren. Eisenhower,
dip nog niet vertrouwd was met het akademisch protokol,
verklaarde dat hij verheugd was kennis te mogen maken
met de werknemers van de universiteit. Er volgde een
ijzige stilte, tot een van de hoogleraren opstond en
verongelijkt verklaarde: "With all due respect, sir, we are
not employees of Columbia University. We áre Columbia
Universitv,"
Het vervolg van deze geschiedenis is minder bekend,
maar het antwoord van de hoogleraar moet Eisenhower
zeker aan het denken hebben gezet. Bepalen professoren

het aanzien van een universiteit? In het kollektief
geheugen van studenten en alumni nemen professoren
zonder twijfel de grootste plaats in. Maar het reilen en
zeilen aan een universiteit omvat meer dan kolleges,
onderzoek en ontwikkeling. De werknemers van de
universiteit. Het woord alleen al. Het doet denken aan
voetvolk. Wie haalt het in zijn hoofd om proffen
werknemers te noemen?
Deze en volgende weken stijgt Veto in elk geval af, en
begeeft zich tussen het 'voetvolk'. We gaan praten met
mensen die de universiteit vanuit een totaal andere hoek
benaderen. De andere kant van de unief: op de
achterpagina.

Geldgebrek
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Nieuwe studentenresidentie
Groenveld

Getto' voor
mecenassen
Zoals u vorige week in Veto

kon lezen, wordt momenteel
volop gewerkt aan het bou-

wen van 320 studentenkamers
nabij Terbank. Residentie Groen-
veld, genoemd naar de aanpalende
Groenveldlaan, moet klaar zijn
tegen het begin van volgend akade-
miejaar. De studentenbeweging
vraagt al enkele jaren met aan-
drang om uitbreiding van de ka-
mermarkt. De reakties op dit
nieuwe projekt zijn echter niet
onverdeeld positief.

Residentie Groenveld werd ontworpen
door de Geelse architekt Jan Gilles. Ze
wordt ingeplant langs de invalsweg naar
de E 40, op ongeveer 30 meter van deze
drukke autoweg. Gilles tekende de
gehouwen zo uit dat alle kamers wegkij-
ken van de snelweg, zodat geluidshinder
beperkt wordt. Groenveld bestaat uit
vier rechthoekige blokken, samen goed
voor een oppervlakte van 1.600 ml. Een
blok bestaat uit twee delen van vijf
verdiepingen met telkens acht studenten-
kamers.
Per leefeenheid van acht zijn er twee

toiletten en douches gepland, en een
keuken anneks eetkamer. De kamers,
met een oppervlakte van twaalf vier-
kante meter (het wettelijk minimum),
bestaan uit een inkomhalletje met la-

vabo en een leef- en slaapkamer. Op de
hoeken van de bovenste verdieping van
elk blok werden er dupleksen voorzien -
acht in totaal. Per blok is er een
fietsenkelder en worden een dertiental
parkeerplaatsen voorzien.
In deze sober-funktionele struktuur

merken we voorlopig één grote lakune:
architekt Jan Gilles liet na om in zijn
plannen rekreatiemogelijkheden te voor-
zien. Zoals we vorige week al berichtten,
vreest men dan ook in Terbank dat de
sport velden en de bar van de residentie
met een hoop ekstra gebruikers zullen
gekonfronteerd worden. Algemeen Be-
heerder Karel Tavernier, geestelijke va-
der van dit projekt, verzekerde dat hij
van dit probleem kennis heeft genomen
en dat er momenteel ook effektief
gezocht wordt hoe het vooralsnog nog
kan opgelost worden.

Uiterlijk verschilt residentie Groen-
veld dus niet van bestaande universitaire
residenties. De achterliggende financiële
en bcheersstrukturen zijn echter van een
totaal andere aard dan die van de
huisvesting in handen van Studenten-
voorzieningen. Rektor Dillemans ver-
bond er zich begin dit akademiejaar toe
om dit jaar 500 nieuwe studentenkamers
te verwezenlijken. Op de begroting van
de KU Leuven voor 1992 werd hiervoor

vervolg op p3 ...

LlSST - Vorige week had het Leuvens Internationaal Studentensporttornooi
plaats in en rond het Sportkot. Ook in de kroegen natuurlijk, en in de Thierbrau.
Hoe heel Europa, inklusief het GOs, zich onder de toog sportte, leest u op
pagina 2. , (foto Karel De Weerdt)

DE ANDERE UNIEF

~t
EKONOMIE - In vorig nummer berichtten we over de geluidshinder veroorzaakt door de bouwwerf van de nieuwe
fakulteit Ekonomie aan de Naamsestraat. Deze week schotelen we u de volledige plannen voor:pagina 5gunt u een blik in
de toekomst (vanaf 1994). - (foto Karel De Weerdt)

Een proeve van evaIuatie

ren Jaar Daniël Coens
Toen Daniël Coens vervangen werd door zijn socialistische 'kollega'

Luc van den Bossche, werd hier en daar gewaagd van 'het einde
van een tijdperk', Zijn onverwacht overlijden, geen volle maand na

dat ministerieel afscheid, maakte dat einde niet alleen onherroepelijk
definitief, maar verhinderde iedere ernstige evaluatie van. 'tien jaar
Daniël Coens op onderwijs'. De meeste media beperkten zich 'tot vrij
eerbiedige stukken, eigen aan een 'in memoriam'. Alleen Marc
Reynebeau liet in 'Knack' een dissident geluid noteren, en stelde dat
Coens vooral een uitvoerend minister was, eerder dan een origineel
bewindsman.

Toen de koning in 1981 Daniël Coens
tot minister van onderwijs benoemde,
werd van hem verwacht dat hij een en
ander grondig ging veranderen. Sinds de
unitaire CVP-regering uit '58 was er
geen kristen-demokratisch minister van
onderwijs geweest. Intussen hadden de
liberalen en socialisten dit departement
beheerd, vooral als tegengewicht voor de
invloed van de 'Guimardstraat', de
inrichtende macht van het katolieke
onderwijsnet. Met name de socialisten
hebben hun best gedaan om van het
rijksonderwijs een hoeksteen van de
sociaal-demokratische samenleving te
maken.
Daniël Coens werd minister van

onderwijs in een regering met als priori-
teit de sanering van de staatsfinanciën.
Er moest dus bezuinigd worden en men
wist vooraf dat het invloedrijke ACW

die inleveringen moeilijk zou goedkeu-
ren - lees er de Ridder's Poupehan-
geschiedenis maar op na. Een van de
beloftes om het herstelbeleid door het
ACW goedgekeurd te krijgen, was de
garantie dat niet zou worden geraakt aan
'hun' onderwijs, dus aan het katolieke
net. De CVP legde de besparingen dan
ook grotendeels bij het rijksonderwijs.
"De lat gelijk leggen", heeft Daniël
Coens die operatie later genoemd. Zorg
voor het lager en het middelbaar onder-
wijs was dan ook de prioriteit bij uitstek
van Daniël Coens. De universitaire
komponent was al bij al een nevenas-
pekt.
Dat Coens die besparingsoperatie

toevertrouwd kreeg, toont ook dat van
hem geen sprankelende pedagogische
vernieuwing verwacht werd. Hij had
zich immers nooit geprofileerd als on- vervolg op p.4 ...
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ILEZERS

All,~ffireok~" k'!"" b<~"d ~_ O:h~~ti~'Wn", io de IDoe hlers bijhou den
'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,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Pin0
Even een kleine reaktie naar aanleiding
van het artikel 'Weinig gemobiliseerd' in
Veto nr.21. Graag zouden we willen
uitleggen waar 'Pino' voor staat. 'Pino'
streeft in de eerste plaats naar vrijheid en
gelijkheid voor elk individu, mens en
dier. 'Pino' is onafhankelijk van elke
politieke vereniging of organisatie. Wat
houdt 'Pino' dan konkreet in? 'Pino' is
een 'vrije groepering van jongeren die op
een ludieke manier willen opkomen
tegen verschillende'onrechten die onze
amenleving teisteren, bijvoorbeeld het
opkomende racisme, sociaal-ekonomi-
sche ongelijkheden tussen mensen, sek-
sisrne, uitbuiting' en mishandeling van
dieren, enzovoort.

Injullie artikel staan enkele dingen die
van 'Pino' een vertekend beeld kunnen
geven. Ten eerste zijn niet alle Pino's
begenadigd met een zgn. punk-outfit,
maar ·toch zijn alle Pino's zeker wel
begaan met de 'ziel van het volk'. Dit is
namelijk de reden van ontstaan van
·Pino'.
Daarnaast willen we benadrukken

dat we na de ontbinding absoluut niet de
bedoeling hadden tot een konfrontatie
met NSV of rijkswacht te komen. We
wilden gewoon op een ludiek-
"hooliganeske" manier benadrukken dat
'Pino' de racistische opvattingen van het
NSV niet pikt! (snap je'm?)
.-----
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En wat die koude kermis betreft, wij
houden helemaal niet van spruiten!

Met hartelijke 'Pino'-grceten: hoe-
zee!

Namens 'Pino',
Jan Grosfeld en 14 anderen

PvdA
Met dit schrijven wil ik toch enkele
zaken rechtzetten die verkeerd worden
voorgesteld in uw artikel in Veto betref-
fende de tweede anti-racismebetoging.

U schrijft da_tde strijd tegen racisme
slecht een van de vijf punten van het
platform van het Anti-Racistisch Forum
(ARF) was en u konstateert dat de
slogans inhoudelijk wel zeer beperkt
waren. Ik kan enkel stellen dat de
meegeroepen slogans tegen racisme,
over"de ekspliciete band tussen racisme
en fascisme, over gelijke rechten voor
Belgen en migranten en over de strijd
van Belgen en migranten samen voor
sociale rechtvaardigheid, het korrekte
platform uitmaken van het ARF en van
de betoging.

In plaats van de Veto-lezer te mislei-
den met ellenlang proza tegen de PvdA,
die met hun megafoons en radiowagen
trouwens korrekte orde woorden lan-
ceerden, zou u er beter aan doen te
schrijven wat er zo "beperkt" was aan de
eroepen slogans van de ARF-betoging.
Een open en eerlijk debat in de anti-
racismebeweging zowel aan de basis
maar zeker ook in de top, zal de
mobilisatie en de inwendige samenhang
versterken. Zulk eerlijk debat is er nooit
geweest met de organisatoren van de
betoging van 22 maart. Getuige daarvan
de ingediende amendementen van het
ARF die niet werden weerhouden.

Het is niet de PvdA die de "fragiele"
konsensus in het Leuvense ARF in
gevaar brengt, noch het ARF die de
konsensus van de nationale 22 maart
betoging in gevaar zou kunnen brengen.
Integendeel: klare anti-racisme orde-
woorden zijn in staat duizenden aktieve
anti-racisten te mobiliseren. Getuige
hiervan de massale tegenbetogingen
tegen het NSV op 20 februari.

Johan Fobelets

Magistratuur
Ik heb met belangstelling kennis geno-
men van de samenvatting van ons
gesprek van zondag I maart, en die in
het studentenblad van 2 maart werd
gepubliceerd.

Ik zou nochtans willen hebben dat
drie punten worden rechtgezet:
I) Iste kolom, 2de vraag: institutionali-
sering van het kollege: het zijn niet de
Hoven van beroep die moeten samen-
werken, doch de prokureurs-generaal.
2) 4de kolom, vraag betreffende de
reorganisatie van de Rijkswacht: ik heb
niet gezegd "de man die verantwoorde-
lijk is voor de moord op Steinier" doch
wel .....die betrokken werd bij het
onderzoek" betreffende die moord.
3) 4de kolom, laatste vraag: "Vele korps-
oversten hebben ..." Er is geen sprake
geweest van korpsoversten doch van
magistraten in het algemeen ... Daarop
heb ik geantwoord zoals in de tekst.

Ernest Krings

Nvdr: U heeft volkomen gelijk wat
betreft de twee eerste puntjes. Wat betreft
het derde vergist U zich waarschijnlijk.
De vraag (en Uw antwoord daarop) is
neergeschreven zoals verwoord. (De
kassette met het gesprek is voor alle
geïnteresseerden beschikbaar op het
redaktiesekretariaat).

menten werden ondertussen al meer-
rnaals ontkracht. Alle moeite wordt
gedaan om Leuvense ploegen deel te
laten nemen en de buitenlandse gasten
bij studenten op kot te slapen te leggen.
Het sportieve gehalte gooit de laatste
jaren hoge ogen. Het is meer regel dan
uitzondering geworden dat de universi-
teiten hun beste selektie naar dit tornooi
sturen.
Gewoontegetrouw verwelkomt Sport-

raad de Europese medestudenten met
een kleine openingsshow. Daarin wor-
den er demonstraties gegeven van de vier
I rnooisporten: voetbal, handbal, bas-
ketbal en volleybal. Bovendien mag elke
ploeg de nationale hymne meezingen, de
vlag heisen cn het publiek toespreken.
Dat het daar misliep gaf de gehele show
een eerder chaotisch karakter mee.
Professor Delmartino gaf als afgevaar-
digde van de Akademische Overheid
nog een kleine speech, die gevolgd werd
door de brave beschouwing van de
Sportraad voorzitter bij het unieke van
een groot internationaal tornooi. Nadien
kreeg deze te horen dat men verbaasd
was over zijn jonge leeftijd. Verschil-
lende deelnemers verkeerden in de waan
dat een organisatie van dit formaat wel
op poten gezet moest zijn door een groep
oudere en ervaren akademici.

In tegenstelling tot de opening ston-
den de wedstrijden zelf wel op punt. Van
negen uur 's morgens tot zeven uur
's avonds werd er doorlopend gespeeld.
Het valt op dat de Leuvense ploegen
zeker niet moeten onderdoen voor de
buitenlandse. Apolloon was in de 6

Handbal niet echt een sukses

Het Lisst of het Leuvens
Internationaal Studenten
Sport Tornooi is voorbij.

De negende editie van deze laatste
grote klassieker wordt op de erelijst
geschreven van een ondertussen
afgepeigerde ploeg Sportraad me-
dewerkers. Het Lisst '92 zal bekend
blijven om het hoge sportieve nivo,
de half mislukte openingsshow, de
introduktie van handbal, het gast-
optreden van de Engelsen en de
komst van de Russen.

"How is the hangover?", staat er in de
derde 'Daily Lisst' van vorige week te
lezen. 'The Daily Lisst' is een krantje dat
dagelijks verscheen met artikels in het
Engels, het Frans en het Spaans. En
katers waren er bij de vleet, want de
avond daarvoor was er een kroegentocht
georganiseerd. De meeste deelnemers
hadden echter niet eens een bierproef-
tocht nodig om invhogere sferen te
geraken. Opvallend was dat de buiten-
landers graag een stap in de wereld
zetten maar liefst niet ten koste van hun
sportieve prestaties. Dat waren ze aan
hun ploeg verplicht.
Ooit stond het Lisst ter diskussie

omdat het niet zou overeenstemmen met
de doelstelling van een deel van de
Leuvense studenten koepel (Loko) en ten
tweede omdat men meende dat een
week feesten niet te kombineren is met
sporten op een hoog nivo. Beide argu-

klassementen bij de eerste drie en het
VRG won de basketbalkompetitie. Voorts
bleken vooral Madrid en Clermont
Ferrand in het algemeen in de hoogste
regionen van de einduitslag voor te
komen.
De Russen dan: een verhaal apart.

Koel waren ze, soms haast emotieloos.
Kwam het omdat de twee ploegen drie
dagen met de bus hadden moeten reizen
om in Leuven te geraken? Overigens
dachten de Russen dat ze België illegaal
waren binnengereden omdat er aan de
grens met Duitsland geen kontrole was.
De volleybalploeg speelde een perfek-
tionistisch-technisch spel. Enkel bij de
prijsuitreiking werden de Russen einde-
lijk wat entoesiast; ze hadden het vrij
goed gedaan in het soccer. Nochtans
hadden de organisatoren het helemaal
anders gezien. Over de Russen schreef
'The Daily Lisst' nog vorige week
woensdag: "All Lisst-competitors can
talk with them, learn their way of live,
their way of making... " (sic). De
Engelsen waren minder stroef: ze gingen
niet alleen in de Thier uit de kleren -
zoals verwacht - maar ook in de Alma,
waarschijnlijk omdat ze ad fundum
aten.

In zekere zin was de introduktie van
handbal op het Lisst de enige sportieve
tegenvaller dit jaar. Hoewel de kompeti-
tie op een zeer hoog nivo stond, hebben
zich echt wel te weinig ploegen aange-
meld: Madrid, Röstock en Leuven had-
den elk een vrouwen- en een mannen-
ploeg in de kompetitie, maar dat was dan
ook alles. In Sportraadkringen stelt men
zich dan ook de vraag of handbal er op
de volgende editie nog bij zal zijn. Alle
begin is natuurlijk moeilijk, en mits wat
promotie kan er volgend jaar zeker voor
een grotere opkomst voor deze sporttak
worden gezorgd.

Dirk Boeckx
Pascal Van Loo

Vrije Tribune
Veto plaatst geregeld bijdragen ingezonden
_door derden onder de noemer "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

In Veto nr 21 van 2 maart werd een stuk gepubliceerd onder
de titel 'Opvallende aanwezige'. In dit artikel dat aansloot
bij een hoofdartikel over de betoging voor solidariteit en
gelijkheid van het Anti-racistisch Forum (ARF), wordt een
regelrechte aanval gelanceerd op MLB, de PvdA en Rode
Jeugd. In deze tribune willen wij op beide artikels
reageren.
De betoging van 26 februari, georganiseerd door het

ARF en gesteund door 39 organisaties uit het Leuvense,
was een groot sukses. 2000 anti-racisten van allerlei
strekking kwamen op straat tegen het groeiend racisme en
fascisme, en voor gelijke politieke en sociale rechten voor
Belgen en migranten. De week voordien kwamen om en bij
de 3000 mensen op straat tegen de komst van het Vlaams
Blok naar Leuven. Deze neo-nazi's (voor 85% aangevoerd
vanuit andere centra en het buitenland) konden slechts
betogen dankzij een massale bescherming ,van de rijks-
wacht. Deze twee gebeurtenissen tonen dat de massa der
studenten, scholieren en Leuvenaars iets wil doen tegen de
opgang van het racisme en fascisme en opkomen voor de
positieve eis van gelijke rechten en kansen voor Belgen en
migranten. .

MLB, de PvdA en Rode Jeugd hebben een belangrijke
bijdrage geleverd in deze initiatieven (alhoewel sommigen
dit misschien liever anders hadden gezien). Zo was het
onder impuls van MLB dat in het ARF een grondig
inhoudelijk en demokratisch debat plaats vond rond het
platform van het ARF. Verschillende andere organisaties
zoals de Universitaire Parochie, Scholen zonder Racisme
(SZR) en Vredeseilanden (om er maar enkele te noemen)
leverden ook een belangrijke bijdrage in dit debat. Het
resultaat was een koherente visie over hoe het racisme in
onze maatschappij kan bestreden worden en hoe positieve
maatregelen genomen kunnen en moeten worden die
vertrekken van de principes van solidariteit en gelijkheid.

In het hoofdartikel over de betoging zelf wordt de
opkomst voor 26 februari geminimaliseerd door te spreken
over 'betogingsrnoeheid'. Is men dan zo verwend geraakt te
Leuven dat als binnen de week duizenden studenten op
straat komen, men ervan uitgaat dat er betogingsmoeheid
is? Er zou inderdaad meer volk geweest zijn indien alle
organisaties zich voor 100% hadden. ingezet om te
mobiliseren. In vakbondmiddens had men beslist om aan
de basis niet te mobiliseren voor de betoging. De SAP had
voor de betoging duidelijk gemaakt dat het ARF zich beter
zou opheffen. Loko had zich principieel voor de betoging
uitgesproken. Dit gebeurde echter net voor de betoging
zodat het nog moeilijk was zich even aktief in te zetten zoals
bij de betoging van december. De enige konklusie die men
kan trekken, is dat als men de massa's maar wil en durft
mobiliseren op basis van juiste eisen, maar daar ook in

Namens MLB, Geert Godderis
Tom Van de Sande

Tegen racisme,
aseisme en voor ~.~
gelijke rechten
slaagt.

Vervolgens over de betoging van 26 februari zelf. Er
wordt de PvdA, MLB en Rode Jeugd verweten "een
aanhangwagen vol bordjes" en een "reusachtige geluids-
installatie" aangevoerd te hebben. So what? Mochten de
slogans soms niet gehoord worden? Meer dan 200 mensen
hebben volledig vrijwillig en met veêl entoesiasme een
bordje 'Nie wieder fascismus' of 'Belgen en migranten
samen sterk' gedragen. Beiden liggen bovendien volledig in
het verlengde van het platform van het ARF. Laag bij de
gronds wordt het artikel echter wanneer geïnsinueerd wordt
dat migranten die geen Nederlands zouden verstaan een
bordje in de handen geduwd werd. De strategie die achter
deze beschuldiging schuil gaat is duidelijk. Men doet
geloven dat de migranten niet wisten' wat ze droegen. Ze
werden eigenlijk gemanipuleerd. Dit is een kaakslag voor
de migranten. De migranten uit Leuven, Brussel en elders
kennen de PvdA en haar jongerenorganisaties reeds langer
als konsekwente anti-racistische 'organisaties die opkomen
voor hun belangen, nl., voor &elijke rechten en tegen het
fascisme. Ze kennen dan ook perfekt de bordjes van de
PvdA. Hetzelfde geldt voor de aanwezige anti-racistische
scholieren (de zgn. "schoolkinderen"). Die weten soms
beter wat het racisme voor hun buitenlandse vriendjes
betekent dan sommige zogezegd alwetende - maar
wereldvreemde - intellektuelen.
Op de betoging liepen twee andere initiatieven duidelijk

in de kijker. Vooreerst 'Objektief 479.917' (waarover geen
woord in Veto). Een mammoetpetitie die evenveel
handtekeningen wil verzamelen als er stemmen waren op
fascistische partijen bij de verkiezingen van 24 november.
Er wordt konkreet geijverd voor gelijke politieke en sociale
rechten voor de migranten door de automatische toe-
kenning van de Belgische nationaliteit na 5 jaar wettelijk
verblijf in België. Het ARF steunt deze petitie en ook met
MLB werken we volop mee aan dit initiatief. Onder de
Leuvense studenten zijn reeds ·180 medewerkers die in
totaal bijna 2000 handtekeningen binnenbrachten. 11'1gans
België zijn dit reeds 4685 medewerkers en 42.229
handtekeningen. Wij roepen de studenten op om zelf mee te
werken met 'Objektief 479.917'. Lege lijsten zijn o.a.
verkrijgbaar in 's Meiersstraat nr 5. Het tweede initiatief is
de belangrijke betoging te Brussel op zondag' 22 maart,
georganiseerd door het komitee 'Hand in Hand'. MLB en de
PvdA roepen op om massaal naar Brussel te komen om er
de eisen voor gelijke rechten voor Belgen en migranten
kracht bij te zetten en een duidelijk neen te zeggen aan
racisme en fascisme.
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Plan Dillemans eindelijk van start?

Romaanse licht licenties door

OP de jongste POK-verga-
deringen van Romaanse
Filologie lagen er een

studentennota en een kommissie-
verslag over de rationalisatie ter
tafel. Deze dokumenten waren het
gevolg van een enquête die door
DUO opgesteld was en waarover
reeds in Veto 14 bericht werd. Het
blijkt dat vooral de studenten een
bredere diskussie zijn aangegaan
dan wat in de DUO-vragenlijst
was voorzien. Hopelijk stemmen
de diskussies die binnen Romaanse
gevoerd worden ook andere fakul-
teiten tot nadenken.

"voor het vak waarvoor meerdere les-
gevers optreden, wordt gevraagd dat de
cksaminatoren alternerend ondervragen
(per jaar)." Momenteel is het nog vaak
10 dat er twee professoren tegelijkertijd
het eksamen afnemen of dat een gedeelte
van de studenten door de ene docent en
een andere groep door een tweede
lesgever ondervraagd wordt. Dit wordt
meestal als onrechtvaardig ervaren. le-
dere prof stelt namelijk verschillende
eisen aan zijn publiek.

Bibliografie
Op inhoudelijk vlak zijn er meer

problemen. Sommige professoren schij-
nen niet te beseffen dat rationaliseren
niet gelijk staat met vakinhouden sa-
menvoegen, hoofdstukken schrappen of
verplichte lektuur opleggen. Vaak is het
trouwens zo dat bijkomende lektuur en
taken niet duidelijk aansluiten bij de
kursussen. In plaats van hoofdstukken te
schrappen, leeft het verlangen "dat het
geheel in zijn grote lijnen blijft bestaan,
maar herdacht zou worden en ontlast
van details en uitweidingen." Ondanks
het feit dat dit wel door velen onderkend
wordt. weten een aantal professoren niet
dat een Permanente Onderwijskommis-
sie hét forum bij uitstek is om over
inhoudelijke problemen van gedachten
te wisselen.
De voornaamste kritiek van de st u-

dentendelegatie behelst de wetenschap-
pelijkheid van het aangeboden pro-
gramma. Dit uit zich onder andere in het
aantal geprogrammeerde vakken, "dat
de laatste jaren gevoelig achteruit gegaan
is" aldus de studentennota. De daling
van het aantal vakken is niet alleen te
wijten aan het rationalisatieplan, maar
het blijkt eveneens dat zieke professoren
niet vervangen werden. dat een aantal
vakken tweejaarlijks zijn geworden en
dat bepaalde kursussen niet meer opge-
nomen zijn in het eigen programma,
maar wel 'buiten de fakulteit' moeten
gevolgd worden. 'Informatika met oefe-
ningen' is hier een voorbeeld van. Het
blijkt tevens dat de "aflijning van het
studie-objekt niet wetenschappelijk ge-
motiveerd is" en "het objekt niet gesi-
tueerd is in het geheel van de (deel)we-
tenschap".
Een tweede punt van kritiek betreft

"het als te klein ervaren kwaliteitsver-
schil tussen de kandidaturen en de

De studenten hadden vooral bedenkin-
gen bij het licentieprogramma, dat vol-
gen, hen niet wetenschappelijk onder-
bouwd is. In de gevoerde diskussies werd
de lijn doorgetrokken tot de kandidatu-
ren en blijken ook daar veranderingen
meer dan nodig. Het lijkt erop dat na de
formele aspekten van het rationalisatie-
plan. eindelijk serieus werk wordt ge-
maakt van de konkrete invulling ervan.
Wat betreft de omkadering van het plan
Dillemans. was Romaanse er immers als
een van de enige fakulteiten in geslaagd
de beoogde doelstellingen min of meer te
realiseren. In de kandidaturen is het
vakken aantal gereduceerd tot respektie-
velijk 10 en 12 vakken.

Forum
Toch zijn er nog een aantal formele

wantoestanden die dringend moeten
bijgestuurd worden. Zo zijn er nog steeds
een aantal vakken waarvoor twee tot
zelfs drie eksamens worden afgenomen.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat het
kommissieverslag over de rationalisatie
stelt dat "voor de programmaonder-
delen waarvoor méér dan één eksamen
dient afgelegd, is afgesproken dat de
schriftelijke en mondelinge delen (taal-
vakken) in de tijd zo gauw mogelijk op
mekaar aansluiten." Het plan Dillemans
stelde immers duidelijk het principe 'één
vak. één eksamen, één eksaminator'.
Ook op dit vlak dienen nog een aantal
aspekten rechtgezet te worden. Hier is
echter (eindelijk) wel de bereidheid om

Een week vol
humor, spanning
en erotiek?

Dat kan, met het meest door-
tastende weekblad van Vlaan-
deren! Elke week een flinke

portie boeiende verhalen, ont-
hullende gesprekken, baan-

brekende humor en op-
windende foto's.

• Verslind ons nieuws- PANORAMA
gierige weekoverzicht. _
Kijk mee door de komi-

sche bril van onze LEES EN BELEEF

columnisten. Volg onze hard-
nekkige verslaggevers achter de
schermen van film, sport, mis-
daad, showbusiness en politiek.
• Professioneler dan ooit, com-

pleter dan een 60-delig
servies, frisser dan een
pilsje, leuker dan de rest.
U hoeft niet meer tussen
de regels te lezen; bij ons
staat het er allemaal in!

licenties. zowel op metodologisch als op
inhoudelijk vlak." Dit betekent konkreet
Jat er. volgens de studenten, te weinig
aandacht wordt besteed aan het teoreti-
sche kader dat vaak ontbreekt of altans
niet wordt geëkspliciteerd. De situering
van een kursus binnen de evolutie van de
verschillende wetcnschapsteorieën blijkt
evenmin aanwezig te zijn. De studenten
vragen dan ook een "hiërarchisch opge-
bouwde bibliografie" voor elk vak,
zodat ze ook op zelfstandige basis de
leerstof kunnen uitdiepen. Een van de
belangrijke aspekten van het plan Dille-
mans was immers te komen tot meer
zelfstudie. De vraag naar wetenschappe-
lijk materiaal moet dan ook deels in die
optiek begrepen worden.
Ten derde stellen de studenten zich

vragen omtrent de relatie met de heden-

daagse maatschappij. Binnen Romaanse
betekent dit bijvoorbeeld dat er nauwe-
lijk, rekening gehouden wordt "met de
verschuiving in de beroepsmogelijk-
heden van onderwijs en openbare sektor
naar privee-sektor." Het is jammer dat
deze eis niet weerhouden is in het
kommissieverslag dat via de fakulteits-
raad naar de akademische Raad zal
gestuurd worden. Vele opleidingen, ook
buiten Romaanse, houden immers wei-
nig rekening met evoluerende tendensen,
zowel binnen de wetenschap als binnen
de maatschappij in het algemeen. Vaak
wordt niet aangegeven in welk kader de
aangeboden materie zich situeert en
\\ orden er te weinig konkrete elementen
naar voren gebracht die wijzen op het
up-ta-date zijn van de stof. Recente
ontwikkelingen worden dus niet of
amper aangeraakt. Het is onbegrijpelijk
dat historische gebeurtenissen op kultu-
reel nivo. op ekonomisch vlak of van
sociale aard nauwelijks hun weerslag
vinden in kursusmateriaal. Indien ak-
tuele items dan toch aan bod komen.
staan ze vaak te los van de rest van de
kursus. Een oplossing waar algemeen
aan gedacht wordt, is het inschakelen

van gastprofessoren. die aan de hand van
lezingen een inzicht kunnen bijbrengen
over de wetenschap waar ze zich mee
bezig houden. Het is dan echter wel
noodzakelijk dat de titularissen de no-
dige omkadering aanbieden.

Het is evident dat deze problematiek
Romaanse overstijgt. De studentennota
stelt niet alleen dat "het gevoel van
malaise in de licentiejaren een vrij
verspreid. fenomeen lijkt te zijn binnen
de fakulteit". de vermelde kritieken
leven ongetwijfeld ook in andere fakul-
reiten. De aan de gang zijnde diskussies
binnen Romaanse kunnen hopelijk "het
remmende probleem van de uitblijvende
mernaliteitswijziging" (Veto 14) een
positieve wending geven. Het is namelijk
pas dan dat de rationalisatie zijn initiële
doeleinden kan bereiken. Hopelijk be-
grijpen de verschillende studentendele-
gaties op POK's en fakulteitsraden dat
een degelijke doorstroming noodzakelijk
blijft en beseffen de professoren dat er
eindelijk konkrete stappen moeten geno-
men worden om het universitaire onder-
wijs te herwaarderen,

Patriek Staudt

Groen veld' geen gras meer, maar des te meer addertjes.

Groenveldresidentie
... vervolg van p.l

echter ZO goed als geen ekstra geld
vrijgemaakt. Enkel voor het verbouwen
van hei Sito op de Ruelensvest werd
30 miljoen voorzien. Meer bleek voor
de Raad van Beheer niet haalbaar.
terwijl men tegelijk met een vijfjaren-
plan kwam aandraven waarin 500 mil-
joen voor een nieuwe fakulteit Ekono-
mie en 700 miljoen voor de uitbreiding
van Gasthuisberg is voorzien.
De universiteit wou enkel een behoor-

lijk huisvestingsprojekt financieren door
beroep te doen op eksternc middelen.
Men kan gerust stellen dat de associatie
van sponsoring en sociale voorzieningen
nog niet ingeburgerd is bij een breed
publiek en niet echt bevorderlijk is voor
het imago van een universiteit. De KUL
deed dan ook liever een beroep op
mecenaat - de schenking van gelden aan
de universiteit door sympatisanten.
Om haar mecenaatswerking te insti-

tutionaliseren richtte de KU Leuven in
februari 1990 een permanent orgaan op:
de \ZW 'Aktief Meccnaat Pro KU Leu-
ven' die zich tot doel stelt "de ontwikke-
ling en de uitstraling van de KU Leuven
te bevorderen". Leden van de vzw zijn
niet zomaar alumni. maar vaak zakenlui
uit de top van de Belgische bedrijfswe-
reld. Naar verluidt bood Aktief zelf aan
om voor de studentenhuisvesting in de
bres te springen. in concreto voor het
Groenveldprojekt.
De vZV\ kreeg voor dc duur van 25

jaar erfpacht met recht van opstal van de
grond achter Terbank. in het bezit van de
KU Leuven. Dit wil zeggen dat na 25
jaar de gronden met alles wa: erop staat
terug aan de eigenaar toekomen. Voorlo-
pig is het gebouw echter in handen van
de vzw cn niet van Studentenvoorzierun-
gen, loa" de meeste residenties uit de
sociale sektor. In Groenveld en het

toewijzingsbeleid voor zijn kamers heb-
hen de studenten en de huisvestings-
specialisten van de unief voorlopig niks
in de pap te brokken. Studentenvoorzie-
ningen krijgt wel na 25 jaar het gebouw
in handen, op het moment dat de
grootste kosten voor groot onderhoud
beginnen.
Om aan geld te geraken zette Aktief

een heuse obligatielening op poten. De
kostprijs van het projekt, alles samen
zo'n 200 miljoen. werd gedeeld door het
aantal beschikbare kamers en zo kwam
men bij een prijs van ongeveer 600.000
frank per obligatie. Om genoeg inves-
teerders aan te trekken moet er natuur-
lijk een aantrekkelijke financiële return
voorzien worden. Obligatiehouders wordt
op een termijn van 25 jaar een netto-
rendement van 6.81 'Ir beloofd.
Om dat te kunnen realizeren en om de

obligatiehouders een jaarlijkse interest te
kunnen uitbetalen moet het projekt
jaarlijks winst opleveren. via de enige
bron V3n inkomsten: de huur die de
residenten betalen. De winst die over-
blijft na aftrek van de uitbatingsprijs
voor een kamer zou moeten volstaan om
aan de 'mecenassen' terugbetaling te
vcrzekeren. De vzw verbindt er zich toe
de obligaties na 25 jaar terug te kopen.
De huurders van Groenveld zullen dus
zelf opdraaien voor de eisen die het
werken met obligaties onvermijdelijk
,telt. in tegenstelling tot residenten in de
sociale sektor. die gesubsidieerd worden.
Bovendien zullen ze het moeten stellen
met een minimum aan uitbatingskosten.
Voorlopig zou er bijvoorbeeld geen
kuispersoneel voorzien zijn zoals in de
sociale sektor wel het geval is.
Omdat de financiële return nog niet

aantrekkelijk genoeg zou zijn. werd aan
de obligaties nog een ander voordeel
verbonden: de obligatiehouder krijgt

'.

(foto Karel De Weerdt)
toewijzingsrecht op één kamer per obli-
gatie. die kan toegekend worden aan om
het even welke KUL-student. Als we er
rekening mee houden dat de kamers
geëksploiteerd zullen worden zonder
winstoogmerk - wat betekent dat hun
prijs vast hangt aan de soni van uitbating-
sprijs en de winst die moet gemaakt
worden om de mecenassen terug te
betalen - krijgt dit toewijzingsrecht wel
een erg aantrekkelijk tintje. Voor gloed-
nieuwe en degelijke studentenkamers
stelt men voor volgend jaar een huurprijs
van minder dan zesduizend frank voorop.
Op een overbevolkte, dure en kwalita-
tief vaak ondermaatse kamermarkt als
die in Leuven. wordt Groenveld zeker
een aantrekkelijke huisvesting.
Hierin schuilt echter een enorm ge-

vaar. Wie zich een obligatie van 600.000
frank kan permitteren. is uiteraard niet
minvermogend. Als hij dan nog een
toewijzingsrecht krijgt, is de kans niet
gering dat Groenveld uitgroeit tot een
elitaire residentie, naast Terbank dan
nog, waar huurders wel geselekteerd
worden op basis van hun minvermo-
gendheid. Teoretisch is het trouwens niet
onmogelijk dat er ook spekulanten
worden aangetrokken door de voor-
waarden die aan de obligaties verbonden
lijn. spekulanten die ook uit hun toewij-
zingsrecht proberen munt te slaan. Men
kan dan ook alleen maar hopen dat
zoveel mogelijk donateurs hun toewij-
zingsrccht aan Studentenvoorzieningen
schenken. Het ziet er voorlopig niet echt
naar uit: van de 20 toewijzingsrechten
dil' al bestaan. werden er 8 geschonken
aan Studentenvoorzieningen. Het soms
gehanteerde argument dat studenten uit
een meer begoed milieu bestraft worden
omdat voor hen te weinig residentiële
huisvesting openstaat. klinkt overigens
\ rij zwak als men de boom van duurdere
(al dan niet studio-) priveeresidentics ziet
die we de laatste jaren in Leuven
opmerken.

Picter Dc Gryse
Koen Kcrnpcnaers
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Wijlen Daniël
... vervolg van p.l

Tenslotte mocht kabinetschef Georges
Monard in naam van Daniël Coens een
slottoespraak houden. Het werd een
koude douche. Niet alleen bleek Coens
geen enkel referaat vooraf goed gelezen
te hebben, maar ook gingen zijn konklu-
sies regelrecht iri tegen de Leuvense
adviezen. Bundervoet pleitte voor meer
overheidssubsidies, Coens stelde 'grotere
autonomie' voor. Van Langendonek
raakte het studieloon aan, Coens deed
dit af als 'gebrek aan realiteitszin'.
Uiteindelijk bleek Coens' toespraak vol-
ledig gebaseerd op veronderstellingen
die men net die dag 'wetenschappelijk'
weerlegd had.
Dit dispuut toonde zeer scherp de

kontouren van Coens' mogelijkheden:
besparingen, besparingen en nog eens
besparingen. Een visionair onderwijsbe-
leid kost vanzelfsprekend geld - geld
voor sociale voorzieningen, voor peda-
gogische initiatieven, voor studiebeur-
zen, voor voldoende en degelijk betaalde
leerkrachten, ook voor wetenschappe-
lijk onderzoek. De twee rooms-blauwe
koalities van Wilfried Martens hadden
voor de hele 'zachte sektor' nooit

voldoende financies, ook niet voor
onderwijs. Die financiële krapte be-
paalde meteen het alfa en omega van
Daniël Coens: geldtekort was oorzaak
van iedere malaise, en juist door dat
financieel gebrek kon een eventuele
mistoestand nooit terdege' rechtgezet
worden.
Een 'hoogtepunt' van deze politiek -

de naam van Coens is hieraan wellicht
voor altijd verbonden - vormen de
Sint-Annabesparingen. Onder impuls
van de liberale vice-premier Verhofstadt
zou het begrotingstekort drastisch ver-
minderd worden. Om dat objektief te
bereiken werd een gigantische bespa-
ringsoperatie gekoncipieerd: het 'Sint-
Annaplan'. Ook het departement onder-
wijs ontsnapte hieraan niet. Wat de
universiteiten betrof, legde ACW'er
Coens merkwaardig genoeg de zwaarste
besparingen bij de sociale sektor. Natio-
naal moest de helft van de staatstoelagen
ingeleverd worden. Na interne herverde-
lingen (ook hier werd "de lat gelijk
gelegd") werd de KU Leuven gekon-
fronteerd met een inlevering van 33%.
Om deze zware ingreep te kompense-

ren, greep Daniël Coens terug naar een

ONDERWIJS EN LEUTE
PIK HET SWT VANJE FIETS
Kringraad - Weinig volk op de happe-
ning van Kringraad vorige week dins-
dag. De affiche was nochtans aantrekke-
lijk, zeker op inhoudelijk vlak. De avond
i, niet geheel rimpelloos verlopen.
Vooraf was gepland dat Kringraad zou
worden voorgesteld in een video van een
paar minuten. Door allerlei omstandig-
heden - brute pech, kan men wel zeggen
- kregen de aanwezigen hem niet te zien.
De vier kartoonisten speelden handig in
op dit euvel: associaties tussen de
afwezige video en de problematiek van
de vrijstellingen of het rationalisatieplan
doken geregeld op.
De serie van drie korte gesprekjes

tussen vertegenwoordigers van Kring-
raad enerzijds en politiekommissaris
Leenders en Voorzitter Studentenaange-
legenheden Raf Masschelein anderzijds,
brachten niet veel nieuws onder de zon.
Masschelein benadrukte zoals gewoon-
lijk dat de meeste fakulteiten op korte
tijd al enorm veel gepresteerd hadden
om het rationalisatieplan te laten slagen;
de studenten benadrukten veeleer dat er
nog enorm veel werk aan de winkel was.
Beide partijen waren het over één ding
eens: de tien-vakken regel dient niet
noodzakelijk altijd strikt te worden
toegepast. In dit opzicht is Kringraad
lichtjes bijgedraaid in vergelijking met
vorig jaar.
In de diskussie over de nieuwe

vrijstellingenregeling - een jaarvrijstel-
ling vanaf 12 op 20 - verwierp Massche-
lei n de bedenkingen van de studenten
over een veranderend kwoteergedrag bij
de professoren. Masschelein toonde vrij
overtuigend aan dat die vrees louter op

bange hypoteses is gestoeld, en dat ze
misschien zelfs niet meer of minder is
dan een gedachtenkronkel.
Leenders bleef kwasi onverstaanbaar.

AI stopte men de mikrofoon haast in zijn
mond, dan nog was zijn stem zo broos
dat ze slechts de voorste rijen van de
grote Aula bereikte. Zijn tegenspelers, de
presides van Ekonomika en VTK, waren
ondermaats: in plaats van Leenders te
konfronteren met konkrete feiten over
de dopen of over de houding van de
politie op bepaalde manifestaties, toon-
den ze blijkbaar hun medelijden door
voorzichtig kwasi-retorische vraagjes te
stellen.
Toen de fietsendiefstallen ter sprake

kwamen, gaf professor Vanderwaeteren,
voorzitter van de 'Werkgroep Fietsen-
diefstallen' aan onze unief, vanuit de zaal
een vurig nummertje ten beste. Volgens
hem is de mentaliteit van 'pik gewoon
een andere fiets als die van jezelf gepikt
wordt' moreel onaanvaardbaar voor
mensen die later een verantwoordelijke
positie in de samenleving innemen.
Vanderwaeteren wenst een grondige
mentaliteitsverandering aan de KV Leu-
ven, zodat iedereen overal zijn fiets zou
kunnen laten staan zonder hem op slot te
doen.
Na de pauze vielen op het debat over

wetenschapsbeleid enkele opgemerkte
uitspraken van ondermeer vice-rektor
Herman Van den Berghe. De polemiek
over het wetenschappelijk onderzoek is
volop aan de gang, zowel op universitair
nivo, als op beleidsvlak. Hierop wordt
volgende week uitgebreid teruggeko-
men. (DB)

PROEFPERSONEN GEVRAAGD

Beloning: Bfr. 15000,-
Gevraagd: proefpersonen die aan een vergoeding van 15000,- willen
meewerken aan een onderzoek waarbij cardiovasculaire en respiratoire
metingen worden verricht.

Voor dit onderzoek hebben wij vrouwelijke proefperso-
nen (niet-rokers) nodig, tussen 18 en 30 jaar oud
(minimaal ASO:'diploma), die zich over een periode
van zes weken circa twee uur per' week beschikbaar
willen stellen.

Voor aanvullende informatie zal op 12 maart om 18.30 u in zaal 00.14
van het Psychologisch Instituut een toelichting worden gegeven, of bel
naar 28.60.31.

Adres: Centrum voor Leerpsychologie en gedragstherapie.
Tiensestraat 102, Leuven.
Drs. H. Leupen.

beproefde metode: de universiteiten kre-
gen meer vrijheid, maar minder midde-
len. Meer vrijheid, dat vertaalde zich
vooral in een aansporing om bepaalde
diensten gewoon af te schaffen (Coens
sugereerde zelf het psychoterapeutisch
centrum en de medische dienst), om
zowat alles duurder te maken en om de
(hogere) inschrijvingsgelden te gebrui-
ken voor de sociale sektor. Van derge-
lijke vestzak-broekzak-operaties zou Da-
niël Coens zowat zijn handelsmerk
maken: enkele jaren later zou hij een
analoge oplossing voorstellen voor het
Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit,
een maatregel waarop hij uiteindelijk is
moeten terugkomen.
Toen na de staatshervorming van '88

Coens niet meer nationaal, maar Vlaams
minister van onderwijs werd, maakte het
publiek plots kennis met een andere
Daniël Coens. Verwoed begon de man
aan een gigantische onderneming. Hij
schiep een nieuw kader voor het Rijks-
onderwijs (de 'Argo'), hij realiseerde een
volledig nieuwe onderwijs wetgeving.
Dat resulteerde in drie immense dek re-
ten, allen rnaksi-, mega- of mammoet-
dekreet genoemd. Het is wellicht een van
de meest markante prestaties op wetge-
vend vlak geweest van de laatste twintig
jaar. De reden ligt weerom niet in het
persoonlijke genie van Daniël Coens.
Het was enkel de loyale, korrekte en
gedreven uitvoering van wat hij als 'taak'
had meegekregen.
Wie de Belgische polilteke zeden kent

- en op de Tweekerkenstraat kénnen ze
die -, wist dat de socialisten na tien jaar
opnieuw onderwijs zou opeisen. Die
wissel was enkel aanvaardbaar als een
CVP'er erin zou slagen om een aantal
kaderwetten op te stellen die voor jaren
iedere fundamentele hervorming over-
bodig maakten. De enige CVP'er die
zoiets zou kunnen en dan nog z'n nek
durfde uitsteken (het stond vooraf vast
dat de kritiek immens zou zijn), was
Daniël Coens. Hij duwde het universi-
tair onderwijs in een in wezen ekonornis-
tisch, Europa-gericht raamwerk. Dat
was niet meteen de meest demokratische
oplossing.
Qpk het jongste dekreet illustreert

perfekt het ambigue karakter van de
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Daniël Coens kon het in wezen niet
helpen. Sint-Anna en alles wat daarbij
kwam kijken, dan was uiteindelijk een
uitvloeisel van de Poupehan-Iogika. Het
universitaire dekreet, daarvan had de
Europese Kommissie misschien nog niet
de punten en komma's ingevuld, maar
wel aljaren alle krachtlijnen bepaald. En
Daniël Coens deed wat moest gedaan
worden. Als we Daniël Coens een
lijfspreuk moeten meegeven, dan luidt
die ongetwijfeld: a mali S goua do what a
man s gotta do.

'Coensiaanse' aanpak. Wat is kristen-
demokratisch aan een voorstel om de
zwakste studenten zelfs de kans te
ontnemen om universitaire studies te
volgen - denk aan te oriënteringsproef?
Of moet het voor een kristen-demo-
kratisch politikus niet verschrikkelijk
frustrerend zijn om vast te stellen dat net
tijdens zijn legislatuur de spreekwoorde-
lijke 'demokratisering van het onderwijs'
in ijltempo achteruit is gelopen, naar het
laagste nivo van sociale participatie van
de laatste kwarteeuw?
Uiteindelijk heeft Reynebeau gelijk,

en is er inderdaad maar één antwoord: Walter Pauli

'.

De maandag na het overlijden van Daniël Coens vertelden
alle CVP-prominenten hetzelfde aan 'De Standaard':
"Danny was een echt kristen-demokraat." In de Vlaamse
Raad typeerde Louis Van Veldhoven (SP) de overledene
met drie zinnetjes uit een van zijn laatste brieven: "AI het
nodige doen. Steeds tot uw dienst. Zeer genegen."
Ondermeer aan de hand van zijn autobiografie 'Over
politiek voor gewone mensen' (1987) proberen we een
beeld te schetsen van de mens achter de minister.
Daniël Coens kwam uit het ACW, de meest 'dernokrati-

sche' van de verschillende standen die samen de CVP
uitmaken. Die verbondenheid met wat Coens zelf "de
gewone mens" noemde, had veel te maken met zijn
afkomst. Daniël Coens werd geboren in het Westvlaamse
dorpje Sijseie en moest voor zijn middelbare studies
uitwijken naar hd Brugse Sint-Leokollege: "Sint-Lee was
minder prestigieus dan het meer op de burgerij van Brugge
afgestemde SaintLouis, zoals het Sint-Lodewijkkollege toen
genoemd werd. Er is intussen veel veranderd in Brugge,
maar de tegenstelling tussen beide kolleges is toch
gebleven."
Na zijn humaniora 'mocht' Daniël Coens naar de

universiteit. Op aandringen van zijn grootvader werd dat
het katolieke Leuven, waar hij sociologie studeerde. Later,
als minister, hield Daniël Coens eraan om in ieder interview
zichzelf te typeren als "een écht produkt van de dernokrati-
sering". In de zomer moest hij zijn ontoereikende
studiebeurs immers aanvullen met het geld dat hij verdiende
als kelner in Heist-aan-Zee. Toen Coens "vol trots" zijn
vader wilde vertellen dat hij grote onderscheiding had
behaald, was die net bezig op de boerderij: "Hij keek me
aan, knikte en zei droogjes: 't Is wel, 't is eigenlijk maar
gelijk het moet zijn. En trek nuje kleren aan want er is veel
werk."
Nadien werd Coens assistent aan de KUL, en werkte aan

een proefschrift 'De overgang van zelfstandige arbeider tot
loonarbeider', toen een reëel sociaal probleem. Samen met
zijn vrouw ("ik kende haar al van in de kleuterklas") stond
Coens op het punt om naar de Derde Wereld af te reizen, als
docent aan de Saint-Louis University van Baguio op de
Filippijnen. Hij werd echter door de lokale CVP-politici
gevraagd om een heel andere loopbaan te volgen:
burgemeester van Sijsele, later van Damme, volksvertegen-
woordiger. tenslotte minister.
Vaak wordt erop gewezen dat politiek voor Daniël

Coens eigenlijk een soort 'roeping' was, eerder dan een
gewone karrière. Men verwijst dan naar de revalorisatie van
de dril' B\ (basis-, buitengewoon en beroepsonderwijs), of
naar de verlenging van de leerplicht tot 18 jaar, hoewel de
socialisten (terecht) beweerden dat dit vooral bedoeld was

"EEN ECHT KRISTEN-DEMOKRAAT"

(WP)

om de statistieken van de jeugdwerkloosheid te kuisen. De
'kristelijke inspiratie' van de talrijke on populaire en
alleszins weinig demokratiserende bezuinigingen in de jaren
tachtig was alleszins niet evident. Toch hield Coens vol:
"Nochtans geloof ik dat het allemaal vanuit een grote zin
voor rechtvaardigheid is geweest."
Achteraf gezien lijkt het er sterk op dat zijn aanpak nooit

écht werd gewaardeerd. Reeds in '88 werd Coens even op
een zijspoor gezet, met Luc Vandenbossche (SP) als
kortstondig staatssekretaris voor onderwijs. Na de staats-
hervorming werd hij heropgevist, en wist tijdens één
legislatuur drie mammoetdekreten door de Vlaamse Raad
te laten stemmen. Toch werd Coens bij de laatste
regeringsvorming aan de kant gelaten, Als CVP-voorzitter
Herman Van Rompuy spreekt over "het moeilijke gesprek
na twaalf jaar ministerschap", wijst dit erop dat Daniël
Coens rekende op een ministerambt, als waardering voor
zijn werk. De verwijdering moet hard aangekomen zijn.
Misschien 'verkocht' Daniël Coens zichzelf onvol-

doende; hij wist zelden met een bon mot of een kwinkslag
uit te pakken - de reputatie van een ernstig politikus heeft
ook zijn mindere kanten. Wellicht kan dat introverte
gedeeltelijk verklaard worden door zijn persoonlijke
tegenslagen. Zijn vader verongelukte jong, en Daniël Coens
werd voogd van zes minderjarige broers en zussen. Zijn
eerste zoon, Wouter, stierf nog in het moederhuis aan
wiegedood. De omstandigheden beschreef hij bijzonder
bitter: "De onmenselijke manier waarop ze mijn vrouw
vertelden dat Wouter er niet meer was, de behandeling die
ze het dode kind gaven, vergeten we nooit meer. Wouter
werd weggebracht naar een verloren bergruimte en de
grootste zorg van het ziekenhuis bleek om zo gauw mogelijk
alle rekeningen te innen."
Daniël Coens was dan ook reeds eerder brutaal met de

dood gekonfrontecrd geweest, toen hem verteld werd dat
hij aan een ongeneeslijke kanker leed. Het relaas van
Herman van Rompuy in het partijblad 'Zeg' toont een. mens
die zich volledig bewust is van zijn spoedige dood, en zich
daarmee ook verzoend heeft: "Dinsdag II februari zag ik
hem voor het laatst in Roeselare. Wij spraken over de
kracht van het gebed. Bidden is niet bedelen. maar danken
en gewoon spreken met God. Voor aktievelingen zoals
politici is dat niet gemakkelijk. Voor hem ook niet, en toch
is dat nodig, zei hij. Het is vreemd de hand te drukken van
iemand die u aan het verlaten is, voorgoed. Ik zie zijn lach
nog terwijl ik enkele sekonden langer dan normaal zijn
hand vasthield. De zuster zei mij dat hij binnen enkele
dagen in koma 70U gaan. Ik wist niet waar ik stond." Daniël
Coens overleed op Laterdag 15 februari.



universiteitsstraat (de Naamse) - zadelt
men zichzelf op met meer dan 100 mil-
joen aan restauratiekosten. De restaura-
tie van het kompleks van 't Sestich
alleen al is goed voor een kleine
30 miljoen, bijna evenveel als er in de
periode 1992-'96 voorzien wordt voor
alle investeringen in onroerend goed
voor de sociale sektor. Niet toevallig
worden voor dit historische gedeelte
funkties voorzien die veel met eksterne
relaties te maken hebben: de ontvangst-
zaai en de werking naar de alumni en de
postgraduats.

Nieuwe fakulteit Ekonomie
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Een half miljard
prestige /

I)!kaanJacques Vander Eecken van de fakulteit Ekonomische en
oegepaste Ekonomische Wetenschappen (ETEW) zou ooit

gezegd hebben dat hij het gevoel had aan de lelijkste fakulteit van
Vlaanderen te werken. Dat zal vanaf 1994-95 niet meer het geval zijn:
Ekonomie mag dan verhuizen naar een volledig nieuw kompleks op de
Naamsestraat. Veto ontvouwt de plannen van het 'Hoge-Heuvelprojekt',
praatte hierover met architekt Paul Van Aerschot en ging op zoek naar de
ontstaansgeschiedenis van een kompleks van 500 miljoen.

Men kan het verhaal van de nieuwe
fakulteit Ekonomie laten beginnen in de
eerste maanden van het akademiejaar
1987-88. Midden november 1987 liggen
op de Raad van Beheer (RvB) van de
KU Leuven. het hoogste bestuurslichaam
van de universiteit, twee nota's ter tafel,
die pleiten voor een oplossing voor de
ruimteproblemen van de fakulteit ETEW

a diskussie beslist de Raad dat hieraan
inderdaad "bij hoogdringendheid een
oplossing moet gegeven worden". Ze
wijst er ook onmiddellijk op "dat de
uiteindelijke oplossing moet voorzien in
een aanvaardbare huisvesting van het
CLT-ILT" (Verslag RvB 24/11/1987).

Het behoud van het Centrum voor
Levende Talen wordt daarmee een
beslissend element in het dossier. Uit een
onderzoek naar de mogelijkheid om de
uitbreiding te realizeren op de huidige
inplantingsplaats in de Dekenstraat.
blijkt dat dit niet mogelijk is zonder aan
het CLT te raken. Daarom wordt al snel
uitgekeken naar een andere inplantings-
plaats. Op de RvB van 26 januari 1985
wordt besloten om hiervoor het Kollege
van de Hoge Heuvel op de Naamsestraat
en het aanpalende Huis van 't Sestich
aan te kopen.

Beschermd
De historische betekenis van het

kompleks heeft zeker meegespeeld in de
motivatie van de KUL om precies deze
eigendom te willen aankopen. De uni-
versiteit is momenteel al in het bezit van
een indrukwekkend aantal historische
gebouwen op de Naamsestraat. Het huis
van 't Sestich i~ een mooie aanvulling
van deze kollektie: het gebouw. inklusief
het ateneum. werd al, in 1938 (K.B.
2513/1938) uitgeroepen tot beschermd
monument, als een van de allereerste
gebouwen in Leuven. nog vóór de
Hallen of het Vandalekollege. Tot voor
de verbeurdverklaring van de Franse
Revolutie werd de Hoge Heuvel be-
schouwd als een deel van de universiteit:
de kollegezalen keren nu omzeggens
terug naar hun oorspronkelijke eigenaar.
Daarnaast speelt uiteraard ook de cen-
trale ligging mee: in de buurt van de
leslokalen van Ekonomie (Aula Pieter
De Sorner. Kampus Sociale Weten-
schappen, Arenberginstituut).

Na wat moeilijkheden en het inroc-

pen van hulp van hogerhand, slaagde de
KU Leuven er begin 1990 effektief in
om het Kollege te verwerven (zie kader).
voor zo'n 27 miljoen frank (ongeveer
7.200 fr per m-). Op dat moment was de
feasabilily-studie, die de diverse moge-
lijkheden en geschiktheden van het
terrein onderzoekt. al een hele poos
bezig. Daaruit bleek_Qat er een aantal
faktoren waren die de architekturale
vrijheid beperkten.

Aars
Ten eerste heeft het beschermd statuut

van de 'voorbouw' (1,2 en 3) uiteraard
voor gevolg dat dit gedeelte niet kan
afgebroken worden, enkel gerestaureerd.

aast deze gebouwen staat er op het
terrein nog een beschermd element: een
monumentale beuk (4). Op deze plaats
moest het nieuwe gebouw noodgedwon-
gen in dezelfde richting worden opge-
trokken als het oude ateneum (dwars op
de Naamsestraat). Door de grillige
omtrek van het terrein tenslotte, kon
men ook moeilijk netjes in een vierkant
houwen en de beuk in het midden
houden. Aan het achterliggende stads-
park kon immers niet geraakt worden:
Lcuv en vindt dat 7ijn park al te klein is
om er eventueel nog stukken van te
verkopen. Wel werd aan de unief een
ruil toegestaan van twee kleine stukjes,
op voorwaarde dat de stad dan ook de
verzekering kreeg dat de beuk vanuit het
stadspark zeker zou te zien zijn.

De beuk zorgde trouwens nog voor
een aantal bijkomende problemen. Toen
men begin deze eeuw de vleugel van het
ateneum bouwde die vlak langs de
hoorn kwam te staan. werden langs die
kant alle takken afgezaagd. De beuk
groeide echter verder en kreeg op een
grotere hoogte takken die boven het dak
van het ateneum kwamen te hangen.
Daardoor kan men nu het nieuwe
gebouw naast de beuk maar een aantal
verdiepingen hoog maken omdat vanaf
een bepaalde hoogte takken in de weg
hangen. Op het voorlopige ontwerp is
dit duidelijk te zien (5). Aan de andere
kant voelden de architekten 'zich door de
grillige vorm van de ene kant van de
beuk estetisch verplicht om hem naast
een gebouw te plaatsen.

Temidden van deze waslijst van vrij-
hcidsberovende faktoren werd het ont-
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De plannen voor het nieuwe kompleks. De cijfertjes verwijzen naar de lekst Onderaan de Naamsestraat; bovenaan het
stadspark. '.
werpen van een volledige fakulteit voor
de architekten een huzarenstuk. De
architekten die door de KUL werden
uitgekozen zijn dan ook mensen van het
cigen departement Architektuur: Mauro
Poponcini cn Paul Van Aerschot. Deze
laatste is niet aan zijn proefstuk: hij
ontwierp de biblioteek van teologie (De duur is.
Bcriotstraat) en de Aula Pieter De
Somer. .

Öe funkties waarin de nieu~e gebou-
wen moeten voorzien waren op voor-
hand aan de architekten meegedeeld. In
de voorbouw, met zijn vertrekken waar-
van de oppervlakte vastlag, vestigden
Van Aerschot en Poponcini het dekanaat
(2). een ontvangsthal (I) en seminarie-
lokalen. het monitoraat en burelen voor
de alumni- en de postgraduaatswerkin-
gen (3). De hoofdingang (6) situeert zich
links van het huis van 't Sestich, dat zelf
enkel van een zij-ingang voorzien wordt.
Rechts van het huis komt nog een
tweede ingang (7). met toegang tot de
grote binnenplaats.

Het nieuwe gedeelte achter de voor-
bouw huisvest voornamelijk burelen:
/o'n 180 zijn er gepland. van verschil-
lende formaten. Volgens architekt Van
Acrschot krijgen hoogleraren eigen bu-
relen, terwijl wetenschappelijk perso-
neel en doktorandi met twee of drie een
buro moeten delen. Centraal is een
koffie- en pauzeruimte voorzien (8) met
flink wat glaswerk. In de middelste toren
(9) wordt de verwarming geïnstalleerd.
In de kelder is daar immers weinig plaats
voor: onder het gebouw komt een
parkeergarage met twee verdiepingen.
die plaats biedt aan 90 voertuigen. De
inrit is gelegen in de Vlamingenstraat
tegenover Sedes, op het terrein waar
momenteel studio's voor studenten in
aanbouw zijn.

Naast de bureelfunktie moet de ach-
terbouw ook plaats bieden aan een
volwaardige biblioteek (10). De hoek
van de biblioteek die uitkijkt op de
binnentuin wordt grotendeels uit glas
opgetrokken (11): hier komen leesruim-
tes met vides tussen de verdiepingen -
door de onvolledige plafonds kan men
van de ene verdieping in de andere
kijken. een techniek die door Van
Aerschot ook in de bib van teologie
werd toegepast. Het binnenplein zelf,
met flink Wilt groen, wordt een semi-
publieke ruimte, zoals bijvoorbeeld de
binnen tuin van het Pauskollege. Het was
immers de uitdrukkelijke vraag van stad
en provincie om een doorgang te voor-
zien vanuit het stadspark (13): men wil
in Leuven een aantal wandelassen trek-
ken, die lopen door de binnentuinen van
historische gebouwen.

Terugfluiten
Voor de bouw van de nieuwe fakulteit

ETEW werd in het universitaire 'Vijf-
jarenplan onroerende investeringen' van
de RvB (september 1991) 511 miljoen
voorzien. Dat is meer dan een vijfde van
de investeringen die volgens dat plan in
de periode 1992-96 zouden gedaan
worden - inklusief die in de sociale
sektor, Nochtans werden volgens Van
Aerschot de kosten van het hele projekt
sterk in toom gehouden. De architckten
werd een paar keer verzocht nieuwe
plannen te maken omdat de vorige te
duur waren. Zo moest de geplande
ruwbouw 20 miljoen goedkoper, waar-
door het hele funderingssysteem werd
omgegooid. Het aantal verdiepingen
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moest ook naar beneden, door de
burelen kleiner te maken. De cilinder-
vormige glazen toren die voorzien was
aan de biblioteek (op de plaats waar nu
11 is) werd vervangen door de huidige
konstruktie. De gevels worden opgetrok-
ken in baksteen omdat natuursteen te

Van Aerschot: "We realizeren hier een
projekt tegen een prijs van ongeveer
30.000 fr per m2, behalve voor de
voorbouw dan. Dat is een enorme
prestatie, gezien de grillige vorm van het
terrein, de vrijheidsberovende faktoren
en de aanwezigheid van een parking. Ik
bezocht een analoog projekt in Neder-
land, ongeveer even groot. Kostprijs:
55.000 fr per m2• We hielden het dan
ook noodgedwongen bij een traditioneel
gebouw, zonder verlaagde plafonds of
zo. Aan de andere kant moet een
bouwwerk van een half miljard toch een
beetje allure hebben: je kan moeilijk van
de toegang een deurtje in een muur
maken, of geen pauzeruimtes voorzien.
Als we zo'n dingen hadden weggelaten,
had het inderdaad nog goedkoper ge-
kund.»

Estetiek
Toch kan men er niet omheen dat de

KU Leuven blijkbaar met plezier inves-
teert in estetiek en imago. Door de keuze
om de beschermde voorbouw aan te
kopen - waarvoor de motivatie zoals
gezegd zelf sterk imago-gekleurd is: de
verdere uitbouw van een historische

Aula's werden op voorhand uitgeslo-
ten uit het projekt, volgens Van Aerschot
omdat de bouw daarvan op het bewuste
terrein hoogst onefficiënt zou zijn, daar
men het grootste deel van de voorbouw
niet als leslokalen kan gebruiken. Het
komt natuurlijk de kwaliteit van onder-
wijs en onderzoek ten goede als het
personeel degelijk gehuisvest is. Investe-
ren in honderdtachtig burelen voor een
fakulteit met SI professoren, 45 docen-
ten en lektoren. en 106 assistenten, plus
heel wat administratief en technisch
personeel, is waarschijnlijk geen over-
dreven lukse. Alleen had het op een
andere plaats inderdaad stukken goed-
koper gekund, en kon er dan ook iets
gedaan worden aan de situatie van de
studenten die nu in Supercity les moeten
volgen. Maar dan had men natuurlijk
het historisch dekor en het zicht op het
stadspark moeten missen.

Pieter De Gryse

VINGERKNIP
De motivatie van de KU Leuven om
de Hoge Heuvel - het hoogste punt in
de stad - te verwerven was bijzonder
groot. De aankoop van het terrein en
het kornpleks 'van 't Sestich' is echter
niet van een leien dakje gelopen.

Op 26 januari 1988 besloot de
Raad van Beheer tot aankoop van de
eigendom. Minder dan tien dagen
later, op 4 februari, werd het Konink-
lijk Besluit uitgevaardigd dat de KUL
toelating gaf om het Hoge-Heuvel-
kompleks te verwerven (Belgisch
Staatsblad, 20/5/1988). Hieruit blijkt
een eerste keer hoe snel de KUL haar
wensen kan hard maken bij het
ministerie van Onderwijs.

Op de RvB van 28 november 1989
was de zaak echter nog steeds han-
gende. en werd er zelfs gewag ge-
maakt van "verwachte moeilijkhe-
den" om het goed te kunnen aanko-
pen. In de tussenliggende maanden
was immers gebleken dat er ook bij
privcc-prornotoren heel wat interesse
bestond voor de Hoge Heuvel. Dit
werd ons bevestigd door Ludo Pee-
ters. verantwoordelijke voor het On-
roerend Patrimonium bij het Alge-
meen Beheer.

Om een opbod met de promoto-
ren, waarin de universiteit waar-
schijnlijk aan het kortste eind 70U
trekken. uit de weg te gaan en om zich
ervan te verzekeren dat men de
eigendom zeker in handen zou krij-
gen. besloot de KUL dan maar om op
een handige en toch wettelijke manier
de promotoren buiten spel te zetten.
Er bestaat immers zoiets als een 'Wet

tot Onteigening ten Openbaren Nut-
te' (26/7/1962) die de staat - nu: de
gemeenschappen - de macht geeft
"goederen ( ...) aan te kopen of te
onteigenen ten algemenen nutte". De
ministerraad kan met andere woor-
den besluiten een of andere eigendom
aan de eigenaar te onttrekken en toe te
kennen aan een publiekrechtelijke
persoon zoals bijvoorbeeld de
KU Leuven.

"Gezien het belang van de verwer-
ving van het College van de Hoge
Heuvel" ondernam de RvB dus deze
"verdere akties" - zoals het in het
verslag van de RvB van 28/11/1989
zo mooi werd omschreven. "De
bevoegde Gemeenschapsministers van
Onderwijs en Openbare Werken"
zouden verzocht worden om het
Kollege "op naam en voor rekening
van de KU Leuven te onteigenen."

Ook deze keer duurde het niet lang
voor de universiteit bij het ministerie
van Onderwijs gehoor kreeg. Op 11
januari 1990 al werd een ministerieel
besluit uitgevaardigd, "overeenkom-
stig de rechtspleging bij hoogdrin-
gende omstandigheden vastgelegd
bij de wet van 26/7/1962" (BS,
13/2/1990): het Ateneum werd "ver-
klaard als zijnde ten algemenen nutte"
en dit "voor rekening en op naam van
de KU Leuven". Ofhoe de macht van
de KU Leuven ons soms kan doen
ontsnappen aan de geldhonger van
bouwprornotoren, en, wie weet, aan
een stijging van de kamerhuurprij-

o
ProfeSSioneel se~retörioot

zen.
(PDG)
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Politici voor strengere selektie?

Met z'n allen de bocht in
, Numerus clausus in ge-

neeskunde' mag dan al
jaren door de artsensyn-

dikaten bepleit worden, toch zal de
beslissing hieromtrent uiteindelijk
door het parlement moeten geno-
men worden. En daar wringt iets:
bij politici ligt NC niet gemakke-
lijk. Toen Daniël Coens vorig jaar
voorstelde om een 'vrijblijvende
oriënteringstest' in te voeren, stuitte
dat op een socialistisch veto. Het
idee alleen al dat zo'n test zou
kunnen verworden tot een 'ver-
kapte vorm van numerus clausus',
deed de deur dicht. Blijkbaar weegt
de 'vrije studiekeuze' nog steeds
zwaar door. Of toch niet?

In 1987 stond N(.voor het laatst hoog
op de politieke agenda, toen een rooms-
blauwe koalitie door middel van vol-
machten regeerde. De liberale artsenlei-
der Wynen had onmiddellijk .begrepen
dat dit een ideale gelegenheid was om
een parlementair (en wellicht breed-
maatschappelijk) debat te ontwijken. Hij
verbrak het akkoord tussen artsen en
ziekenfondsen inzake de honoraria, en
wilde enkel een nieuwe overeenkomst
tekenen indien NC aan de medische
fakulteiten zou ingevoerd worden. Hier-
mee sloot hij zich aan bij een lange en
taaie traditie van geneesheren die een
universitaire selektie de aangewezen
metode vinden om het aantal dokters te
doen dalen (zie kader).

Stug
De regering werd het over de proble-

matiek niet eens. Vooral onder impuls
van de waalse vice-premier Jean Gol

(PRL) waren de liberalen pro-NC.
Binnen de kristen-demokratie liepen de
meningen uiteen. Jean-Luc Dehaene,
toen minister van Sociale Zaken en dus
verantwoordelijk voor het akkoord art-
sen-ziekenfondsen. was eerder geneigd
om toe te geven aan Wynen. Naar eigen
zeggen was onderwijsminister Coens
eerder een tegenstander. Toch liet hij niet
na keer op keer te waarschuwen dat
België zijn unieke plaats binnen Europa
moeilijk zou kunnen volhouden. On-
danks lange en intense diskussies slaagde
Wilfried Marrens er niet in zijn ministers
op één lijn te krijgen. De volmachtenpe-
riode liep af, NC werd voor onbepaalde
tijd uitgesteld.
Daarna ebde de politieke diskussie

haast volledig weg. Tot Daniël Coens in
november '90 uitpakte met zijn dekreet
voor de universiteiten en meteen een
veralgemeende oriënteringsproef voor-
stelde. Hoewel Coens zich in duizend
bochten wrong om te bezweren dat 'zijn'
proef zeker niet als NC mocht geïnter-
preteerd worden, deed de publieke
opinie dat wel. Dat de studentenbewe-
gingen er toen in slaagden massaal veel
volk te lokken naar de betogingen tegen
dit dekreet, kwam vooral doordat veel
studenten het idee van een verplicht
ingangseksamen onaanvaardbaar von-
den.
Toen Frank Vandenbroucke op het

studentenprotest inpikte .en verklaarde
dat zijn partij het onderwijsdekreet niet
zou goedkeuren indien de oriënterings-
proef behouden bleef, bond Coens in.
De oriënteringsproef werd vervangen
door een 'tienpuntenprogramma' om
studenten beter te begeleiden. De stu-
dentenorganisaties waren tevreden: het
pleit was gewonnen, hun stugge aktie
had een goed resultaat opgeleverd. Toen
het dekreet eind mei in plenaire ziiting in
de Vlaamse Raad werd behandeld,

ontspon zich een vrij boeiend debat over
oriëntering en selektie.
De enige partij die bij haar verzet

tegen de oriënteringstest bleef. was de SP
- tijdens de plenaire zitting had Agalev
zich hierover niet uitgesproken. 'Onder-
wijsspecialist Eddy Baldewijns lichtte
het socialistisch standpunt toe: "Een
veralgemeende oriënteringsproef was
voor de socialisten onaanvaardbaar. Wij
verzetten ons immers tegen elk plan dat
deelname aan het universitair onderwijs
ontraadt. Wij zijn integendeel voorstan-
der van meer positieve akties, degelijke
informatie ...", Tot dusver is de SP nooit
op dit standpunt teruggekomen.
Ook oppositiepartij PVV vond de

afschaffing van de oriënteringstest een
goede zaak. hoewel Guy Verhofstadt in
'86-'87 nochtans weinig bezwaar uitte
tegen een veel drakonischer maatregel
als NC in geneeskunde. Zijn partijgenoot
Deswaene nam trouwens ekspliciet af-
stand van zo'n proef. "Het is duidelijk
dat het peilen naar kapaciteiten, naar
motivatie en naar zoveel andere facetten
(...) niet op een betrouwbare manier kan
gebeuren door het afnemerîvan een snel
pocketonderzoek." Deswaene formu-
leerde vervolgens een onderbouwd en
uitgewerkt voorstel waarin hij vooral de
PMS-centra een centrale rol meegaf.
Merkwaardig genoeg waren het CVP

en Volksunie, toch twee meerderheids-
partijen. die zich uitdruk-kelijk uitspra-
ken voor een strengere vorm van oriën-
tering en selektie. Hoewel het officiële
CVP-standpunt natuurlijk geen afstand
nam van het dekreet van 'haar' minister,
was dat wel het geval bij de meeste
kristendemokratische sprekers. In een
uitgebreide tussenkomst legde Marc Van
Peel uit waarom hij uitdrukkelijk voor
een oriënteringstest opteerde: "Wij ken-
nen allen het erg oude probleem van het
onaanvaardbaar hoog mislukkingsper-

EEN ZEER OUD ZEER
landse geneesheren die zich in Belgiëwilden vestigen. Zoiets
tastte "Ia dignité professionnelle" aan, omdat de buitenlan-
ders zich "net zoals de kwakzalvers, toeleggen op de
ambulante geneeskunde en produkten aanprijzen of nieuwe
behandelingen die in België niet verkrijgbaar zijn."
Dit debat zou slechts omstreeks de Eerste Wereldoorlog

verstommen, om later op onregelmatige tijdstippen op-
nieuw gevoerd te worden. Sinds de jaren tachtig zijn de
artsen verenigingen erin geslaagd NC terug op de politieke
agenda te zetten. Merkwaardig genoeg verschilt hun
vertoog nauwelijks van dat van hun negentiende-eeuwse
voorgangers. Dat uit zich zowel in het taalgebruik (de
'plethora') als in de argumentatie: te lage toegangseisen tot
de studies, konkurrentie van de buitenlandse dokters, de
'plethora' als gevaar voor de volksgezondheid.
Enig historisch inzicht toont echter net relatieve van

dergelijke argumentaties die geen of te weinig rekening
houden met het feit dat de maatschappelijke omstandighe-
den steeds veranderen - wat vandaag 'normaal' is, lijkt
binnen twintig jaar vaak hilarisch. Dat is ook zo met de
gezondheidszorg. In 1881 beweerde het Medisch Genoot-
schap van Antwerpen dat in hun stad het 'verzadigingspunt'
tussen het aantal geneesheren en de bevolking was bereikt:
I arts op cirka 2.000 inwoners. In 1990 telde België
ongeveer I arts op 315 inwoners en wordt gesteld dat een
'verzadigingspunt' bereikt is. De 'minimumnorm' zou 25
patiënten per arts per dag bedragen, een streefcijfer dat
slechts door een minderheid van de Belgische artsen bereikt
wordt.
Dat cijfer werd reeds herhaaldelijk bekritiseerd, onder-

meer door de Gentse hoogleraar dr. Vuylsteek. Hij bepleit
een andere organisatie van de gezondheidszorg; met meer
aandacht voor preventie, sociale begeleiding en eerstelijns-
gezondheidszorg. Recent nog trok Dirk Avonts die '25
patiënten'-norm in twijfel in 'De Huisarts' (13/11/'91):
"Ervaring is niet afhankelijk van het aantal patiënten, maar
van de manier waarop de arts leert van zijn werk. En dat
laatste kost tijd. Deze heeft een lO-patiënten-arts meer dan
een vijfentwintiger. Misschien is tien de minimumnorm en
vijfentwintig de maksimurn. Minder is te weinig, en meer is
teveel om voldoende ervaring op te doen."
Toch blijven bepaalde artsenverenigingen ijveren voor

NC als oplossing voor de 'plethora', Indien die kwestie ooit
op politiek nivo bediskuteerd wordt, reageert de Belgische
regering hopelijk even duidelijk als de toenmalige onder-
wijsminister Van Humbeeck in 1881 deed. In een
parlementair debat antwoordde hij dat tot dusver geen
klachten van "bedrogen of miskende patiënten" waren
gemeld: "De klacht komt slechts uit één hoek. De
geneesheren klagen omdat ze er belang bij hebben."(WP)

DOSSIER NUMERUS CLAUSUS (DEEL 5)
De studenten geneeskunde hebben zich in een enquête van
hun fakulteitskring Medika met ruime meerderheid uitgespro-
ken voor numerus claus us (NC), een selektie van nieuwe
kandidaat-geneesheren. Hoe goed bedoeld hun motieven
ook kunnen zijn, Veto gaat met die optie niet akkoord. Als blad
van een studentenkoepel die ijvert voor een demokratisch
onderwijs, vinden we dat Ne fundamenteel afbreuk doet aan
een van de meest essentiële verworvenheden hiervan: de
vrije toegang tot de universiteit. Daarom verschijnt dit 'Dossier
Numerus Clausus', een met realia gestaafde visie waarom
NC onaanvaardbaar is - ook in geneeskunde.

BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE

Studeren is een recht.
centage in het eerste jaar, gekoppeld aan
een unanieme verwerping, waar ik
achter sta, van elke dwingende selektie-
proef of numerus c1ausus-gedachte. Toch
was mijns inziens de stevig onder-
bouwde idee van een - in zijn resultaten
overigens vrijblijvende - oriënterings-
proef een moedig en wellicht zelfs
efficiënt begin van oplossing voor dit
probleem. Ik heb mij. misschien samen
met de minister, geërgerd aan de vele,
bewust verkeerde interpretaties hiervan
en aan de demagogische eksploitatie die
hierrond werd opgezet."
Zijn partijgenoot Maurice Didden

ging nog een stapje verder. Didden
distantieerde zich van de oplossing van
Deswaene, en stelde onomwonden dat
er aan de universiteit "toelatingsproe-
ven" - hij heeft het niet meer over
oriëntering - zullen moeten georgani-
seerd worden. Volgens Didden is deze
. diskussie in ieder geval niet afgesloten.
Hij is ervan overtuigd dat men in de
nabije toekomst toch verplicht zal zijn-
zo'n eksamens in te voeren "niet alleen
voor het universitair ook voor het hoger
onderwijs, want daar doet zich hetzelfde
fenomeen voor." Waarop merkwaardig
genoeg Daniël Coens in eigen persoon
zich repte om eventjes afstand te nemen
van het voorliggende dekreet (dus zon-
der 'zijn' oriënteringstest): "Zo bevesti-
gen we de unieke situatie van België en
Vlaanderen. Samen met u vraag ik mij af
hoelang wij dit in Europese kontekst
kunnen volhouden."

"Er zijn vandaag teveel geneesheren; als we er niets aan
doen zal de gezondheidszorg eronder lijden", het is de
centrale stelling in de diskussie over numerus clausus bij
genceskunde. Deze kontroverse lijkt echter even oud als de
medische professie zelf. Zo ontspon zich de hele negen-
tiende eeuw door een bijzonder levendig debat over -
inderdaad - dat teveel aan geneesheren.
Enkele jaren nadat Koning Willem I drie Rijksuniversi-

reiten (Leuven. Gent en Luik) had opgericht in de
Zuidelijke Nederlanden. fulmineerde de Brusselse arts
Marcq tegen een volgens hem te gemakkelijke toegang tot
de medische doktoraten. Hij wilde dit probleem oplossen
door de eksamens moeilijker te maken: "Op die manier zal
de geneeskunde niet onteerd worden door zij die niet waard
7ijn het nobel beroep van arts te beoefenen."
Die mening werd gedeeld door de Gentse heelkundige

Kluyskens. Volgens hem was de konkurrentiepositie van de
arts in de steden verzwakt. Bij de opening van het
akademisch jaar in 1819 wist Kluyskens: "Indien de
cksamcns niet moeilijker worden, zullen er binnenkort
evenveel geneesheren als zieken zijn." Om die moeilijk-
heidsgraad absurd hoog te houden, opteerden de toenma-
lige artsen voor vergezochte onderwijsvoorstellen. Hoewel
bijvoorbeeld de artsen meenden dat uit pedagogisch
oogpunt Frans voorrang moest krijgen op het Latijn als
onderwijstaal. vonden zij die laatste taal het meest
aangewezen. en wel als middel om potentiële studenten te
weren "die toch de eindstreep niet zouden halen".
Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 werd de

toegang tot het universitair onderwijs enkele malen bij wet
gewijzigd. Tijdens de jaren 1835-1849, 1855-1857 en
1876-1890 was de toegang tot de medische fakulteiten
volkomen vrij. In de andere periodes werd een of andere
vorm van toegangseksamen georganiseerd. Het aantal
studenten geneeskunde steeg, ondermeer als gevolg van een
relatieve 'demokratisering van het onderwijs'. Meer kinde-
ren uit de middenstand en ook voor het eerst enkele
vrouwen volgden hoger onderwijs. Naar aanleiding hiervan
pleitte dr. Thiriar in november 1889 voor de invoering van
een maturiteitseksamen "om middelmatige leerlingen te
doen afzien van universitaire studies, want allen willen
vandaag advokaat of arts worden". In 1885 had het
artsenverbond ABGV via een petitie gevraagd dat de
overheid niet langer studietoelagen zou verlenen aan
minder begoede studenten, gelet op het dreigend overaan-
bod van geneesheren. Het is in die tijd dat voor het eerst de
term 'Ia pléthorc rnédicale' opduikt. wijzend op de
oververzadiging van geneesheren.
Tegelijk met hun eis om de Belgische kandidaat-artsen te

beperken. ageerden de artsenverenigingen tegen buiten-

Mutualiteit
Ook later is de CVP deze stelling

blijven verdediging. In haar verkiezings-
programma stond letterlijk: "Numerus
clausussystemen moeten worden afge-
wezen". Volgens Katja Offeciers van de
studiedienst Cepess moet deze zinssnede
begrepen worden als een kordate weige-
ring om op de eis van bijvoorbeeld de

(foto archief)
artsen in te gaan, maar is de CVP
officieel wél voorstander van een ver-
plichte maar vrijblijvende oriënterings-
test.
De Volksunie gaat nóg verder. Op een

gezamenlijke perskonferentie in novem-
ber '90 verklaarden Nelly Maes en Luc
Vanhorenbeek: "In elk geval vraagt de
VU een veralgemeende invoering en
verplichte deelname aan een oriënterings-
eksamen vooraleer de studie aan een
bepaalde fakulteit of van een bepaalde
opleiding aan te vatten." Hiermee is de
VU tot dusver de enige partij die
bovendien de deur op een kier zet voor
selektie in één "bepaalde" fakulteit of
opleiding.
Tijdens het debat in de Vlaamse Raad

was de VU trouwens ds enige partij die
openlijk en onorr.wonden pleitte voor
Ne. Vanhoren beek stelde: "Wij moeten
durven spreken over de numerus clausus
en het taboe, dat dit een anti-demo-
kratisch middel is, durven doorbreken.
Radikale ingrepen met een sterk bespa-
rend effekt, zowel financieel als emotio-
neel. zullen noodzakelijk blijken."
Eind februari zijn ook de socialisten

aan een 'bocht' begonnen, langzaam
maar zeker. Toen het duidelijk werd dat
de nieuwe regering ook moest snoeien in
de sociale zekerheid. lieten de socialisti-
sche ziekenfondsen weten voorstander te
zijn van NC in geneeskunde. Guy
Peeters. voorman van de socialistische
mutualiteit. viseert echter niet zozeer de
studenten geneeskunde, maar wel de
kandidaat-kinesiterapeuten, waar de pro-
blemen nog veel urgenter zouden zijn.
Hij legt deze beslissing merkwaardig
genoeg uit als "een van de lessen van de
verkiezingsresultaten van 24 novem-
ber". NC in geneeskunde zou volgens
Peeters kaderen in een nieuw "kontrakt
met de burger". En zoals bij alle goede
kontrakten hangt ook hieraan een aardig
prijskaartje. Zaakjes zijn zaakjes.

Walter Pauli

BOS TE
Arne Sierens

Regie: Luk Perceval / Johan Dehollander

Stadsschouwburg Leuven 17 tlrn 21/3
Aanvang: 20hOO Res. 016/ 22 21 13
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ZOEKERTJES
• Help mee de groene strategie uitstippelen,
donderdagavond om 20.30u in het Stuc open
vergadering van de Agalev studenten.
• Vakantie In Centerparcs-Nederland, 17 24
aug. Rolstoelgebruiker met 9-Jarlg valide
zoontje zoekt een studentin tussen 16 en 35
laar om mee te gaan. Enkele uren dag licht
tunshoud, werk, rest vnj. Tweede persoon
kan. mits kleine vergoeding. Schrift. solI. via
postb. 109. 1010 Brussel 101. Info op de
Jobdienst
• Het Goede Spoor, jongerengroep voor
homo's, lesbiennes, biseksuelen en hun kin-
deren, nodigt hetero-vrienden en sympati-
santen uit voor een gesprek :Hoe staan mijn
vrienden tegenover mijn homoseksualiteit',
16 maart om 20.30u. In UP, Jan Stasstr. 2.
• Typen van tesissen. verslagen, bnefwrsse-
ling. Chris Rosselle, '6r 20.70.77.

I~ Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng =
.::?

Boeken, tijdschriften, ~
h . 1:::cursussen, t esissen,i.. ~

G iali d i ]especia seer 10 ~
wetenschappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54

3020 Herent

• Klapstuk en Stuc zoeken voor een aan-
genaam en goedkoop verblijf te Leuven
logies voor 'artists in residence' die gedu-
rende enkele weken te Leuven verblijven.
Kontakt Bruno Verbergt of Annemie vanac-
kere ~ 22.95.50

• Help, op ma. 24 2 op Oude Markt o.a. mijn
studentenkaart verloren. Terugbezorgen aub
aan Filip Vanpoucke, Elfnovemberlaan 40 2,
3010 Kessel-Lo. ~ 01625.14.43.
• Wie heeft mijn zwarte Swatch-horloge met
gouden wijzers gevonden na 20/2. Zéér hoge
beloning, emotionele waarde. Laat bericht
voor Marc, Sint-Maartenstr. 6.
• Zin in 'Anders GAan LEVen'? Ben je ook de
wegwerpmaatschappij beu? Donderdagavond
om 20.30u in het Stuc!
• Wie op di. 3 maart per ongeluk een bruine
jas, jeansvest en sjaal meenam' uit Belgisch
Congo wordt vriendelijk verzocht die terug te
bezorgen aan Filip Nuyts, A. Nobelstr. 4.

DOOR A N N VANDERMAESEN

• Wie kan niet naar het optreden van Lou
Reed op 12 maart in Brussel en verkoopt
zijn haar kaart door aan Joke, Parkstraat 36?
Eeuwige dankbaarheid verzekerd.
• Jan heeft vlindertjes in zijn buik want
Sabnne heeft eindelijk haar ja-woord gege-
ven. Na een maandenlange LAT-relatie zet-
ten ZIJgrote stap. Bloemen noch kransen.
• Jan bedankt tevens Lies, Vick, Nele, An,
Mieke, Pieter, ... voor bewezen diensten.
• Ik typ eindwerken in een minimum van tijd.
Verzorgd en goed geplaatst. Nadia Vercam-
men, Schneksebaan 262, 3140 Keerbergen.
ti' 015 23.36.61.
• Nog 2 weken en het is weer zover: de enige,
echte, onvervalste, torrnidasnsche scoutsfuif
met l'Archiduc. Dus 21 03, place to be: P.C.
Westerlo. We doen het toch zelf zeker.
• Roemenië - dia's - psychiatrie - pedago-
giekstudenten - dinsdag 10 maart - 20.00h -
Michotte: allen welkom!
• Slechthorende rolstoelgebruiker zoekt stu-
dentin tussen 16 en 35 jaar: huishoud. hulp en
kinderoppas voor zoontje van 9 jaar. Zaterd.
en zond. om de 2 weken voor 2 à 4 uur per
dag. Vervoer heen en terug naar Leuven
mogelijk. Schrift. solI. via postb. 109, 1010
Brussel 101. Info op de Jobdienst.
• Ik typ uw werkje of eindverhandeling op
komputer. Zeer verzorgd. Lutgart vander-
maele, ~ 05641.15.57.
• Stemmen van hoop en bevrijding - liederen
en poëzie uit alle kontinenten door het Pati
Pati-koot Dinsd., 20 u in Begijnhofkerk. Voorv.
60 fr (Jan Stasstr. 2), kassa 100 fr. In solidari-
teit met andere volkeren. Welgekomen!
• Gevonden: agenda van Prisette van Pelt. Af
te halen op K. Albertlaan 36, 3000 Leuven bij
Philippe.
• Pieter Coutereelstichting vzw homo-en les-
biennecentrum. Onthaal: maand. 16-20u.,
zaterd. 15-16u. of na telefonische afspraak.
Klub: elke dag vanaf 21 u. Elke dinsdag: grote
fuif! Jongerenkafee (16-30): woensdag vanaf
21u.
• Wie kan mijn kodeks terugbezorgen die ik
dinsdag verloor tussen Dekenstr. en Mechel-
sestr. ? Xavier Pattyn, Mechelsestr. 93. Belo-
ning verzekerd.

MAANDAG
20.00 u REVUE door Vlaams Rechtsgenootschap, in stadsschouwburg.
20.30 u FILM In de reeks Russische films uit de jaren twintig: 'Het rad van de

duivel' (1926), van L. Trauberg en G. Kozintsev, over een jonge matroos die
door zijn vriendin in de onderwereld verzeild geraakt, in Stuc, toeg.
120150.

DINSDAG
20.00 u DIA-AVOND Roemenië-avond: dia-montage over pedagogenprojekt

in een psychiatrische instelling, in Psychologisch Instituut (Michotte), org.
pedagogische kring.

20.00 u KONCERT Pat i Pati-koor brengt stemmen van hoop en bevrijding, in
Begijnhofkerk, toeg. 100 60, org. UP.

20.00 u LEZING Orenda, studiekring Boekhandel Johannes, houdt een lezing
over 'De Wederkomst van Kristus' met Pieter Van Acoleyen als spreker, in
CC Oratoriënhof.

20.00 u REVUE door Vlaams Rechtsgenootschap, in stadsschouwburg.
20.30 u FILM In de reeks Russische films uit de jaren twintig: 'De Mantel'

(1926), van L. Trauberg en G. Kozintsev, over een burokraat wiens nieuwe
mantel wordt gestolen, in Stuc, toeg. 120'150.

WOENSDAG
13-14 u SOBERE MAALTIJD in Craenendonck 13, org. UP.
13.00 u OPTREDEN 'Mensen', poëzie en chanson, door Frank Degruyter, in

St.-Pieterskhruek. . . .
20.00 u POEZIE-AVOND naar aanleiding van de publikatie van de bloemle-

zing 'Elgen Wegen', een uitgave van de Leuvense Schrijversaktie met
gedichten van 55 hedendaagse Vlaamse dichteressen, in Europees Huis
van de Poëzie, Koutereelstr.76, toeg. 60, org. Leuvense Schrijversaktie.

20.00 u REVUE door Vlaams Rechtsgenootschap, in stadsschouwburg.
20.30 u FILM In de reeks Russische films uit de jaren twintig: 'Nieuw Babylon'

(1929), van G. Kozintsev en L. Trauberg, over de heroïsche strijd van het
Parijse proletatiaat, in Stuc, toeg. 120 150.

20.30 u KONCERT 'Orlon', Keltische muziek, in Zaal Wiedts'z, Vandenbempt-
laan Heverlee, toeg. 250 200 150, org. Folk Podium.

20.30 u POEZIE-AVOND In 'Ter Tale Rimbaud' vertelt Paul Claes over de
dichter Rlmbaud, in CC De Spuye, Tervuursevest 101, toeg. gratis.

21.00 u OPTREDEN Blues night met 'Hideaway' in koncert, in Belgisch Kongo,
K. Albertlaan 46.

• Deze week in Veto: de leugen achter de
waarhetdsvdta,
• De waarheidsvilla zijn een stel duffe klets-
wuven
• S. whoever, het IS ·gelyncht'.
• Gezocht: cruromensen met muts, Sjaal en
handschoenen voor de Jolé-avond van di.
10 3. Om 20.30 u op de Tiense Vest 126.
• Zondag 15 maart. optreden van ("The
return of) Çonsilium Triste Barbarorum (part
two ) en Het Mestbeleid! (22u.) In 'De Ver-
beeldmg : liedjes voor biJ de kolenkachel.
• Vinder van bril: je zocht mij, men zei je dat ik
miJn bril reeds terug had. Ik héb een bril, maar
t'IS al een nieuwe. Graag toch die andere bril
terug. Breng hem naar de 's Meiersstr. 5, met
naam en adres. (spaghetti-diner met life-
pianomuziek blijven) Bedankt! Bart Wauters.

JO MEUWISSE.N
Alle verhuur video-,

klank- en lichtmateriaal.. .
voor seminaries, evene-
l menten, optredens
~. en fuiven
~

LCD - VIDEOPROJEKTOR: 1900 FR

tel. 016/201.301

ovba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Horizontaal - I Wapen 2 Snelle - Schilder 3 Kunstvorm met
Calliope als muze - Schutsluis 4 Cerium - Verleent hoger aanzien -
VoorzetselS Zuiderse meisjesnaam - Zinnebeeld der waakzaamheid
6 Kunststof - Verlangt hebzuchtig 7 Huwbaar meisje - Gemeente in
Overijssel 8 Kansspel - Drank 9 Kwinkslag - Jeruzalem - Koper
10 Zonder nationaliteit.
Vertikaal- I Buitengewoon schone jongeling die in een bloem werd
veranderd 2 69 cm - Exotische zangeres - Punt op een agenda
3.Aanvoerder der zuidelijken - Gemeente in Gelderland 4 Munteen-
heid - Vlaams kunstenaar die vooral paarden afbeeldde 5 Loopvogel
- Besef 6 Stad in Irak - Geldelijke vergoeding 7 Riviertje in
Noord-Frankrijk - Fijngemalen tufsteen gebruikt als metselspecie -
Autokenteken in een buurland 8 Eilandje in het Kattegat -
Overeenkomst over de wereldhandel 9 Lichaamsopening - Schrijver
van 'De Slinger van Foucault' 10 Rampzalig.

~ Kt\FEETEORIEEN ~

lI--DENICr MISS'tIHE" Dt\T «
1100~HAAF~ !>EI{-__ -L.__
____, .- 'I

HlOT IS 'ZEe-'- o~ ...O()t.D vAN
v TI' OëNKel'l W(>.T ëCN MJOE!
"all) I<III'INEN DENKEN!

"

• Ria tikt al JOuw seminanewerkjes en tesis-
sen aan 60 fr blad. ~ 016 81.82.22.
• Euprint bvba: alle tikwerk; desktop; scan-
nen; uitprinten van teksten; figuren uit Ouat-
tro, Lotus. Wij zetten ook muziek!!! Hertog-
straat 110, ~.22.97.49. '.
• AI uw typwerk (tabellen, formules, Griekse
en wisk. karakters). Jaren ervaring. Tel. (voor
16.00 u) 011 43.26,56.
• Abulafia, middeleeuws kabbalist, tovert uw
manuskripten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia:
tekstverwerking-Iaserprints. Tiensestr. 177.
~ 29.22.77. van 10-12u.,14-16u.
• Gezocht: gastgezinnen die tijdens de paas-
dagen Noren, Denen, Kroaten of Tsjechen
kunnen herbergen. Info: Erwin Willems, Scha-
penstraat 13. ~ 29.43.64. of 02/759.97.45
tijdens weekend.
• Kopop, Vlaamse niet-kommerciële rock-
groep geeft promotieoptreden, eigen reper-
toire gedurende meer dan een uur. Echte
rock-ambiance verzekerd. g 23.12.11.

CRIMEN
lil 11.13 om 21.47 u: Optreden door 'Kosjer Dil', in Fakbar (In 't Vervolg),
ink. gratis. f!l 16/3 om 18.30 u: I<ringvergadering, In Fakbar (In
'I Vervolg). l!1 16 3 om 19.00 u: Schaatsavond, vertrek aan fakbar.

DON' DER DAG
1 ~ 14 u SOBERE MAALTIJD in Jan Stasstraat 2, org. UP.
20.00 u KONCERT door het Ensemble Oude Muziek Lemmensinstituut, olv

.Erik Van Nevel, in Koncertzaal Lemmensinst., Herestr. 53, toeg. 150/200,
org. Koncertvereniging Lemmensinstituut.

20.00 u LITERAIRE AVOND Literair Wel-Kom. Voordracht door kursisten
Kreatief Schrijven en uitreiking van de jaarlijkse prijzen Essay en
Flitsverhaal-prozagedicht., in Stadhuis, org. Universitaire Werkgroep
Literatuur en Media.

20.30 u FILM In de reeks Russische films uit de jaren twintig: 'Schaakkoorts'
(1925), van V. Pudovkin, en 'Het sigarettenmeisje van Mos selprom'(1924),
van Y.Zjeljabuzjki, in stuc, toeg. 120/150.

20.30 u OPEN ALGEMENE VERGADERING Agalev-studenten denken na
over groene idealen, groene ideëen en een groene strategie, in Stuc.

21.00 u OPTREDEN 'Serious Five', in Belgisch Kongo.
21.00 u OPTREDEN door 'Coco Spiri!', met covers van artiesten uit de jaren

70 en 60, In CC De Spuye, Tervuursevest 101, toeg. gratis.

VRIJDAG
12-13 u LEESGROEP tema: schuldenlast, in Jan Stasstraat 2, org. UP.

. 20.00 u BALLET door Frie Stenuit, in Stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.30 u FILM In de reeks Russische films uit de jaren twintig: 'De liga van de

grote zaak' (1927), van L. Trauberg en G. Kozintsev, over het pla n van een
avonturier om een opstand te verraden, in Stuc, toeg. 120/150.

20.30 u TEATER Oud Huis Stekelbees brengt 'Polaroïc', in Vlamir]genstr. 63,
toeg. 160 250, org. Stuc.

21.00 u OPTREDEN Reggae-night met 'Back- To- The-Plane!' in koncert, in
Belgisch Kongo.

MEDICA
® 103 om 22.00 u: Optreden 'In Between', in Doc's Bar. ink. gratis.
f!l 133 om 21.30 u: Galabal, in Concert NobJe.

ZATERDAG
20.00 u BALLET door Frie Stenuit, in Stadsschouwburg, org. CC Leuven.
20.30 u TEATER Oud Huis Stekelbees brengt 'Polaroïd', in Vlamingenstr. 63,

toeg. 160 250, org. Stuc.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Capriccio, een kombinatie van een strijk-, een blaas- en

een toetsinstrument, brengt werken van Mozart, Bruch, Schumann en Joly,
in Aud. Minnepoort, toeg. 150, org. CC Leuven ism Jeugd en Muziek
Leuven.

14.30 u BEZOEK aan het voormalig Augustinessenklooster, in Romaanse
Poort, Brusselsestr. 63, org. Leuvense Gidsen Bond.

MAANDAG
20.00 u DEBAT over 'Kultuur en Mark!', met Prol. Els De Bens (RUG) en Prof.

Paul De Grauwe (KUL), in CC Oratoriënhof, Mechelsestr. 111, org. CSC ism
CSC-Vormingswerk Leuven.

21.00 u FILM Targets' (1966), van P. Bogdanovich, over een Vietnamveteraan
die zijn vrouwen kinderen doodschiet en daarna schoten lost op het publiek
van een drive-In bioscoop, In Stuc, toeg. 100/130.

EKONOMIKA
rE 11 3 om 6.00 u: Ekonomika SportTornooi (EHSAL Brussel), vertrek
aan H.andelskot [!J 12/3 om 19.00 u: Bestuursvergadering.

EOOS & KLiO
[!J 93 om 20.00 u: Salamisbeker (minivoetbal): Eoos-Klio, in Bruul
(brouwersstraatj. f!l 10/3 om 20.00 u: Salamisbeker (baseball): Eoos-
Kilo, In Bruut (brouwersstraat), f!l 12'3 om 20.00 u: Salamisbeker
(basket- en volleybal): Eoos-Kllo, in Bruut (Brouwersstraal).

HISTORIA
l!1 9 tot 13 3: Feestweek f!l 9' 3 om 15.00 u: Receptie, in Permanentie. f!l
93 om 19.00 u: Kwis met Antwerpen en Kortrijk, in Club 51. f!l 10/3 om
14.00 u: Historische zoektocht door Leuven, vertrek aan de fak. [!J 10/3
om 21.00 u: Optreden 'Abin', in fak.1!) 1113: Fuif: TshirtTD, in Rumba &
Co. I!) 11.3 om 16.00 u: zwemmen, in Stedelijk zwembad. I!) 12/3 om
14.00 u: Melancholienamil!dag, In fak. l!1 1213 om 20.00 U' Video:
'Oh I?-Video', in MSl 03.16. f!l 12:3 om 22,00 u: Video 'La Kermesse
Erotlque' (1935), In MSt 03.18. I!) 13/3 om 20.00 u: Pre-Budapest avond,
in lak.

KLiO
I!) 11 3 om 20.00 u: Lezing: 'De Bacchanten' door L Vanderstockt, in
MSI03.12.

KULTURELE STUDIES
[!j 10 30m 20.00 u.video: 'Julius Caesar'vande Needcompany,in MSI
00.28. ink. gratis.

PEDAGOGISCHE KRING
I! 10 3 om 20.00 u: Roemenie-avond: dia-montage over pedagogen-
projekt In een psychiatrische instelling, in Psychologisch Instrtuut
(Mlchotte).

POllTIKA
OC10 3 om 21.00 u: Kantus, boven Universum. f!l 12 3 om 20.00 u: Vrij
Podium en Fud, Ink. tot 23.00 u gratis.

VTK
9 3: lentekantus. I!l 10 3 om 20.00 u: Eksterne Raad, in RC.

VTK & FARMA
fil 10 3: TD. In Corso,

-
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De Andere Unief (1): de kafetaria-uitbater van L&W'

Over omeletten, voetbal
en zwanzendé pédels
Christian Jaubin, "Cri-cri pour les dames", is S8.·Hij volgde de Grieks-Latijnse houding twee .uiteenl.~pende rcakties tot gevolg.

humaniora aan het Sint-Pieterskollege te Leuven, maar wou in zaken gaan. Toch meent hij dat zijn g~d humeur vooral. de
Na een tijdje in een benzinestation gewerkt te hebben begon hij een zaak in klan~en aantrekt en .flI~t zozee~. afschnkt.
.. . .. .. :? . Eerlijkheid en spontaneueu staan biJ hem hoog

tafelgerei, Sinds 13 Jaar baat hij samen met zijn vrouw. en zIJn dochter de kafetana in het vaandel en zullen er hem niet van
van de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte uit. Iedereen kent hem .als een joviale, weerhouden het kliënteel op zijn typische
grappige 'patron' die geen blad voor de mond neemt. Proffen, assistenten, bedienden manier te benaderen. Dat neemt echter niet weg
en studenten weten dat hij graag zwanst, vooral met de meisjes. In onze eerste. dat hij ook behoorlijk kwaad kan worden.
reportage over de andere kant van de universiteit, het wel en wee van een
kafetaria-uitbater.
Elke student van Letteren en Wijsbegeerte is al
wel eens in de kafetaria geweest. De witte, ruwe
muren zijn schaars gedekoreerd met een
scheefhangend schilderij. De stoelen maken een
scherp geluid als je ze verplaatst. Vooraan is er
een salonnetje met een handvol witte ronde
tafeltjes, omringd met oude bruine lederen
zetels. Achter de toog staan Christian Jaubin en
zijn dochter Noëlla de klanten te bedienen. Het
kan behoorlijk druk zijn in de kafetaria, vooral
tijdens de middagpauzes, wanneer iedereen
voor een snack, een broodje of een wat meer
konsistente maaltijd binnenstroomt. Van spie-
gelei tot omelet, van koninginnehapje tot steak,
van croque monsieur tot spaghetti, alles is er te
verkrijgen. Veel tijd om met de klanten te
kletsen heeft de patron niet, maar zwanzen doet
hij des te liever. Met zijn droge grapjes en
-kwinkslagen slaagt hij erin proffen, studenten
en bedienden een grijns op het gezicht te
toveren. Nochtans is niet alles koek en ei.

Jaubin: «Ik baat de kafetaria als zelfstandige
uit. Ik betaal 12 maanden huishuur aan
26.000 fr per maand, maar we zijn slechts 9
maanden per jaar geopend. D~. resterende drie
maanden verdienen we niets, maar we moeten
wel de huishuur en de bijdrage voor zelfstandi-
gen betalen. Mijn dochter, die als zelfstandige
helpster werkt, moet eveneens betaald worden.
Er zijn enorme kosten, maar geen inkomsten
tijdens die drie maanden. Trouwens, na de
Paasvakantie valt het zakencijfer in elkaar,
omdat de studenten beginnen te blokken en
minder tijd maken om naar de kafetaria te
komen. Ik heb een paar jaar geleden aan de
universiteit gevraagd of het niet mogelijk was
om slechts voor negen maanden huishuur te
betalen. Men antwoordde mij dat er bij het
berekenen van de huishuur rekening gehouden
is met die situatie» .

«Het is de enige kafetaria die zelfstandig
uitgebaat wordt. Andere eethuizen en kafeta-
ria's - Alrna, de Valk - werken allemaal met
universitair personeel. Er zijn wel ooit kontak-
ten geweest met Alma om de kafetaria over te
nemen. Meneer Mangelschots (sic: Martens;
Mangelschots is reeds in 1984 overleden) is in
oktober hier geweest, maar heeft niets meer van
zich laten horen.»

Heverlee
In een dergelijk statuut is er van verschillende

zijden konkurrentie. Christian Jaubin ervaart
echter niet elke eet- of drankgelegenheid-
uitbater als een konkurrent maar beschouwt ze
eerder als kollega's. Hij houdt er een eigen
filosofie op na om in het woelige vak overeind
te blijven.

Jaubin: «Een eerste vereiste om te slagen, is uw
job graag doen, anders lukt het niet. Het grote
nadeel hier is dat we in de sektor van de
universiteit zitten. Er zijn verschillende prijzen.
Onze prijzen zijn, vergeleken met de gemid-
delde Leuvense horekazaak, zeer laag. We zijn
veel goedkoper dan de meeste restaurants in de
stad. Alma is natuurlijk een uitzondering, maar
is eigenlijk geen konkurrentie voor ons omdat
Alma een andere kategorie mensen als doel-
groep heeft. Wie van thuis 1.000 fr per week
meekrijgt voor eten en drank is bijna verplicht
om naar Alma te gaan. Wie 5.000 fr krijgt, kan
al eens verder uitkijken. Aangezien we dan toch
nog goedkoper zijn dan de meeste vergelijkbare
restaurants in de stad, komt men naar hier..

«Als het mooi weer is, voel ik wel de
konkurrentie van kafees. Ik mag hier namelijk
geen terras plaatsen. Ik ben wel zelfstandige,
maar ik mag niet zomaar doen wat ik wil.
Ongeveer zeven jaar geleden had ik een groot
reklamepaneel op de parking laten plaatsen. 's
Morgens stond het er, 's namiddags werd het
door Heverlee (de technische dienst, nvdr)
weggenomen omdat dat niet kaderde in de geest·
van de universiteit. Er mag alleen een bordje
van de universiteit staan. Ik mag kontraktueel

geen reklame maken, ook niet in tijdschriften en
dergelijke. Dat betekent ook dat ik geen
kliënteel van de stad heb, maar enkel studenten,
proffen en bedienden. Van de eigen fakulteit
krijg ik gelukkig geen tegenwerking.»

Onnozel
De L&W-kafetaria-uitbater heeft het duide-

lijk niet onder de markt gehad. Toen hij de
kafetaria overnam van Stella Artois, was er een
beperkt kliënteel ondermeer omdat er slechts
eën klein aantal maaltijden werd aangeboden.
Het eerste jaar werd er zelfs met verlies gewerkt.
Nochtans slaagde Jaubin erin zijn zaak stilaan
uit te bouwen, op een naar zijn zeggen heel
simpele manier.

Jaubin: «Door vriendelijk, beleefd en proper te
zijn bereik je al enorm veel. Daarnaast hebben
we ook de kaart uitgebreid. In de beginperiode
waren er .enkel steak en eieren te verkrijgen. We
zijn dan begonnen met belegde broodjes en
kleinere snacks zoals croque monsieur, spa-
ghetti. Ook kwalitatief is de keuken er sterk op
vooruit gegaan. Mijn vrouw maakt alles zelf
klaar. De keuken is haar domein. Sinds
ongeveer drie jaar bieden we ook een dagscho-
tel aan, sinds kort soms zelfs twee verschil-
lende»

«De dagschotel kent een groot sukses.
Aangezien onze vaste kaart niet zo uitgebreid is,
wenst ons vast kliënteel een beetje meer
afwisseling. Behalve dagschotels wordt er
vooral spaghetti gevraagd. Dat is dé schotel van
de studenten, die toch 80% van ons kliënteel
uitmaken. 10 à 15%zijn professoren, ongeveer 5
à 1091zijn bedienden.»

«Dit jaar is er bijvoorbeeld meer volk dan
vorig jaar. Je moet er eigenlijk geluk in hebben.
Meestal gaat het als volgt. Een student die hier
voor de eerste keer binnenkomt, zegt bij
zichzelf: "Dat lijkt me een toffe kerel." ofwel
"Daar moet ik niets van hebben." Mijn gezicht
staat hen aan of niet, zo simpel is dat. Als het
eten hen dan ook nog bevalt, blijven ze komen.
Hier komen ze misschien ook wel omdat ik een
beetje onnozel doe, omdat ik een beetje doorsla,
omdat ik vriendelijk ben.»

Zoals 'Jaubin al zelf aangeeft, heeft zijn

Jaubin: «De studenten komen allemaal voor
mij, hé. Het voordeel is dat ik al tegen de zestig
jaar oud ben. Ik zwans veel, vooral met de
meisjes. Ik durf weleens te zeggen: "Ge ziet me
toch nog graag?" of "De firma wenst u ne
gezonde avond." of "Als ge u verveelt, ik ben
altijd hier." Als jonge man zou ik mij dat niet
kunnen veroorloven, want dan zou men denken
dat ik alles meen wat ik zeg. Nu kan het wel. En
de mensen hebben dat graag, ook omdat ik
altijd goed gehumeurd ben. Ik ken eigenlijk
maar twee gemoedstoestanden. Ofwel ben ik
goed gezind ofwel ben ik héél kwaad, en dan ga
ik voor niemand uit de weg.»

«Ik kan mij vooral kwaad maken tegen een
aantal pretentieuze bedienden. Het is een beetje
een probleem dat het een zelfbedieningszaak is.
Iedereen komt tegelijk binnen en moet aan-
schuiven. Er durven er altijd een aantal
voorsteken, en daar kan ik niet tegen. Een
zelfbedieningszaak heeft vele voordelen, maar
ook heel wat nadelen. Eigenlijk zijn we een
kombinatie van self-service en gewoon restau-
rant. Het is namelijk niet zo dat alles reeds
klaargemaakt is, zoals in Alma bijvoorbeeld.
Een steak, een omelet, een croque monsieur
wordt pas klaargemaakt nadat de klant besteld
heeft. Om lange files te vermijden, laten we de
klant al plaats nemen in de zaal en brengen we
de schotel zelf naar hem/haar toe. Enkel de
spaghetti en de dagschotel zijn klaar en kunnen
onmiddellijk meegenomen worden. Een bijko-
mend nadeel is dat bijna iedereen elkaar kent en
dat men aan de toog blijft babbelen. Dat kan
natuurlijk nie(, want er wacht nog een ganse rij.
Als ze dan koppig zijn, kan ik mij ook kwaad
maken. Proffen mogen dan wel veel over hun
domein kennen, ze zijn niet altijd praktisch
ingesteld. Ze beseffen niet dat ze in de weg
staan."

Zoals in elke zaak zijn er ook in de kafetaria
van Letteren en Wijsbegeerte een aantal
tooghangers, die al wel eens in de weg staan.
Ook de onderwerpen waarover die vaste
klanten het altijd hebben, verschilt weinig van
elk ander kafee.

Jaubin: «Sinds enige tijd mag er tijdens de
middaguren niemand meer aan de toog blijven
hangen. In de namiddag staan er wel altijd een
aantal vaste klanten aan de toog. Die hebben
het dan meestal over het werk, de universiteit.

"Mijn gezicht staat hen aan of niet, zo simp.el is dat. "

Oosten

\ Maandags hebben de mannen het natuurlijk
vaak over de voetbal. De pedel organiseert
trouwens sinds enkele jaren een voetbalprono-
stick. die men hier voor een kleine inzet kan
invullen. De winnaars kunnen dan de pot in de
wacht slepen»

In de dertien jaar dat Jaubin kafetaria-
uitbater is, heeft hij een ganse horde professoren
en studenten de revue zien passeren. Het is dan
ook duidelijk dat hij in die tijdsspanne een
evolutie gemerkt heeft in de mentaliteit en de
gewoontes van studenten en proffen.

Jaubin: «De meeste professoren en studenten
zijn heel vriendelijk en gedienstig. Ze blijven in
de rij hun beurt afwachten, zelfs de dekaan.
Anderen zullen het waarschijnlijk nooit afleren
om voor te steken. Ik denk dat dat aan de
opvoeding te wijten is' of aan het feit dat
sommigen een 'meerderwaardigheidskornpleks'
hebben. Ook het terugbrengen van het dienblad,
hetgeen niet verplicht is, gebeurt toch spontaan,
het meest door professoren en studenten, het
minst door de bedienden. Er zijn natuurlijk altijd
uitzonderingen. Studenten hebben wel de slechte
gewoonte de stoelen niet terug op hun plaats te
zetten. Ten opzichte van vroeger zijn ze zeer
zeker vriendelijker geworden. Als de klanten
buitengaan, zeg ik altijd: "Bedankt en tot ziens."
of "Auf wiedersehen." - ik spreek allerlei talen,
maar ken er geen enkele. Het gebeurt dan dat de
mensen spontaan teruggaan om hun dienblad af
te ruimen. Dat is heel eigenaardig. Dat was
vroeger veel minder. het geval»

Hoewel hij nu al bijna I5 jaar in het
universitaire milieu zit, is Jaubin weinig of niet
geïnteresseerd in wat er reilt en zeilt aan de unief.
Hij voelt er zich weinig verbonden mee omdat
hij in een zelfstandig statuut werkt. Zo heeft hij
ook geweigerd om in het fotoboek van hel
personeel van L&W te staan.

Jaubin: «Ik weet eigenlijk niet veel van de
aangelegenheden van de universiteit. Achteraan
in de kafetaria is er een vergaderzaal voor de high
society. Als er iets beslist wordt, besparingen
bijvoorbeeld, weten we dat echter niet onmid-
dellijk. Nochtans voelen we bepaalde gevolgen
van die beslissingen. De besparingen gelden ook
voor recepties en koffiebedelingen, die wij
mogen verzorgen. Er wordt wel veel geld
verknoeid aan de universiteit, maar op andere
domeinen wordt er helaas besnoeid. Momenteel
is het erg rustig aan de fakulteit. Tot voor drie jaar
hadden de recepties van de proklamaties steeds
hier plaats, voor elke afdeling afzonderlijk. Toen
heeft rnèn beslist alle afdelingen samen te
brengen in één receptie in de Hallen. Alle
recepties samen brachten ons, net voor het verlof,
een mooie som op. Momenteel hebben we nog
wel de proklamatie voor tweede zittijd, maar dat
zijn beduidend minder personen. Maar mag ik
ook eens een vraag stellen?»

Veto: Natuurlijk.
Jaubin: «Een raadseltje: Weten julliè waarom
alle professoren uit het Westen komen?»
Veto: Euh. ..
Jaubin: «Omdat de wijzen uit het. Oosten
komen. Hahaha!»

(foto Karel De Weerdt)


