
Studieprogramma's In fakulteit
Ekonomie doorgelicht

Organisatieleer
en wiskunde
meest geliefd
Inde loop van de maand

februari werd in de fakulteit
Ekonomie een enquête afgeno-

men over het vakkenaanbod in de
kandidaturen. Uit deze enquête
kwamen enkele opvallende resul-
taten naar voren. De informatie
over de eksamens en de oefenzit-
tingen laten bij sommige vakken te
wensen over. De studietijd van een
aantal vakken staat niet in verhou-
ding tot het aantal voorziene uren
onderwijs voor die vakken. En in
enkele gevallen lijkt het kursus-
materiaal hopeloos verouderd. Op
de Eakulteitsraad zijn de resultaten
van de enquête niet ernstig genoeg
genomen. Er wordt ook gevreesd
dat de dekaan de resultaten gaat
minimaliseren op de Akademische
Raad. Weken werk voor niets?

De enquête werd georganiseerd door de
Permanente Onderwijskommissie en de
studenten. Voor elk kandidatuursjaar
van de drie richtingen in de fakulteit -
Toegepaste Ekonomische Wetenschap-
pen (TEW), Ekonomische Wetenschap-
pen (EW) en Handelsingenieur (HIR)-
werd een andere vragenlijst gebruikt.
Aangezien de vakken in de verschillende
richtingen verschillen, kreeg men op die
manier in totaal zes vragenlijsten. De
tien vragen handelden over het aantal
kontakturen, het studiemateriaal, de
studietijd, het eksamen, het monitoraat,
de oefenzittingen, en de aanvullende
opdrachten voor een bepaald vak. In de
les werd twintig minuten uitgetrokken
om de enquête in te vullen.

Het is natuurlijk onmogelijk om de
gegevens gedetailleerd te bespreken,
maar een greep uit de opvallendste
resultaten loont zeker de moeite. Zo
vindt minstens 40'% van alle studenten

die vorigjaar in eerste kandidatuur zaten
(zowel EW. TEW als HIR) dat voor
informatika te weinig oefenzittingen
worden georganiseerd, en dat deze dus
niet bijdragen tot een beter inzicht in het
vak. Over het algemeen worden de
groepen te groot bevonden, en worden
er te weinig programmeertoepassingen
gegeven. De geziene oefeningen zijn niet
op het nivo van het eksamen. Een
algemene klacht in TEW: de oefenzittin- ..
gen van wiskunde, het zwaarste vak,
worden gedegradeerd tot oefeningen in
afschrijven van dè slides. Er wordt
echter in het midden gelaten of de
oorzaak hiervan bij de studenten ligt, die
de oefenzittingen niet zouden voorberei-
den. Ook bij het vak encyklopedie
stellen zich problemen: voor het eksa-
men moet men letterlijk alles uit het
hoofd studeren; naar verluidt stappen
vele studenten overigens angstig naar het
eksamen. De paper die de studenten
moeten maken wordt onvoldoende be-
geleid, vindt 25% van de ondervraag-
den.

letsie
In Iste kan HIR ismaar liefst60%van

de studenten van mening dat er onvol-
doende uren worden voorzien voor
natuurkunde. Toepassingen en oefenin-
gen die beter voorbereiden op het
eksamen, kunnen nu nauwelijks behan-
deld worden. Sinds vorig jaar geeft prof.
Pitsi 'huiswerk' op. De studenten zouden
hun oefeningen echter zelden maken.
Op het eksamen worden ze gekonfron-
teerd met moeilijke, nieuwe oefeningen.
Ook verschillen de vragenlijsten op het
eksamen sterk van nivo.

Wat betreft Iste kan zuivere ekono-
mie (EW), koncentreren de problemen
zich rond sociologie en, weerom, infor-
matika en wiskunde. De kursus sociolo-
gie 'van prof. Vandekerckhove is "zo

vervolg op p.3 ..

Afgifte Leuven X (weekblad - versenurn niet van IUni tot augustus)

Engelse 'dub-metal' groep in de Corso
DJt dp mannen van 'Cri du chat' niet stilzitten, bewijst het
vierde optreden dat ze voor de studenten in petto
hebben. Op negen april zal Leuven weer op zijn
grondvesten daveren onder het lawaai van 'Codflesh'.
Een kort overzicht van hun repertorium op pagina 4.

Kringverkiezingen in Pol&Soc
Bij Politika menen ze het. Naar het voorbeeld van de
'echte' zijn de kringverkiezingen een samenraapsel
geworden van zeer inhoudelijke slogans, irreële pro-
gramma's, dierlijke publiekstrekkers, drukkingsgroepen
en demokratiseringspogingen. Wie het pleit gewonnen
heeft, komt u te weten op pagina 6.

Badminton leeft!
Voor degenen die het in de komende drukke periode
vergeten, sport bestaat nog. Bewijs daarvan was de
spannende en interkulturele badmintonwedstrijd die
vorige week gespeeld werd. 'Mens sana in corpore sano'.
Een.verslag van onze reporter ter plaatse op pagina 2.

DRINGEND

In dit nummer vindt u op pagina 5 een afbeelding
van een brief: een protestbrief tegen de drastische
verhoging van de inschrijvingsgelden, die zo snel
mogelijk aan rektor Dillemans moet worden be-
zorgd.

Snaar - Politika beet de spits af in de oeverloze reeks kring- en presidium verkiezingen. Vanaf nu wordt het Leuvense
landschap geteisterd door affiches van het soort: 'Kontrabas, goed gestemd: 'Niet stemmen, maar krabben: 'X: ...

(foto Karel De Weerdt)

Beursstudenten zwaarste slachtoffer

schrijvingsgelden veel
meer dan geïndekseerd

altijd gebeuren, als men wil weten of een
student bijna beursgerechtigd is. Het
argument van de 'overzichtelijkheid' is
hier, zoals vaak, gewoon een schaam-
lapje om meer geld te kunnen.binnenha-
len.

Terwijl de druk om een tweede
diploma te halen net alsmaar opgedre-
ven wordt, door het monsterpakt tussen
universiteiten en bedrijfsleven, pakt men
beursstudenten die aan deze druk moe-
ten toegeven nog eens ekstra hard aan.
Maar ook de echte bursalen worden nog
eens gepakt, dit terwijl de beurzen zelf al
jarenlang ver achterna hinken op de
indeks en nog veel meer op de reële
leefkost.

Om deze verhoging, die dus oneindig
meer is dan een indeksatie, met de
mantel der liefde te bedekken, zorgt de
Vlir er wel voor om een ekskuus achter
de hand te hebben. Het nieuwe inschrij-
vingsgeld wordt binnengesmokkeld on-
der het etiket 'all in-pakket'. Dat bete-
kent dat ook de inschrijving op de rol, de
verzekering en het eksamengeld inbegre-
pen zijn. Let wel: die zaten vorig jaar in
feite ook al in de prijs van 16.150 fr. Het
enige wat in de nieuwe situatie zou
veranderen, is dat iedereen sowieso
eksamengeld moet betalen voor een
eventuele tweede zittijd. Voor wie effek-
tief tweede zit aan zijn been heeft, kan
dat ten opzichte van dit jaar een
prijsreduktie betekenen, op voorwaarde
dat men, weeral, geen beursstudent is:
niet-bursalen: min 250 fr, bijna bursa-
len: min 1.050 fr. Voor de rest betekent
het toch nog altijd een verhoging:
beursstudenten: plus 150 fr, beursge-
rechtigden: plus 650 fr.

Wie volgend jaar echter geen tweede
zit heeft, doet een slechte zaak. Het deel
van het all-in-pakket dat zogezegd dient
als eksamengeld voor tweede zit, ziet hij
nooit meer terug. Als men rekent dat de
indeksatie in de eerste plaats slaat op het
kollegegeld,dat met 400 fr stijgt, zou het
voor niet-bursalen gaan om zo'n 500 fr.

I

De door de universiteiten
zelf voorgestelde verho-
ging van het inschrijvings-

geld is in feite zeer verregaand. Alle
studenten moeten voortaan in ok-
tober al betalen voor een eventuele
tweede zit, zonder dat ze dat geld
terugkrijgen als ze in één zittijd
slagen. De beursstudenten worden
ekstra hard aangepakt: hun bij-
drage aan de universiteitskas stijgt
met 17 tot zelfs 24%. Bovendien
willen de rektoren nog maar eens
meer aan de bij wet vastgelegde
indeksering. Redenen te over om
hiertegen te reageren. Deze week
komen dan ook de eerste akties.
Pech voor de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (Vlir) dit jaar: haar plannen voor
een verhoging van de inschrijvingsgel-
den lekten te vroeg uit, zodat de
studenten eindelijk nog eens de gelegen-
heid krijgen om er tegen te protesteren.
Bij de laatste verhogingen had de Vlir er
immers netjes voor gezorgd dat de
maatregel maar bekend raakte op het
moment dat de studenten al in de
eksamens zitten of zelfs met vakantie
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de tussenkategorie 9.000 (vorig jaar
8.950 of 7.250). Dit jaar is het de laatste
keer dat de Vlir nog zelf mag beslissen
over de inschrijvingsgelden, en men
heeft ervan geprofiteerd om er een
stevige schep bovenop te doen.

Ten eerste gaat men voor de tweede
keer sinds 1986 verder dan een gewone
indeksatie. In 1990 ging het maksimale
inschrijvingsgeldvan 14.800 naar 15.600
frank: plus 5,4%,daar waar de indeks dat
jaar op ongeveer 3,2% lag. Ook nu wil
men bij het maksimumbedrag 5,6% bij
tellen, en dit met een inflatie van
nauwelijks meer dan 2,5%. In 1988 en
1991 hield men zich dan wel weer aan
een gewone indeksatie.

Zwaarder
Het optrekken met 5,6% geldt echter

alleen voor niet-beursstudenten: de bur-
salen worden nog veel zwaarder getrof-
fen. Zij betalen volgend jaar 3.500 in
plaats van 3.050 (aan de KUL: 3.(00):
plus 14,8%.Nog erger wordt het voor de
beursgerechtigden die geen beurs krijgen
omdat ze in een bisjaar zitten of omdat ze
een tweede diploma willen behalen. Tot
dit jaar vielen deze studenten in een
tussenkategorie ('beursgerechtigden').
Deze kategorie zou afgeschaft worden,
en samengevoegd met de andere tussen-
kategorie van de 'bijna beursgerechtigde
studenten': studenten van wie de ouders
net teveel verdienen om aanspraak te
kunnen maken op een beurs. Die twee
kategorieën betaalden respektievelijk
8.950 en 7.250 fr, nu zouden ze allemaal
9.000 fr betalen. Dit zou voor de
beursgerechtigden een verhoging van zo
maar even 24% betekenen.

De argumentatie die de Vlir hiervoor
aanhaalt is trouwens belachelijk: men
wil er op termijn naar evolueren dat de
uniefs geen onderzoek meer moeten
doen naar het inkomen van de ouders
van de studenten. Met de drie katego-
rieën moet dat onderzoek echter nog vervolg op p.s ..
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Van de Bond naar de Tiensestraat

Alma I verhuist
\

misschien'
Na de opening van de

nieuwe centrale keuken
(COP), op 15 november

vorig jaar, dient zich een nieuw
projekt aan binnen de sektor van
de studentenrestaurants. Er be-
staan immers al vergevorderde
plannen om Alma I (gelegen aan
de Bondgenotenlaan) te verhuizen
naar de Tiensestraat. Dinsdag
wordt hierover gediskussieerd op
het Buro Akademische Raad
(BAR).

De plannen rond de eventuele verhuis
van Alma I zijn in feite niet zo nieuw. Uit
de grote Alma-publieksenquête van vo-
rig jaar bleek reeds duidelijk dat Alma I
perifeer gelegen is voor grote koncentra-
ties universiteitsstudenten. Indien men
echter ook eetgelegenheid wenst voor de
Hogeschoolstudenten (groep T en de
Regaschool), die een kleine 20'k van het
kliënteel van Alma I uitmaken, is die
ligging voorlopig wel goed gesitueerd.
Aangezien Groep T binnen een tweetal
jaren naar de Dekenstraat verhuist, valt

•••

ook dit argument binnen afzienbare tijd
gedeeltelijk weg.
Vorig jaar gaf Toon Martens, direk-

teur van Alma, al te kennen dat hij met
het idee speelde om Alma I te verkopen,
en met het vrijgekomen kapitaal een
nieuw studentenrestaurant te bouwen in
het gebied tussen Blijde Inkomststraat en
de Tiensestraat (waar momenteel de
'Shrink' gelegen is). Deze plaats zou
beter tegemoetkomen aan de verlangens
van de studenten. Bovendien zou Alma
I, met zijn ligging in de Bondgenoten-
laan, een van de drukste winkelstraten
van Leuven, gemakkelijk kommercieel
te gelde kunnen gemaakt worden. Vorig
jaar werd zelfs gezegd dat potentiële
kopers bereid waren om meer dan 100
miljoen voor het pand op tafel te
leggen.
Waar het Almagebouw in de Bond als

winkelruimte ongetwijfeld interessante
perspekneven biedt, is dit voor haar
funktie als studentenrestaurant niet zo
evident. De huidige struktuur - het
restaurant gesplitst over twee verdiepin-
gen - is verre van ideaal. U it de
Alma-enquête bleek dat enkele studen-
ten ook problemen hadden met de

Badmintontournooi hoog nivo _

Laatste wedstrijd om
half twee 's nachts

Het hoogtepunt voor men-
sen die graag met pluim-
pjes en raketten spelen valt

elk jaar rond eind maart, begin
april. Vorige week werd het bad-
mintontornooi voor niet geklas-
seerden georganiseerd door lesge-
ver badminton, Hervé Van Der
Aerschot, in samenwerking met
Sportraad. Dit tornooi wordt door
de organisatoren gezien als een
beloning voor allen die aan de
initiatielessen op het Sport kot deel-
nemen.

Badminton kent de laatste jaren een
enorme opgang. België staat nog niet
zover als Nederland op dit gebied, maar
we zitten in de goede richting. Sommige
klubs in Nederland hebben al een
'Numerus Clausus' moeten inbouwen
om het aantal leden te beperken. De-
zelfde evolutie is ook te bespeuren aan
de KU Leuven. Steeds meer studenten
en personeel hebben het flitsende van
deze razendsnelle sport ontdekt. Elk
akademiejaar is er een stormloop van
nieuwelingen die het vakantie-badmin-
ton-nivo willen overstijgen. Enkel diege-
nen die er reeds de eerste week bij zijn en
zich op de lijst inschrijven, krijgen de
kans om naar de trainingen te komen.
Nochtans wordt er 14 uur per week
voorzien op drie nivo's. Daarmee is
meteen ook het grote sukses van deze
sport aangetoond.
De badmintonsport zelf onderging de

laatste jaren een grote verandering. Een
aantal jaren geleden speelde iedereen
nog met die grote, zware, houten raket
met ijzeren steel. Nu hebben de meesten
zich een vederlicht instrument uit een of
ander kunstvezel aangeschaft. Daarmee
is de illusie uit de wereld geholpen dat
badminton een trage sport is vermits een
shuttle nu eenmaal niet snel kan vliegen:
zo'n pluimpje haalt gemakkelijk 200 km
per uur. Je kanje wel voorstellen dat het
er niet enkel op aan komt rustig een
pluimpje over een net te slaan.
Niet te verwonderen dat ook het

aantal inschrijvingen voor het tornooi
het plafond overschreed. Maandag werd
er begonnen met de 'Dubbel Heren' en
'Dubbel Dames'. Iedereen kreeg de kans

om die eerste dag te spelen voor een
plaats in de volgende ronde op woens-
dag of donderdag. Het vernuftige van het
wedstrijdschema was het ingebouwde
opvangsysteem. Iemand die toevallig
tegen een zeer goede ploeg uitkwam in
de eerste wedstrijd, kon nog altijd via een
herkansingsronde naar boven klimmen.
De schiftingswedstrijden duurden tot
half twee 's nachts. Woensdag begon
ook de derde kompetitie, namelijk de
'Dubbel Gemengd'. De geselekteerden
konden hun weg naar de top of naar de
afgang vervolgen. Het spreekt voor zich
dat er altijd dubbel gespeeld wordt,
omdat er slechts vijf terreinen beschik-
baar zijn.
Op de finaledag op donderdag kwa-

men dan de geselekteerden van de drie
kategorieën in kompetitie met elkaar en
met enkele gevorderde ploegen die op
voorhand reeds op de finaledag geplaatst
waren. Dit systeem wordt gerechtvaar-
digd doordat men van deze mensen
zeker is dat ze toch tot dit nivo
opklimmen, wanneer ze onderaan de
ladder beginnen. Bovendien wordt op
die manier vermeden dat iemand die al
een tiental jaren speelt een nieuweling
afmaakt met 15/0. Probleem van elk
tornooi blijft immers altijd dat je meer
verliezers hebt dan winnaars.

Ramadan
Bij de dames was de strijd zeer open

met acht evenwaardige teams in de
kwartfinales. De overwinnaars van vo-
rig jaar Veerle Perriens en Ilse Seghers
liepen dit jaar vast op het sterke
landbouwersduo Ann de Brabandere en
Mieke De Wilde. Zij verloren op hun
beurt van de superkombinatie Sally
Carter (uit het Verenigd Koninkrijk) en
Pascale Fouvry.
In het dubbel gemengd verloor het

Leuvens koppel Lies Huybregs en Yves
Boogarts van Ilse Seghers en Bart Buys.
De meest spannende finale werd door de
heren gespeeld. De Maleisiërs Nazri en
Zul, die wegens de Ramadan nogal
slapjes op het veld stonden, kwamen uit
tegen de eeuwige finalisten Johan Van-
houtvinck en Etienne Waelkens. Deze
laatsten wonnen het pleit na een lange
strijd en na veel out/in geroep.

Pascal Van Loo

'stinkende liftkokers'. Er waren dan ook
al verschillende investeringsplannen op-
gesteld voor de strukturele gebreken aan
het gebouw.
Zo cirkuleerde verleden jaar nog een

plan om 520.000 fr uit te trekken om
ckstra zitruimte te kreëren. Volgens deze
nota zou de tweede verdieping hiervoor
ingericht worden: de trapzaal en de
zitruimte moesten opgefrist en in orde
gebracht worden. Mede door de studen-
ten is men van deze plannen afgestapt.
Ze vroegen zich af in hoeverre zo'n
investeringen verantwoord was voor een
gebouw met onzekere toekomst. Daar-
naast zouden ook nog zware investerin-
gen nodig zijn om het gebouwen de
kookinfrastruktuur aan te passen aan het
distributiesysteem van de COP.

Huisvesting
Het overbrengen van Alma I van de

Bondgenotenlaan naar de Tiensestraat
zou alvast aan heel wat van deze
bezwaren tegemoet komen. Het nieuwe
restaurant zou een 600-tal zitplaatsen
bevatten die zich allemaal op het gelijk-
vloers zouden bevinden. De infrastruk-
tuur zou vanzelfsprekend volledig afge-
stemd zijn op het distributiesysteem van
de COP. Voor het gros van het huidige
Alma I publiek - voor één derde
afkomstig uit Letteren en Wijsbegeerte,
maar ook uit Rechten en Ekonomie -
zou het nieuwe restaurant een stuk
dichter bij hun fakulteit g~egen zijn
In het voorstel zoals dit momenteel op

tafel ligt, rekent men voor' de verkoop
van Alma I op een opbrengst tussen de
tachtig en de negentig miljoen. De
nieuwbouw van de 'nieuwe Alma I' aan
de Tiensestraat zou voor een kleine 10
miljoen minder kunnen gerealiseerd
worden. Bovendien zou de bouw van
deze Alma gekombineerd worden met
een huisvestingsprojekt: boven het stu-
dentenrestaurant zouden nog eens tach-
tig kamers opgetrokken worden. Een
simpele berekening leert ons dat heel de
operatie op zijn minst tien miljoen winst
zou moeten maken. Met de cijfers voor
de verkoop van het pand, die vorig jaar
gehanteerd werden, zou dit zelfs het
dubbel kunnen worden.
De zaken liggen echter niet zo een-

voudig. Met de bouw van de nieuwe
Alma zou men 2 jaar voor de verkoop
van de oude Alma 1 moeten beginnen.
Het startkapitaal voor de nieuwbouw
moet geleend worden, normaal aan
kommerciële tarieven. De rentelast van
de hele operatie zou dan ongeveer
overeenkomen met de eerstgenoemde
'winst'. Volgens een van de denkpistes
zou het Algemeen Beheer de rentelast op
zich kunnen nemen, in ruil dan voor de
latere meeropbrengst van Alma I. Ook
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

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

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

als de winst 'veel groter' zou zijn. is het in
feite niet zo vanzelfsprekend dat de
ekstra-opbrengst naar Alma gaat. Het
gebouw in de Bondgenotenlaan is im-
rners eigendom van het Algemeen Be-
heer. en haar' interesse voor de sociale
sektor indachtig zou men wel eens die
winst gewoon naar de universiteit kun-
nen laten terugvloeien. Voor de universi-
teit zou het dan natuurlijk wel een stuk
moeilijker worden om te blijven bewe-
ren dat er geen geld voor de sociale
sektor beschikbaar is.
Op vier maart trok de Raad van

Bestuur van Alma (zonder de studenten,
want die blijven nog altijd weg uit
protest tegen de gang van zaken in de
RvB) met de plannen voor het nieuwe
restaurant naar Professor Karel Taver-
nier, Algemeen Beheerder van de
KU Leuven. Blijkbaar zag hij die plan-
nen ook wel zitten; hij beloofde ze zelfs
te verdedigen op het Buro Akademische
Raad en de Raad van Beheer. Na deze
principiële beslissing kan het dossier
konkreet opgestart worden.
Het lijkt er dan ook sterk op dat de

enige verliezers de nostalgici zullen zijn,
die met het verdwijnen van Alma look
de eerste konkrete verwezenlijking van
de sociale sektor van onze unief zien
verdwijnen. Alma. I was ook voor één
kategorie niet-studenten een trefplaats:
enkele tientallen 'rnarginalen kwamen
regelmatig in de Alma een koffie of een
kom soep drinken. Dit laatste werd hen
niet altijd in dank afgenomen. Het
'oneigenlijk gebruik van Alma I' (lees:
het gebruik door deze profiteurs) werd
door de direktie vroeger al aangehaald
als argument om de lokatie van Alma te
herzien. Maar ook 22 studenten klaag-
den in de Alma-enquête over het 'teveel
marginalen' In Alma I.
AI bij al zal de verhuis van Alma nog

niet direkt voor morgen zijn. De timing
van het hele projekt wordt immers op
een vier à vijftal jaar geschat. Men kan
zich dan ook afvragen in hoeverre men
op korte termijn toch niet zal moeten

Misschien van Alma J een overdekte fietsenparking maken?
(foto Hendrik Delagrange)

Koerier
Bij het artikel ()Vcr de Koerier: tocgcgc-
ven. dl' tijdsgeest i, veranderd. Wij ab
oudere lakken hebben het daar moeilijk
mee, AI~ kreatief leegloper heb ik
misschien nog enige tips: het Kersouwke
(jazz-optredens. blucsy bruine sfeer). het
Oratoriënhof (Louis Tobback. ruige
jams) en - wat mij betreft - Mantrnartre:
de piano ligt er altijd open. de gitaren
trillen keer op keer. het Franse (Vlaamse.
Oezbeekse) chanson staat pal. barman
Johnny brengt ons Brel, beter dan Brei
ons 70U gebaard hebben (of zoiets). En
dan vergeet ik nog de kelder onder het
stadhuis: flarnenko en tango. vaak al
vivo. Allel. circulcz. Olé!

Arno Kerkhof,

investeren in Alma I om die àan te
passen voor het distributiesysteem van
de COl' De centrale keuken zou immers
ten laatste binnen anderhalf jaar volledig
operationeel moeten zijn. Maar mis-
schien is men deze laatste termijnplan-
ning wat aan het herzien, wat gezien alle
geruchten over de problemen mei het
vakuümkoken misschien nog niet eens
LO denkbeeldig is.

Pieter Vandekerckhove
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Ekonomika
rationaliseert
<lil vervolg van p.1

beknopt dat hij niet leesbaar is", schrijft
de lokusgroep van studenten 2de kan
(7ic kader). De vrij uitgebreide kursus
over Max Weber wordt maar gedeelte-
lijk gebruikt.

43(;, van de studenten oordeelt dat de
kursusinhoud van het vak informatika
(vooral over hardware) verouderd is -
hoewel de syllabus in de drie richtingen
dezelfde is. Op het eksamen zou prof.
Verhelst te veel details vragen. De
oefeningen staan kwa moeilijkheids-
graad niet in verhouding tot die van het
eksamen. Voor algemene wiskunde -
maar ook voor andere vakken - weten
vele studenten niet wat van hen ver-
wacht wordt op het eksamen, omdat de
stof op ieder eksamen anders wordt
beaaderd, De les van prof. Warrinnier
bestaat uit losse, niet koherente puntjes,
en tijdens het monitoraat worden te veel
teoretische uitbreidingen gegeven zon-
der dat die tot een beter inzicht in de stof
leiden. Van zelfstudie is er in het hele
programma van Iste kan EW haast niets
terug te vinden.

analyse van de jaarrekening niet samen-
hangen. De twee proffen werken met
twee van elkaar onafhankelijke syllabi.

Wiskunde krijgt ook in 2de kan TEW
een veeg uit de pan. De tijd die nodig is
om te stof te verwerken is absoluut niet
in verhouding tot het aantal semester-
uren. De moeilijkheidsgraad van de
oefeningen in de oefenzittingen stemt
niet overeen met die van de eksamen-
oefeningen; de studenten trachten de
slides over te schrijven, zonder aktieve
deelname; in sommige zittingen had men
al meer teorie gezien dan in de les.

Rekening
In tweede kan HIR is men over het

algemeen tevreden over handels- en
vennootschapsrecht, erg tevreden over
bedrijfsstatistiek en marketing, en haast
euforisch over bank- en financiewezen.
Daarentegen is organisatieleer en perso-
neelsbeleid een ramp. De geringe ak-
tuele waarde van dit vak is manifest: 93%
van de studenten is er niet over te
spreken. De helft van hen vindt dat er
geen koherentie is tussen de twee onder-
delen van het vak. Er moet bovendien te
veel tijd worden gestoken in de studie,
zeker omdat die grote massa vooral op
het einde moet worden geblokt. De
voorgaande opmerkingen gelden in min-
dere mate ook voor scheikunde. Voor dit
vak rijst nog een ander probleem: van de
gegeven stof wordt niets teruggevonden
in de syllabus, en er wordt geen inzicht
verschaft; 'van buiten blokken'luidt het
devies.

Klachten over het gebrek aan koördi-
natie tussen twee professoren betreffen
ook venootschapsboekhouden en ana-
lyse van de jaarrekening. En wat is er
nuttig aan het uit het hoofd studeren van
rekeningnummers? Verder wordt van
het dure boek (1800 fr) enkel het begin
gezien. Wiskunde kan natuurlijk niet
ontbreken op het klachtenlijstje: het
eksamen zou volgens de fokusgroep
peilen naar zaken die niet gekend
moesten zijn, en er moet een programma
worden geschreven in Pascal, iets wat
nooit geoefend geweest is in de les. Ook
wordt er les gegeven in de oefenzittingen
die - het herhalen verveelt - beperkt
blijven tot het overschrijven van oplos-
singen. Tenslotte wordt het nut van de

Verouderd
Laten we voor de programma's van

2de kan TEW beginnen met een posi-
tieve noot. De professoren van de
vakken bank- en financiewezen en mar-
keting krijgen een flinke pluim in het
verslag van de fokusgroep: "alles ver-
loopt er gesmeerd." Ook bij handels- en
vennootschapsrecht en algemene statis-
tiek zijn er zo goed als geen problemen.
Anders ligt het voor bedrijfsekonomie:
het Engelstalige boek voor dit vak wordt
in de les onvoldoende gebruikt, vindt
42'ïf van de studenten. De inhoud van
het kollege brengt niet veel nieuws,
aangezien het kollege 'algemene ekono-

. mie' in Iste kan bijna dezelfde leerstof
bevat.
. De syllabi van de vakken technologie

en organisatieleer worden door een
meerderheid van de ondervraagden ver-
ouderd bevonden. Bij organisatieleer
vormt enkel het deel 'eksteme organisa-
tie' hierop een uitzondering. Maar dit
deel was vóór het Plan Dillemans een
apart vak in de licenties. Meer dan 54%
oordeelt dat de twee delen van het
kollege vennootschapsboekhouden en

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- PIDAMA
gierige weekoverzicht. _

Kijk mee door de komi-
sche bril van onze LEES EN BELEEF

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

pleter dan een 6O-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!
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En als de prof u niet aanstaat, takel hem weg.

taken niet ingezien, omdat deze nooit
worden verbeterd.

In EW blijkt uit de enquête dat een
betere afstemming van de werkkolleges
op de lessen is aangewezen voor de
vakken mikro-ekonomie en algemene
wiskunde. Bij algemene stàllstiek wordt
het geprogrammeerd aantal uren te zeer
overschreden. Het vak beschavings-
geschiedenis wordt ekstra zwaar door de
verplichte literatuur, en er kruipt te veel
tijd in. Voor management geldt dat de
inhoud van het vak moet worden
aangepast, ten dele omdat hij als niet
geaktualiseerd wordt ervaren, maar ze-
ker omdat hij in hoge mate overeenstemt
met het vak encyklopedie in Iste kan.
Een laatste bemerking: vooral voor
mikro- en makro-ekonomie - maar ook
voor andere vakken - dienen de studen-
ten boeken aan te kopen die niet of
nauwelijks gebruikt worden in de les.

Genegeerd
Een hele boterham. Alleen probleem-

vakken, zogenaamde 'pijnpunten', wer-
den in bovenstaande opsomming aange-
raakt. Als norm voor de detektie van
deze pijnpunten gold volgens de studen-
ten dat meer dan 25% van de onder-
vraagden problemen hadden bij be-
paalde aspekten van een vak. En Ekono-
mika benadrukt dan nog dat het rationa-
lisatieplan enkel geëvalueerd werd door
studenten die vorig jaar geslaagd zijn.
Men kan er van uitgaan dat het niet die
studenten zijn die de grootste moeilijk-
heden hebben ondervonden. De percen-
tages zouden dus nog hoger hebben
kunnen liggen.

Brui
De resultaten van deze enquête kun-

nen bezwaarlijk genegeerd worden. Soms
zijn de ondervraagden bijna unaniem,
bijvoorbeeld wanneer het gaat over
wiskunde (in de twee kandidatuurs-
jaren), informatika (lste kan) en organi-
satieleer (2de kan). Op de laatste POK-
vergadering werd het dokument dat
Ekonomika had opgemaakt, vrij grondig
overlopen. Enkele proffen waren echter
afwezig, zodat niet de verhoopte respons
werd verkregen. Prof. Vanwinckel (tech-
nologie) verdedigde zijn kollege en zijn
syllabus tegen het verwijt dat deze niet
aktueel zouden zijn. Volgens de studen-
tenvertegenwoordigers belichtte hij ech-
ter vooral de positieve kanten van zijn
kollege, en ging hij te weinig in op de
bezwaren uit de enquête.

Gidsen
Kaza, een zustervererugmg van het
Franse 'Communauté d'Accueil dans les
Sites Artistiques', groepeert jonge men-
sen die gedurende een tweetal weken in
een kleine groep leven rond een be-
paalde kerk of abdij. Het bijzondere
daaraan is dat ze ondertussen in dat-
zelfde gebouw rondleidingen verzorgen
op vrijwillige basis. In België koncentre-
ren het initiatief zich rond Gent, Villers-
la-Ville en vanaf deze zomer ook in
Leuven. Wie Meer informatie: Hilde
Breugelmans, Groot Begijnhof 16 in
Leuven, ~ 29.17.04.

Op de fakulteitsraad van 16/3 bleek
dat dit jaar voor de oefenzittingen bij
informatika al naar een oplossing was
gezocht. De studenten eerste kan beves-
tigden ook dat het monitoraat nu beter
georganiseerd was dan vorig akademie-
jaar. Enkele vakken blijven echter hete
hangijzers: prof. Persoons van schei-
kunde is verbonden aan de fakulteit
Wetenschappen en komt niet naar de
fakulteitsraad van Ekonomie. Prof. Vue-
rings (organisatieleer) reageerde nauwe-
lijks. Het probleem op de raad is ook dat
professoren niet gauw opmerkingen
zullen maken over vakken van hun
kollega's. De dekaan verwees een dis-
kussie over bepaalde vakken terug naar

(foto Karel De Weerdt)

de POK. De vraag rijst of die er dit
akademiejaar nog zal komen. De studen-
tenvertegenwoordigers zullen hier wel
op aandringen bij prof. Moesen. voorzit-
ter van de POK. Zij zullen proberen drie
proffen, van wie ze nog geen reaktie
hebben gekregen, uit te nodigen om te
praten over hun vakken: prof. Persoons,
prof. Vuerings en prof. Govaerts. Hope-
lijk kunnen de resultaten van deze 'pOK
nog besproken worden op de laatste
fakulteitsraad van mei. De studenten van
Ekonomika willen alleszins alle officiële
kanalen uitputten om hun grieven aan te
brengen.

Dirk Boeckx

ACHTERGROND BIJ KRUISJES 'I~
Het is nu drie jaar geleden dat enkele
mensen aan de top van de KU Leuven
het plan opvatten om de programma's
van de eerste en tweede cyklus te
rationaliseren. Vanaf vorig akademie-
jaar is gestart met de geleidelijke
uitvoering van de rationalisatie, mis-
schien beter bekend onder de naam
van 'Plan Dillemans'. In november
van dit akademiejaar besloot de Aka-
demische Raad dat er eens gepeild
moest worden naar de opvolging van
dat plan. Wat moest er nog gebeuren?
Wat was er helemaal niet gereali-
seerd?

De opvolging waartoe in novem-
ber de aanzet werd gegeven, is in feite
de eerste in een reeks. De akademi-
sche overheid heeft de bedoeling op
geregelde tijdstippen een tussentijdse
balans op te maken, om zo tijdig te
kunnen bijsturen. Met de balans van
dit akademiejaar wil men dan ook
geen globale en definitieve evaluatie
maken van de rationalisatie. In de
eerste plaats worden maatregelen
beoogd voor manifeste knelpunten.
Op dit moment doorloopt de opvol-
ging van de programma's de universi-
taire hiërarchie. In sommige fakultei-
ten zijn de .bevindingen van de
Permanente Onderwijskommissies
(POK's) al op de fakulteitsraad be-
sproken, in andere moeten ze nog op
de raad komen. De bespreking van de
resultaten op de Akademische Raad is
pas in juni voorzien.

In vele fakulteiten hebben enkele
proffen in samenwerking met de
studenten een enquête georganiseerd.
Rektor Dillemans heeft er steeds de
nadruk op gelegd dat studenten be-
langrijke partners zijn in de evaluatie
van de onderwijsprogramma's. "Ik
vraag uitdrukkelijk aan de voorzitters
van de onderwijskommissie er zorg
voor te dragen dat de studenten
terdege in "de gelegenheid worden
gesteld hun opmerkingen aan de orde
te brengen." Zo staat in de brief van de
rektor van eind november '91 te
lezen.

Aan de fakulteit Ekonomie hebben
de leden van de POK en de studenten
die zich bezighouden met onderwijs
alvast degelijk" werk geleverd bij de
opvolging. In samenspraak met de
professoren Leunis, De Bruyne en
Moesen werd een vragenlijst opge-

steld die statistische gegevensverwer-
king mogelijk moest maken. De
vragenlijst werd enkel voor de kandi-
daturen opgesteld, omdat in Ekono-
mie vorig akademiejaar enkel in de
kandidaturen en nog niet in de
licenties met de rationalisatie werd
gestart.

De studenten konden aan de hand
van tien vragen - eigenlijk uitspraken
- hun mening geven over verschil-
lende aspekten van een vak. De
studenten 2de kan antwoordden op
de vragen die betrekking hadden op
lste kan. De studenten Nan het derde
jaar (lste lic of 1ste ingenieursjaar
voor handelsingenieur) antwoordden
op de vragen die betrekking hadden
op de tweede kandidatuur.

Per jaar werd ook een fokusgroep
van een tiental studenten samengeroe-
pen, die dieper inging op de resulta-
ten, ze trachtte te interpreteren en te
bekommentariëren. De zes fokusgroe-
pen - twee voor Ekonomische We-
tenschappen (EW), twee voor Toege-
paste Ekonomische Wetenschappen
(TEW) en twee voor Handelsinge-
nieur (HlR) - stelden een verslag op
voor de vakken waarbij zich een
probleem voordeed. Met de fokus-
groepen is voor het grootste stuk
tegemoetgekomen aan de bezwaren
die men kan hebben bij de enquête.
De vraagstelling is vrij oppervlakkig,
en er wordt niet gepeild naar de
realisatie van de doelstellingen die aan
de rationalisatie ten grondslag lagen.

In dat opzicht verschilt de enquête
bij Ekonomie niet fundamenteel van
de checklist die door de Dienst
Universitair Onderwijs (DUO) naar
voor werd geschoven als een soort
suggestie aan de POK's: de studenten
konden enkel een kruisje zetten.bij elk
van de tien uitspraken als ze het
grondig oneens waren met die u1t-
spraak. Het antwoord dat men kon
geven op de vraagstelling bleef dus
beperkt tot 'ja' of 'nee'. Wanneer 50%
van de ondervraagden van een be-
paald jaar bijvoorbeeld een kruisje zet
bij de uitspraak "Het vak vormt een
koherent geheel", dan weet men nog
altijd niet waarom het vak geen
koherent geheel vormt. Van de fokus-
groep werd verwacht dat ze uitleg gaf
bij de kruisjes.

(DB)
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Godflesh in Corso

Engelse 'dub-metal' scheurt
door Leuven
K oncertpromotor 'Cri du Chat'

brengt volgende week don-
derdag, voor de vierde keer

in twee jaar, een groep uit het
internationale klubcirkuit naar Leu-
ven. Vorig akademie jaar waren er
reeds koneerten van Calvin Russell
en Grant Hart en enkele maanden
geleden speelde Fudgetunnel in
Ons Huis. Volgende week is het de
beurt aan het Engelse trio God-
flesh. Het koncert vindt ditmaal
plaats in zaal Corso. In het voor-
programma treedt die avond Trip-
tych op.

meent dat dub me/al een vrij goede
omschrijving is van hun muziek. De
kombinatie van 'dub' en 'rnetal' kan
vreemd lijken, maar ze is niet geheel
nieuw: het vroege werk van PIL bijvoor-
beeld (Therne' om maar een nummer te
noemen) vertoonde ook vaak een gelijk-
aardige opbouw van monotone ritmes,
lage bastonen en gierend gitaarwerk.

meer dan voorheen op riffs gebaseerd en
er wordt een prominentere rol aan
samples toegewezen. Het begin van het
titelnummer zou zelfs voor een 'man-
chesterbeat' kunnen doorgaan. Jammer
genoeg lijkt het trio, waarin gitarist
Neville door Robert Hampson, vroeger
voorman van Loop, vervangen is, tege-
lijkertijd een deel van zijn donkere,
primitieve kracht te hebben prijsgege-
ven.

Hoe de heren op een podium klinken,
kan je donderdag 9 april vanaf 20.00 u
zelf horen in zaal Corso in de Diestse-
straat. Als voorprogramma treedt die
avond het trio Triptych uit Diepenbeek
op. Triptych is zo'n beetje het overschot
van Belgische hardcore-legende Heibel
en bestaat uit de broers Jo, Pé en Erwin
Reynders, respektievelijk drummer, zan-
ger-gitarist en bassist. Triptych, dat al
verschillende malen in de Shrink optrad,
houdt ervan een muur van geluid op te. G n.~. oad . k ts. 1'.'.)

kk d J. d h. bii Van links naar rechts: reen \VUo.», Er. nc en rtampson (gitaar).tre en: rum mer 0 VlO t,~et IJvoor-
beeld leuk in het geluid te 'zwemmen'.
Het trio speelt ook graag enkele covers
van persoonlijke favorieten, zoals The
Wipers, Descendents en Hüsker Dü.

Kris Jacobs .

Godflesh ontstond in april '88 toen
zanger-gitarist Justin Broadrick, die
daarvoor in Fall of Because, Napalm
Death en Head of David had gespeeld,
besloot samen te werken met bassist
G. Christian Green, of kortweg Ben. Die
had voordien al met Broadrick samen-
gewerkt in Fall of Because. Godflesh
onderscheidde zich van meet af aan door
het gebruiken van een drumkomputer,
iets wat in de hardere rockmuziek toch
vrij uitzonderlijk is.. '

Maskeren

Het vroegere werk van de band
kenmerkt zich verder vooral door een
loodzwaar geluid. Aan een basis van
overwegend langzame, slepende ritmes
en de monotone, donkere baslijnen van
Green voegt Broadrick zijn van feed-
back doortrokken gitaarspel en zijn
emotieloos, al dan niet vervormd, gebrul
toe. Het geheel doet erg denken aan
Swans ten tijde van hun tweede elpee,
'Cop': de muziek van Godflesh straalt
eenzelfde pure lichamelijkheid en emo-
tieloosheid uit.

De groep werd ook vaak vergeleken
met de muziek van Big Black, maar dat
heeft ongetwijfeld gewoon te maken met
het feit dat beide groepen gebruik maken
van een drumkomputer. Broadrick zelf

Dynamitering

Godflesh krijgt al snel een aanzienlijke
reputatie. Dat komt onder andere door-
dat de groep het voorprogramma ver-
zorgde van Napalm Death tijdens een
Engelse toernee. Niettemin laat de pers
hen een beetje links laat liggen. Tijdens
de zomer van '89 neemt Godflesh nieuw
materiaal op voor het album 'Street-
cleaner', Op een aantal nummers hier-
van wordt het duo bijgestaan door
gitarist Paul F. Neville (eveneens eks-Fall
of Becauseï.Streatcleaner' tekent een
genuanceerder beeld van Godflesh: de
nummers vertonen meer opbouw, zijn
minder op noise gebaseerd en er wordt
meer gebruik gemaakt van samples. De
gelijkenis met de oude Swans blijft
opvallen: gevoelens van leegte en zin-
loosheid, die muzikaal worden vertaald
in monotone, harde dreunen, zijn nog
steeds schering en inslag; het individu is
een illusie: "you breed like rats/ stylized
deformity/ you were dead from the
beginning" ('Like Rats').

In datzelfde jaar gaat Godflesh op
toernee met ko-geluidsterroristen Termi-
nal Cheesecake en God. Het wordt dan
een tijdje stil rond Godflesh als Broadrick
zich in nevenprojekt Sweet Tooth stort.
Februari '90 laat het trio opnieuw van
zich horen als voorprogramma van
Loop, In diezelfde periode spelen ze
tevens als hoofdakt op de tweede avond
van het Tegentonen-festival in Amster-
dam. waarna een eerste toernee op het
Europese vasteland wordt onderno-
men.

Een paar maanden geleden verscheen
dan 'Pure', het nieuwe album waarop de
groep een veel eigenzinniger koers vaart:
de dreunende bassen zijn naar de achter-
grond verschoven, het gitaarspel is veel

Een nieuwe lente,
een nieuwe Brakke Hond

In nummer 33:
Nieuwe gedichten van Hugo Claus; Bart de Man
over Leonard Nolens; een essay van Monika van Paemel;
2 reportages van Slavenka Drakulic over hoe ze het .
communisme overleefde en bleef lachen;
nieuwe proza van J.M.H. Berckmans en Bart Plouvier,
én zoals steeds een boeket frisse gedichten en ,:.erhalenvan
jong talent.

HALLO KADO!

Elk nieuwe abonnee op "het meest levendig Vlaamse
tijdschrift" (Tom Lanoye) heeft prijs:

• of D.H. Lawrence 'Vijgen' (vert. Paul Claes)
• of H.C. Pernath 'Stem en tegenstem'
• of Bart Plouvier 'De reiziger, de veroveraar
en de autochtoon'
• of Leo de Haes 'Het doemdenken voorbij'

-.;-Stort 700 fr. op 001-1183840-31 De Brakke Hond,
.~ Verdussenstraat 13, 2018 Antwerpen, of 45 Fl
~ op giro 4716354, tav Karel Osstyn.
'"~
--------------------------------------- ><; ---------------------------------------

Naam: --------------------------------------------..------..----
Adres: __..__ -- -- .
Kado: __.__.. ..__ -- -- -- .

Overgang hogeschool-unief beperkt

Alleen 'de besten komen
in aanmerking
M-omenteel wordt er op het

nivo van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad

(Vlir) druk onderhandeld over de
toelatingsvoorwaarden voor hou-
ders van een kandidatuursdiploma
Handelswetenschappen afkomstig
uit een Hogeschool van het lange
type (Holt) tot de licenties Toege-
paste Ekonomische Wetenschap-
pen. Ook wat betreft de overgang
van licentiaten uit het Holt naar de
universiteit worden overgangsmaat-
regelen besproken.BRAKKE

ON~ De Vlir zou haar advies doorsturen naar
de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), die
bevoegd is voor de overgang van hoge-
school naar universiteit. De Vrije Uni-
versiteit Brussel (VUB), de Universiteit
Gent (UG) en de Antwerpse universitei-
ten blijken gewonnen te zijn voor een
toelatingsproef, terwijl de KU Leuven
opteert voor een selektie op basis van
behaalde graden.

Vijfjarige
Het dekreet van wijlen Daniël Coens

stipuleert in artikel 35: "Het universi-
teitsbestuur kan (".) personen die in het
bezit zijn van een diploma van de graad
van kandidaat in de Handelsweten-
schappen behaald aan een instelling
voor hoger onderwijs van het lange type
toelaten tot de inschrijving in een
opleiding tot licentiaat in de Toegepaste
Ekonomische Wetenschappen of tot
handelsingenieur. Het universiteitsbe-
stuur kan deze toelating afhankelijk
maken van een onderzoek waarin ge-
peild wordt naar de geschiktheid van
deze personen voor de desbetreffende
opleiding of van het met goed gevolg
hebben afgelegd van een eksamen."

Tot voor de invoering van het dekreet
werden de individuele dossiers van de
hogeschoolstudenten onderzocht door
de akademisch sekretaris van de fakul-
teit. Meestal kwam dit neer op een
vergelijking van de afgelegde vakken
met wat er aan de universiteit vereist
wordt om een kandidatuursdiploma te
behalen. De student werd dan veelal
vrijgesteld van een aantal vakken die hij
reeds in de kandidaturen van de hoge-

school gevolgd had, maar die aan de
universiteit pas in de licentiejaren wor-
den aangeboden, en hij werd verplicht
een aantal vakken uit het kandidatuurs-
kurrikulum bij zijn licentieprogramma te
voegen.

De huidige besprekingen gaan echter
veel verder. De meeste universiteiten
blijken de voorkeur te geven aan een
toelatingsproef. Het gevaar bestaat ech-
ter dat dergelijk ingangseksamen zeer
moeilijk gemaakt wordt zodat slagen
kwasi onmogelijk wordt. In Leuven
vindt men dergelijke proef zinloos om-
dat de studenten uit het Holt reeds hun
kennis hebben bewezen. De KU Leuven
stelt als alternatief dat de houders van
een kandidaatsdiploma in de Handels-
wetenschappen aan een Holt-instelling
toegelaten kunnen worden tot de eerste
licentie "op voorwaarde dat zij het
betreffende diploma met minstens on-
derscheiding hebben behaald en mits het
afleggen van bijkomende vakken, te
bepalen door, de Departementsraad."
(Notulen van de departementsraad van
17 februari 1992).

De redenering van de betrokken
instanties is vrij simpel. "Het is niet
wenselijk om minder goede studenten
aan te trekken. Het bewijst de studenten
geen goede dienst," aldus Robert Van
Driessche. Het is dus duidelijk dat de
KU Leuven enkel het kruim van de
studenten aan haar instelling wil laten
studeren. Een student die over minder
intellektuele vermogens beschikt maar
hard kan werken, wordt a priori buiten-
spel gezet. Het mag dan wel om een
relatief klein aantal studenten gaan - het
merendeel volgt de volledige Holt-
opleiding - elke ontnomen kans op
onderwijs is een aantasting van de
demokratisering. Dat daarbij nog een
zwaarder programma geëist wordt, bete-
kent eigenlijk dat een student gestraft
wordt indien hij wil verder studeren aan
de universiteit.

De hogescholen zelf vrezen zeker geen
uittocht van hun studenten naar univer-
sitaire instellingen, De meeste Holt-
studenten voltooien immers de volledige
cyklus aan hun instelling omdat er
bepaalde voordelen aan verbonden zijn.
Het merendeel van de hogescholen kan
op een jarenlange ervaring steunen en
biedt de studenten een volwaardige

opleiding, Daarenboven hebben de ho-
gescholen het voordeel verschillende
studieperiodes aan te biecen: voor- of
namiddagonderwijs, avond- en week-
endkolleges. vier- of vijfjarige leergan-
gen,

Volgens de verschillende verantwoor-
delijken van het Holt-onderwijs komt
het omgekeerde veel meer voor. Studen-
ten die een kandidatuursdiploma be-
haalden aan een universitaire fakulteit
schakelen over naar het hoger onderwijs
van het lange type. Omdat de program-
ma 's soms heel verschillend zijn, komen
ook daar regularisatieproeven voor. Het
is namelijk zo dat in sommige hogescho-
len die een opleiding aanbieden, ge-
spreid over vijf jaar, ofwel drie kandi-
datuurs- en twee licentiejaren ofwel
twee kandidatuurs- en drie licentiejaren
moeten worden gevolgd. Voor de over-
gang naar een andere instelling is het

. daarom mogelijk dat er heel wat lakunes
in het vakkenpakket zitten.

Diezelfde lakunes gelden ook voor
degenen die een licentiaats- of inge-
nieursdiploma aan een andere hoge-
school van het lange type behalen. Zij
kunnen eveneens universitaire studies
aanvatten met beperkte studieduur. In
een ontwerp-versie van de werkgroep
onderwijs van de Vlir van januari 1992
wordt een konkreet plan uitgewerkt.
Industrieel ingenieurs en architekten
kunnen bijvoorbeeld op twee jaar tijd
burgerlijk ingenieur worden, licentiaten
Bestuurswetenschappen kunnen mits twee
bijkomende studiejaren afstuderen aan
de fakulteit Politieke en Sociale weten-
schappen. In datzelfde verslag wordt
gesteld dat als de gelijklopendheid van
de programma's groot genoeg is, de
student "via de minimale brug het
universitair diploma kan verwerven."
De studieduur bedraagt meestal nog
twee jaar.

Vergeleken met de mogelijke ove~
stappen van Holt-kandidatuur naar unief
is het aantal toegelaten overgangen
uiteraard veel groter. De besprekingen
betreffende de eerste kategorie slaan

I immers alleen op de stap naar Toege-
paste Ekonomische Wetenschappen en
Handelsingenieur. Voor Zuivere Ekono-
mie werden nog geen besprekingen
gevoerd,

Patriek Staudt
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Inschrijvingsgelden niet voor u

Boerenbedrog en
verdwijntruukies
Het inschrijvingsgeld gaat lijnrecht in tegen het principe van het

kosteloos onderwijs, een minimum voorwaarde voor een
demokratische toegang tot de universiteit. Toch wil men

zogezegd de toegang tot de unief openhouden voor minvermogenden,
via studietoelagen. Die beurzen evolueren echter niet mee met de
inschrijvingsgelden en de indeks. Daarnaast probeert men de studenten
te sussen door een deel van de inschrijvingsgelden te investeren in
voorzieningen die hen zelf ten goede komen. Nu blijkt echter dat ook
deze investeringen de laatste jaren drastisch terugliepen. De unief wordt
rijker, haar studenten noodgedwongen ook.

op tot 81.730 fr. Het jaar daarop volgde
een indeksering tot 82.500 fr. Dat be-
drag bleef ongewijzigd toi aan de
herschikking van de beurzen van vorig
jaar - nota bene een besparingsoperatie
die 400 miljoen opleverde. De maksi-
mumbeurs voor kotstudenten werd als
enige opgetrokken, tot 91.000 fr.
Als men hier ook 1981 als referentie

100 neemt, dan ligt de huidige maksi-
mumbeurs op 122: in vergelijking met
de inflatie en het inschrijvingsgeld evo-
lueerden de beurzen de afgelopen tien
jaar dus nog niet eens half zo snel.
Bovendien is sinds jaar en dag bekend
dat de studiebeurzen helemaal niet
overeenkomen met de reële leefkost aan
de universiteit. Uit een enquête van het
Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva)
bleek dat de totale jaarstudiekost voor
een kotstudent in 1987 zo'n 1,70.000 fr
bedroeg, terwijl de maksimumbeurs
toen op 82.500 lag. Rekening houdend
met de inflatie zouden de totale studie-
kosten in 1991 190.000 fr bedragen; de
maksimumbeurs bedraagt 91.000 fr. Door
de inschrijvingsgelden de indeks te laten
volgen, dragen de heren rektoren dus bij
tot het verder uiteengroeien van beurs en
reële studiekost.

Plicht
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3010 KESSEL-lO
gewoon te'halveren: in plaats van 33% in
1986, ging er in 1987 nog slechts 18%
van de inschrijvingsgelden naar een
(nieuwe) student vriendelijke bestem-
ming: de sociale sektor (Studentenvoor-
zieningen). Sindsdien bleef dit aandeel
ongeveer op hetzelfde peil. In 1990
bijvoorbeeld ging 46.378.348 fr van de
274.295.000 fr inschrijvingsgelden naar
de sociale sektor (16,9%).
Hierdoor dragen de studenten dus

rechtstreeks bij tot hun eigen sociale
sektor (Alrna, residenties, medische
dienst, ...). Nochtans verplicht de fa-
meuze 'wet van '60' de overheid om
deze sociale sektor volledig te bekosti-
gen. Sinds 1987 hangt Studentenvoor-
zieningen voor een niet onbelangrijk
deel af van de inschrijvingsgelden om te
kunnen funktioneren: zo'n 13 à 14% van
hun totale inkomsten komen uit de
inschrijvingsgelden. Dit komt ongeveer
overeen met het geld dat jaarlijks wordt
uitgegeven aan het personeel dat op de
diensten van Studentenvoorzieningen
werkt. Bovendien wordt in deze struk-
tuur de druk groter om elk jaar de
inschrijvingsgelden te indeksereo: ver-
mits de uitgaven van de sociale sektor
indeksgevoelig zijn, moet het deel van de
inkomsten dat uit de inschrijvingsgelden
komt, volgen.

Pieter De Gryse
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Het door de staat opgelegde inschrij- Bovendien grijpt de Vlir de toegestane
vingsgeld is een eerder recent fenomeen: indeksering regelmatig aan om er in 't
het werd ingevoerd in 1972, en toen geniep nog een schepje bovenop te doen:
vastgelegd op 5.000 fr voor niet-beurs- twee van de vier verhogingen van de
studenten. Daarmee keerde de staat laatste jaren zijn veel meer dan een
ekspliciet het principe van het kosteloos indeksatie (zie ander artikel). Als men
onderwijs de rug toe. In 1978 werden de 1981 als referentie 100 neemt, betekent
5.000 verdubbeld tot 10.000. Ondanks de laatste verhoging een sprong naar 148
het feit dat beide maatregelen ongewoon op die schaal (van 11.500 naar 17.000).
fel studentenprotest uitlokten, was hier- Daarmee zijn de inschrijvingsgelden
mee het hek van de dam: in 1978 werd ongemerkt ongeveer op hetzelfde nivo Ter kompensatie van het feit dat men
immers ook het principe van de indeksa- gekomen als de indeks van de konsump- de toegang tot de universiteit duur
tie van de inschrijvingsgelden ingevoerd. tieprijzen: met 1981 als referentiepunt maakte, voerde de overheid in het
Die indeksering zou pas vanaf 1986, 100, bedroeg de indeks in 1991 148,79. verleden een verplichting in, voor de
wanneer de inschrijving weer bruusk Volgen de inschrijvingsgelden netjes universiteiten: ze moesten een gedeelte
werd opgetrokken tot 13.000 fr, worden de inflatie, dat kan zeker niet gezegd van de inkomsten uit de inschrijvings-
toegepast. Zo beleven we dit jaar de worden van de beurzen. De maksimum- gelden rechtstreeks ten goede laten
vierde verhoging sinds 1986 (voor een beurs voor een kotstudent bleef tussen komen aan de studenten. Toen de
gedetailleerde geschiedenis: zie het num- 1979 en 1985 ongewijzigd: 74.300 fr. In socialistische minister Ramaekers in
mer van twee weken geleden). 1985 trok minister Lenssens ze met 10% 1978 het inschrijvingsgeld verdubbelde,

I E J; .; . 2 j. L. J ... L

stelde hij tegelijk dat een derde tot de
helft van die 10.000 fr moest worden
gebruikt voor de opleiding van leraren
(aggregatie), onderzoek met betrekking
tot het onderwijs en monitoraat.
Deze regeling liet de uniefs echter heel

wat speelruimte. Ten eerste bleek dat de
KU Leuven duidelijk een steeds kleiner
deel van de inschrijvingsgelden voor de
genoemde doelen gebruikte: van 1979
tot 1982 was dat het maksimum (50%),
tussen 1983 en 1986 nog slechts het
minimum (33%). Bovendien werd de
bestemming vaak ruim geïnterpreteerd:
zo ging er van die 50 of 33% ook geld
.naar de alumniwerking en naar de
audio-visuele dienst. Ondertussen ver-
dween de overige 50 of 67% in de
duistere putten van het KU Leuven-
patrimonium, waarin de precieze gelds-
tromen onmogelijk na te gaan zijn. Een
klassiek voorbeeld is dat van de KUL-
steun aan de verkiezingskampagnes van
de CVp, soms goed voor zo'n 6 mil-
joen.

Toen de overheid in 1986 zwaar in
het onderwijsbudget snoeide, verkregen
de universiteiten als kompensatie dat de
inschrijvingsgelden volledig vrij moch-
ten worden gebruikt. De KU Leuven
profiteerde hier prompt van om het deel
van de inschrijvingsgelden dat recht-
streeks aan de studenten ten goede komt,

-c:::>

Onrechtstreeks komen uw inschrijvingsgelden misschien bij deze heren terecht Ze geven het gelukkig zelf grif toe.
(foto Hielke Grootendorst)

AKTIE!
Onderstaande brief wordt donderdag 2 april om IS.po u
massaal aan het rektoraat afgegeven. Als je dan niet kan

komen kan je hem afgeven aan de studentenvertegenwoor-
digers op 's Meiersstraat S of zelf opsturen naar het rekto-
raat: Naamsestraat 22. Een gelijkaardige brief zal die dag
aan de andere Vlaamse rektoren worden afgegeven door

hun studenten.

...........................................................x .

Schrijf in
... vervolg van p.l

In dezelfde berekening wordt het voor
beursstudenten 350 fr: meer zelfs dan ze
nu voor een tweede zit betalen (300 fr).
Dat het geld niet teruggestort wordt als
men in eerste zit doorkomt is vanuit het
standpunt van de Vlir begrijpelijk: het
zou een enorme administratieve romp-
slomp met zich meebrengen. De 'over-
.zichtelijkheid' dus weer.
De universiteiten beweren dat met het

invoeren van dit all-in-principe de ver-
hoging hen niet meer oplevert dan een
indeksatie. Dit is echter zeer de vraag.
Een heel groot deel van de studenten
heeft immers niets met die tweede zit te
maken en moet er nu toch voor betalen.
In Letteren en Wijsbegeerte bijvoor-
beeld - de enige fakulteit waarvoor
cijfers beschikbaar zijn die een onder-
scheid maken tussen eerste en tweede zit
- slaagt in eerste kan 30 à 35% in eerste
zit, in tweede kan 50 à 55% en in de
licenties vaak nog meer. Het geld dat zij
betalen voor tweede zit, is voor de uniefs
pure winst.
Als men deze winst optelt bij die van

de afschaffing van de kategorie 'beursge-
rechtigden', en daarvan het 'verlies'

aftrekt dat de uniefs volgend jaar maken
op studenten die wel tweede zit doen,
houdt men zonder enige twijfel nog geld
over. Bovendien haalt de universiteit ook
'nog eens geld uit het feit dat alle
studenten in oktober al dit eksamengeld
op de rekening van de unief storten. Als
men voor de KU Leuven een gesimpli-
fieerde berekening maakt - met 15.000
niet-bursalen à 500 fr en 10.000 bursa-
len à 350 fr -', stelt men vast dat dit voor
onze unief alleen al in de grootte-orde
van 10 miljoen moet liggen. Toch een
mooie som om te beleggen.

Gelijkheid
Daar komt nog eens bij dat de Vlir er

al luidop van droomt om alles in de
toekomst nog wat 'overzichtelijker' te
maken. Het all-in-principe en de reduk-
tie van vier naar drie kategorieën is maar
een begin. In de toekomst wil men
verder reduceren naar twee kategorieën:
beursstudenten en de rest. Ook dat is nog
niet alles: liefst zou men alles terugbren-
gen op één enkel bedrag, voor iedereen.
Dat voorstel is niet nieuw: na de
besparingen van 1986 werd het al als
voorstel gelanceerd door het Limburgs
Universitair Centrum. De andere uniefs
gingen daar niet op in, met dezelfde
argumentatie als nu: de beurzen zouden
evenredig moeten stijgen. Dat het vroe-

gere voorstel van de LUC nu vanuit de
hele Vlir komt, is een duidelijke evolu-
tie.
De studenten willen het hier dan ook .

niet laten en ze willen de Vlir stevig
onder druk zetten. Tegelijk moet ook het
debat over de noodzaak van de inschrij-
vingsgelden en het principe van het
kosteloos onderwijs weer op gang ko-
men. Op het Interuniversitair Overleg
met de studenten van alle Vlaamse
universiteiten werd besloten om deze
week een briefschrijfaktie naar de rekto-
ren te voeren. In deze Veto bevindt zich
een afbeelding van de brief die door het
Overleg wordt voorgesteld en de manier
waarop deze kan gebruikt worden. Het
is echter de vraag of men op enkele
dagen tijd veel studenten zal kunnen
warm maken om deze brief ook effektief
op te sturen.
Daarom werd er op het Overleg ook

gesproken over andere akties. Een pro-
bleem is natuurlijk dat men moet
beginnen mobiliseren in een eksamen-
periode en dat die eksamens bovendien
niet samenvallen aan alle universiteiten.
Toch maakte men zich sterk dat de
studenten dit wel belangrijk genoeg
vinden om er nog eens hard in te vliegen.
Het woord 'staking' werd zelfs meer-
maals gebruikt, al werden daaromtrent
geen konkrete afspraken gemaakt.

Pieter De Gryse

Mijnheer de Rektor,

Leuven, 30 maart 1992

Met deze brief wil ik mijn ongenoegen uiten betreffende de
aangekondigde verhoging van de inschrijvingsgelden naar 17.000
frank.

Ik ben van mening dat iedereen gelijke kansen moet krijgen op de
toegang tot het hoger onderwijs. Het opleggen van inschrijvings-
gelden doet atbreuk aan dit principe. Bovendien vind ik dat er van
overheidswege voldoende sociale toelagen moeten komen, zodat het
huidige systeem, waarin de inschrijvingsgelden nodig zijn om de
sociale voorzieningen te sponsoren, overbodig wordt.

Ik hoop van ganser harte dat U de standpunten van de studenten zal
verdedigen in de Raad van Bestuur en zeker in de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (de Vlaamse rektoren) aangezien U, zolang de
Vlir niet demokratisch samengesteld is, daar ook als de vertegenwoor-
diger van de Leuvense studenten zit.

STUDIERICHTING NAAP~ HANDTEKENING
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Gean imeerde kri ngverkiezi ngen
Politika

Niet stemmen
maar' krabben
Vorige donderdag werden op

Sociale Wetenschappen de
kringverkiezingen georga-

nizeerd. Met twee lolploegen, een
zweepploeg en één serieuze ploeg
is de voorafgaande kampagne, af-
.gesloten met een verkiezingsdebat,
een sfeervolle bedoening gewor-
den, met inbegrip van beschuldi-
ging tot fraude. Ploeg Krab stal de
show, ploeg X was de meest idea-
listische, ploeg Kontrabas won.
Op Sociale Wetenschappen vermijdt
men sinds jaar en dag de benaming
presidiumverkiezingen. De verkozen ploeg
noemt zich geen presidium, er wordt
immers gewerkt met werkgroepen en
koördinatoren. De verklaring hiervoor
luidt dat de term 'presidium' de pejora-
tieve konnotatie zou oproepen van een
gesloten groepje waarin alles beslist
wordt. De opkomende ploegen dragen
echte demokratie hoog in het vaandel en
stellen in hun verkiezingsfolder dat de
kringwerking toegankelijk moet zijn
voor iedereen.
Het was voor ploeg Kontrabas bij-

voorbeeld een evidentie dat de studenten
zelf het beleid zullen bepalen door
suggesties en opmerkingen. Ploeg X
ging nog een stap verder. Mieke Brugge-
man, ploegleidster, en Tom Van De
Sande, vertegenwoordiger van X op het
verkiezingsdebat, behielden de struktuur
van werkgroepen en kringvergaderin-
gen, maar wilden iedereen stemrecht
geven.

Het beleid dat X voorstelde oversteeg
duidelijk het nivo van de kringwerking.
De voornaamste eisen van X, die
opvallende gelijkenissen vertoonden met
bepaalde PvdA-standpunten, waren de
verhoging van het onderwijsbudget tot
6% van het BNp, de intrekking van het
dekreet Coens en een beperking van de
invloed van het bedrijfsleven op de
universiteit. Voor X was het van primor-
diaal belang dat "er een diepgaande
diskussie op gang komt over de demo-
kratisering van het onderwijs en een
rechtvaardige samenleving zonder ra-
cisme, uitbuiting of oorlog."

Deze standpunten lokten heel wat
kritiek uit, zowel vanwege de andere
ploegen als uit het publiek. Er werd X
vooral een gebrek aan realiteitszin ver-
weten. X was zich zeker bewust van haar
radikale standpunten en profileerde zich
dan ook eerder als een zweeppartij.
Kontrabas erkende het belang van

. ploeg X en zag in dat er rekening moest
gehouden worden met hun eisen. De
uitslag kon dit enkel bevestigen. Met
22,78% van de stemmen behaalde X een
onverhoopt sukses dat van hen volgend
jaar een belangrijke drukkingsgroep kan
maken.

Dat Kontrabas de verkiezingen met
brio ging winnen - het behaalde uitein-
delijk 56, II '7r van de stemmen - stond
eigenlijk reeds langer vast. De ploeg
bestaat grotendeels uit mensen die dit
jaar meewerken aan de kringwerking.
De ervaring die ze op die manier
verwierven, bood hen een enorme voor-
sprong. Het programma was mede
daardoor vrij voorspelbaar. Dit blijkt
ook uit de struktuur, die identiek is aan
die van de voorgaande jaren. De belang-
rijkste vernieuwingen zijn de versoepe-
ling van het systeem van stemrecht -
voortaan krijgen leden die op een maand
twee maal aanwezig zijn, stemrecht - en
de oprichting van een werkgroep 100/50.
Het 100-jarig bestaan van Sociale We-
tenschappen en de vijftigste verjaardag
van Politika zullen niet onopgemerkt
voorbij gaan. De projekten omvatten
een galabal, een groots opgezet debat
over de Vlaamse showbiz en een interna-
tionale dag van de Sociale Wetenschap-
pen.
Als symbool voor de werking werd

voor een kontrabas gekozen. Elk onder-
deel van dat instrument krijgt een
vertaling op het nivo van de werking: de
werkgroepen zijn de snaren, de kringver-
gadering is de strijkstok, ... "Alle elemen-
ten van de kontrabas zijn op zo'n manier
met elkaar verweven dat als je er een
wegneemt, je geen of vervormde muziek
zult te horen krijgen."

Kworum
Op donderdag 12 maart organizeerde

het kieskomitee een vrij podium waarop
de opkomende ploegen over voldoende
tijd zouden beschikken om zich voor te
stellen. Door onvoorziene omstandig-
heden was de geluidsinstallatie veel te
laat ter plekke en werd het programma
drastisch gewijzigd. Op dat ogenblik zou
iemand - niet van het kieskomitee
overigens - beslist hebben dat ploeg X
zich niet meer mocht voorstellen. Ande-
ren beweren dat X weigerde deel te
nemen aan de voorstellingen omdat het
slechts over een drietal minuten kon
beschikken. Ploeg X diende een klacht
in bij het kieskomitee met de beschuldi-
ging dat Kontrabas de zaak had gemani-
puleerd.
Er rezen nog meer problemen de dag

van de verkiezingen zelf. Lange tijd zag
het er naar uit dat het kworum, dat
nochtans slechts 28% van het totaal
aantal studenten Sociale Wetenschap-
pen bedraagt, niet zou gehaald worden.
Eén . uur vóór de sluiting van het
kiesburo waren er nog maar 280 van de
vereiste 325 stemmen uitgebracht. Vooral
ploeg Kontrabas heeft dan nog een
ultieme oproep gedaan in de jaren en in
de biblioteek om massaal te komen
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Horizontaal - I Medische handeling 2 Bijwoord - Uitroep van smart - Ruimtelijk - Drukte 3 Spaanse stad - Salonmeubel bestaande uit
kleine tafelties - Kleur - Deel van een som 4 Hevig - Wereldstad - Verstreken - Zoogdier - 575 meter - Beurt - Drank 5 Berkelium - Iraakse
stad - Mysterie - Teken in de huid - Neon 6 Metgezel- Het uit zeer eenvoudige dingen bestaan - Vrouwelijke geslachtscellen 7 Muzieknoot-
Vlaams dorp - Boom - Bevel - Aanlegplaats - Vervoermiddel - Deel van de bijbel 8 Boom - 69 cm - Bijbelse naam, = 'vriendin' - Plaats in
België - Voegwoord - Strafwerktuig 9 Eekhoorns - Staat tegenover chartaal - Personen die de ether onveilig maken - Watermassa
10 Meisjesnaam - Persoon met een pathologische obsessie - Spaanse wijn - Herrie II Meisjesnaam - Havenonderdeel- Nar - Vader van Odin-
Gek - Familielid - Bevel 12 Neon - Inspiratiebron - Bijbelse naam - Sidder - Mansnaam 13 Varkensvet - Grote onzin - Godsspraak
14 Muzieknoot - Zin - Vervulde een dagelijkse behoefte - Lelieachtige plant - Meubel 15 Zoogdier - Kentekens van een buurland - Meubel-
Puntig anagram - Zangstem - Fries watertje - Chinese vermicelli 16 Voortreffelijke (in moreel opzicht) - Ingrediënt van gemalen sojabonen -
Elfenkoning - Feest 17 Fabrikant van computerspelletjes - Volslagen mislukking - Wachtrijen - Bediende 18 Open plek - Japans bordspel -
Zuiderse meisjesnaam - Mis - Familielid - Stadsgracht 19 Oudromeinse munt - Klipgeit - Pers. vnw. - Tegenslag - Duizendste van een taël -
Herkenningsmuziekje - Neon 20 Vaandel - Snatert - Buitensporig, grillig 21 Dwarsmast - Korte uniformjas - Lierdicht - Leus - Muzieknoot
22 Turkse titel - Japanse munt - Tekstverwerkingsprogramma - Lichaamsdeel- Deel van een schip - Troef negen - Schriftelijk bewijsstukje
23 Ongaarne - Van gelijke waarde - Werk door elkaar - Lichaamsdeel 24 Deel van een trap - Ongestoord kalme - Onbepaalde veelheid -
Troep 25 Gelegenheden tot eendrachtig werken.

Vertikaal - I Horecabedrijven 2 Vergeld - Vlaams dorpje .- Van allen - Openbaar plein 3 Eiland - Voetbalster - Echtgenoot - Levenslucht
4 Geestelijke - Dierlijke klanknabootsing - Frans eiland - Voorzetsel - Deel van een kast - Opening - Plaats in Gelderland 5 Pers. vnw. -
Egyptisch heerser - Belgische plaatsnaam - Geslacht - Voegwoord 6 Vrucht - Geluk - Predikant 7 Rodium - Afrikaanse havenstad - Bevel -
Eikeschors - Meer dan genoeg - Aanleiding - Selenium 8 Zoon van Noach - Noordfrans riviertje - Algebraïsche struktuur - Zuigeling -
Muzieknoot - Door, met 9 Muze van de geschiedenis - Uitloper van een zenuwcel- Wandversiering - Zuivelprodukt 10 Belgisch plaatsje-
Doelpaal - Betoog op lerende wijze - Groente II Liefkozing - Voorzetsel - Deel van een schoen - Kreng - Priem - Reeds - Europese rivier
12 Afkorting onderaan een brief - In orde - Walgt - Opstaand schragend deel- Landbouwwerktuig 13 Zuidamerikaanse hoofdstad - Gesteente
- Lompe vrouw 14 Zoogdier - Meisjesnaam - Roosvormige versiering - Sappige peer - Min 15 Vlaams theater - Zoogdier - Mengeling -
Teugje - Bejaard - Overdreven - Chinees leider 16 Dorsvloer - Belgische gemeente - Loofboom - Aas 17 Eens - Bijbelse berg - Gezond -
Vierkante zuil 18 Opstootje - Voorzetsel - Vervuller van een dagelijkse behoefte - Raak - Godsdienst - Cartoonist 19 Meisjesnaam met
erotische ondertoon - Snelvoetige bodin der goden - Boom - Open plek - Zoogdier - Werk jezelf met moeite vooruit - Van de wind afgekeerde
zijde 20 Bukken - Pronken - Verander 21 Landbouwwerktuig - In zijn levensonderhoud voorzien - Dichtvorm - Specerij - Kledingstuk
22 Klein paard - Drank - Pers. vnw. - Aanvoerder der zuidelijken - 45 - Europeaan - Smart 23 Hetzelfde - Trek -Insekt - Groep 24 Schaatsen
met lange glijijzers - Vlijtige - Tekeergaan - Smake 25 Gebeurtenissen waaraan we in België verplicht moeten deelnemen.

stemmen, zoniet zou er een tweede
stemronde komen. Die oproep werd
blijkbaar goed opgevolgd want uiteinde-
lijk brachten 360 kiezers hun stem uit.

Dat uiteindelijk toch maar 31% van
de kiesgerechtigden kwam stemmen,
heeft verschillende oorzaken. Ten eerste
is er het algemene klimaat van magere
interesse voor de studentenwerking. Dit
bleek al uit de zeer lage opkomst op het
verkiezingsdebat. Er waren slechts een
dertigtal studenten, waaronder een groot
aantal van ploeg Kontrabas zelf. Ten
tweede schortte er blijkbaar iets aan de
reklamekampagne. Heel wat studenten,
vooral uit 2de licentie, bekloegen zich
erover dat ze niet waren ingelicht over de

verkiezingen. De kampagne beperkte
zich voornamelijk tot een affiche- en
pamflettenslag tussen de ploegen Krab
en Kontrabas. Ploeg X weigerde uit
principiële redenen affiches te plakken,
maar voorzag wel een pamflet en
bombardeerde een langer geplande fuif
op 25 maart tot verkiezingsfuif. Boven-
dien bleek dat alle affiches van ploeg
Kontrabas overspoten waren met een
X.
Een voorstelling in de jaren hebben

veel studenten blijkbaar niet te zien
gekregen. Lolploeg Krab bleek in hun
voorstelling het sterkst te zijn. Krab is
een letterwoord en staat voor de namen
van de "Heilige Vierschaar der Ayatol-

Ambitieusl mene Vergadering (AV) van als huisvesting en meer alge-
. Sora (vrijdagavond elke veertien meen de sociale politiek aan de
dagen). KU Leuven. De kandidaten (4
o Voorzitter De voorzitter van effektieven en 3 plaatsvervan-
Sora is de eindverantwoorde- gers) moeten de nodige kennis
lijke, zit in principe de vergade- hebben over de werking van de
ringen voor en ondersteunt sa- Dienst Studentenvoorzieningen
men met de vrijgestelden de en van de Raad zelf. Zij bespre-
werking van de AV en het mede- ken onderling vooraf de verga-
beheer. Als voorzitter koördi- deringen en brengen regelmatig
neert hij de gehele werking van verslag uit aan de AV van SoRa.
Sora, is lid van het buro en is' Enige ervaring ivm boekhouding
verantwoordelijk voor de finan- en vergaderen is mooi meege-
ciên. Hij is ex officio ondervoor- nomen.
zitter van de Raad voor Studen- 0 Rud nn Beheer Alma vzw
tenvoorzieningen (RvS) en in die Sora vaardigt-hiemaar 2 studen-
funktie ook lid van het buro RvS. ten (plus 1 student-lid van de
Ervaring in het medebeheer, de RvS) af, die mee verantwoorde-
werking van Sora en Loko wordt lijk zijn voor het beheer van de
verwacht, daar hij ook instaat studentenrestaurants, de keu-
voor de relaties met de andere kens en de andere afdelingen
raden van Loko, en woordvoer- van de vzw. Zij behandelen o.a.
der van Sora is naar buiten toe. de prijzen, de vestigingsproble-
o Raad voor Studentenvoor- matiek, en het algemene beleid
zieningen Deze raad vergadert van Alma. De afgevaardigden
maandelijks en is bevoegd voor bespreken onderling vooraf de
het beleid van de Dienst Studen- vergaderingen en brengen re-
tenvoorzieningen KU Leuven gelmatig verslag uit aan de AV
(subsidiêringsbeleid, residen- van SoRa. Enige ervaring ivm de
ties, diensten Van Dalekollege) voedingssektor kan handig zijn.
en stelt hiervoor ook de begro- 0 Raad van Beheer Acco cv
ting vast. Zij behandelt tema's Sora duidt 5 studenten-be-

Sociale Raad (Sora), de gele-
ding van Loko die instaat voor
de studenten inspraak ivm so-
ciale voorzieningen aan de KU
Leuven, zoekt geêngageerde
studenten om zich gedurende
het akademiejaar 1992-1993 in
te zetten voor de werking van
Sociale Raad en mee in te staan
voor het medebeheer in de
verschillende organen waarin
Sora vertegenwoordigd is.
Algemene Voorwaarden:

1. geldig ingeschreven zijn als
student aan de KU Leuven voor
het Akademiejaar 1992-'93;
2. geêngageerd en geïnteres-
seerd zijn in de sociale proble-
matiek (studentgebonden en
andere);
3. bekend zijn met de werkings-
principes van Loko en Sora;
4. beschikken over voldoende
tijd en werkkracht om zich in te
werken in Sora en het medebe-
heer in het bijzonder (voorberei-
den nota's en vergaderingen);
5. regelmatig deelnemen aan en
verslag uitbrengen op de Alge-

heerders aan, die mee verant-
woordelijk zijn voor het beheer
van de uitgeverij, de winkel, de
boekhandel en de andere gele-
dingen van de koöperatieve
vennootschap. Deze afgevaar-
digden staan mee in voor de
prijspolitiek en het algemene
reilen en zeilen van scco. Zij
bespreken onderling vooraf de
vergaderingen en brengen re-
gelmatig verslag uit aan de AV
van Sora. Enige ervaring ivm
kursussen en het uitgevers-
wezen is een pluspunt, maar is
geen vereiste.
o Vrijgestelden Twee mensen
kunnen halftijds aan de slag bij
Sociale Raad. Ze moeten zeer
dynamisch zijn en beschikken
over degelijke organisatorische
en administratieve kapaciteiten.
Zij zijn op de hoogte van de
werking van de Algemene Ver-
gadering van Sociale Raad en
van de verschillende vertegen~
woordigende funkties die de
Raad waarneemt in het mede-
beheer' van de sociale sektor.
Interesse in de problematiek
rond studiefinanciering, huisves-
ting, gezondheidszorg, studen-

tenrestaurants en alles wat ver-
der met de sociale positie van de
Studenten te maken heeft, is een
absolute noodzaak.
Zij dienen de Algemene Ver-

gadering praktische en inhoude-
lijkie ondersteuning te ver-
strekken om op haar werkings-
terreinen tot een doordacht be-
leid te komen en dit beleid met
kennis van zaken te voeren. Zij
verklaren zich tevens bereid de
studenten bij te staan in het
verdegigen van hun belangen in
deze aangelegenheden.
De vrijgestelden werken met

een bedienden kontrakt dat afloopt
op 31 augustus.

o Schriftelijke sollicitaties, met
Cv, motivering en vermelding
van speciale kwaliteiten die voor
de raad nuttig kunnen zijn, moe-
ten op het sekretariaat aanko-
men, bij Ronny TIelen, 's Meiers-
straat 5, Leuven. Sollicitanten
voor de vakatures van deze
funkties dienen zich voor te
stellen op een Algemene Verga-
dering van Sociale Raad, waar-
voor zij schriftelijk zullen worden
uitgenodigd. 0

lah's", allen uit 2de licentie sociologie.
De Kafayatollah zou ~erantwoordelijk
geweest zijn voor het kafee en beloofde
onder andere kotsschortjes om de kuis-
ploeg werk te besparen. De Renaultaya-
tollah zou ingestaan hebben voor de
snoepreisjes naar Thailand (sekstoe-
risme) en naar Tsjechoslovakije (biertoe-
risme). De Alayatollah was de leider van
de bende en had als programmapunten
onder andere een openluchtzwembad
vóór het Stuc en het installeren van een
tapkraan in elk auditorium. De Bor-
dayatollah had alles wat met vlees te
maken had tot zijn domein gebombar-
deerd. Hij pleitte voor het inrichten van
'slaap'kamers boven Politika-kafee, kwestie
van de vrije ruimte op te vullen.

De voorstelling van Krab in de jaren
was zeer spektakulair. De Kafayatollah
ging niet alleen op een zelfgemaakt
spijkerbed liggen, de Renaultayatollah
had zelfs een heuse reuzeslang inge-
huurd. Dat leverde hen uiteindelijk
15,83% van de stemmen op. Ze waren
trouwens op alles voorbereid: "Alsof
bijkomende aansporingen om Ons uw
stem te verlenen nog nodig zouden zijn,
zullen We Onze vreugdevolle Viktorie
verkopen voor vier volle vochtige vaten
vol gerstenat annex één vies limonade.
(Oh, Alliteratie!) Onderhandelingen met
KontRABas of andere tegenkandidaten
zijn al in verregaande staat van ontbin-
ding."

Een tweede lolploeg, Trie pa(a)r tiete,
was ontstaan in een vlaag van dronken-
schap, aldus leider Bart Peeters (?). Op
het verkiezingsdebat begon deze simpel-
weg het programma van de tegenkandi-
daten voor te lezen, bij gebrek aan een
eigen programma. "Alleen slogans zijn
belangrijk. Daarom: 'Eigen tieten eerst'
en 'Uit zelfbevrediging'. Dit leverde hem
toch nog 13 stemmen op.

Patriek Staudt
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ZOEKERTJES
• Kd'T1er te huur Gem douche en keuken
':JOO· ~ 20 55 13
• Te huur vanaf 1 mei kot In de Blijde
Inkomststraat nr 64 '& 44 83.37 bezichn-
ger dl-wo-do tussen 16-18u
• Typen van tesissen. werkjes, briefwisseling
Cnns Rosselle 'g 2070 77
• Zusje. herrnavita ctuqumta. ze spelen
ABBA-plaatjes In He: Leugenpaleis I (mis-
schien omdat JIJverjaarde? I)
• Kikker als het u belieft. ga Ik volgende
woensdag na de les mee lunchen met u. EI en
Swot Okay? Laat me iets weten. Lensje,
• Gelukkige Verjaardag. Dirk en Els I
• Vanaf volgende week schenkt bij Je pint
VVT In Den Bel ontspannmgs- en studietips
mee Een goede week
• Wie nam er do.vr-nacht (~7-28 3) rnqn Jas
rorauw en rode leren mouwen, Ford City
Hockey naam mqeborduurd] Uit kafee Am-
OIOfIXmee Grote emotionele waarde, terug te
oren gen aan Peter Thoen. Naamsestraat
151A Leuven.
• Nog-61-dagen En dan? Kllo-Alfa-td In
Albatros. dl 31 3
• Te huur' kot vanaJ 1 4 tot 30 6 Tervuurse-
steenweg 237 3001 Heverlee. BIJ Interesse
'g 77 7443 of Zich wenden tot Hilde Genoe.
Tervuusesteenweq 237,

• KWIJl. rood enn met zwarte bril op 26 03 m
de omgevtng Iiensesuaat. Van Visueel be-
lang Eerlijke vmder krijgt mooie prus. Echt
waar IIse. Parkstr. 66. 3000 Leuven
• Abulana. middeleeuws kabbalist. tovert uw
manusknpten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen m ekstase brengen, Abulafla
tekstverwerkmq-laserpnnts. Tiensestr. 177
'g 29.22,77 10.00-12.00 u. 14.00-16.00 u
• KOPOP. Vlaamse ruet-korrmerciëte rock-
groep geeft promoneoptredens. eigen reper-
toire gedurende meer dan een uur, echte
rock-ambiance verzekerd. 'm' 23,12,11

• De Ideale vrouw? Ee!' zwuqenoe nymlo-
-nane meI verstand van koken en een eigen
oar bezatend Wie durft dit ontkenner?
JOhnny de elk

• Ria tikt al JOuw sermnanewerqes en tesis-
sen aan 60,- per blad '& 81.8222
• Wie zun toch die qehermzmmqe te gekke,
outse oogstrelende. super-sonische, mo-
dieuze trendy hippe. lancra-verlotence (In-
side 'J. superslimme looovrqe superhelden ?
Dat zun WIJ.Pmo I Hoezee
• Amencan student oJ Enqhsh Lltt. wlli type
your Engllsh papers. Contact Dawn Trowelt.
TIensevest 80. Leuven
• Emdelqk Pmo s te gekke antr-Iascrsnsche
slogan-wedstrijd I Stuur uw blitse. filosofische
kreet naar. Bruno de wmter, Mechelsesteen-
weg 2. 2000 Antwerpen. (vooral geen postze-
gei') Hoezee
• AI <uw typwerk (tabellen. formules. Griekse
en wisk karakters) Jaren ervaring. tel
011 43.28.56 (voor 18 u)
• Gezocht· Proefpersonen voor een psycho-
logisch akspenment om een kraaneva foto te
maken. Profiel' man + minstens 1 Jaar
avondschool fotografie of gelijkaardige erva-
ring. Zich wenden tot Davic Meulemans,
O.-L,-Vrouwstraat 52 of '& 44.75,06 (voor
tesis). Mer1 of 2 personen

• Ward Bnjs er ligt hier post voor JeI Rap
komen halen op Schapenstraat 87

DE NIEUWE
GROTE VAN DALE
KOMT ERAAN

VERWEGISTAN. GROTE VAN DALE. TWAALFDE, HERZIENE DRUK.

I~l. WOUTERSI Naamsestraat 48
, 3000 Leuven

'l!lrOlh'21~4HI

MAANDAG

• Wie kwam Vrijdag 20 maart m het bezit van
eer ucruonnne gitaar (klaSSiek-normaal for-
maat) Spaans of Z-AM merk + wekker +
olielamp + kassetterekorder. Deze voorwer-
pen werden gestolen Uit de Srnt-Marnnusberq
19 Tlps'& 23.2649 (Mlch)
• Drmgende oproep' Ik, Ingeborg Room.
zoek een kot van onq. 6000. - op 10-maanden
baSISI Ik ben te bereiken op de vlarmnçen-
straat 11 biJ Guido Lauwers of op tel.
03776.0277
• Eksktusiel kassettes van Megadlskoteken
met mlndblowlng house, Slechts 300.- per
kass. ofwel 700.- per 3 stuks, 2 zegels voor
mlo of geld voor kassette: Ttuerry. Martelaren-
laan 271,3010 Kessel-Ie!
• Voor alle typwerk . Chnstel Renrers. Groen-
straat 113. wusele. '& 44.67.51 vanaf 17 u
• Nmol Ik groet u Guns n soens. (Corne as
you IIke)
• Waarom 0 waarom moet uitgerekend JIJnu J_ { -, , '~ "1 I 'I
verkeren? En dan nog met hem I Je weet met v-rr9 ff ~

wat Je mist. En da s veel' X (om origineel te
blijven na onze knnqverkrezmqen]
• UDPS we sturen onze loper wandelen.lg5
JDM

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor serrunanes, evene-

1- menten, optredens
~ en fuiven
"~

Lt I) . \'II)EOI'KOJEI\TOR: 1.'lOO FK

tel. 016/201.301

Kt\FEETEORIEEN ~

• I hear the roar of the big rnachme, two
worlds and In between love lost, üre at wrll
dum-dum bullets and sheet to kili. Dr. Jeep
calls Avalanche ...
• Gevonden studentenkaart met nummer
6717. Af te halen biJ miJ op kot, Leuven.
• MIJn kot IS rnqn kot niet meer. Ik woon nu
thUIS. Schapenstraat 18. 3000 Leuven
• Het paard laat PlusJkopke. l.avendeltre.
Koning Stetaruus en het Japanse balietdan-
seresje weten dat de haver m solden IS.
Groetjes van Clmne en van het paard een
hoef tegen Jullie aller achterste.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng "'"
.~

Boeken, tijdschriften, ~
cursussen, thesissen,... ~

""Gespecialiseerd in ~
wetenschappelijke materies

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54

3020 Herent

• Liefste Pascale. Ik ben een bacca-jonqen
en ben al smoorverliefd op JOuvan het begm
van t Jaar Afspraak In de Ortent op donder-
dag 2 april om 20u. Je herkent me aan de rode
roos
• Norque. denk Je dat Ik deze zomer met Elfl
mee mag gaan wandelen In Mandelshoek ?
Wens haar het beste vanwege P de G. Uit I.
• Snoetje. Ik rurl twee chokotoffs voor een
zoentje van JOu,zoeue
• Een tof tnltlatlef, BB I Ik neem de Uitdaging
aan nmet b7 -b6. Bok
• Leen. Ik hou van JOuI (Iemand die dikWIJls
last heeft met je vloerkleedje)
• 2366623, leest u soms Veto, leest u de
rubriek zoekertjes. plaatst u wel eens een
zoekerqe ? X ps. Ik ben nog steeds zoe-
kendel
• Eupnnt bvba: alle tikwerk. desktop, scan-
nen, uitprinten van teksten: figuren Uit Quat-
tro. Lotus, WIJzetten ook rnuztek I Hertogstraat
110, 'm' 22,9749
• Heeft Iemand rnun bnlledoos en bril gevon-
den op de Bondgenotenlaan, do. 26 3, Greet
Janssens, Tervuusestr 95, Leuven, -tel.
62.20,89
• De vermaarde WereldWinkel van Leuven
[hensestraat 140. naast scc« maar dat wist u
al) zoekt studenten-vrijwilligers die paar uren
per week de wmkel Willen bemannen en
bevrouwen. Kom eens langs I

Doordat de films The Borrower', 'Sex, Drugs and Rock 'n
RolI' en 'Henry, Portrait of a Serial Killer' waarschijnlijk
binnenkort in distributie gaan, kunnen de geplande
voorstellingen hiervan in het Stuc op di, wo en do niet
doorgaan. Het Stuc biedt hiervoor zijn ekskuses aan.

0.0

ALFA
00 31 03 om 22,00 u: Alfa-Klio-fuif, in Albatros. 00 01 04 om 21.00 u:
Presidium vergadering, in praatkamer lak

20.30 u POEZIE 'Beeldige Dichters': Poëzie tegen een dekor van schilderijen
en beeldhouwwerken met L.Stassaert, B, Janssen, J. Van Cauwenberge, K.
Sergen, M, Meekers en A. Warrtnnier, 10 Galerie Transit, Tiensevest 31,
Kessel-lo, org, Mengmettaal.

20.30 u TEATER '3 brcts) et 1 P.C.' van het Nieuwpoortteater met teksten van
Pol Hoste, Enc De Kuyper, Rita De Meester en Guido Van Heulendonk, in
Stuc, toeg. 300 400, org. StucCANONICA

00 02:04 om 19.00 u: Taartverkoop, Valkfeesten, in De Valk.

CRIMEN
00 31'03 om 20.00 u: Spreekavond : de positie van de vrouw in de Islam,
in De Valk, Tiensestr., ink, gratis. 00 01/04 om 22.00 u: Visavond,
pop-poll-verkiezingen, gratis val, in fakbar. 00 02/04: Bekendmaking
ploegen presidium, 00 02/04 om 19.30 u: Taartenverkoop, in docenten-
pauzekamer.

~9 00-20.00 u SCHRIJFAVOND 'Schnjt ze vriJ. in kafee De lange trappen,
Detayensplem 1. org. Amnesty International Leuven.

2000 u TEATER De zachte Generatie van het MMT, 10 Stadsschouwburg.
org Cultureel Centrum Leuven.

21 00 u FILM Texasvilie van Boqcanovicn. In Stuc, toeç. 100 130, org.
Stuc

DINSDAG

EOOS
00 31:3 en 01/4 vanaf 14.00 presidiumverkiezingen, op zevende verdiep
v?n L&W 00 01104 om 23.00 u:-Fuif en verkiezingsuitslag, in Albatros.

KUO
0030 03: Kho's anernaneve feestweek: Vlaamseavond,in fak.OO 31 03:
Klio-AHa-TD, in Albatros. 00 01104 om 20.00 u: Lezing: 100 eeuwen
tussen Oost en West, door Hauben, met dia's, in MSI 00.28. 00 02 04'
Volksdansavond, half vat of wijnavond, in MSI.

1900 u LEZING EC rnembershrp: why and how. A candidate s perspecnve,
In MSI 01 08. org International womsns Studies.

21 00 u OPTREDEN Bart Van Den Bossche solo en Ben Crabbé & the
Floorshow. m Dortmunder Ttuerbrau Tervuursevest 60, org. Backline, Rock
Bookinq Agency

WOENSDAG

DONDERDAG
20.00 u KONCERT 'Tricot door de tweedejaarsstudenten van de afd.

Voordracht, In Koncertzaal Lernmensmstituut, Herestraat 53, toeg. 150 200,
org. Concertvereruçmq LemmenslOstituut.

20.00 u LEZING Avonden van de architektuur, Feys en Gouwy, In Aud. De
Molen, toeg. gratis, org. Werkgroep Ontwerppraktuk. Dep. Architektuur
KUL.

20.30 u TEATER 3 blc(s) et 1 P.C. van het Nieuwpoorneater. 10 Stuc, toeg.
300 400, org. Stuc.

22,00 u JAZZ Ron Van Rossum (piano), Paolo Radonl (gitaar), Geert Helsen
(Drums) en Bart Zegers (bas), 10 't Kersouwke: Naarnsestr. 14, toeg. 49 tr.

VRIJDAG

MEDICA
00 31 03 om 21,30 u: C.A" in Doc's bar. 00 02 04: Revue. Irt
Stadsschouwburg. 00 03104: Revue, in Stadsschouwburg.

1200-13.00 u LEESGROEP Tussen God en goud. In UP,Jan Stasstraat 2. org.
Universitaire Parochie, ~

20.00 u KONCERT J.S Bach, Messe 10 H-Moil door I Offerande Muslcale:1O
St.-Jan-De-Doperkerk. Groot Begijnhof, toeg. 300-1000, org Jeugd en
MUZiek Leuven

17 00 u POEZIE Joue 't Hooft, Intimistisch programma van Jos Stroobants en
Co, m Klein Kapel, H, Hartmsntuut, Naamsesteenweg 355, Heverlee, org,
MengmettaaL

PSYCHOLOGISCHE KRING
OC31 03: Optreden 'AudolfHecke andthe God=Doq', 10 Shnnk.OC 3103
om 20,00 u: Knngvergadering, 10 00.14. 00 01 04 om 20,30 u: RvB van
de Shnnk. In kring lokaal. t!l 0204: Witte Donderdag'. in Shnnk. ZATERDAG

ROMANIA
[ö 30 03 om 20.00 u: Rora: praatkamer. OC31 03: Presidiumverkiezm-
gen.!!: 31 03 om 22.00 u: Fuif, In Den Tube, kanaalkom.

22,00 u KONCERT Eks-Storrndarsy, In Belgisch Congo.

VRG
[i" 01 04' Verkiezingen.:!: 02 04 Valkfeesten met: Uitslag verkiezingen.
limbo-dansen, proffen-voetbal.

ZONDAG
1500 u TOCHT Met een gids zie Jezoveel meer, geleld bezoek aan de vaste

kollektres van het stedelijk museum Vander Kelen- Mertens, In Stedelijk
Museum loeg 50



Vasten om tot solidariteit te komen ...

"Wij zitten niet met
een CVP achterban"

"De Kerk heeft geboeide handen door haar relaties met de Vatikaanse staat"
(f010 Karel De Weerdi)

brengen naar het grote publiek. We zien dat in
de parochies toch vooral het projekt zelf naar
voor geschoven wordt.

Dumon: "Er blijft" natuurlijk altijd een serieus
verschil bestaan tussen de meest nadenkende en
betrokken groep en wat te lande wordt gedaan,
soms door oudere mensen die nog geloven in
het idee van het missiebusje. Uiteindelijk zijn er
tweeduizend mensen per bisdom die het werk
van de nationale animatoren volgen. Als de
lokale priester enkel de geldinzameling naar
voren schuift, kunnen wij daar moeilijk iets
tegen in brengen. Wij proberen dit gedeeltelijk
op te lessen via aangepast animatiemateriaal.
Ook voor de scholen is er heel wat uitgewerkt
materiaal. In de scheurkalender van Broederlijk
Delen, die enorm verspreid is, blijven wij daar
ook voortdurend op hameren.»

Animatie
Veto: Hoe past het koncept 'Vasten' in de aktie
van Broederlijk Delen? Is dit zinvol in onze
tijd?
Dumon: «Broederlijk Delen is gestart vanuit de
Vasten. De Vasten heeft als bedoeling essentiële
zaken, zoals een gevoel van solidariteit en een
gevoel van spiritualiteit, terug te vinden. Wij
willen aantonen dat geloven meer is dan een
zuiver interioriteitsbeleven, dat geloven ook te
maken heeft met een bepaalde manier om
maatschappelijke problemen te bekijken. Dit is
het grote sukses van onze aktie. Heel wat
mensen die niet meer 'kerken', zien in Broeder-
lijk Delen nog iets.»

Veto: In hoeverre benaderen jullie de proble-
men struktureel? Het NCOS gaat daarin heel
ver en aarzelt niet de regering openlijk te
bekritiseren. Hoe sterk weegt het politieke luik
in jullie aktie? '

Dumon: «De politieke aktie is een van de vier
peilers van Broederlijk Delen, naast de bewust-
making en de gedragsverandering, de effektieve
steun en de bijbelse spiritualiteit. Onze eerste
grote politieke aktie was de petitiekampagne
rond het regenwoud. Dit jaar voeren we een
petitie-aktie onder het motto 'ver-ont-schuldi-
ging'. We willen dat de schulden van de Derde
Wereld aanzienlijk verlicht of kwijtgescholden
worden en we willen onze verontschuldigingen
aanbieden voor hun hoge schuld. Dit is een
manier om de eerder traditionele parochies,
erop te wijzen dat er uiteindelijk nog iets anders
bestaat dan een geldinzameling.»

Veto: Heeft Broederlijk Delen het vaak niet
moeilijk met de kristelijke zuil en de standpun-
ten van haar politieke partifl Oefenen jullie
trouwens druk uit binnen die kristelijke zuil?
Dumon: "We zouden daar ongetwijfeld verder
kunnen in gaan, alhoewel Broederlijk Delen in
feite niet binnen de katolieke zuil past. Wij
zitten dan ook niet met een CVP achterban. Je
moet niet verwachten dat wij evenveel gewicht
in de schaal kunnen werpen als bijvoorbeeld het
ACV. Wij blijven ook niet gespaard van kritiek
van binnen die groep. Voor ons blijft dit altijd
een dilemma: Hoe vlug kunnenwe gaan zonder
onze achterban kompleet te verliezen?»

Veto: UP heeft ervoor gekozen om haar
geldinzameling niet meer direkt te verbinden
met een specifiek projekt: het geld gaat naar
Broederlijk Delen dal zelf kiest wal het ermee
doel. Kan dit model niet over gans Vlaanderen
toegepast worden?
Dumon: «Ik was daarover aangenaam verrast.
Ik weet niet in hoeverre deze manier van
werken al in Vlaanderen i~ doorgedrongen. Er
blijven echter groepen waar men graag met
specifieke animatie rond een af ander projekt
werkt. Wij laten hen daarbij de keuze>

Veto: Eén 1"1/11 cII' zaken du: in cII' brochures
uilg('breicl I/(1/1 bod komt. i.1 dl' rul 1'011 dl'
"awlieke krrk in dl' invasi« 1'11 de verovering ,
1'lII1 dl' 'nieuw» wereld'. Recent beschuldigde de
Russisch-ortodoksc kerk Rome ervan OO~/- I
Europa 11/1'1 agressieve marketingtechnieken Ie I
willen bekeren 101 de katoliekc godsdienst. 111

hoeverre ziel men binnen Broederlijk Delen nog I
het ontwikkelingswerk als een vorm van
evangelisering?

Dumon: «Het bouwen aan een rechtvaardige
wereld is een integraal stuk van onze evangeli-
satie en bovendien de essentie van het geloof.
Voor ons zijn er geen religieuze kriteria bij
projekten. Broederlijk Delen vraagt zich niet af
in hoeverre een projekt al dan niet van katolieke
signatuur is.»
«Wanneer je stelt dat je mensen die nog niet

met het kristendom in aanraking gekomen zijn,
ook niet moet spreken over het geloof, is dit een
paternalistische levenshouding. Het aanbod van
deze godsdienst is een zinnige zaak, net zoals het
zinnig is dat de islam hier aangeboden wordt.
Het wordt pas onzinnig als er druk van een
ontwikkelingsprojekt mee gepaard gaat. Het is
niet omdat je via Jezus Kristus een zinvol
samenleven ontdekt hebt, dat iedere andere
religieuze referentie zinloos wordt of onver-
zoenbaar is. In Azië is men daar trouwens al
zeer ver in gevorderd. Daar gaat het kristendom
samen met het hindoeïsme»

Om meer dan een reden is 1992
een symbolisch jaar. In Europa,
de 'oude wereld', vervagen de

grenzen door de eenmaking binnen de
Europese Gemeenschap en door het
wegvallen van het ijzeren gordijn. Aan de
andere kant van de oceaan, in de nieuwe
wereld, viert men de SOO-jarige'ontdek-
king' van Amerika. Broederlijk Delen
wil in al het feestgedruis rond de
herdenking van beide gebeurtenissen een
kritische stem laten horen.'
Broederlijk Delen vreest dat het 'Europa zonder
grenzen' er niet menselijker op zal worden. In
dit kader wordt verwezen naar Brussel "die haar
eigen kansarme bevolking uitdrijft om plaats te
ruimen voor buildings en banken en multinatio-
nale ondernemingen".
Volgens Broederlijk Delen dreigt 1992 her-

leid te worden tot een ode aan de vrije
marktekonomie. "Arme en kwetsbare groepen
hier en in het zuiden dreigen voorbijgereden te
worden door de toeterende karavaan van de
Europese eenheidsmarkt. Voor wie op de
pechstrook staat, dreigt de grote vergetelheid.
Op wereldschaal herhaalt zich het uitsluitings-
mechanisme dat wij ook in onze eigen samenle-
ving zien funktioneren: net zoals langdurig
werklozen en ongeschoolden door het systeem
worden opgegeven en naar de bijstand verwe-
zen, zo ook worden een aantal arme landen
blijkbaar definitief afgeschreven door het inter-
nationale kapitalisme." Broederlijk Delen wil in
dit kader de myte doorprikken dat ekonomische
groei alles zal oplossen, en pleit voor een
solidariteit zonder grenzen. Veto interviewde
Jan Dumon, de pastor van de Universitaire
Parochie (UP) en voorzitter van Broederlijk
Delen.

Veto: Hel is opvallend hoeveel nadruk men op
dil moment legt op hel zeilen van konkrete
slappen naar echte solidariteit en een sobere
levenswijze. Wat is momenteel dan nog de
funk lil' van de ontwikkelingsprojekten?
Dumon: «Onze fondsinzameling zien we meer
en meer als een symbolische aktie, als een
houding van konkrete solidariteit. We maken
onszelf niet meer wijs dat we zo een 'efficiënte'
bijdrage leveren aan de Derde Wereld. Binnen
onze organisatie blijft wel altijd de bekoring
bestaan om de fondswerving te gebruiken als
evaluatiemiddel voor de akties. Als we dit jaar
tien miljoen minder zouden ophalen, dan zou
de raad van beheer ongetwijfeld wat tijd nodig
hebben om dit te verteren»
«Wat wij in elk geval resoluut afwijzen zijn

'student-aid'- toestanden. Het fuiven voor de
Derde Wereld en andere sponsortoestanden
zijn misschien een groot sukses, maar ze gaan
wel voorbij aan het 'solidair leven'. Wij hebben
dan ook elk jaar problemen met de aanpak van
hun aktie. Gelukkig is er de laatste jaren wel het
een en ander veranderd. Wij zijn natuurlijk wel
voor professionele akties, en die kunnen gerust
ludiek zijn, maar het mag niet de ideologie
worden van "mensen, in feite hebben wij niets
nodig van de Derde Wereld, maar als we wat
kunnen doen zonder het te voelen, dan willen
we dat wel doen"»

Hameren

Direkteur

Veto: Hoe wil Broederlijk Delen zijn fondsen
dan aanwenden?
Dumon: «Wij kiezen voor een politiek die het
midden houdt tussen individuele projekten en
globale financiering van NGO's in de Derde
Wereld. In Azië zijn we daar al een heel stuk in
gevorderd. Het geld gaat daar naar een
NGO-koepel, zij besteden het geld zoals hen
goed dunkt. Er is trouwens een vrij goede
relativering van de projekt-werking. Binnen
Broederlijk Delen zijn er, tot mijn aangename
verrassing, minder projektoIogen dan in andere
NGO's, alhoewel het er nog wat minder zouden
mogen zijn.»
«Daarnaast zou ook het aantal landen

waarin wij aktief zijn. kunnen verminderd
worden. Toch zijn er een aantal mensen van de
animatie die liever in meerdere landen aktief
zijn, waarschijnlijk een overblijfsel van de oude
koloniale droom getransformeerd tot een soort
bijstandsdroom. Wanneer je echter een land
beter kent, raak je vlugger vertrouwd met je
verschillende partners. Zo kom je tot een
belangeloze houding: "hier heb je het geld en we
achtervolgen je niet om te weten wat je er
allemaal meedoet". Alsje 17 jaar aan de andere
-kant geleefd hebt (Jan Dumon was 17 jaar
missionaris in Zaïre) weetje maar al te goed dat
vooral die zaken die het Westen belangrijk
vindt, in de Derde Wereld gerealiseerd worden.
En dit is nogal onderhevig aan de mode binnen
de ontwikkelingshulp.»

Velo: Hoe proberen jullie die mentaliteit van
solidariteit en van het anders gaan leven over te

Veto: Is er binnen die katolieke kerk niet heel
WQ( hypokrisie? De paus aarzelde niet om de
blokkade van Litouwen Ie veroordelen. terwijl
hij mei geen woord replover de blokkade van
Cuba sinds 30 jaar. Dit land is er nochtans in
geslaagd is om de kindersterfte lot op het
Belgisch nivo terug Ie brengen, en gratis en
degelijk onderwijs te verschaffen.
Dumon: "Het is zeker zo dat er in de Vatikaanse
politiek nog zeer veel ambiguïteit bestaat. Dit
kan ook moeilijk anders voor een staat met al
z'n diplomatieke relaties. De Kerk heeft ge-
boeide handen door haar relatie met de
Vatikaanse staat. Toch zijn er regelmatig
positieve signalen. In Goree bij Senegal heeft de
paus uitdrukkelijk vergiffenis gevraagd voor de
slavenhandel»
«In Latijns-Amerika vergeet men wel eens

dat degenen die het meest geleden hebben
uiteindelijk de zwarten zijn. Hij gebruikte
trouwens letterlijk de term 'solidaritê sans
frontières'. Zijn uitspraken zullen hem zeker niet
in dank zijn afgenomen. Dergelijke politieke
signalen moeten ook naar buiten gebracht
worden. Anders riskeer je dat de paus uiteinde-
lijk eigendom wordt van konservatieve krach-
ten.»

Veto: Een ander voorbeeld van Vatikaanse
'soberheid' is de luksueuze mega-basiliek in hel
straatarme Ivoorkust. Hel inwijden van die
ersatz-Sint-Pietersbasiliek door de paus kan je
moeilijk als een leken van herverdeling of
'Broederlijk Delen' interpreteren. Of moest de
katolieke godsdienst een duwtje krijgen in het
hoofdzakelijk islamitische Ivoorkust?
Dumon: "Je mag niet vergeten dat het Vatikaan
drie jaar lang geweigerd heeft om de basiliek in
te wijden. President Houphouet-Boigny - die in
vergelijking met zijn kollega-diktators nog
meevalt - beweert trouwens dat hij de kerk met
zijn eigen kapitaal gebouwd heeft, alhoewel hij
dat geld wel niet vergaard zal hebben door
broederlijk te delen. Daarna heeft hij ze
geschonken aan de paus. Het Ivoriaanse episko-
paat heeft daarop gezegd dat het het onderhoud
niet kon en niet wilde betalen. Hij heeft dan nog
het geld voor het onderhoud voor honderd jaar
geven. Rome heeft uiteindelijk toegezegd op
voorwaarde dat er een hele reeks sociale
voorzieningen zouden komen, zoals de bouw
van klinieken en scholen. Maar ik moet
toegeven dal ik dit uiteindelijk toch een dwaze
beslissing vond.»
"Ik heb echter uit de geschiedenis van de

kristelijke beweging geleerd dat het waarschijn-
lijk nog een groter kwaad is om telkens wanneer
je niet akkoord gaat, de diskussie op te geven. In
het Westen zitten wij, ook bij de kritische
vleugel. opgezadeld met een sterke monolui-
sche institutionele kijk op de Kerk, aangezien
men altijd teruggrijpt naar de paus.»
«Ikzelf heb uiteindelijk niet de zegen van de

paus. noch van de bisschop nodig om het
evangelie te beleven en om ter plaatse te doen
wat ik moet doen. In de Derde Wereld-Kerk
heeft men trouwens een meer relatieve houding
ten opzichte van het Vatikaan. Je moet de paus
bovendien niet in de rol duwen van de
direkteur-president-generaal die het allemaal te
zeggen heeft. Zijn funktie bestaat erin te zorgen
dat het geheel van de beweging een gezamenlijk
punt hceft.»

Pieter Vandekerckhove


