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De les van 24 november?

Een bloedrode
Numerus Clausus
De dokters hebben eindelijk hun zin gekregen. Vanaf volgend
jaar zou een numerus clausus ingevoerd worden: een beperking
van het aantal studenten geneeskunde. Een ondemokratisch
kadootje, dat bovendien door twee franstalige socialistische
ministers werd voorbereid
Sinds jaar en dag is het vooral het
agressief~litaire artsensyndikaatvan
'dokter Beekers en Wynen' dat een
numerus dausus in geneeskunde eist.
Hun argumentatie luidt ongeveer: op
Italië na kent Belgiëhet grootste aan-
tal gediplomeerde artsen per inwo-
ner. Hierdoor zouden zij te weinig
ervaring krijgen en daarom moet het
aantal dokters omlaag, en liefst door
het aantal studenten geneeskunde te
verminderen na een ingangseksamen:
een numerus clausus.

Tot de prindpieelste tegenstanders
van zo'n numerus dausus behoorde
sinds jaar en dag alles en iedereen
wat in de socialistische zuil met ge-
zondsheidszorg en onderwijs te ma-
ken had. Enerzijds werden onder-
wijskundige argumenten aangevoerd:
demokratisering van het onderwijs
impliceert een vrije toegang tot de
universiteit. Bovendien is het onder-
tussen wel bewezen dat een selektie
vóór eerste kandidatuur gelijk staat
aan een loterij: iemand die zich een
primus toont in wiskunde of schei-
kunde, biedt geen enkele garantie la-
ter ook een bekwame arts te worden.
Anderzijds houdt een numerus dau-
sus geen enkele garantie in voor een
betere geneeskunde (iseen tekort aan
artsen niet steeds een kenmerk van
onderontwikkeling geweest, en vol-
doende artsen een indikator van be-
schaving?) , maar beoogt het vooral
de bescherming van een beroep: min-
der artsen, dus meer geld en prestige
per 'resterende' arts.

Met deze redenering stonden de so-
dalisten overigens niet alleen. Ook
binnen de CVP haalden de argumen-
ten tegen numerus dausus steevast
de bovenhand. In het jongste CVP-

verkiezingsprogramma 'Goed leven
in Vlaanderen, ook morgen' werd eks-
plidet vermeld: "Numerus clousus-
systemen moeten worden afgewezen."
Toen de Vlaamse Raad in de zomer
van '90 over het 'dekreet Coens' de-
batteerde, benadrukte kamerlid Marc
Van Peel "de unanieme verwerping,
waar ik achter sta, van elke dwin-
gende selektieproef of numerus clou-
sus-qedachte."

Op nauwelijks twee jaar tijd zijn
deze politieke stellingnames blijkbaar
volledig gewijzigd. Het was Guy Pee-
ters, voorman van de Socialistische
Mutualiteiten, die in het begin van dit
jaar als eersteverklaarde dat hij inmid-
dels voorstander was van de vroeger
zo verketterde numerus dausus. Hier-
bij dacht hij wel eerder aan studenten
kinesiterapie dan aan geneeskunde.
Peetersstelde ook dat deze koersveran-
dering moest begrepen worden als
"een van de lessen van 24 novem-
ber".

Volgens hem moet er nu eenmaal
bespaard worden in de sociale zeker-
heid. En, rekening houdend met hun
kIiënteel, viseren adepten van socia-
listischemutualiteiten altijd lieverstu-
denten dan pakweg gepensioneerden
of zieken. Peeters had zijn 'bocht' nog
maar net gemaakt, of vanuit het ka-
binet van Sociale Zaken van minister
Moureauxkwamen berichten dat men
daar eenzelfde redenering volgde, en
van plan was om de artsensyndika-
ten in hun argumentatie bij te staan.
Op 23 juli sprak Moureaux, de belan-
grijkste franstalige sodalist in de
regering, zich voor het eerst zelf uit.
Hij benadrukte "dat men de toegang
tot het beroep kan beperkten door op
het eind van de eerste kandidatuur
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een selektie door te voeren via een
bijkomend eksamen." Dit standpunt
was niet overlegd met de regering.

Waarop het socialistisch zieken-
fonds, weerom bij monde van Guy
Peeters, stond te trappelen om Mou-
reaux alle steun toe te zeggen. Zij
eisten ditmaal een "jaarlijkse beper-
king voor alle beroepen in de gezond-
heidszorg". Guy Peeters beseft blijk-
baar zelf niet hoe ondoordacht zijn
eigen memoranda zijn. Bij de ver-
pleegkundigen, toch niet het minst
belangrijke beroep in de gezond-
heidszorg, is er bijvoorbeeld sinds jaar
en dag spmke van een manifest te-
kort.

Begin dezeweek schreven de minis-
ters Moureaux en zijn partijgenote
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Demokratisering in het Hobu

Lagere klassen
staan- achter
Professor Frans Lammertijn (Sociale Wetenschappen) publi-
ceerde enkele maanden geleden een lijvige studie over de
demokratisering van het Hoger Onderwijs Buiten de Univer-
siteit (Hobu). Zijn rapport toont duidelijk aan dat, wat
demokratisering betreft, ook het Hobu nog een lange weg afte
leggen heeft.

Hoewel de wetenschappelijke aktivi-
teit van Lammertijn vooral moet ge-
situeerd worden op het gebied van het

~ welzijnsbeleid (hij is voorzitter van
~ Lucas, het samenwerkingsverband
~ tussen de KU Leuven en Caritas Co-
c tholica), heeft de man ook zijn stre-
"5 pen verdiend op onderwijsgebied. In
~ 1986 duidde rektor Dillemans hem

als voorzitter aan van de denkgroep
'Universiteit en Sociale Ongelijkheid'.
Het toen gepresteerde denkwerk re-
sulteerde uiteindelijk in het veel gOO-
t1:!erde'rapport Larnmertijn', waarvan
later een grondige samenvatting ge-
publiceerd werd in het tijdschrift 'Onze
Alma Mater'. Dat artikel is nog steeds
een begrip voor wie in Vlaanderen
over 'demokratisering' spreekt.

In tegenstelling tot de demokrati-
sering van het universitair onderwijs,
zijn de evoluties binnen het Hobu
steeds een beetje stiefmoederlijk be-
handeld. Misschien omdat dit onder-
wijstype minder prestigieus was en
minder tot de verbeelding sprak, wel-
licht ook omdat Hobu-studies zichook
aandienen als moeilijker op metode-
logisch gebied. Het Hobu is verdeeld
in een Lange Type (Holt) en een Korte
Type (Hokt).Bovendien zijn er tal van
sub-kategorieën (Agrarisch, Artistiek,
Paramedisch, Technisch, Sociaal, Eko-
nomisch, Pedagogisch, ...) , en zijn die
dan nog eens allemaal gespreid over
drie netten: VrijOnderwijs, Gemeen-
schapsonderwijs en Offideel Gesub-
sidieerd (dus provindaal en gemeen-
telijk) Onderwijs.

Om tussen al die richtingen en al
die types signifikante verschillen te
registreren, was Lammertijn genood-
zaakt om een zeer uitgebreide en-
quête afte nemen bij niet minder dan
8.317 respondenten. Tervergelijking:
voor een recent onderwijs-onderzoek
van Verhoeven,Huyse enVandekerck-
hove volstonden ongeveer 1.500 en-
quêtes.

Lammertijn wil de sociale samen-
stelling van het Hobu grondig in kaart
brengen: uit welke sociale milieu's
komen de studenten, is er een verschil
tussen Holt en Hokt, is de sociale S(I-

menstelling van het Hobu verschil-
lend met die van de universiteit? Hij
beperkte zijn bevraging echter tot de
demokratisering van de toegangvan
het Hoger Onderwijs. Aanvankelijk
was het de bedoeling om ook de
demokratisering tijdens de studies na
te gaan. Besparingen van regerings-
wege fnuikten die ambitie. Allebijko-
mende onderzoekskredieten werden
geschrapt, en noodgedwongen moest
men afzien van zo'n tweede gedeelte
aan het onderzoek.

Ondanks die budgettaire inkrim-
ping heeft Lammertijn een massa in-
teressante resultaten bekomen. Niet
alleen omdat de demokratisering in
het Hobu tot hiertoe nog nauwelijks
in een omvattend onderzoek was be-
handeld, maar ook omdat hij tal van
nevenaspekten had onderzocht lezen
van dagbladen, religiositeit, vrije-
tijdsbesteding, jeugdbeweging, enzo-
voort. Eénbemerking: soms glijdt alles
af in de richting van detaillisme. Het
doet bijvoorbeeld behoorlijk irrelevant
aan om te lezen "dat vrouwelijke res-
pondenten meer dan mannelijke re-
spondenten uit winkelen gaan" -
om dat te weten, is het voldoende je
eigen ouders maksimaal één week te
observeren.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat
de meeste tabellen en djfergegevens
erg verhelderend zijn.Deontwikkelin-
gen binnen het Hobu liggen immers
niet vaak gelijk aan die in het Univer-
sitair Onderwijs. In 60-61 telde het
nederlandstalig stelsel van het Uni-
versitair Onderwijs 12.196 studenten,
tegen 20.624 voor het Hobu: het Hobu
trok toen 62.8% van de studenten
aan, het UniversitairOnderwijs37.1 %.
De grote demokratiseringsgolfvan de
jaren zestig had in verhouding meer
invloed op de universiteitsstudenten.
In 76-77 telden de universiteiten voor
het eerstmeer studenten dan het Hobu:
45.484 studenten (50.5%) tegen 44.477
(49.4%). Waarde stijging van de uni-
versiteiten in de jaren tachtig zich niet
meer zo sterk doorzette, was dat wel
het geval in het Hobu. In 89-90 waren
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'Eenuur Kul-t-uur 6
Vetoging praten met KlaartjeProes-
mans, Kultuurkoördinator en bo-
venal bezielster van een uur Kul-t-
uur. Kulureel parkeren tijdens de
middagpauze. Goedkoop en snel
gedaan.

Levenstijl anno 1990 5
Hoe leefde de gemiddelde tweed-
ekanner in 1990. Antwoorden op
uw vragen.

Achterhuis 3
Vorige week kwam Hans Achter-
huis met zijn eigen visieop ontwik-
kelingssamenwerking een lezing
geven in Leuven.

Kringbladen 4
Polstok. Irreëel, Balans en het Neu-
roosje het vuur aan de schenen.

Kruiswoordraadsel. 2

INGENIEURS MET VISIE

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Blauwput •Yuurkruisenlaan 4' 3000 Leuven' Telefoon 016230850' Telefax 016228343

Weldra organiseert Sportraad haar eerste aktiviteit. Woensdag
7 oktober holt u gegarandeerd richting Sportkot om even de
benen uit het liJf te sporten. Meer ni~s op pagina 2.



~ r.~FEETEORIEEN~
Grand Café La Royale

tegenover het station

elke dag open van 7.30 tot 24.00
(weekend: 10.00 tot 24.00)

ontbijt - kleine maaltijden .::dranken - pannekoeken enz.

Elke dag diverse (inter)nationale kranten en weekbladen

LA ROYALE bvba Martelarenplein 6 - B-3000 Leuven, BELGIUM
telephone: (Belgium: 32) (0)16-22.13.86 fax: (Belgium: 32) (0)16-29.52.52

Zoekertjes
Lieve Chuck, tot over negen maanden.
Ik zal je missen. Ellen Poe. P.S.: laat je
intussen misschien je haar weer groei-
en?
Radio Estavoy is back! Iedere woensdag
van 21-24u vanaf 14/10 op 103.3. Lui-
steraars gezocht.
Gemeubelde kamer te huur, gedurende
de periode van 1 okt. '92 tot 1 febr. '93.
Opp. 12m2• proper en heel rustig. Adres:
6ogaardenstr. 73, 3000 Leuven. tel. 056/
60.87.40.
Typen tesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosselle, Naamsestwg. 130, Leu-
ven, 20.70.77.
De Roze Drempel vzw, centrum voor
homo's, lesbiennes en biseksuelen start
haar werking en jongerengroep Het
Goede Spoor op maandag 12 oktober in
de bar van het U.P. Jan Stasstraat 2,
Leuven. Taart of drank meebrengen. Ie-
dereen welkom.
Het Universitair Symfonisch Orkest zoekt
dringend trompettisten, trombonisten,
contra-bassisten, hoornisten, (alt-)violis-
ten, harpisten ... o.m. voor koncertreis
naar Engeland. Kom even langs in ons
repetitielokaal (Arenberginstituut, Naam-
sestraat, 2e verd.) op woensdag 7 okt.
om 19.30u of bel 01 1/32.11.95.
Hallo, geachte koncertmeester uit Die-
penbeek, ik kon het efkens niet laten.

<:: VOIl.Jo. , DIT IS NU EEN KAFEE .. ,
e E '" Hoof MOl,E(.VLEN Plf IN 6IlOEPJE~
"fiN fAF1'Ls "Z11Tl::N...

Mensen die int.erésse
hebben om.te komen

schqjven, layout.en, foto-
graferen ofdtp'en, zijn,

zoals altijd, welkom op het
ooderstaaode adres. Moti-
"Wtie en entoesiasme zijn
belangrijker dan. "VOQ[Io

kennis.

's meiersstraai 5,
liefst inde namiddag

Moeder Oostendse werft aan: schach-
tenkonvent (= kennismaking) dinsdag
27 oktober 21 u. Kafee Den Bel.
Pieter Coutereelstichting vzw., homo- &
lesbiennecentrum, Tiensevest58, 23.63.27.
Klub: elke dag vanaf 21u. Elke dinsdag:
grote fuif! Info voor vereniging, klub of
school: schrijf of telefoneer ons!
Een mens mag nu toch nooit eens grap-
jes maken. Zelfs de bollekes moeten
weg, snik, en het leven is al zo triestig.
Gelukkig zijn WiP, WaP en WoP er nog.
Kamer in appartement t~ huur (grote
living, badkamer, toilet, keuken, kelder,
terrasjes, tv, telefoon). Gelegen op hoek
Bondgenotenlaan met P.J. Van Beneden- '-- --'
straat. Tel.: 29.17.86.
Gezocht: klubleden. Dolce Far Niente
zoekt kandidaat-leden. Afspraak wo. 7
okt., in Den Bel, Tiensestr. om 21u.
Beleef een stuk studentennostalgie, èn
kom erbij.

Ga je regelmatig naar popkoncerten of - .
festivals en wil je op eenvoudige wijze je
favoriete gratis cd's bijeensparen? Stuur
dan je naam en adres naar Cedepot-
Aktie, postbus 16 in 3001 Heverlee. Wij
sturen je per kerende alle informatie.
Op zat. 10/10 vanaf 22u viert lesbienne-
organisatie Labyrint vzw haar vierde ver-
jaardag met een fuif vol verrassingen in
de Shrink, Tiensestr. 115. Niet te mis-
sen!

JO MEUWISSEN
ovba

(advertentie) VERHUUR
VAN GELUIDSINSTALLATIES

MET OF ZONDER DISC·JOCKEY

DANCE
DELIGHT
TEL. 016/23.30.86

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal

....,voor seminaries, evene-

.~menten, optredens, fui-
l ven en TO's
.;0

Dat was wat je zo noemt een ono-
verkomelijke slip of the fingers ...
Ik zoek mijn jonge labrador ong. 4 mnd
chocoladebruin met witte vlekjes op borst
en.poten. Verloren op 28/9 aan de Tien-
sevest. Adres: Bondgenotenlaan 152,
bellen bij Pollé-Huycke.
Te koop: tekentafel met tekenapp. Tel.
016/53.26.61. Prijs otk.
Wie schrijft er eens een briefje naar
eenzame Blauwhelm in Kroatië? Sgt Y.
Panneels, JSO - Operation Winter Lodge
- p/a Kwartier Elisabeth, Evere.
Lesbienne-orçanisatie Labyrint vzw or-
ganiseert tal van informatieve en ont-
spannende aktiviteiten. Elke tweede en
vierde zaterdag vd maand is er lesbien-
nefuif in de Shrink, Tiensestr. 115 te
Leuven. Voor meer inlichtingen omtrent
de organisatie en haar aktiviteiten tel:
25.55.67. of schrijf naarMartelarenlaan
109, 3010 Kessel-Lo.
Vegetarisch gemeenschapshuis zoekt
nog twee bewoners, Brusselsestraat
226, Leuven. Telefonisch: 20.1 1.10.
Gezocht: sympatieke 1ste kanster Ger-
maanse die ook zo' lang wachtte aan de
telefoon in de Tiense. Vanwege de man-
nen die géén rechten studeerden. Kon-
takteer: Lut, F. Lintstr. 21.

Gitaar leren spelen? Dat kan, en je bepaalt
zelf de tijd die je eraan wil besteden!
Individueel of in groep. Gemotiveerd?

Kom dan snel langs! Geert W. Tiense-
stwg. 21.

IEUW : LCD - VIDEOPROjEKTORE

tel. 016/201.301

Leuven.
20.00 u KONCERT Freiburcher Barokorchester o.l.v. T. Hengelbrock.
Koncert in het kader van Columbus en de Nieuwe Wereld. Er wordt
werk gespeeld van J.-Ph. Rameau, L. Boccherini, F. Couperin en J.S.
Bach, in aula Pieter De Som er, toeg. 25D-800, org. Festival van
Vlaanderen.

-;:::D~O=--:O:::::--:R==--=-M-:--:A~U:-:--:D==-""V""""-:E=-=R:--::M-o-""E=--:-I""R:::--::E::'- 20.00 u KONCE~T Orgel~ecital door Jos Van Immerseel, rond werk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ van o.a. J. Denis, L. d Aquin. D. Scarlatti, In Koncertzaal Lem-
- mensinstituut, toeç. 150/200, org. Koncertvereniging van het Lem-

mensinstituut.
20.30 u INFO Open Info Avond van Groene Studenten, rond milieu-
problematiek, in Groenhuis, Platre-Le straat 7 (Kessel-Lo) vlakbij
Tiense Poort.
20.30 u DANSTEATER 'Meneer de zot en het kind', vrije bewer-
king van Shakespeares King Lear door Jan Decorte, in Stuc, toeg.
200/300.

Oops!
Hiermee willen wij ons verontschuldigen voor het beperkte aan-
bod van de 'valvas' in Veto van deze week. Als elke kring
volgende week zijn kringaktiviteiten binnenbrengt, maakt u van
ons de gelukkigste mensen.

MAANDAG
21.00 u VERGADERING Eerste MilieuRaad K.U.Leuven, in Stuc.

DINSDAG
20.00 u TEATER 'Hendrik V', door het teater Malpertuis, in
Stadsschouwburg, org. cc Romaanse Poort.
20.30 u DANSTEATER 'Meneer de zot en het kind', vrije bewer-
king van Shakespeares King Lear door Jan Decorte, in Stuc, toeg.
200/300.

WOENSDAG
13.00 u MUZIEK K.U.L.tUUR, Stanislas Deriemaker brengt 16de en
17de eeuwse orgelmuziek uit de Nederlanden, Italië en Spanje, van
o.m. A. Van den Kerckhoven, G. Frescobaldi en F. Correa de Arauxo,
in Sint-Jan-de-Doperkerk. Groot Begijnhof, toeg. gratis, org. Kul-
tuurkommissie ism afdeling Muziekwetenschappen K.U.Leuven.
18.15 u HAPPENING U.P. Uitpaknacht met inleidende eucharistievie-
ring, in Begijnhofkerk, org. Universitaire Parochie.
19.30 u HAPPENING U.P. Uitpaknacht met feestmaal, forum, dans,
in Alma 2, toeg. 60, org. Universitaire Parochie.
20.00 u KONCERT I Fiamminghi o.l.v. Rudolf Werthen speelt werk
van Beethoven, C. Saint-Saens, F. Schubert en I. Stravinsky, in
Stadsschouwburg, toeg. 300 tot 750, org. cc Romaanse Poort.
20.30 u DANSTEATER 'Meneer de zot en het kind', vrije bewer-
king van Shakespeares King Lear door Jan Decorte, in Stuc, toeg.
200/300.

DONDERDAG
20.00 u KABARET De Frivole Framboos, muzikale humor rond
klassieke meesterwerken, inklusief opera, operette, musical en
volkslied, in Stadsschouwburg, toeg. 450/375/300, org. Red Star

VRIJDAG
20.00 u KONCERT Openingskoncert van de Vrienden van de Abdij
van 't Park met vokaal ensemble Musa Horti, Het Londerzeels
Kamerorkest en solisten C. Demeulder, E. Saint Mard, J. Van Elsack-
er en G. Van Hecke, in Abdijkerk St-Jan-de-Evançelist, Heverlee.
22.00 u KONCERT DAM. ofte Direct Action Music. Mix van funk,
metal en jazz met knipoog naar Zappa, in De Blauwe Kater (tgo
Universiteitshallen). toeg. gratis.

ZATERDAG
15.00 u TEATER 'Ik ben Hans Christian Anderson', door het
Mechels stadspoppenteater, in Auditorium Minnepoort, org. cc Ro-
maanse Poort.
20.00 u TEATER 'In en uit', door de Dijlezonen, in Stadsschouw-
burg, org. cc Romaanse Poort.

ZONDAG
11.00 u MUZIEK Het Renaissance Koperkwintet interpreteert werk
van o.a. Tielman Susato, William Brade, Anthony Holborne en Jan
Van der Roost in een reeks 5-stemmige suites en dansen ..Zij wordt
hierbij voorafgegaan door een 50-koppig trompetterskorps, in Audito-
rium Minnepoort. toeg. 150/100 (studentenprijs). org. Kultureel Cen-
trum Leuven ism Jeugd en Muziek Leuven.
20.00 u TEATER 'In en uit', door de Dijlezonen, in Stadsschouw-
burg, org. cc Romaanse Poort.

MAANDAG
18.00 u LEZING 'Leuvense eksegeten over de sensatie rond de
Dode-Zeerollen'. door prof. J. Lust, in Kleine Aula, Maria- Theresia-
kollege, toeg. gratis, org. Alumni-Theologie.
20.00 u KLEINKUNST Jan De .Wilde en Prima la Musica, in

Stadsschouwburg, toeg. 350/450, org. cc Romaanse Poort.
20.30 u DANS Meg Stuart geeft een schets van haar nieuwste
koreografie 'work-in-progress', aangevuld met de video
'Thought Object', in Stuc, toeg. 100/150.
20.30 u FILM 'Poisen' van Todd Haynes, een cynisch drieluik
rond de nefaste gevolgen van overtreden maatschappelijke wet-
ten, in Stuc, toeg. 100/150. • .
22.30 u FILM 'Paris is burning' van Jennie Livingston, over de
homosubkultuur in de uitgaansbuurt van New Vork, in Stuc, toeg.
100/150.

EOOS
o 07/1 0 om 20.300u: redaktievergadering EOOS Express, in Per-
manentie (2de verd. fakbar). 008/10 om 21 .OOOu:Kennismakings-
avond, in Permanentie (2de verdiep fakbar).

POLITIKA
o 05/10 om 14.000u: kringvergadering, boven Politika-kafee 0 06/
10: fuif, in Lido, Bogaardenstraat 29

PSYCHOLOGIE
007/10 om 14.0OJu: tappersvergaderinq van de Shrink, Shrink
gesloten voor de rest van het publiek. 0 08/10 om 21.0OJu:
herfstwandeling in de Shrink.

ROMANIA
007/10: babyboom-fuif, in Albatros, ink. 50/70.

VRG
006110 om 22.000u: td met optreden van Boogie Boy, in Thier
(gratis busdienst), ink. 1501120.

VTK
005/10: peter- en meterverdeling 1ste kand. en cocktailavond. 0
05/10 om 11.3OJu: bijeenkomst met broodjes, in RC. 0 05/10 om
20.3aJu: Grote K (samenkomst koor in het kasteel), in Kasteel van
Arenberg. 0 0611 0: peter- en meterverdeling preppers. 006/10 om
20.0OJu: info-avond laatstejaarsreis, in Auditorium de Molen. 006/
10 om 20.3aJu: Grote K (samenkomst instrumenten in het kas-
teell, in Kasteel van Arenberg. 007/10: Sporthappening. 008110
om 21.000u: "68-and-I-owe-you-one-td', in zaal Corso.

WINA
006/10: Onthaal-td, in Albatros.
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Hans Achterhuis over duurzame
ontwikkeling
Ontwikkelingshelpers
zijn sociale ingenieurs
Verleden zaterdag organiseerden het NCOS, Noord-Zuid Ca-
hiers, Bond Beter Leefmilieu en Ploeg (vonningsdienst van
Agalev) een debat rond duurzame ontwikkeling en Derde We-
reld-problematiek. Gastspreker in de voormiddag was Hans
Achterhuis, een gereputeerd Nederlands filosoof, die aan de
tand werd gevoelddoorWaltervan Trier (Ufsia). Inde namiddag
werd een panelgesprek gevoerd door Wendel Trio (Kwia), Luc
Hens (BBL),Magda Aelvoet (Agalev) en Hans Achterhuis.
Hans Achterhuis is niet enkel een
bekend Nederlands filosoof maar ook
schrijver van een aantal maatschap-
pij-kritische boeken en maakt daarbij
geregeld ophef door zijn politiek kon-
troversiële opstelling. In 1975 publi-
ceerde hij de bundel 'Filosofen van de
Derde Wereld', waarin hij de ideëen
van Paolo Freire, Ivan Illich en Fmntz
Fannon toelicht. Hierin bekritiseert
hij verder de klassieke filosofische
handboeken die enkel westerse blanke
mannen opvoeren, alsof die het mo-
nopolie op het denken zouden bezit-
ten. In 'De uitgestelde revolutie' werkte
Achterhuis het idee uit dat enkel een
interne verandering in het rijke West-
en de mundiale strukturen zou kun-
nen veranderen. In zijn laatste boek
'Het rijk van de schaarste' zet hij
vroagtekens bij de betekenis van de
schaarste als sleutelbegrip van ons hui-
dig ekonomisch en maatschappelijk
systeem.
Tijdens de studiedag lichtte Hans

Achterhuis in de voormiddag zijn vi-
sie op ontwikkeling toe. Aan de basis
ervan liggen de vele gesprekken die
hij had in de jaren '60 toen hij in de
Derde-Wereldwerking aktief was. Hij
raakte er toen van overtuigd dat er
hier in het Noorden veel zinniger werk
kon verricht worden dan zich alleen te
engageren voor één of ander losstaand
projekt.
Zijn ervaringen binnen het NGO-

wereldje bevestigden zijn vermoeden
dat NGO's te vaak zichzelf in stand
willen houden. Ooit merkte een pro-
jektontwikkelaar tijdens een NGO-
konferentie tegen hem op dat "het
ergste wat een Derde-Wereldland kan
overkomen, niet de ramp is maar wel
de rampenhulp" . Diezelfde NGO's za-
gen hun bestaansrecht er dan ook
vooral in dat zij het tenslotte minder
slecht deden dan de andere NGO's:
"het geld wordt uiteindelijk toch door
de mensen gegeven; dan kunnen ze
het nog beter aan ons geven dan aan
onze konkurrenten die er nog stom-
mer mee omgaan."

Rampenhulp
Toen Achterhuis in het begin van

de jaren '70 uit het ontwikkelings-
wereldje stapte en er tien jaar later in
1984 onverwachts weer in belandde,
viel het hem op dat hij zonder proble-
men kon aanknopen met de gevoerde
diskussies. Mede hieruit leidt Achter-
huis af dat men de laatste twintig jaar
kan spreken van een stagnatie in het
ontwikkelingsdenken.
Een groot deel van zijn uiteenzet-

ting wijdde Hans Achterhuis aan een
analyse van het westers ontwikke-
lingsdenken waarin hij een viertal
hoofdkenmerken ziet. Achterhuis stelt
eerst en vooral vast dat het begrip
ontwikkeling van meetaf aan een
ekonomisch begrip is. Hij verwijst hier-
voor naar het Brundtlandtrapport
'Our Common Future/Onze Aarde
Morgen' van de VN-kommissie voor
milieu en ontwikkeling. Deze kom-
missie - die onder andere het begrip
duurzame ontwikkeling lanceerde -
aarzelde niet om tegelijkertijd te
pleiten voor een weloverwogen zorg
voor het milieu en een vervijf- tot
vertienvoudiging van de wereldpro-
duktie. Binnen deze visie wordt de
Derde Wereld gezien als 'het arme
Zuiden' dat via ekonomische ontwik-
keling zo vlug mogelijk zijn achter-
stand met het Noorden moet inhalen.
Deze ekonomistische visie hangt

natuurlijk nauw somen met ons wes-
ters waardensysteem, waarin mate-
riële welvaart dominant geworden is.
Arm zijn in het Westen is nochtans

niet hetzelfde als arm zijn in de Derde
Wereld, waar men veeleer genoegen
nam met het voorzien in de basisbe-
hoeftes. In die laatste maatschappij
was het hanteren van de termen rijk
of arm enigszins inhoudsloos, aange-
zien massakonsumptie daar geen
'waarde' vormde. Na veertig jaar vast-
gehouden te hebben aan die ekono-
mistische visie kan men alleen maar
konstateren dat het Westen zijn eigen
ideeën waargemaakt heeft: nu moet
men inderdaad vaststellen dat die
landen 'arm' zijn, in de moderne
betekenis van het woord. Achterhuis
wijst er echter op dat deze visie op de
ontwikkelingsproblematiek al bij al
niet zo evident is als wel eens wordt
gedacht. Tot aan de Tweede Wereld-
oorlog hanteerde men een andere op-
vatting: Derde-Wereldlanden werden
toen als ongedviliseerd, heidens en
primitief omschreven in tegenstelling
met het gelovige, beschaafde Westen.

Renbaan
Een tweede kenmerk volgens Achter-

huis in het westers ontwikkelingskon-
cept is de opvatting dat arme landen
zich moeten spteqelen aan rijke lan-
den. In zijn maiden-speech wees de
Amerikaanse president Truman er al
op dat het uiteindelijke doel van de
ontwikkeling moet zijn dat de Derde-
Wereldlanden even welvarend wor-
den als die in het Westen. Hij ge-
bruikte hierbij het beeld van een hard-
loopwedstrijd: de wereld is een ren-
baan waar het Westen voorop loopt
en de Derde wereld achterop. In plaats
van een diskussie te voeren over de
richting van de ekonomie hollen de
landen momenteel gewoon achter
elkaar aan. Volgens Achterhuis heeft
de geschiedenis van de laatste vijftig
jaar echter bewezen dat Derde-Wereld
ekonomieën juist beter opbloeien wan-
neer ze met rust gelaten worden, dan
wanneer het Westen zich gaat bemoe-
ien.
Een derde basisidee van waaruit

ons ontwikkelingsdenken vertrekt is
dat van de globale wereldorde: one
world or none. Dit is de overtuiging dat
het Westen gezamenlijk zijn schou-
ders onder de Derde Wereld moet zet-
ten om die te kunnen optillen - en
als het ware een gezamenlijk gevecht
moet leveren tegen de armoede. Die
redenering gaat echter voorbij aan de
maatschappelijke realiteit die aan-
toont dat er ook mensen zijn die wel
varen bij de huidige onrechtvaardige
wereldverhoudingen. Dat het Westen
momenteel eensgezind een gevecht
levert voor een verbetering van de
situatie in het Zuiden is daarom een
illusie, waarbij de tegenstellingen in
onze maatschappij naar de achter-
grond verdwijnen.

Het vierde en laatste basisidee is dat
van de doorgedreven professiona-
lisering. De Derde Wereld wordt hierbij
gezien als een leeg vat dat door onze
professionals en deskundigen moet
gevuld worden. De analogie met de
kritiek van Paolo Freire op het onder-
wijs waarbij ook 'leren' gezien wordt
als het gieten van kennis in een leeg
vat, dringt zich op. In die kontekst
worden ontwikkelingshelpers vaak
gezien als socialeingenieurs- een
term ontleend aan de Nederlandse
ekonoom Jan Tinbergen. De mensen
uit het Zuiden worden hierbij als het
ware als objekten behandeld. Achter-
huis grijptterug naar het beeld van de
hardloopwedstrijd van Truman en
konstateert dat na veertig jaar ont-
wikkelingsrace onze trainingssche-
ma's niet blijken te kloppen.

Degeschiedenis heeft bewezen dat Derde W ereld-ekonomiën beter opbloeien als ze merust worden
gelaten door het Westen, aldus Achterhuis (foto Dieter èlemans)

zo'n vier en een half miljoen per jaar,
maar ik klop tachtig uur per week."
Het ziet er sterk naar uit dat de

numerus clausus van de franstalige
socialisten vooral zo'n elitarisme
ondersteunt, en niet een betere orqori-
isatie·van de gezondheidszorg. Zelfs
niet al te radikale sodaal-demokraten
zouden er niets op tegen mogen heb-
ben om van artsen met een inkomen
van 4.5 miljoen een inlevering te ei-
sen van pakweg vijftig procent. Dan
houden zij nog een slordige 2.3 mil-
joen over, ofbijna 200.000 per maand.
Dat is allesbehalve egalitaristisch, in
een land als België waar al twintig
procent van de bevolking onder de
armoedegrens leeft.

Dat de Derde Wereld er de laatste
jaren niet op vooruit gegaan is, wordt
ook door grote internationale orga-
nisaties als de Wereldbank erkend,
alleen hopen die dat daar wel aan te
verhelpen valt door het inschakelen
van bepaalde faktoren zoals de vrou-
wen-emancipatie of de werkloosheid
in het ontwikkelingskoncept. Op deze
manier deint ons ontwikkelingsden-
ken gewoon verder uit.
Na die analyse rijst natuurlijk de

vraag op welke manier men de opvat-
ting over ontwikkeling moet herzien.
Hiervoor verwijst Achterhuis naar de
Derde Wereld zelf: het Westen moet
opnieuw leren luisteren naar de sig-
nalen die zij uitzenden. Een voorbeeld
daarvan is een recent verschenen
boekje 'A Vision from the South' .Hier-
in zetten medewerkers van NGO's uit
de Derde Wereld hun visie op onze
samenleving uiteen (vooral Neder-
land). Zij konfronteren onze maat-
schappij met de vele tegenspraken
tussen nota's van bijvoorbeeld het
Ministerie van Landbouw en die van
Ontwikkelingssamenwerking. Achter-
huis wijst ook op die NGO-medewerk-
ers die al jarenlang bezig zijn om
Europa hierop te wijzen.
Zoals te verwachten was bleef de

voormiddag vooral beperkt tot een
scherpe analyse van de Derde-Wereld-
problematiek, zonder kant-en-klare
oplossingen te bieden. Hans Achter-
huis is immers ook filosoof en

profeet. Om te kijken hoe die analyses
kunnen gebruikt worden om nieuwe
wegen te bewandelen in de basisbe-
weging of in de politiek, stond er in de
namiddag een panelgesprek op het
programma met vertegenwoordigers
van de Derde-Wereldbeweging (Wen-
del Trio van Kwia), de milieubeweg-
ing (Luc Hens van de Bond Beter
Leefmilieu), de groene politiek (Mag-
da Aelvoet van Agalev) en Hans
Achterhuis.
Achterhuis zette in zijn boek 'Het

rijk van de schaarste' reeds uiteen dat
er een individueel en kollektief ver-
trouwen moet groeien in 'het genoeg'.
Er is meer dan genoeg voedsel in de
wereld, en men moet er alleen in
slagen om het beter te verdelen. Dan
zal men ook minder genoodzaakt zijn
om 'het geweld van de schaarste' op
derden - het milieu, de Derde Wereld
- af te wentelen. Het Westen zou
bovendien moeten stoppen haar mo-
del naar de rest van de wereld te
eksporteren en het Zuiden moet niet
langer proberen het Westen te imite-
ren.

Analyse
Luc Hens replikeerde op deze stel-

lingen dat er een enorme kloof blijft
tussen deze ideeën en de huidige
wereldsituatie. Hij staafde dit met zijn
ervaringen opgedaan in Rio de Janei-
ro tijdens de UNCED-konferentie van

Numerus Ciausus
~rvolg vanpag. 1

Onckelinckx (Volksgezondheid), bei-
den van de Parti Socialiste, een nota
over de "regulatie van het medisch
aanbod". De nota werd aan de minis-
terraad - voorgelegd. Hierin neemt
(naast een Riziv-beperking en doorge-
dreven pensionering van 65-jarige
artsen) vooral de voorgestelde nume-
rus clausus na het eerste of tweede
jaar een centrale plaats in.
Al bij al kunnen grote vroagtekens

geplaatst worden bij de sodalistische
strategie. Dat ze de demokratisering
van het onderwijs niet dienen, staat
buiten kijf: de vrije toegang wordt
ernstig belemmerd. De socialisten
weten dat zelf ook wel. Vorig jaar
profileerde SP-voorzitter Frank Van-
denbroucke zich in een interview met
Veto als een tegenstander van de door
toenmalige minister van onderwijs
Coens voorgestelde oriënteringsproef:
"Je kan niet tegelijk zeggen dat er
meer studenten moeten komen aan
de universiteiten - en dus pleiten
voor de demokratisering en een gro-
tere participatie van de lagere sodale
klassen - en toch een oriënterings-
test invoeren. Die proef heeft in zijn
huidige vorm trouwens enkel nut als
mechanisme om te ontraden.Wel, je
moet de mensen aanraden om uni-
versitair onderwijs te volgen, niet
afraden." (Veto,7/1/'91)

Armoedegrens
Bovendien ziet het er niet naar uit

dat numerus clausus veel fundamen-
teels zal veranderen in de houding
van bepaalde artsen. Het probleem
bestact immers niet uit een teveel aan

artsen, maar wel uit het feit dat de
beschikbare arbeid dringend herver-
deeld zou moeten worden. Een groot
aantal artsen verdient immers hopen
geld en heeft absoluut geen gebrek
aan werk. 'Trends' van 23 juli kon
beslag leggen op een lijst met de ere-
lonen van de geneesheren-specialis-
ten van het 'Aalsters Stedelijk Zieken-
huis'. Een internist verdient er jaar-
lijks 11.2 miljoen, een anestesist 12.6,
een klinisch bioloog 12.8, een scan-
nerspedalist 15.2, een hartchirurg 17.2
en een fysioterapeut 17.8 miljoen.
Hiervan is de afdracht aan het zieken-
huis niet afgetrokken, terwijl noch
erelonen voor konsultaties, noch het
geld ddt opgestreken wordt in de
privee-praktijk inbegrepen zijn - en
vanzelfsprekend ook niet het zwart-
werk.
Vanzelfsprekend zijn er ook 'lagere'

bedragen: geneesheren aan univer-
sitaire ziekenhuizen zouden vaak
"maandelijks hooguit 150.000 frank
bruto" verdienen. De absolute top
daarentegen int dan weer bedragen
van een heel andere orde. Cijfers van
Sociale Zaken reveleren dat het niet
onaardige jaarinkomen van meer dan
45 miljoen frank wordt gehaald door
6.1 % van de klinische biologen, 8.1 %
van de nukleaire geneeskundigen en
8.2% van de apotekers-biologen. Vol-
gens hogervermeld 'Trends'-artikel
vinden de meeste geneeskundigen
trouwens niet dat ze zelf te weinig
verdienen. Een arts-specialist ant-
woordde: "Natuurlijk bestaan zwarte
honoraria, wat dacht je. En wat onze
hoge inkomens betreft: we verdienen
veel, maar we werken veel. Ik heb

juni laatstleden, waar duidelijk bleek
dat - alvast de leiders van - de
Derde Wereld enkel een zo snel en
efficiënt mogelijke groei van hun Bru-
to Nationaal Produkt willen realise-
ren. Volgens Magda Aelvoet moet de
kernvraag steeds blijven hoe de mens
'goed kan leven'. Volgens de groenen
moet daarvoor het ekonomisch sys-
teem drastisch omgeschakeld worden.
Zij worden echter gekonfronteerd met
het feit dat er daarvoor momenteel bij
de bevolking nog geen konsensus be-
staat. Daarom moet volgens Magda
Aelvoet prioritair gestreefd worden
naar een maatschappelijk draagvlak
voor die ekologische ombouw. Vor-
mingsinitiatieven om aan die men-
taliteitsverandering te werken zijn
hierbij broodnodig. Wendel Trio, ten-
slotte, wees erop dat de milieupro-
blematiek - hier nog vaak afgedaan
als een lukseprobleem - in het Zui-
den aan de basis van de meeste pro-
blemen ligt. De grote milieuverloede-
ring zorgt daar voor een totale ver-
vreemding van de bevolking van hun
eigen milieu.
Uiteindelijk leverde de ronde-tafel-

diskussie toch niet de verhoopte uit-
wegen op. Te vaak bleef het immers
bij een herhalen van intenties, analy-
ses en ideeën die al ettelijke keren
naar voren zijn gebracht.

Walter Pauli

Leuvense kinderwerkingen zoe-
ken vrijwillig(st)ers.
In Leuven draaien er momen-

teel drie buurtwerken op volle
toeren namelijk 't Lampeke, de
Straatrnus en de jongste telg
Casa Blanca.
Aan elk buurtwerk is ook een

kinderwerking verbonden. Zij
zijn aktief na de schooluren, in
de schoolvakanties en hebben
een gedifferentieerd aanbod:
Het schoolopbouwwerk ka-

ordineert en adviseert de drie
werkingen en dit in nauwe sa-
menwerking met de vzw's Leu-
ven Sodaal en Tint. Het uitbou-
wen van deze werkingen ismede
te danken oan de inzet van vele
vri jwillig(st)ers.
Ben je geïnteresseerd en wil je

enkele uren per week meedraai-
en, dan ben je hartelijk welkom
op onze informatievergadering
op 13 oktober in Fcboto (Rid-
derstraat 37 in Leuven) om
20.00u.
Voor inlichtingen: 22.89.78
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Een gesprek met Klaartje Proesmans

Binnenkort rock in
lEen uur Kul-t-uur'?
Een van de bekendste aktiviteiten van de Leuvense Kultuur-
kommissie is ongetwijfeld het wekelijks programma 'Een uur
Kul-t-uur'. Dit jaar schijnt een originele promotiekampagne
hetprojekt nie~~ leven te willen inblazen: de traditionele in
driegevouwen-a4-foldertjes zijn vervangen door ludieke par-
keerkaarten.

Er moet een duidelijk onderscheid versitaire ensembles te veel bevoor-
worden gemaakt tussen wat onder de deeld, er zou ook teveel aandacht be-
aktiviteiten van de Kultuurkommis- steed worden aan prestige-projekten.
sie valt en wat 'Een uur Kul-t-uur' zelf Twee jaar geleden kwam de malaise
is. Anderzijds is 'Een uur Kul-t-uur' aan de oppervlakte toen Lut Rouffaer
het meest intensieve en zonder meer ontslag nam als Kultuurkoördinator.
het belangrijkste wat door de Kul- Het was duidelijk een signaal naar de
tuurkommissie wordt georganiseerd. Kultuurkommissie om erop te wijzen

Pot
De ontstaansgeschiedenis van de

Kultuurkommissie moet gezien wor-
den als een poging om alles wat door
de Unief op kultuurvlak opgezet werd
te koördineren en in 1986 werd daar-
toe een onafhankelijke kommissie
opgericht, waarvan professor [ons-
sens (L&:W)sindsdien voorzitter is en
waar voorts nog enkele proffen in
zetelen, Masschelein van studen-
tenaangelegenheden en een studen-
tenafgevaardigde.
Belangrijkste was echter het kreëren

van een nieuwe funktie die onder het
voogdijschap van de kommissie de
zaken in handen moest nemen: de
kultuurkoördinator. Erwas echternog
een andere reden die de oprichting
van de kommissie als ongemeen nut-
tig maakte, namelijk door het samen-
brengen van de subsidies, in feite een
groter budget te kunnen verkrijgen,
iets wat voor kultuuraktiviteiten al-
tijd een probleem schijnt te zijn.
"Erbestonden reeds een aantal kul-

turele initiatieven vanuit de Dienst
lntormatie en Onthaal, maar erwaren
ook een aantal initiatieven van ho-
gerhand, van het rektoraat - ik denk
meer bepaald aan openingskoncert,
financiering van de orkesten. Daar-
naast waren er een aantal andere
initiatieven, waaraan men werkte,
zoals het beiaardgebeuren, het orgel-
gebeuren, universitaire konferenties,
en koncerten georganiseerd door de
fakulteiten en op een gegeven mo-
ment werd dit alles te veel, vooral op
organisatorisch gebied. Erwerd toen
beslist een kultuurkommissie samen
te stellen die die gelden zou kunnen
beheren. Op dat moment is die geza-
menlijke pot ook aangegroeid. ", aldus
Klaartje Proesmans, huidig Kultuur-
koördinator.
Historisch gezien moet ook de

oprichting van 'Een uur Kul-t-uur'
hierin gekaderd worden. Met de nieu-
we vrijgekomen subsidies werd toen
dit projekt door de voorzitter gelan-
ceerd.
De subsidiëring heeft wel voor een

aantal problemen gezorgd. Volgens
sommigen is de verdelingspolitiek
verre van objektief en worden de uni-

Waar doen de
Leuvense studenten

•en longeren aan
rope·skipping
aërobics,s~uash,
callanisttcs,

oriëntaalse dans,
I ' , ')en nog vee meer ....

Bii SPORTA natuurliik !
want SPORTAheeft voor U het

ideale sportpokket klaargestoomd.
Verzet ie zinnen en beoelen elke dag
van de week je favoriete sport.
Spring even binnen op ons kantoor

in de Tiensestraat 130,
ol bel ons op het nr 016/23 46 53.

Het nieuwe programma ligt klaar!
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dat de omkadering en de subsidiëring
niet voldoende waren om een fat-
soenlijke werking mee op te bouwen.
Een derde probleem waarmee de

Kultuurkommissie te kampen had was
de voortdurende kritiek van Kultuur-
raad die een afgevaardigde in de kom-
missie had. Inkonsekwent beleid en
arbitraire subsidieverdeling waren
veelgehoorde opmerkingen. Kultuur-
raad eiste ook meer inspraak. Het
schijnt nu wel wat beter te gaan tus-
sen beide organisaties, de huidige kul-
tuurkoördinator doet ook moeite om
samen te werken met het Stuc.
'Een uur Kul-t-uur' werd al van bij

de start strikt afgelijnd en beperkt
door het feit dat het maar één uur
duurde en dat het steeds begon om
13.00 u. Maardaarwerd bewust voor
gekozen: "Oe redenering daarachter
is de volgende: er gebeurt al heel veel
in Leuvenkwa avondaktiviteiten. Wat
kunnen we nu als fundamenteels
bieden, voor het personeel en, in de
eerste plaats, voor onze studenten,
zonder in konkurrentie te treden met
de andere aktiviteiten. Wewilden aan
iedereen kultuur aanbieden zonder

dat er veel tijd en geld in gestoken
moest worden door de student. Men-
sen die wat willen leren of iets van
kultuurwillen meepikken, hoeven niet
de hele avond te spenderen en geen
drie-vierhonderd frank te betalen",
aldus nog Proesmans.
De visie van de kultuurkommissie

benadert op diemanier de traditionele
optie van zoveel mogelijk kwaliteit te
willen bieden voor zoweinig mogelijk
geld. Het is een optie die onder andere
ook sterk aanwezig is in de politiek
van het Stuc. Dergelijke manier van
denken gaat echter voorbij aan de
specifiekeeisenvan de kulturele eman-
cipatie, namelijk een nivellering van
het begrippenpaar Kultuur (met de
grote K)en kultuur (met de kleine k).
Oe programmatie van 'Een uur Kul-t-
uur' hoort duidelijk thuis in die eerste
sektor van kultuur en neigt wel eens
naar een onverdroten volksopvoeding.
"Ik vind ook dat bijvoorbeeld rock-

muziek tot kultuur hoort, maar het
wordt niet geprogrammeerd. Wekun-
nen daar naar de toekomst toe mis-
schien wel eens naar uitkijken. We
doen anderzijds wel ons best om veel

"Zoveel mogelijk kwaliteit bieden voor zo weinig mogelijk geld is onze optie" (foto Karel De Weerdt)

variatie te brengen. In tegenstelling
tot vorig jaar is er nu bijvoorbeeld
aandacht voor de meer volkse mu-
ziek: 'Argentijnse ritmes' en in het
najaar staat er jazz op het program-
ma."
Oegevarieerdheid van het program-

ma heeft ook essentieel te maken met
het feit dat er geen specifieke beleids-
lijn bestaat binnen de Kultuurkom-
missie. Oe Kultuurkoördinator werkt
een aantal punten uit, waarover de
kommissie dan haar fiat moet geven.
"Meestal laten ze mij daar nogal vrij
in. Maar het kan ook zijn dat ik hen
vraag om een aantal voorstellen."

Tijdstip
Een ander karakteristiek van 'Een

uur Kul-t-uur' isdenogal gemoedelijke
sfeer. Niet zozeer door het beperkte
publiek - er komen toch wel gemid-
deld tweehonderd mensen op af -
maar meer door de kleinschaligheid
van de programmatie (veel kamer-
muziek, duo's en poëzievoordrachten)
en het tijdstip,dat niet erg aangewezen
is voor een sjiek koncertgebeuren. Er is
ook een financieel argument: de bud-
getten van de Kultuurkommissie lig-
gen volgens Proesmans veel te laag
om een heel symfonisch orkest voor
een uur naar Leuven te halen.
Nieuw is het feit dat 'Een uur Kul-t-

uur' vanaf dit jaar op een of andere
manier probeert aan te sluiten bij de
aktualiteit van de week. "We probe-
ren ook de studenten konkreet te be-
trekken bij de aktiviteiten. Wegaan in
het volgend semester bijvoorbeeld sa-
men werken metStudentaid. Ookmet
het Stuc zijn er dit jaar een aantal
samenwerkingsafspraken gemaakt.
We hebben bijvoorbeeld Meg Stuart,
die in het Stuc dans-workshops komt
geVen,voor een voorstelling gevraagd
in het kader van 'Een uur Kul-t-uur'
en met DirkOewit,filmprogrammator
van het Stuc, hebben weeen afspraak
om in de week dat Raymond Depor-
don in Leuven is, iets met hem te
organiseren in Studio 1", zegt Proes-
mans.

Steven Van Garsse

De onvermijdelijke kringbladen

Wanneer kunnen we nog
eens lachen?
Bijde eerste kringbladbespreking van het jaar, viel de eer te beurt
aan Polstok (het blad van de studenten Sociale Wetenschappen),
het Neuroosje (van de psychologiestudenten), Irreëel (van de
aankomende burgerlijk ingenieurs) en Balans (van de studenten
van de Rechtsfakulteit). Kwa rubrieken zijn ze vrij vergelijkbaar,
de invulling is evenwel totaal verschillend

De vier vernoemde kringbladen be-
ginnen, zoals van gedegen kringbla-
den mag verwacht worden, elk met
een voorwoord. Irreëel start met een
Irredaktioneel en een woordje van Eric,
preses van VTK.Na enige overpein-
zingen over de politieke toestand in
België en in de rest van de wereld en
over het belang van studentenin-
spraak op alle nivo's, komt Erictot de
klimaks van zijn betoog: "Maar Leu-
ven is en blijft bovenal de bierstad."
Kantussen en bierproefavonden zul-
len de burgie te beurt vallen. Boven-
dien is de Harlekijn, het kringkafee
van de burgerlijk ingenieurs, vanaf
dit akademiejaar een deel van het
Stella-imperium: voortaan geen Wiels
meer, maar de Hoegaarden blijft.
Het Neuroosje bekommert zich in

zijn voorwoord om de zorgen van de
dag: .het groeiend aantal psycholo-
giestudenten. "Wat bezielt u in gods-
naam om in horden onze fakulteit te
bestormen, zodat de kranten de term
Psychologie-rage hanteren en ons hei-
lige instituut in Leuvensekringen reeds
smalend de 'Fokkerij'wordtgenoemd?"

Groepssessie
HetVlaamsRecht:sgenoot:schap(VRG)

pakt zowaar met twee Balansen uit:":::::::::':":f een voor de nieuwkomers in eerste.p:r~~r~r~~:.~kandidatuur, een voor deze van eerste
.::::::::~:::.,. licentie. Oe beide boekjes hebben een

I I u den I e n & Ion 9 ere n aantal gemeenschappelijke delen, bij-

sessies, individuele problemen en
proefeksamens zijn niet uit de lucht.
Zowel de Balans als het Neuroosje
waarschuwen tegen de dure praktij-
ken van de repetitoraten. "In het beste
geval", aldus het VRG,"is een repeti-
tor nutteloos maar onschadelijk".

Umieten
voorbeeld het voorwoord van kersvers Ook de proffen worden op de korrel
preses David Oe Valck.De Valckpakt genomen. Stijl van lesgeven, eksa-
uit met wat kan gelden als ultieme menhumeur, manier van eksamine-
vorm van zelfspot: "Vanaf nu kan u ren en andere hebbelijkheden worden
zonder meer uitpakken met de slogan doorgelicht in het Neuroosje en de
'ik doe rechten aan de KUL'.U zal het Balans. De evaluatie van de vakken
zien: vele deuren zullen opengaan, verloopt van "vrij Interessant; maar
uw sociaal prestige wordt een ware na verloop van tijd gaat alles erg op
blow-up." Waarom nog psycho-logie elkaar lijken", over "als het vak jeniet
studeren? ligt, zal je er toch wat zweetop moeten
Polstok van zijn kant relativeert. laten" en "kursus noopt de studenten

zichzelf nog voor ze goed en wel be- tot een abstraktienivo dat de dag-
gonnen zijn: "Polstok wil eerder het dagelijkse beslommeringen van de
verstrooiingblad zijn dat zichzelf niet modale student ver overstijgt" tot" een
te serieus neemt." Verder in het blad traditioneel buisvak" en "ondanks de
wordt hierop teruggekomen. De Pol- vermoedelijk bewerkte eindskore, is
stok-redaktieverontschuldigtzichdan psychometrie voor velen een pro-
voor de "zakelijk-informatieve" bij- bleemvak".
dragen en belooft beterschap voor de Het kringkafee wordt door het gros
volgende nummers. van de bladen zonder meer lyrisch
Na de voorwoorden wordt in Ba- omschreven. Zo is de Flap (ook de

lans, Irreël en in het Neuroosje een Harlekijn genoemd) "een rots in de
pagina geruimd voor de respektleve- branding voor çlle twijfelende en alle
lijkedekanen. Eengedegen welkomst- andere burgies". Volgenshet VRGiser
woord van professor Verstegen (over geen fakbar zoals het Huis der Rech-
de jaren van de Valk, een allegorie), ten. De Shrink tart, in de beschrijving
professor Aernoudt en professor Del- van de psychologen tenminste, alle
beke. Deze laatste spreekt zijn spijt uit verbeelding: "Onttrokken aan het oog
over het feit dat het hem onmogelijk van de argeloze voorbijganger, isdeze
is "dit welkomstwoord naar ieder van dekadente poel enkel bekend bij de
de beginnende eerste kandidatuur- meest fijnzinnige aller geesten, name-
studenten toe te personaliseren." We lijk zij die het bier en de wijnen der
begrijpen de man volkomen. ware goden niet schroomvallig tot

zich nemen, doch met ware doodsver-
achting de limieten hunner lever dur-
ven verleggen."
De alfabet-pagina is dit jaar blijk-

baar erg populair als luchtig onder-

Vervolgens komt het monitoraat
aan de beurt. Woorden als studierne-
tode, testen, eksamenperiode, voor-
bereiding, studiebegeleiding, groeps-

deel. Zowel in Polstok als in Balans
worden Leuvense fenomenen en ge-
beurtenissen bij hun letter van het
alfabet van een 'grappige' kommen-
taar voorzien. Balans en Polstok kun-
nen echter niet van afschrijven be-
ticht worden (van elkaar èn van hun
voorgangers) en de kommentaren op
de items zijn meestal eerder het proto-
type van 'de flauwe grap'. BijBalans
staat 'AANvoor "jedroomt teveel". In
Polstokwordt dat "lees 'triple X. Gaat
heel vaak een resem van 'Triples van
Westmalle' vooraf op de dag van de
proklamatie." Traditioneel leveren de
Limburgers en deWestvlamingen ook
een aantal grapjes op. In Balans wordt
"Geil: Westvlaamse neonazi" en "Heil:
VulgaireWestvlaming".InBalanskrijgt
Vetoeen veeg uit de pan "Veto:wekel-
ijks studentenblad van Loko.Vetokri-
jgt vaak het verwijt dat ze zich nogal
links opstellen, terwijlze eigenlijk toch
representatief zouden moeten zijnvoor
de studentenpopulatie. Er lijkt echter
beterschap op komst, want verschil-
lende grote kringen willen vonof'dit
jaar aktief meewerken met de redak-
tie. Pluralisme kan dan niet lang meer
uitblijven." Pleit het VRG hier voor
verrechtsing?

Humor
Albij al blijven dezevier besproken

nulnummers van de kringbladen wat
betreft humor onder het gemiddelde
nivo. Polstok blijkt zich hier goed van
bewust: zebeloven beterschap voor de
volgende nummers. Het Neuroosje
dankt ook alle eks-medewerkers die
stilzwijgend plagiaat toestonden. In
Irreëel wordt met iets meer humor
gewerkt, ook het interview met Heidi
Rakelsmag erwezen. Balans tenslotte
opteerde voor een informatief maar
weinig humoristisch nummer. Ook
hier brengen de interviews met pro-
fessorHerbots (voor eerste licentie) en
met professor Van Orshoven (voor
eerste kandidatuur) redding.

RiaVandermaesen

De kringen die reeds een nummer van
hun kring blad uitgebracht hebben, kun-
nen dit bezorgen op de 's Meiersstraat.
Wij zullen er ons met plezier over buigen.



Levensstijl Leuvense studenten
doorgel icht

Het zijn typetjes,
die studenten
De rechtsstudent is bcbg, de ekonomische richtingen rekruteren
vooral yuppies in speterwijl bijvoorbeeld een L&W-student een
wereldvreemde kultuurfreak is.Dat zijn tenminste enkele gang-
baregem~plaatsenbinnenhetstudentikozemilieu. Bovendien
wordt de student door heel wat buitenstaanders apatie aange-
wreven. De kersverse socioloog Roeland Beerten heeft onderzocht
wat men daarvan mag geloven en peilde naar de gronden voor
de diverse levenswandels van de hedendaagse studenten te
Leuven.
Ruim twee jaar terug heeft een team
van studenten sociologie 310 toen-
malige tweedejaarsstudenten van
Humane Wetenschappen aan de tand
gevoeld betreffende hun leefstijlpa-
tronen en achtergronden. De resulta-
ten van de enquête staan nu te lezen
in de eindverhandeling van Roeland
Beerten.
Het onderzoek geeft eerst en vooral

een algemeen beeld van de Leuvense
studentenpopulatie. Hoewel het verre
van volledig is, kan het toch enige
notie geven van de leefstijl van de
student. Het blijkt dat van de studen-
ten Humane Wetenschappen een
kleine zestig procent meerdere eks-
klusieve kledingstukken bezit, van
Chippie tot Toppy.De helft gaat min-
stens af en toe eens naar een ander
restaurant dan de Alma. Maar an-
dere dan buikkultuur hoeven we bij
heel wat studenten niet te zoeken:
slechts één op vier ziet een toneelbe-
zoek, een kleinkunstoptreden of bij-

voorbeeld een lezing zitten.
Voorde zogenaamde 'niet-kulturele'

ontspanning daarentegen zijn ermeer
studenten gewonnen: vierop vijfgaan,
naar eigen zeggen, regelmatig naar
een popkoncert, een fuif, op kafee of
op de sportieve toer. Tweeënzestigpro-
cent beweert zijn vermaak ook wel
eens te vinden op kot, terwijl drie
vierde lid isvan de fakulteitskring van
zijn richting. Dit laatste zegt evenwel
weinig over de feitelijkedeelname aan
aktiviteiten binnen de kring en het
sociaal kontakt daarbij.
Kwa muzikale estetiek blijken de

studenten verre van hitgevoelig. Hit-
paradesterren, van Technotronie over
Neneh Cherry naar Steeno, zijn slechts
populair bij een vierde van de stu-
denten. De 'andere student', die gek is
van The Paranoiacs, heeft veel kans
ook van pakweg Iggy PoP,.Dinosaur
Jr. of Metallica te houden. Groepen
als REM,B52's en Lou Reed hebben
niet zo'n geprofileerd publiek. Idem

De student 2S jaar geleden
In '67 werd aan de KU Leuven een enigszins vex:gelijkbaaronderzoek

verricht met dat van Beerten, eveneens om tot het 'Profiel van de
Leuvense Student' te komen, maar ditmaal van de derdejdarsstudent.
De enquête doet na een kwarteeuw eerder oubollig aan, zowel kwa
taalgebruik - "bent u tijdens de vakantie gaan arbeiden?", zo luidt één
van de vragen - als kwa inhoud: ruim twintig procent van de vragen
slaat op geloofsmateries en -praktijken. Overigens is iemand met een
partner verondersteld getrouwd of verloofd en men vraagt of de student
vindt dat meisjesstudenten en studenten elkaar mogen ontmoeten op
kot. Eenen ander wordt misschien duidelijk als men weet dat toendertijd
ongeveer 70% van de studenten gekant was tegen voorbehoedsmidde-
len.
Enkele cijferszijn vergelijkbaar met de enquête van '90. Zo was 82%

van de studenten aangesloten bij de fakulteitskring en was 90% finan-
cieelafhankelijk van de ouders. Van de zeven opgegeven mogelijkheden
wat betreft interessepunten kwam politieke bekommernis op een scha-
mele voorlaatste plaats, en dat een half jaar voor mei '68. Overigens
zou, volgens de peiling toen, bij verkiezingen de CVPde meeste stem-
men halen onder de Leuvense studenten met als enige naaste konkur-

. "rent de vu. (Terzijde:zo'n zeventig procent van de Leuvense studenten
zag de Waalse konfraters liever verdwijnen.) Geld verdienen vonden de
studenten weliswaar niet belangrijk. Maar of dat arbeidsetos van nu
dan zo nieuw is, is nog maar de vraag. Verderblijkt dat het beroepsnivo
van de ouders van toen nog een stuk lager lag dan nu.
Natuurlijk was men toen ook op zoek naar ontspanning en die werd

door de meisjes gevonden in film, keuvelen, sport, dansen, uitgaan,
kultuur en wandelen. Eentje deed zelfs niet liever dan betogen. Enkele
kloeke mannen voegden daar nog vrijen - blijkbaar niet met de
meisjes -, gokken, lezen en muziek aan toe. Hoe de opinies over
allerhande zaken lagen per fakulteit kon niet worden nagetrokken met
amper 168 geïnterviewden voor 18 studierichtingen. QV)

Om achter de sociaal-ekonomische
opvattingen van de ondervraagden
te komen vroeg men hen hoe ze
dachten over de inkomensongelijk-
heid in België. Bijna vier op tien stu-
denten vinden de verschillen te groot
en mogen zich op dat vlak progressief
noemen.
Het sociaal-etisch gedachtengoed

van de student is afgeleid Uh zijn of
haar opinie over migranten. Iets wat
in het oog sprong was dat de kwestie
van stemrecht voor vreemdelingen ..
blijkbaar heel delikaat ligt. De eks- Vier op vijf van de 2de kan studenten gingen twee Jaar gel~den regelmatig
tremecijfersdaaromtrentzijngeweerd op kafee. (foto DIeter ëtemans)
om tot een genuanceerder beeld van progressief. De helft bezit er duurdere Demokratisch is anders.
de student te komen. Nadien bleek ldedij maar slechts één op vier betaalt De laatste groep - groep 3 - sluit
dat toch nog meer dan één student op zijn kot duurder dan het gemiddelde. op bepaalde gebieden aan bij de kon-
viernegatiefstondtegenovermigran- Meestal moeten ze het stellen meteen servatieve groep 4. Hij wordt voor-
ten. Alsmen de verschillende menin- beperkt budget, hetgeen zich uit in namelijk bevolkt door L&W'ers.Veelal
gen naar de politieke voorkeur ver- een lage kultuurparticipatie. Hetthuis- hebben ze duurdere kleren aan en
taald ziet, merkt men een sterke Aga- milieu is immers vrij laag vanuit 50- 'betere' restaurants worden niet ge-
lev- en PVV-aanhang, en in iets min- cioprofessionele oogpunt en ook kul- mijd. Daarentegen is kultuurdeel-
dere mate een CVP-elektoraat. tureel kapitaal is er maar in geringe name hier wel een vast ingrediënt
Studenten worden natuurlijk ook mate aanwezig. In die groep zit een voor het leven. Bijna twee van de drie

nog verondersteld te studeren. De helft tamelijk groot deel ekonomie- studenten gaan er regelmatig naar
van de studenten heeft die boodschap studenten en verder een gelijk aantal een of andere kultuuraktiviteit. Het
gesnapt en volgt daarom drie vierde studenten van de andere fakulteiten. meest opvallende verschil ten opzich-
of meer van de lessen, aldus nog de maakt dat één derde van de psycholo- te van groep 4 ligt nochtans in de
studie van Beerten. Eén op vier volgt gen en pedagogen tot deze groep di- algemeen positieve houding tegen-
tussen de helft en driekwart van de enen te worden gerekend. over de migranten.
lesuren, terwijl telkens een kleine vijf- Groep 5 sluit vrij dicht aan bij deze Hiermee is echter lang nièt alles
tien procent tussen het kwart en de eerste groep. Het gaat hier om stu- gezegd. Het lijkt evident dat heel wat
helft van de kolleges volgt en tussen denten die over het <?lgemeen vrij mensen zich helemaal niet - of niet
het kwart en geen. Gemiddeld wordt progressiefzijnennietmaterialistisch. helemaal -zullen herkennen in één
er 8,3 uur gestudeerd in het weekend Meestal zijn ze eveneens afkomstig van die empirisch vastgestelde ty-
en 21,5 uur in de week. Frappant uit een laag ekonomisch milieu maar petjes. Soms geven de resultaten in-
hierbij is dat de meisjes meer naar de ze zijn tevens de enige groep studen- derdaad een eerder karikaturale in-
les gaan en vaker achter hun buro ten waarvan de grote meerderheid druk. De vragenbatterij zou daarom
plaatsnemen. een partner heeft. Dat maakt dat ze nog uitgebreider mogen zijn en de

wat meergesetteldzijn, wat meer lukse uiteindelijke diversifiëringvan hetstu-
hebben, een beetje cocoonen en wat dentenpubliek iets genuanceerder. Is
minder vrije tijd over hebben daar- de student nu werkelijk apatisch? ."
door. Heel wat L&W-studenten be- Neemt hij deel aan betogingen of
volken deze groep. andere akties op politiek of sociaal

"" vlak? Bovendien zijn de wetenschap-
pers en de medici voorlopig en uit
praktische overwegingen gewoon
achterwege gelaten. Maar ondanks
haar beperkingen is de studie zeker
waardevol. Het is immers de enige
recente met een aanpak die verschei-
dene komponenten van de studen-
tenleefstijl integreert.

Ieroen Vandaele

voor Clouseou.
Het grootste deel van de studenten

betaalt, zoals het hoort, tien maanden
kothuur. Die huur kan wel variëren
van duizend tot liefst vijftienduizend
zeshonderd frank. Het gemiddelde
werd hier berekend op 5101 frank,
een cijfer dat nu, twee jaar later, al
lang is achterhaald. Tervergelijking:
een onderzoek uit '88 bepaalde de
gemiddelde prijs nog op 4438 frank.
Op kot beschikt slechts één op vijfover
drie of meer luksegoederen, zoals een
platenspeler, een kassetterekorder, een
cd-speler, een pc, een tv of een koel-
kast. En voor wie nog niet geloofde
dat uitersten ekstreem zijn: ook het
wekelijkse geldbudget kan uiteenlo-
pen van een habbekrats, 400 frank,
tot mooi 4000 frank. De gemiddelde
student heeft echter zowat 1600 frank
ter beschikking. Verder beschikt de
meerderheid (80%) over een zicht-
rekening. Maar of men daaruit de
onafhankelijkheid van de student
mag afleiden iseen andere zaak: 88%
van de studies te Leuven worden zo-
wat volledig gefinancierd door de ou-
ders en verder wil bijna iedereen in
het weekend huiswaarts.

Brossen

Hogerop
Naast een algemene schets van de

student heeft Roeland Beerten ook
een vijftal types studenten kunnen
onderscheiden. Hij heeft zich daar-
voor gebaseerd op een reeks aspekten
van het studentenleven die in kom-
binatie met elkaar specifiek moeten
zijn voor een bepaalde litèstyle: eks-
klusiviteit van kledij, maandhuur,
lukse op kot, bezoek aan meer uit-
gelezen restaurants, kultuurparticipa-
tie, werkcentraliteit en de houding
tegenover de migranten.
Een eerste groep valt te typeren als

Europa en de Multinationals
Vormingsweekend - In het weekend
van 9, 10en 11oktober organiseert de
'Jeugdbond voor Natuurstudie en Mi-
lieubescherming' (JNM)een Europa-
weekend. Tijdens dit weekend zal de
impakt van multinationals op het
sociale leven, de onderwijswereld en
het milieubeleid nagegaan worden.
De groene beweging is stilletjesaan

uit haar kinderschoenen gegroeid.
Waar het tot voor enkele jaren nog
evident was dat milieubewegingen
zich vooral toelegden op natuurstu-
die en beheer van natuurreservaten,
ziet men dat de laatste jaren de band
tussen milieubescherming en sociale
problematiek steeds nauwer aan-
getrokken wordt. De UNCED-konfer-
entie van juni laatstleden in Riomag
dan al niets opgeleverd hebben, ze
was wel de definitieve bevestiging dat
milieu en ontwikkeling niet los van
elkaar kunnen gezien worden.
Binnen dit kader organiseert JNM

een vormingsweekend rond Europa.
Met of zonder Maastricht worden op
Europees nivo steeds meer beslissin-
gen genomen die hun invloed op het
milieubeleid hebben. De bedenkin-
gen rond het demokratisch deficitvan
de EG indachtig, laat dit het ergste
over de betrokkenheid van de bevol-
king bij de milieumaatregelen ver-
moeden. Deaanleg van een autosnel-
weg door de Aspevallei - een natuur-
park waar de laatste beren van Eu-
ropa verblijven - waarover reeds in
Veto24 van vorig jaar werd bericht, is
daar een voorbeeld van. Het oktrooi-
eren van een genetisch gemanipu-
leerde kanker-muis is een ander voor-
beeld.
Op vrijdagavond komt JoCottenier

spreken over 'Sociaal Europa' en de
invloed van de 'Europeon Round Ta-
ble of Industriais' (ERT,"een lobby-
groep van een veertigtal belangrijke
industriëlen en pleitbezorgers van de

snelweg door de Aspevallei) op het
Europeesbeleid. Zaterdagvoormiddag
komt iemand van de Europese Groe-
nen spreken over sociaal Europa en
de werkomstandigheden van het Eu-
ropees parlement. Later op de dag
geeft Karin Vereist(eks-VVS,'Vlaamse
Vereniging voor Studenten') toelicht-
ingen bij het Europeesmemorandum
rond het Hoger Onderwijs. Zater-
dagavond wordt Jan Verheeke, mi-
lieu-lobbyist, gekonfronteerd met Jo
van Assche die vindt dat de milieu-
bewêging dringend toe is aan een
herbezinning rond lobbywerk. Op
zondag wordt bekeken hoe een kam-
pagne kan worden opgezet tegen die
'European Round Table of Industri-
ais' . Het groot kapitaal weze ge-
waarschuwd. (PVOK)

Er kan voor dit weekend nog steeds
worden ingeschreven. Neem kontakt
opmerMich Crols, tel. 016/29.33.13

Vragenbatterij
Groep2vertegenwoordigt liefst40%

van alle ekonomisten. Met een ge-
matigd materialistische en een licht
konservatieve visie richten ze zich
hoofdzakelijk op hun studies. Het zijn
veelal mannelijke studenten uit een
laag milieu die hogerop willen gera-
ken. Niet te verwonderen dus dat het
werk van later nogal centraal staat in
hun denken.
Het andere grote pak van ekono-

misten bevindt zich in een groep die
lijnrecht tegenover de drievoorgaande
staat. Hier gaan de ekonomisten eer-
der ekonomie studeren 'uit familie-
traditie' en vormen ze met de meer-
derheid van de rechtsstudenten een
groep die uiterst materialistisch is en
op en top rechts. Eksklusievekledij en
restaurantbezoek zijn legio; en van de
migranten zien ze lieverde hielen dan
de tenen. Dergelijke vaststellingen
zouden zich dan politiek vertalen in
een meerderheid voorde PVVen slech-
ts 3,6 procent voor Agalev. Tervergel-
ijking: in de progressievegroep 1kaapt
Agalev de helft van de studenten weg
terwijl de PVVhet moet stellen met
11%, en ook in groep 5, de pro-
gressieven met partner, skoren de
Groenen beter dan de Liberalen. In
deze konservatieve groep 4 is bijna
iedereen kind van 'rijke ouders'. Over-
igens is van de gehele studentenpo-
pulatie één lidop vier kind van ouders
uit de hoogste inkomstenkategorie,
nl. die waar netto 105000 frank of
meer wordt verdiend per maand.

Viln horeca tot particulier
Snelle en verzorgde bediening

Steeds de beste prijzen

016/ 22 11 11
016 / 23 20 63
FAX: 016/29 1112

AARSCHOTSESTEENWEG 4
3010 LEUVEN

NEERIJSE 016/ 47 15 38
TERVUREN 02 /76735 90
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Rapport Lammertijn
vervolg van pag. 1
de verhoudingen weer omgekeerd:
55.452 studenten (40.4%) aan de uni-
versiteiten, 81.807 (59.6%) aan de
universiteiten.
Als de universiteiten in de jaren

tachtig hun studentenaantal nog
steeds zien stijgen, dan is dat vooral te
danken aan de groeiende meisjes-
schoren. Die opteerden pas in die tijd
massaal voor de universiteit. Aan het
Hobu lag dat anders. Reeds in het
akademiejaar 58-5!?namen de vrou-
welijke studenten 48.8% van het to-
taal voor hun rekening, en die ver-
houding is sindsdien ongeveer onge-
wijzigd gebleven.

mid, grote ondernemers, direktiefunk-
ties, ...) oververtegenwoordigd: er stu-
deren meer kinderen. van die groepen
aan universiteit en Hobu dan hun
aandeel in de maatschappij (teo-
retisch) zou verrechtvaardigen. Het
omgekeerde is ook waar: lagere groe-
pen (zeer uitgesproken voor de land-
en tuinbouwers en geschoolde, ge-
oefende en ongeschoolde arbeiders)
zijn opvallend ondervertegenwoor-
digd.
Toch zijn er belangrijke verschillen

tussen universiteit en hogeschool.
Lammertijn toont aan dat het Hobu
beduidend meer jongeren uit de ar-
beidersklasse telt (29.4% tegenover
12.1%) dan het universitair onder-
wijs. Vrije beroepen (2.4% tegenover
8.5%), direktiefunkties (8.8% tegeno-
ver 11.5%) en leidinggevende be-
dienden (11.3% tegenover 15.1%)
komen weer meer voor in het univer-

Wellicht is dit ook een van de re-
denen waarom de ruime meerderheid
van de eerstejaarsstudenten in het
Hobu (68.8%) thuis woont, en niet op
een studentenkamer. Bovendien stijgt
het aantal studenten dat thuis woont
naargelang het socio-professioneel
nivo daalt. 58.5% van de studenten
uit de hoogste kategorie is thuiswo- Artisitiek dit onderwijs; en, aan de toren te zien, van het lange type.

(foto Dieter illemans)

sitair onderwijs.
Ook binnen het Hobu (dus tussen

Hokt en Holt) zijn er grote verschillen.
Wat sociale samenstelling betreft,sluit
het Holt het meest aan bij de univer-
siteit. Kinderen van vrije beroepen,
onderwijzers en bedienden kiezen
vlugger voor het Holt, kinderen van
"ambachtslui en winkeliers zonder
personeel", land- en tuinbouwers en
vooral arbeiders (30.7% tegenover
25.5%) vlugger voor het Hokt. Als
men voor de arbeiders een vergelij-
king maakt tussen Hokt en univer-
siteit, valt pas goed op hoe elitair het
universitair onderwijs is.Aan univer-
siteiten komt 13.1%van de studenten
uit een arbeidersgezin (één op acht),
aan het Hokt 30.7% (bijna één op
drie).
Bijzonder interessant zijn boven-

dien de gegevens die de oorzaken van
dergelijke sociale verschillen helpen
te verklaren. Een recent onderzoek
van de Leuvense sociologen Ver-
hoeven, Huyse en Vandekerckhove
(zie Veto vorige week) kwam tot de
konklusie dat de keuze tussen univer-
siteit en hogeschool eigenlijk al plaats-
vond vóór het middelbaar onderwijs.
Uiteindelijk zou de uiteindelijke drem-
pel voor de universiteit ,niet zozeer
van financiële, dan wel van motiva-
tionele aard zijn, en zouden vooral de
ouders 'psychologische' hulp nodig
hebben. De studie van Lammertijn
komt, om het zachtjes uit te drukken,
tot enigszins andere resultaten.
"Studeren aan de universiteit is

duur" wordt door één op vijfstudenten
als een belangrijke (13.3%) of een
zeer belangrijke reden (6.5%) reden
aangeduid om geen uaiversitotr on-
derwijs aan te vatten. Bovendien blijkt
bij uitstek deze reden sociaal bepaald
te zijn: slechts 4.1% van de studenten
uit het hoogste socio-professionele
nivo vermeldde "te duur", tegenover
31,5%uithetiaagstesocio-professionele
nivo.

nend, voor de drie laagste katego-
rieën gaat het om 70%.
Vermeldenwetenslotte dat een aan-

tal Hobu-studenten duidelijk geen tils-
à-papa zijn: 18.7% van de studenten
waarvan de ouders het financieel zeer
moeilijk hebben, moeten hun studie
volledig zelfbetalen. Eengroot aantal
studenten uit gezinnen waarvan de
ouders het zeer moeilijk (30.7%) of
moeilijk (22.0%) hebben, betaalt hun
studie gedeeltelijk. Die percentages
stijgen naargelang de financiëledraag-
kracht daalt: gemiddeld moet 2.1%
van alle respondenten de studie zelf

betalen, en 8.9% gedeeltelijk. Wijver-
moeden dan ook dat het begrip 'ar-
beider' ook vandaag best erg letterlijk
begrepen wordt.

De sociale samenstelling van het
Hobu verschilt ook grondig met die
van de universiteiten. Binnen beide
onderwijstypes zijn de hogere socio-
professionele (vrije beroepen, akade-

Blauwe Maandag
Cotnpagnie

seizoensbrochure '92-'93

gratis te verkrijgen

infostand BMCie inkomhal Stadsschouwburg
lokatie Stadsschouwburg

Stuc

BMCiespeelt Vittoria Corombona van John Webster
op 24, 25, 28, 29 november

en
AllFor Lovevan John Dryden

op 11,12,13 en 15maartindeStadsschouwburgLeuven.

Reservatie: 016/22.21.13

Naamsestraat 57
3000 Leuven
Tel. 016/23.98.21

Walter Pauli

Frans Lammertijn e.a., De Democratise-
ring van het Hoger Onderwijs Buiten de
Universiteit. Deel 1:Probleemstelling, Si-
tuering en Methodologie, Deel 2: Onder-
zoeksresultaten, Departement Sociologie
KU Leuven, 1992. Een samenvatting
wordt ook gepubliceerd in de augustus-
enoktobemwnmers van 'Degidsopmaat-
çrhnnnPliik

advertentie

~
Standaard UJ
Boekhandel

Bij Standaard Boekhandel vind je een selectie hand-
boeken en aanbevolen literatuur aan de laagste
prijs. In onze Veto-advertentie van de vorige week
vond je de volledige lijst.
Kom eens langs in de winkel en vergelijk de prijzen.
Je kan de eerste weken van het academiejaar flink
wat besparen.

Al je aankopen kan je op een stu-
dentenkoperskaart laten zetten.
Na 11 aankopen krijg je van Stan-
daard Boekhandel een boekenbon
ter waarde van 10% van het ge- .
cumuleerde bedrag. (Als je dus een
jaar lang elke maand een boek
koopt, hoef je de laatste maand
niet te betalen.)

De winkel is ook gekend om z'n activiteiten. Op
26 oktober zetten we onze deuren wijd open
voor jullie. We verklappen nog niets over het
feest, maar niet komen zou een kapitale ver-
gissing zijn. (Je leest er meer over in de Veto van
19 oktober.)
Tot 17 oktober heeft Standaard Boekhandel in
Leuven ook een uitzonderlijk ruim aanbod boe-
ken over theater. Claus, Ionesco, Tsjechow, ... ze
liggen er allemaal. Een must.

Voor het boek moet je bij ons zijn

6 Veto, Jaargang 19 nr. 3 dd. 5 oktober



EERSTE KANNERS,
OPGELET!

Volgens onze Dienst voor Data-verwerking lopen er in Leuven nog heel
wat studenten rond met een rode bon die zij gekregen hebben bij hun
inschrijving. Deze bon dient niet om uw persoonlijk plakboek bij te
vullen, maar u kan daarmee het enig echte 'Vademecum voor de
Leuvense student' komen halen. Dit vademekum bevat heel wat inte-
ressante informatie, onder andere over studeren, leven in Leuven, de
struktuur van de universiteit, de studentenbeweging en ook een lokale
'Loden Gids'.
Dit gegeerd objekt is verkrijgbaar in de kantoren van 's Meiersstraat 5
(Kringraad, Sociale Raad, Veto), tijdens onze kantooruren (14 -18 uur).
Eerste kanners die de rode bon niet gekregen hebben, kunnen op vertoon
van hun studentenkaart alsnog het vademekum te pakken krijgen.
Anderen krijgen het vademekum bij betaling van 130 frank.

Gezocht:
freaks (m/v)
Knngraad. de bende onderwijsfreaks
van Loko, is op zoek naar medewerk-
ers. In ruil voor JOuwzweet en tranen.
bieden wij je een toffe werksfeer. Je
moet helemaal geen ronkende titel
hebben om met ons te komen helpen:
interesse in onderwijsproblemen of
internationale werking IS eigenlijk meer
waard.

Welke postjes zijn nog vrij?

- 1 studentenvertegenwoordiger op
Akaderrusche Raad. Je moet hiervoor
wel een student uit de Humane
Wetenschappen zijn.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

.5

6

7

8

9

10

Horizontaal - 1 Mastertape 2 Van of in veel soorten 3 Bijwoord -
Venetiaans zandstrand waar ook gefuifd mag worden - Familielid 4 Kei
- Netel 5 Authentieke - Zonder (Latijn) 6 Richtte zich op - Kras
7 Knabbelt - Korrupt 8 Zoogdier - Smalle strook - Chinese afstands-
maat 9 Gameten 10 Krachtig en kort gezegde.
Vertikaal- 1 Orgaan 2 Kritische beschouwing 3 Eventueel- Meisjes-
naam - Chroom 4 Duinvallei - Slavische vorsten 5 Keur - Haarver-
stevigers 6 Beschutte ankerplaats - Doe ophouden 7 Paardrift - Door,
met 8 Bijwoord - Vloeibare mest - Een edelgas 9 Ondergeschikte
funktie 10 Redeneerkunde.

- 3 studentenvertegenwoordigers op
Onderwijsraad. nl.: 1 uit 'Humane A'
(L&W.teologie. filosofie. godsdienst-
wetenschappen). 1 uit 'Humane B' (de
rest van Humane Wetenschappen) en
1 uit Biomedische Wetenschappen
(L.O.. farmacie. geneeskunde.
tandheelkunde). Voor deze posten is
wel een jaar ervaring in POK of
fakulteitsraad vereist. - 1 studentenver-
tegenwoordiger op de Raad Interna-
tionale Relaties

-1 medebeheerder in Alfaset cv.
Alle mandaten lopen voor een gans
akademiejaar. de kandidaten moeten
wel studenten zijn aan de KlJOLeuven.
Verder zoeken we nog een 'vrijgestel-
de'. Dit is een halftiidse werkkracht.
die eigenlijk voltijds draait. Hijdoet wat
administratief werk. geeft inhoudelijke
ondersteuning door dokumenten door
te nemen en nota's te schrijven. We
zoeken iemand die kan blijven werken
tot eind juni. Je moet hiervoor geen
student zijn

Voel je je geroepen? Neem dan pen en
papier. schrijf een gemotiveerde brief
met je cv erbij. en stuur dit alles naar
Kringraad. t.a.v. Pascal Mareels. 's
Meiersstraat 5. 3000 Leuven. Wil je
nog wat meer informatie. aarzel dan
niet om te bellen naar ons (liefst tussen
14 en 18 uur): 016/2231 09. of kom
gewoon eens langs.

Derde editie van de Sporthappening

Een portie sport a.u.b.
Oktober 1992. Met de fiets de Naamsestmatingedraaid, maar de
helling die direkt volgt bijt onbeschoft in de kuiten. Geweldige
voornemens op sportief vlak, maar de wandeling naar de aula
en terug blijkt toch niet de beste voorbereiding op een dubbele
triatlon. Een portie sport misschien?
Op woensdag 7 oktober wordt alvast leybal-topper tussen twee ploegen uit
in een portie sport voorzien vlak over ereklasse . Vanaf de tweede editie werd
de ring, aan het Sportkot. Daar or- ervoor geopteerd om de studenten te
ganiseertSportraad,insamenwerking laten kennis maken met bekende en
met het Sportkomitee van de KU Leu- minder bekende sporten. Het is de
ven voor de derde maal de Sporthap- bedoeling om studenten over de ring
pening. Het is pas de tweede keer dat (tenminste voorde in Leuven wonende
de Sporthappening in deze vorm op studenten) of tot vlak aan de ring
poten gezet wordt. De eerste editie in (voor de Heverleese studiegenoten) te
1990 stond in het teken van een vol- lokken en hen aldaar tot de nodige
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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 onderwer-

pen of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. 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 inbegre-

pen; 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.

NUMERUS CLAUSUS
Ik zou graag in enkele punten wil-

len reageren op de passage uit de
studentenspeech over Numerus Oau-
sus (NC).

Ten eerste vind ik dat Loko gelijk
heeft als ze NC afschiet als het red-
middel voor de budgettaire proble-
men binnen de ziekteverzekering.
Maar volgens mij wordt het wel tijd
dat er in België binnen bredere krin-
gen eens nagedacht wordt over de
gezondheidszorg, dat wil zeggen ook
bepaald wordt hoeveel geld men hier-
aan wil besteden en hoeveel artsen
hiervoor nodig zijn. Binnen zo'n brede
hervorming vind ik NCwel aanvaard-
baar.

Ten tweede ben ik ervan overtuigd
dat de wereld geen nood heeft aan
een overschot van Belgische artsen.
Wel aan strukturele oplossingen zoals
basisopleidingen voor eigen zorgen-
verstrekkers.

Ten derde geloof ik stellig dat de-
mokratisering van het onderwijs niet
alleen de vrije toegang voor iedereen
tot de studie inhoudt, maar ook tot
het beroepsleven. In deze kontekst gaat
mijn voorkeur toch uit naar de NC
van Moureaux boven de (weliswaar
teruggefloten) vestigingswet van On-
ckelinckx. Welk is trouwens het stand-
punt van Loko in verbond met vesti-
gingswetten?

Ten vierde en tenslotte vind ik het
spijtig dat er binnen de studentenbe-
weging nog steeds enkel in zulke kort-
zichtige en demagogische bewoor-
dingen over zoiets belangrijks als ge-

Initiatielessen in gymnastiek en
toestelturnen vinden plaats in de
sporthal tussen 16.00 u en 18.00 u.
In de grote zaal van het gymnasium
kunjetussen14.00 uen15.00 utram-
poline-springen en in de kleine tum-
zaal vanaf 16.00 u deelnemen aan
een rock 'n roll initiatie. Het boog-
schieten gaat dan weer door in de
kelder.

Er zijn ook enkele openluchtattrak-
ties voorzien. Zo vertrekken zowel de
roeiers als de surfers om 13.45 u. aan
de sporthal, respektievelijk naar het
boothuis in Wilsele en naar de plas in
Rotselaar. Op de kunstpiste aan de
sporthal worden doorlopend hockey
en alpinisme geïnitieerd. In en rond
Leuven zijn enkele weken geleden een
aantal mountainbike-routes in ge-
bruik genomen. Op de Sporthap-
pening wordt de mogelijkheid gebod-
en om ze uit te proberen.

Door deze opendeurdag is het mo-
gelijk om een overzichtelijke kijk te
krijgen op wat op sportief vlak tot de
mogelijkheden behoort. Het geheel is
aantrekkelijk opgebouwd zodat het,
zelfs zonder direkte interesse voor een
bepaalde sport, toch de moeite loont
om naar het Sportkot afte zakken.

De Sporthappening vormt slechts
een van de vele aktiviteiten die Sport-
raad organiseert doorheen het akade-
miejaar. De 24-urenloop op dinsdag
20 oktober is de volgende. In het-
zelfde dekor als dat van de Sporthap-
pening wordt dan 24 uren rond de
atletiekpiste getoerd. De 24-urenloop
vormt een kompetitie tussen de ver-
schillende fakulteiten en grote stu-
dentenpeda's. De festiviteiten errond
staan voor velen echter meer centraal
dan de mega-aflossingskoers op zich.
De pannekoeken, de warme choko en
de warme wijn met kaneel trekken
telkens weer de nodige studenten.

Drie weken later op 10 november
is het tijd voor de studentenmaraton,
de sportklassieker bij uitstek met de
vaart tussen Mechelen en Leuven als
strijdtoneel. Erwordt42, 21 oflO kilo-
meter gelopen of gestapt. Met telkens
twee weken tussen volgen dan de
Gasthuisbergtrophy en Sport zonder
grenzen. Trainen dus alvast.

zondheidszorg en NC kan gesproken
worden. Tot volgende keer,

Rik Willems,
student geneeskunde

GEROLF
Op woensdag 30 september organi-

seerden de liberale studenten een de-
bat waarop alle partijen die in het
parlement zitten waren uitgenodigd.
Behalve Rossem dan. Voor het Vlaams
Blok kwam Gerolf Annemans. De or-
ganisatoren deden het uitschijnen dat
de latere aanvang mede de schuld
was van Pino. Inderdaad, Blokbusters
en AFF organiseerden een blokkade
met als doel het Vlaams Blok geen
forum te verschaffen. Wij, Pino, heb-
ben zeer veel sympatie voor de ideeën
van deze groeperingen, maar de
konkrete uitvoering hiervan leek ons
niet even doeltreffend. Pino nam zich
voor niet deel te nemen aan de
blokkade. Wij opteerden voor een ak-
tieve deelname aan het debat. Dit
stond duidelijk in ons strooibriefje ver-
meld. Vele aanwezigen waren duide-
lijk met gelijkaardige bedoelingen ge-
komen. Het lijkt ons een goed idee om
in volgende debatten een aktieve pu-
blieksparticipatie te voorzien, zo kan
het publiek immers een dialoog aan-
gaan met de beleidsvoerders.

Verderwillen wij nog even vermelden
dat wij door entreegeld te betalen de
liberale jongeren uitgebreid gesteund
hebben (50 mensen x 100 frank =5000
frank!) Wij nodigen de liberale jongeren
dan ook uit om onze volgende goedko-
pere akties te steunen.

Pino, werkgroep Public Relations

inspanningen te bewegen. Demon-
straties en mogelijkheid tot korte ini-
tiaties vinden gratis plaats op en rond
het Sportkot. De aktiviteiten starten
omstreeks 14.00 u.

In sporthal DeNayer kan men door-
lopend aan de verschillende informa-
tiestands terecht met vragen. Vooral
over minder bekende natuursporten
als speleologie, zweefvliegen, zeilen,
kayak, alpinisme, diepzeeduiken en
roeien wordt er uitleg verstrekt. Het
blijft echter niet bij deze informatie-
uitwisseling.

Een aantal minder alledaagse spor-
ten kunnen echt uitgeprobeerd wor-
den. Karabijn- en pistoolschieten kan
vanaf 14.00 u op de schietstands in
sporthal De Nayer. Schermen kan in
de spiegelzaal van de sporthal. Vanaf
15.00 u gaat ook een aktieve sessie
zelfverdediging in de judozaal door.
In deze kursus worden een aantal
verdedigingstechnieken aangeleerd,
genoeg om een aanval af te weren.

Ook hockey maakt deel uit van de sporthappening.
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Indirekt in Leuven

Depunkers zijn terug
Op 9 oktober komt de Nederlandse' punkgroep 'Indirekt' naar zaal 'Ons Huis' in Leuven voor een eenmalig reüniekoncert. Vetoging

praten met gitarist Ruud Sweering en peilde naar zijn muzikale interesses.

'Indirekt' heeft een schare entoesiaste volgelin-
gen maar is bij de grote massa relatief on-
bekend. De groep uit Hoorn werd in 1982
opgericht, maakte twee lp's en hield het in '87
voor bekeken. 'Op. oorlogspad' werd op slechts
duizend eksemplaren geperst en is nu een veel-
gezocht collectors item. Op vraag van een aan-
tal fans besloten ze om nog eens bijeen te
komen voor twee koncerten (op 10 oktober
spelen ze in Herzele in zaal Pluto). Sweering
plaatste daartoe een advertentie in een tijd-
schrift met de vraag 'Wie wil ons organiseren ?'
AFF-Leuven ('Anti-fascistisch Front') sprong erop
en was als eerste samen met Sharp ('Skinheads
Against Radal Prejudices') bereid voor de or-
ganisatie in te staan. 'Indirekt' is immers een
sterk geëngageerde groep die in zijn teksten fel
van leer trekt tegen onderdrukking en uitbui-
ting.
Indirekt-fans kregen ondertussen ook al afte

rekenen met ekstreem-rechtse skins. Een auto
waarin affiches van 'Indirekt' lagen werd be-
schadigd. Het is overigens niet de eerste keer dat
punkers het doelwit zijn van de neo-nazi's die
steeds vaker opduiken, ook in Leuven. Het AFF
verwacht echter geen noemenswaardige inci-
denten op het koncert, al was het maar omdat
er veel volk verwacht wordt en daar zelden het
aktieterrein ligt van de skins.
Tegenwoordig is Ruud Sweering geluidsman

bij het Nederlandse crossover-gezelschap 'Got-
cha!', een stelletje grappige kerels die, enkel
gehuld in een lange regenjas of grootvaders
ondergoed, tegen allerhande voorwerpen slaan
en aangepast kommentaar in de mikro lallen.
Ze worden meestal geassodeerd met 'Urban
Dance Squad', maar bij nader inzien hebben ze
met deze laatsten toch maar weinig gemeen,
behalve dan de muzikale filosofie 'Alles mag,
zolang het maar leuk klinkt'. Het is na een
koncert van 'Gotcha!' in Machelen dat we Swee-
ring te pakken krijgen.

>

Veto: Wat vind je van 'Gotcha!?
Sweering: ..Een moeilijke vraag. Vergeet niet
dat het mijn werkgevers zijn. Ik vind dat ze wel
goed bezig zijn met hun ding, maar ik moet
toegeven dat ik waarschijnlijk niet met hen in
kontakt zou zijn gekomen zonder mijn werksi-
tuatie. Hetis inderdaad niet de muziek waarmee
ik vertrouwd ben.»

Veto: Het lijkt erop dat er de laatste tijd een ware"
punk en new wave-revival bezig is. Kan men jullie
reünie in dat kader situeren?
Sweering: «Hoezo? Is er dan een punk-revivol?»

Veto: Laat ik het anders fOnnuleren: een soort van
pseudo-punk-revival, een nieuwe lichting harde gi-
taargroepjes die zichzelf graag met punk asso-
dëren?

Sweering: «Nee, niet echt. 'Indirekt' is begon-
nen tien jaar geleden, we zijn er vijf jaar geleden
mee gestopt, en nu vijf jaar later komen we nog
eens samen, het is dus een louter matematisch
gegeven. Om mee te zijn met de nieuwe groep-

Veto: Punkers hebben de naam no future wezens te
zijn. Wat is er van jullie terechtgekomen nadat de
gl"Ofp stopte? .
Sweering: «Ikzelf ben ingenieur, en ik zou dus
een dikbetaalde job kunnen vinden, maar ik
hou mij liever bezig met dingen die ik leuk
vind. Dit werk hier bij 'Gotcha!' doe ik part-
time, drie dagen op de week werk ik bij een
bedrijf datgeluidsapparatuurverhuurt, en voor
de rest hou ik me bezig met mijn eigen groep
'Antic Hay'. Onze zangeres Anneke werkt nu
bij een bank, en als hobby promoot ze kon-

. . .... .. certen. Rik is afgestudeerd in geschiedenis en is
Veto: ~aar IIgg~n eigenlijk de Invloeden .~~ Jullie <...joernalist, terwijl onze drummer Niels kom-
,!!uZlek: Het gegil van de zangeres deedmu Ineerste puterprogrammeur is.»
instantie aan de 'X-Ray-Spex' denken.
Sweering: «Nee, dan nog liever 'Vice Squad'
(lachf). 'X-Ray-Spex' heb ik maar later leren
kennen, en die zijn ook meer een rockband,
vind ik. De zangeres zingt ook veel scheller dan
de onze. Onze echte invloeden liggen bij vroege
punkbands als 'Subhumans' en 'The Dead
Kennedys'.»

jes heb ik 'Indirekt' niet nodig, dat kan ik ook
doen met de groep waarbij ik nu speel, 'Antic
Huy'.» • '.

Veto: Waarom zijn jullie eigenlijk uit elkaargegaan?
Sweering: «Toen onze tweede lp 'Present Histo-
ry' uitkwam waren er twee uiteenlopende me-
ningen in de groep. Sommigen wilden wel wat
vaker spelen en op een serieuze manier kon-
eerten geven, en de anderen wilden het liever
wat rustiger aan doen en wat m~r:..~uis zijn.»

Veto: Om te trouwen en kinderen te krijgen?
Sweering: «Nee, helemaal niet. Niemand van
de groep is nu getrouwd, die relaties van vijf jaar
geleden zijn nu toch allemaal op de klippen
gelopen (Iacht;»

Veto: Kregen jullie veel reakties op die split?
Sweering: «Jazeker, ook omdat we veel fans op
hun honger hebben laten zitten. Onze laatste
koneerten hebben we in Noord-Holland gespeeld
waardoor alleen al onze Belgische fans geen
afscheidskoncert gekregen hebben. Ik had er
ook geen idee van hoe populair we juist waren.
Pas achteraf kwam ik te weten dat nog heel wat
meer mensen ons kenden via bijvoorbeeld kas-
settes.»

Nederlands
Veto: Jullie zingen in het Nederlands, is dat een
bewuste keuze geweest?
Sweering: «Ja. Toen wij begonnen als vijftien,
zestien jarigen, had 'Doe Maar' bewezen dat het
kon. Het is ook veel makkelijker om te ver-
woorden wat je voelt of denkt als je dat in je
eigen taal doet. Ik denk ook wel dat jullie in
Vlaanderen meer openstaan voor muziek in de
eigen taal, denk maar aan 'The Scene' of 'The
Tröckener Kecks' die eerst in België populair zijn
geworden en dan pas in Nederland."

Veto: Jullie koncert wordt georganiseerd door het
MF en Sharp. Hoe zit het in fèite met ekstreem-
rechts in Nederland?
Sweering: «Vrij rustig denk ik, als we het verge-
lijken met de Vlaams Blok-toestanden in België
of de vreemdelingenhaat in Duitsland. Mis-
schien heeft het iets te maken met de betere
vertrouwdheid met vreemdelingen in Neder-
land door haar koloniale verleden. Anderzijds
heeft België ook Kongo gehad.»

Veto: Ja, maar de Zaïrezen zijn niet zo massaal
naar ons gekomen als bijvoorbeeld de Surinamers
bij jullie.
Sweering: «Misschien wel, bij ons gaat het
immers om mensen van de derde of vierde
generatie die al volledig geïntegreerd zijn. Wij
hebben ook af en toe problemen met Marok-
kaanse en Turkse immigranten, en deze avond
nog was er ergens in Zuid-Holland een koncert
gepland van een Engelse neonazi-groep, maar
dat is gelukkig verboden door de plaatselijke
overheid.»

Dikbetaaid

Veto: Jullie muziek is geëngageerd, snel en hard,
maar toch leuk. Kunnen we 'Indirekt' pretpunk
noemen?
Sweering: (vernietigende blik) «Daar ga ik niet
echt mee akkoord, maarje hebt wel gelijk in die
zin dat we-nooit een nihilistische no future band
zijn geweest. Onze filosofie is positief, doe wat
je leuk vindt, zolang je andere mensen maar
niet lastig valt. Als je het wilt, kun je ook wat
aan de wereld veranderen: denk maar aan
organisaties zoals Greenpeace of Amnesty In-
ternational."
Veto: Hoe wordt het koncert in Leuven?
Sweering: «De bezetting is dezelfde gebleven en
we spelen ook dezelfde muziek als vroeger. We
hopen dat er toch wat volk komt. Hopelijk zal
het hier niet bij blijven. Als er bijvoorbeeld
iemand een festival zou organiseren waar en-
kele interessante groepen naartoe komen, dan
zijn wij onmiddellijk bereid om daaraan mee te
werken.»
In het voorprogramma van 'Indirekt' spelen op
9 oktober de 'Itchy Tows', een groep uit Everberg
die al een tijdje bestaat, maar pas nu wat
hechter geworden is, en 'Void Section' uit Heist
op den Berg, die in België al behoorlijk bekend
zijn, en beschouwd worden als een van de beste
lokale punkgroepen sinds jaren. Kaarten voor
het koncert kosten 200 frank in voorverkoop en
250 aan de ingang. Kaarten zijn te koop bij JJ
Records en de Sax in de Parijsstraat en de
Masereelklub in de Ierse Predikherenstraat.

Frederik Depoortere
Marc Steens
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AFF
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Sharp
De niet aflatende rellen van de laatste
weken in Duitsland maken het racisme-
probleem weer schrijnend aktueel. HetAFF
en Sharp zijn twee organisaties die er iets .
proberen aan te doen.
HetAFF-Leuven werd in mei '92 opgericht

door enkele misnoegden die het gebrek
aan aktie van de zogenaamde alterna-
tieve scène beu waren. De leden zijn stu-
denten, eks-studenten en Leuvense jonger-
en. De bedoeling van het AFF is een na-
tionaal front tegen het fascisme op te rich-
ten, in samenwerking met andere organi-
saties. Hun eerste aktiviteit was een bene-
fietfestival om een werkingsfonds bijeen te
krijgen. De opbrengst van het koncert nu
gaat eveneens naar die werking. Vanaf
oktober zijn akties gepland die inspelen op
de aktualiteit, zoals vorige week nog de
blokkade tegen Gerolf Annemans in de
Pieter de Somer-aula, samen met Blok-
busteren Rode Jeugd. Op 14 oktober wordt
in de Masereelklub een reisverslag gegeven
van enkele jongeren die naar Zuid-Afrika
trokken.
Sharp ('Skinheads Against Radal Pre-

judice$) probeert de myte te doorbreken
die door de media gekreëerd wordt als
zouden skinheads automatisch radsten
zijn. Het is verder een apolitieke interna-
tionale organisatie die opkomt tegen elke
vorm van diskriminatie op basis van huids-
kleur.


