
Mag ik ook eens iets zeggen? (foto Karel De Ween:it)

Kultuurraad en zijn toekomst
Wij zijn samen ondelWeg
Deze week lichtte Kultuurraad op een infonnatievergadering zijn
voorstel tot herstrukturering toe. Dat stelt een splitsing voor van
de vzw Kultu\ll'l'QQd-Stuc. Dit zou volgens Kultuurraad een oplos-
sing kunnen zijn voor een aantal nijpende problemen.
In 1967 riep de Leuvense studenten-
beweging een kultureel orgaan in het
leven: Kultuurraad. Deze organisatie
zette kulturele aktiviteiten voor het
Leuvense studentenpubliek op touw.
Een zeer divers allegaartje was dat in
het begin, met zowel kantklossen als
klassieke muziek en teater. Eind jaren
'70 wilde men zich duidelijker profile-
ren en ging men zich uitsluitend kon-
centreren op film, video, teater en
dans. Zo ontstond het Stuc, het 'kun-
stencentrum' zoals we het nu kennen.
Men richtte een vzw op, de vzw

Kultuurraad-Stuc. Kultuurraad bleef
de organisator anneks beheerder van
het Stuc. De Algemene Vergadering
van het Stuc (het hoogste beslissings-
orgaan) bestaat namelijk uitsluitend
uit studenten: de studenten die via de
verschillende kringen afgevaardigd
worden naar Kultuurraad. En ook in
de Raad van Beheerbehouden de stu-
denten nog steeds een meerderheid.

ja-woord
Toch is niet iedereen tevreden met

deze situatie. En men kan zich terecht
een aantal vragen stellen. Zo is het de
taak van Kultuurraad zich in te zetten
voor de demokratisering van de kul-
tuur. Gedeeltelijk zijn op dit vlak re-
sultaten geboekt. Zo kunnen studen-
ten aan zeer demokratische prijzen in
het Stuc terecht. Terwijl in steden als
Antwerpen en Brussel voor een
avondje teater al gauw 400 of 500
frank betaald moet worden geeft men
in het Stuc hoogstens 300 frank uit.
Daarnaast brengt het Stuc een waar-
devolle aanvulling op de program-
matie van instellingen als het Cultu-
reel Centrum of de kommerciële bios-
kopen. Men tracht dus minder beken-
de kultuur bij het studentenpubliek te
brengen.
Maar er zijn zeker nog leemtes in

deze 'demokratisering'. Zo is het Stuc
uitgegroeid tot een professioneel kun-
stencentrum waarin de programrna-
tie gebeurt door niet-studenten. Het
echte 'studenten-die-zelf-iets-op-
touw-zetten' is hier dus stilaan ver-
dwenen. Ook Kultuurraad erveort dit
als een probleem. De studenten voe-
len zich niet zo betrokken omdat zij
slechts vergaderen over de algemene
lijnen, maar niet bij de konkrete wer-

king betrokken zijn. Kultuurraad wil
dit graag opvangen door naast de
Stuc-werking zelfprojekten te organi-
seren, zoals Ithaka, die voor een groot
deel door en met studenten zouden
moeten gebeuren.
Een tweede leemte is de beperkte

invalshoek van het Stuc: de heden-
daagse dans, teater, film en video, die
zeker niet door alle studenten geap-
precieerd worden. Daarom wil Kul-
tuurraad graag de meer studentge-
richte pijler uitbouwen. Zij bedoelen
hiermee niet 'studentikoos' of 'kom-
mercieel'. "De bedoeling van Kultuur-
raad kan niet zijn het voor de hand
liggende te programmeren. Kultuur-
raad moet datgene naar Leuven en
het studentenpubliek brengen wat
normaal niet aan bod komt", aldus
de nota van Kultuurmud. Zowillen zij
kunsttakken die het Stuc niet pro-
grammeert - zoals muziek of beel-
dende kunsten - een plaats geven.
Ook het Stuc heeft problemen met

de huidige situatie. Als professioneel
kunstencentrum hebben zij behoefte
aan een kompetent en kontinu be-
heer. De studenten in de Algemene
Vergadering en de Raad van Beheer
wisselen echter jaarlijks. Bijgevolg is
het voor hen bijna onmogelijk de
noodzakelijke dossierkennis op te
bouwen die in deze kornplekse mate-
rie toch wel onmisbaar is. Ook de
partners waarmee het Stuc samen-
werkt (bijvoorbeeld de sponsors uit de
bedrijfswereld) willen een zekere ga-
rantie naar de toekomst toe. Zo moet
het Stuc dringend investeren in nieu-
we infrastruktuur. Sinds 1987 wordt
al naar een oplossing gezocht, maar
de steeds wisselende Raad van Beheer
slaagt er niet in een dossier op te stel-
len en door te voeren.
Kultuurraad heeft nu dus een voor-

stel klaar dat een splitsing van de vzw
Kultuurraad-Stuc voorstelt. Het Stuc
zou een aparte vzw worden met een
beheerraad waarin een minderheid
van studenten zetelt (1/3). Op die
manier zouden studenten toch be-
trokken blijven bij de werking. Ook
zouden beide organisaties van dezelf-
de infrastruktuur blijven gebruik ma-
ken en waar mogelijk samen akti-
viteiten organiseren. Dat die goede
samenwerking belangrijk is tonen
ons de voorbeelden van Acco en Al-

ma. Begonnen. als echte studenten-
initiatieven, zijn zij uitgegroeid tot
professionele bedrijven waarin de re-
laties tussen beheerders en studenten
vertroebeld zijn. Het blijkt moeilijk
voor de studenten interesse te blijven
opbrengen voor het medebeheer,
aangezien met hun inbreng vaak
weinig rekening wordt gehouden. Een
minderheid van stemmen levert wei-
nig op als de andere beheerders één
blok gaan vormen. Het lijkt dus be-
langrijk voldoende garanties in te
bouwen zodat het Stuc niet dezelfde
weg opgaat, en de vraag blijft of dit
mogelijk is..

Eigenheid
Daar Kultuurraad niet meer de

eindverantwoordelijkheid zal hebben
voor het Stuc verandert er ook wat in
de financiering. Het Stuc zal geen
aanspraak meer kunnen maken op
de subsidies van de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie die zij
via Kultuurraad toegewezen kreeg.
Ondanks het feit dat het Stuc dit jaar
een vaste subsidie kreeg van de
Vlaamse Gemeenschqp is zij niet in
staat hiermee alleen haar werking te
bestendigen. Er is dus meer nodig.
Daarom zal dit voorstel alleen kun-
nen uitgevoerd worden als het Stuc
via andere kanalen toelagen krijgt.
De universitaire overheid en de be-
drijfswereld zijn hier mogelijke part-
ners. Het is echter niet uitgesloten dat
de universiteit enkel wil subsidiëren
op voorwaarde dat Lokozich met een
lagere subsidie tevreden stelt. Op die
manier zou Loko er niet veel bij win-
nen: zij zou haar subsidies kwijtraken
aan een instelling die zij niet beheert.
Wat Kultuurraad echter uiteinde-

lijk beoogt is dat men door die split-
sing een eigen werking kan uitbou-
wen. De subsidies (of een deel ervan)
die voordien bijna helemaal opge-
slorpt werden door het Stuczouden nu
door Kultuurraad kunnen gebruikt
worden. De tijd en moeite die gestopt
worden in het beheer van het Stuckan
voor een groot deel voor een nieuwe
werking aangewend worden.
Kultuurraad zelf heeft in ieder ge-

val al zijn ja-woord voor deze her-
strukturering gegeven. Het laatste
woord ligt echter bij de Open Algeme-
ne Vergadering (OAV) van de studen-
tenbeweging. Voorlopig gaat Kul-
tuurraad in ieder geval op zoek naar
de praktische uitwerking van zijn
voorstel.

Karen De Pooter
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Vergadering over subsidieproblemen

De kringen
doen het ludiek
Vorige week vrijdag kwamen de Leuvense kringafgevaardigden
van de verschillende raden samen in een OPen Algemene Vergade-
ring (OAV) om te beslissen hoe gereageerd zal worden tegen de
recente bemoeizucht van de akademische overheid. Dat zal ge-
beuren met een ludieke aktie, zo bleek. De rektor krijgt een brief
van tormaat.

Tweeweken geleden werd op de Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS)
gesteld dat de begroting van Studen-
tenvoorzieningen onder voorbehoud
door de Raad van Bestuur van de
KU Leuven was goedgekeurd. Het
'knelpunt' was de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie (Loko).
Meer in het bijzonder wenste men nog
bijkomende informatie over een aan-
tal punten, met name de representati-
viteit van Veto en de kriteria die Loko
hanteert bij de subsidiëring van vrije
verenigingen (via de zogenaamde fi-
nanciële Kontrolekommissie, FKK).
Dat het probleem veeleerwas dat er

in Vetoeen aantal voorde KU Leuven
vervelende artikels verschenen wa-
ren, kon u hier in de voorbije weken al
lezen. Door op een dergelijke wijze de
finandering van de studentenbewe-
ging in het ongewisse te laten, wordt
die laatste natuurlijk behoorlijk
zwaar onder druk gezet om aan de
grieven van - blijkbaar - in eerste
instantie de rektor teaemoet te ko-
men.
Om zijn vragen kracht bij te zetten,

werd door de rektor ondermeer ge-
schermd met een brief van Ekonomi-
ka-preses Peter Vyncke. Het bestaan
van zo'n brief werd echter door alge-
meen beheerder professor Tavernier
met klem ontkend. Om na te gaan
hoe men op deze inmengingen en het
daarmee gepaard gaande leugentje-
om-bestwil - de brief - diende te
reageren, werd er dus vorige week een
OAVbelegd.
In eerste instantie leek de vergade-

ring vooral een onderonsje van buro-
leden van Kringraad en Sociale Raad.
Brandpunt in de gesprekken was de
vraag over het al dan niet gebruik
maken van de tuchtprocedure, om
het gedrag van de rektor te laken. De
meeste kringvertegenwoordigers za-
ten er echter nogal onwennig bij. Het
idee dat men hierdoor van een mug
een olifant maakt, was waarschijnlijk
bij velen niet veraf. Ook klonken
stemmen dat dit "te laag" was als
reaktie. Men kan zich echter ook af-
vragen of iedereen wel de ernst van de
situatie besefte: uiteindelijk gaat het
hier toch om een openlijke inmen-
ging in de aangelegenheden van de
studentenorganisatie, die als belan-
gengroep haar vertegenwoordiging
naar de akademische overheid toe op
een onafhankelijke wijze moet kun-
nen organiseren.

Discipline
Het kwam uiteindelijk zover dat

Ekonomika en VRGermee dreigden
dat ze zich openlijk zouden distan-
tiëren indien een tuchtprocedure zou
ingezet worden. Dat zoietsgetuigt van
weinig demokratisch fatsoen, hoeft
geen betoog. Het was trouwens in dit
geval niet eens nodig zich van derge-
lijke taktieken te bedienen, aangezien
de kringen duidelijk niet veel voelden
voor een dergelijke handelswijze. Uit-
eindelijk werd deze kwestie 'ver-
daagd' door het aanvragen van
krinqstandpunten: de presidia moe-
ten nu dus hierover oordelen. Tot een
volgende OAV gebeurt in deze rich-
ting dus niets. Wel werd beslist dat
men zou antwoorden "dat we genoeg
verantwoording hebben afgelegd en

dat de interne keuken verder niet
moet uitgelegd worden."
Na die diskussie bleek trouwens -
na (laattijdige) raadpleging van de
reglementen terzake - dat een
tuchtprocedure ten aanzien van een
lid van het zelfstandig akademisch
personeel alleen kan ingesteld wor-
den door de rektor zelf.Op de vergade-
ring van Akademische Raad (AR)van
deze week zal door de studentenver-
tegenwoordigers in elk geval uitleg
gevraagd worden over de mogelijk-
heid van het instellen van een tucht:
procedure ten aanzien van de rektor,

Elan
Toen hierna gevraagd werd of men

nog verdere akties moest onderne-
men was de stemming - wellicht
nog met de gesprekken over de tucht-
procedure in het achterhoofd - aar-
dig verdeeld. Hiervoor werd slechts
een kleine meerderheid qevonden.
Toen daarop werd voorgesteld een
meer ludieke aktie te organiseren,
sloeg de stemming echter om. Voor
een beetje ambiance zijn de studenten
dus nog altijd te vinden. De eens-
gezindheid was op dat moment groot.
Als allusie op de mysterieuze, verzon-
nen brief van de rektor werd geop-
teerd voor een reusachtige brief die
deze week maandag om vier uur op
het Begijnhof - waar op dat mo-
ment de vergadering van AR door-
gaat - uitgespreid zal worden.

Kris[ccobs

BINNENIN

Joegoslavië 3
Network Marketing 6-7
U denkt toch niet dat het volschrij-
ven van de Veto financiële zoden
aan de dijk zet. Nee, geen cent krij-
gen we voor deze wekelijkse slaven-
arbeid. Maar kijk. Ineens staat de
gang hier vol waterfilters, met bijbe-
horende folder die zegt dat dit bete-
kent dat we nu rijk zijn.
Godsdienst 10
Krijsenden met de verantwoordelijk
geteelde schoenzool in de mond om
het doorbijten van de tong te verhin-
deren, lopen oud-medewerkers al
heel het weekend door de lokalen.
Jarenlange strijd met de joemalis-
tieke wapens tegen kerk, staat en
kapitaal en nog gaat een op drie stu-
denten naar de mis. Na een korte
bezinntnqsstonde met bijbeltekst
hebben we de-Here om bijstand ge-
vraagd voor de verdwaalden.
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Alle lezersreekties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5,3000 Leuven.

Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brievendie langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

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

Stellen bosch
In Veto van 28 februari 1994 lees ik
over het vriendschapsakkoord met
Stellenbosch dat de gemeenteraad dit
met nipte meerderheid (22 stemmen
voor van de 43 aanwezigen) heeft
goedgekeurd. De uitslag van de stem-
ming was 23 voor, 1 onthouding en
13 tegen. Dit wil zeggen 23 voor op 37
aanwezigen. Of: hoe Veto veto stelt
aan de waarheid!

Graag had ik een rechtzetting van
deze waarschijnlijk onjuiste informa-
tie aan uw (opde gemeenteraad afwe-
zige?) reporter. Over de tekst stop ik
elke diskussie , die toch gedragen is
door vooroordelen en dan nog vaak
van mensen, die nooit in Zuid-Afrika
geweest zijn. Met de meeste hoog-
achting,

A. Vansina, Burgemeester

Nvdr: Onze ekskuses voor de fout in de
weergave van de stemuitslag. En met
betrekking tot uw laatste opmerking: er
was ookgeen Veto-medewerker in Sara-
jevo. Betekent dat dan dat wij niet kun-
nen weten wat er in Sarajevo gebeurd is?

Aanranding
Ik heb enkele bedenkingen bij het ar-
tikel over seksueel en fysiek geweld
tegen vrouwen (Veto 7 maart). In dit
artikel schrijft men dat slechts van
twintig procent van alle aanranding-
en en verkrachtingen aangifte wordt
gedaan, maar men stelt zich niet de
vraag waarom tachtig procent van de
slachtoffers niet naar de politie stapt.

Zelf werd ik enkele maanden gele-
den in het centrum van Leuven aan-
gerand en ik ben daarvan aangifte
gaan doen. De manier waarop de

politieagent me opving en onder-
vroeg, was beneden alle peil. Aller-
eerst was hij verontwaardigd dat ik
voor naar het politieburo te komen,
eerst naar het kot van mijn vriend was
gelopen om samen met hem aangifte
te doen. Omdat ik hierdoor (amper)
tien minuten tijd had verloren, vond
hij het nutteloos om een patrouille uit
te sturen. Toen ik hem mijn verhaal
twee maal verteld had (twintig minu-
ten na aankomst op het buro!) heeft
hij dan toch twee patrouillewagens de
weg opgestuurd. Wanneer ikmoeilijk
uit mijn woorden kwam als ik moest
beschrijven wat er gebeurd was, werd
hij ongeduldig, en hij leek voortdu-
rend te suggereren dat ik overdreef en
enkel aandacht wou. Hij vroeg me
bijvoorbeeld of ik erwel zeker van was
dat mijn aanrander niet een zatlap
was die me "gewoon eens goeiedag
wou zeggen".

Volgens het artikel zou de preven-
tiedienst van Leuven werken aan de
"slachtoffergerichtheid van agen-
ten". Dit is inderdaad heel erg nodig.
Want al wie ooit bij taktloze agenten
aangifte ging doen van aanranding,
zal een tweede keer niet vlug opnieuw
naar het politieburo gaan.

Naam en adres
bij de redaktie bekend.

Betoging (1)
Mijns inziens zijn er in Veto nummer
23 in het artikel 'Betogers eisen ge-
meentelijk stemrecht voor studenten'

retsuo - De weldenkende mens in u kan zijn maandelijkse dosis katarsis deze weeknog steeds in het Stuc komen
slikken. Op z'n Japans dan nog wel. 'T.etsuo 1I: The BodyHommer', het behoorlijk gewelddadige cybergun-epos van
regisseur rsukamoto Shinya, is van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18maart nog steeds te zien in het Stuc, en wel
om 20.00 u en 22.30 u voor 100/150 frank. Het Stuc spreekt van "metal-hotror met perverse fantasieën over
technologie en verval. (I U mag het ook gewoon lekker vinden.

Dit jaar moet het Belgischevolk twee
maal naar het stemhokje. In het
voorjaar dienen zich de Europese
verkiezingen aan, in het najaar de
gemeenteraadsverkiezingen. Met
deze verkiezingen staat de linker-
zijde voor een uitdaging. Want na-
dat enkele jaren geleden het kapi-
talisme als overwinnaar uit de strijd
kwam, lijkt haar masker nu te val-
len. De krisis slaat harder toe dan
ooit. Tenminste, voor de loontrek-
kenden toch. Want terwijl het Bruto
NationaaIFTodukttu~en'81en'90
steeg met 24 procent, daalden de
inkomens van de loontrekkenden
met 13 procent. In diezelfde tijd ech-
ter stegen de inkomens uit vermogen
met 37 procent en die van de onder-
nemingen met 75 procent (!). We
hebben hier op dit moment in België
een tekort van méér dan één miljoen
volwaardige jobs. Eén op vijf Belgen
leeft in een toestand van 'objektieve
bestaansonzekerheid'. Vrouwen ver-
dienen gemiddeld 30 procent min-
der dan mannen voor dezelfde ar-
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over de betoging van 14 maart 1994
een aantal fouten geslopen die de
betoging in een slecht daglicht plaat-
sen. Deze fouten zijn wellicht het ge-
volg van een misverstand rond de
uiteindelijke tekst die als pamflet
naar voren werd geschoven.

Zo heeft de Veto-joernalist van
dienst zich gebaseerd op twee werk-
teksten, één die samengesteld is door
mensen van het Kringraadburo om
als ontwerp op de Gemeenschappe-
lijke Algemene Vergadering aan de
kringvertegenwoordigers voor te leg-
gen, en één die door diezelfde buro-
leden opgesteld was om dienst te doen
als uitnodiging voor een werkver-
gadering rond deze betoging. Hetwas
niet de bedoeling van de Werkgroep
die zich met de organisatie van deze
betoging bezighield deze teksten als
definitief pamflet te gebruiken. Der-
gelijke teksten moeten trouwens so-
wieso door de kringen worden goed-
gekeurd voor ze de wereld in gestuurd
worden.

De eerste van deze twee teksten
werd op de Gemeenschappelijke Al-
gemene Vergadering van Kringraad
en Sociale Raad niet goedgekeurd. Zo
hebben de kringen de mensen van het
buro die zich hiermee bezighielden
opgedragen onder andere het ele-
ment solidariteit in de tekst te verwer-
ken, iets wat volgens het artikel niet
aan bod komt in het eisenpakket.
Verder werd de tekst ook inhoudelijk
uitgediept en werden bepaalde stel-
lingen genuanceerder geformuleerd.
Ook de naam van de betoging, oor-
spronkelijk 'Gastvrij Leuven', wat in
Veto te lezen staat, werd veranderd.
Het is deze aangepaste tekst die tij-
dens de betoging zal verspreid wor-
den.

De tweede tekst was een samenvat-
ting van de eerste tekst en dus ook niet
goedgekeurd door de kringen. Het
ging hier om een uitnodiging voor
een vergadering. Ook deze tekst was
niet bedoeld als definitieve versie,
hoewel hij wel als bron gediend heeft
voor het artikel in Veto. Geen enkele
Veto-medewerker heeft trouwens de
werkvergaderingen rond de betoging
bijgewoond.

De mensen van de Werkgroep ho-
pen ook dat de enigszins negatieve
toon van het artikel de studenten-
massa niet zal ontmoedigen en dat de
betoging een sukses zal worden, zodat
de publieke opinie gesensibiliseerd
wordt voor deze problematiek die
voor de studentenbeweging in het
algemeen van groot belang is. In-
spraak blijft een middel en geen doel.

KrisVan Poucke
Vrijgestelde Kringraad

Betoging (2)
Maandag 14 maart gaat Loko beto-
gen. Wij (X, Objektief 479.917, MLB)
zullen niet deelnemen. Waarom? Wij
vinden het hypokriet dat de studenten
voor hun eigen rechten opkomen,
terwijl ze messcol afwezig wa~n op

Naar een rood-groen alternatief?
beid en minderheden zoals migran-
ten worden gewoon al hun rechten
ontzegd. Het Westen maakt zich on-
dertussen wijs dat het een eiland van
welzijn en vrede kan kreëren temid-
den van een oceaan van ellende, on-
recht en ekologische rampspoed. Dit
soort egoïsme is niet enkel moreel
ondraaglijk, het is vooral een gevaar-
lijke illusie. Nog steeds vloeit er meer
geld van het zuiden naar het noorden
dan andersom. Mooi is dat!

Het sodalisme vormde lang de dra-
ger van die steeds terugkerende hoop
om de wereld op een meer rechtvaar-
dige, demokratische manier te orga-
niseren. Die hoop kreeg echter felle
deuken. Het socialistisch projekt is
ongeloofwaardig gemaakt door de
mislukking van de sociaal-demokra-
tie en van het stalinisme. Die beide
stromingen beweerden lange tijd de
overgang naar het sodalisme te reali-
seren en eisten zelfs beide het alleen-
recht daartoe op. Beide struikelden
over het probleem van de staat. Beide
zijn fout gelopen in het laten ontstaan
van een burokratie die zich tegen de
samenleving keert door de burger van
de besluitvorming uit te sluiten in
plaats van ze hem in handen te ge-
ven.

Als SjW-studenten voelen wij ons
noch door de sociaal-demokratie,
noch door het stalinisme aangetrok-
ken. Wij spoelen echter het kind niet
met het badwater weg. Voor ons blijft
het socialisme het uitgangspunt voor
de opbouw van een andere maat-
schappij. Maar dan een bevrijdend
sodalisme waarin de demokratische
rechten van het individu uitgebreid
worden. De ekonomie - waar trou-
wens alles rond draait - zal terug in
handen van de gemeenschap moeten
komen, zal gedemokratiseerd moeten
worden. In het huidige monopolie-
kapitalisme is de ekonomie in han-
den van een kleine groep bezitters.
Daardoor eindigt die demokratie aan
de fabriekspoort. Het enige kriterium
om een produkt op de markt te breng-
en is nu winst, winst, winst. Wijwillen
naar een samenleving waar wordt
geproduceerd in funktie van de mate-
riële noden en behoeften van de
maatschappij.

Er zijn steeds meer mensen geïnte-
resseerd in een nieuwe politieke for-
matie. Groenen die ervan overtuigd
zijn dat echte ekologie een globale
maatschappijverandering en een
breuk met het heilige winstprincipe
noodzakelijk maakt; socialisten die

vinden dat het socialistisch
iets anders is dan het kapitalisme
beheren; religieuzen die in hun ge-
loof de moed vinden de strijd aan te
binden tegen uitbuiting, armoede en
ongelijkheid; kommunisten die
vaststellen dat het stalinisme auto-
ritair en onderdrukkend was; onaf-
hankelijken-die om de hoop op een
betere wereld te doen herleven op
zoek zijn naar een radikaal maar
demokratisch alternatief. Er is een
oproep gelanceerd om rond de Euro-
verkiezingen met zoveel mogelijk
linkse krachten samen te werken
aan een rood-groen alternatief.
Mensen uit verschillende bewegin-
gen doen mee. Ook wij, SjW-studen-
ten steunen dit initiatief. Met dit
initiatief willen we opkomen voor
het recht van ieder op een waardig
bestaan (onderwijs, job, inkomen,
huisvesting, kultuur, liefde, ...), te-
gen racisme en fascisme en voor
gelijke rechten. We willen de sociale
en ekologische krisis bij de wortel
aanpakken, dus 'neen' aan de
macht van het geld.

David Dessers
Sara Mahieu

SjW

akties en betogingen die opkwamen
voor de rechten van de vluchtelingen,
werkzoekenden, migranten, jonge-
ren, ... Het korporatistisch karakter
van de platform tekst wordt bewezen
door de aanwezigheid van de NSV,
een organisatie die gekend isom haar
radstische standpunten en geweld-
daden.

Niet enkel het Leuvens stadsbe-
stuur kan bekritiseerd worden, maar
ook de KV Leuven wegens het drei-
gen van het inhouden van subsidies
aan Lokoen dewaarschijnlijke verho-
ging van het inschrijvingsgeld naar
17.600 frank. Ook de Belgische rege-
ring kan bekritiseerd worden wegens
haar asoàale maatregelen van het
krisisplan ten opzichte van de stu-
denten.

Daarom roepen wij op tot een boy-
kot van deze korporatistische beto-
ging en doen mee met een betoging
voor gelijkheid en solidariteit voor
iedereen en tegen korporatisme. Plat-
form van deze betoging: ja, aan soli-
dariteit tussen studenten, vreemde-
lingen, werklozen, vluchtelingen, ...
ja, aan gelijke rechten voor studen-
ten, vreemdelingen, werklozen,
vluchtelingen, ... ja, aan demokra-
tisch onderwijs. ja, aan een verhoging
van de middelen voor onderwijs (6%
BNP) en de sociale zekerheid. Neen,
aan het studentenkorporatisme.
Neen, aan het inhouden van subsi-
dies voor Loko. Neen, aan verhoging
van het inschrijvingsgeld. Neen, aan
het diktaat van de KV Leuven, de
Leuvense stad en de regering. Neen,
aan Dillemans, Vansina en Dehaene.

Wij verzamelen om 19u op het
Hooverplein aan de Ballon.

Geert Goderis namens MLB
Ward Coenegrachts

namens Objektief 479.917
Tom Van de Sonde namens X
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In de twee vorige afleveringen
van Veto werd er verslag uitge-
bracht van het bezoek dat een
groep studenten in het kader
van het projekt Flying Univer-
sity bracht aan Slovenië en Kr0-
atië. Het derde deel van hun reis
voerde hen naar Servië, in de
Westerse media vaak voorge-
steld als de grote boosdoener in
het Joegoslavische konflikt.
Naar het hol van de leeuw dus,
of zijn niet alle Serviërszo slecht
als beweerd wordt?

Het verblijf in Belgrado werd geor-
ganiseerd door Ivana Momcilovic.
Het feit dat zij scenarioschrijfster is,
kwam regelmatig tot uiting in het
voorgestelde programma. Het was in
de eerste plaats Ivana's bedoeling om
de Belgische studenten het dagelijkse
leven in Belgrado te laten meemaken.
Ze wilde de realiteit van een stad
onder embargo laten spreken door-
heen projekten die een naam mee-
kregen als 'Project Empty Shops', 'Pro-
ject Full-Ernpty' of 'A Secret History of
the XX Century'. Bovendien was kwa-
si de hele groep van Aying University
individueel gelogeerd bij Servische
gezinnen, wat meteen de beste ma-
nier was om er het dagelijkse leven
aan den lijve te ervaren. Daarnaast
was kunst opnieuw manifest aan-
wezig op het programma, waarmee
Ivana wilde aantonen dat zelfs in
mensonwaardige omstandigheden
kultuur een houvast kan zijn. Soms

Pukkelpop in
Leuven

Chokri Mahassine, organisator
van het inmiddels serieus uit de
kluiten gewassen Pukkelpopfesti-
val, heeft plannen om ook in Leu-
ven koneerten te gaan organise-
ren. Eén groep is alvast bevestigd:
op 25 april komt het illustere Ame-
rikaanse hardcore-kombo Bad
Brains naar zaal Corso. Deze heren
zijn de respektabele muzikale peet-
vaders van een hele lichting gi-
taargeweld, waarvan de bekendste
eksponent wellicht mega-band Li-
ving Colour is. Let dus op uw woor-
den.

Het Pukkelpopburo wil even-
tueel nog een paar koneerten doen
in Leuven voor de eksamenperio-
de. Vanaf volgend akademiejaar
zou men op een vrij regelmatige
basis in Leuven optredens organi-
seren. Mahassine: "We willen
groepen die enerzijds te groot zijn
voor de Brusselse VK en anderzijds
nog te klein voor de Vooruit in
Gent naar Leuven halen. Hoeveel
koneerten dat zullen zijn hangt af
van het aanbod: wat zich aan-
biedt, doen we."

(kj)

INFORMATIEAVOND
VOOR

AFSTUDERENDEN

SOCIALE & JURIDISCHE INFORMATIE OMTRENT:

• werken in loondienst
• starten met een zelfstandig beroep
• andere werkstatuten
• werkloos als schoolverlater
• ziekteverzekering/kinderbijslag
• vakantiewerk
• sociaal statuut bij verder studeren·

ORGANISATIE:
Studentenvoorzieningen K.U. Leuven
i.s.m. de Juridische Dienst NCMV

DONDERDAG 24 MAART 1994
OM 20 U

LOKAAL 01.03,
ST. MICHIELSSTRAAT 6,

3000 LEUVEN

Joegoslavië deel 3: Servië

Subkultuuren apatie

werd het echter ronduit absurd, zoals
bij de filmopnamen voor de zender
Arte waarbij de leden van de groep
een zelfgeschreven tekst over de ver-
houdingen tussen Vlamingen en Wa-
len of over de armoede in België voor-
lazen in lege staatswinkels.

De realiteit is inderdaad bijzonder
hard in Belgrado: het gemiddelde
maandloon bedraagt tussen de 200
en 400 frank, terwijl etenswaren er
niet veel goedkoper of zelfs duurder
zijn dan in België. Een reepje choke-
lade kost er 40 frank, eerr pint bier 60
frank. De staatswinkels zijn zo goed
als leeg. Daarnaast puilen de pnvee-
winkels uit met waren die meestal in
Hongarije gekocht zijn, maar slechts
een minderheid van de bevolking kan
zich veroorloven in dergelijke winkels
iets te kopen. Medicijnen zijn kwasi
onvindbaar in de officiële cirkuits.

atië, steeds a-politieker te worden en
zich meer en meer doorheen kunst en
subkultuur uit te drukken.

Protest
In een onverwarmde aula - tij-

dens het bezoek van Flying University
waren alle scholen gesloten omdat de
verwarming niet betaald kon wor-
den - was er een illegale ontmoeting
voorzien met de organisatoren van
het studentenprotest. Illegaal, omdat
de studentenorganisatie niet erkend
is en dus geen recht van bestaan heeft.
De studenten getuigden van de mas-
sale protestakties tegen het regime
van Milosevic die zij opzetten in 1992.
Een relatief kleine oppositie, vooral
bestaande uit scholieren, betoogde in
maart van dat jaar ter herinnering
van de protestakties tegen het regime
van 1991. Zij werden noqal hardhan-
dlg aangepakt en dit lokte heel wat
reaktie uit. Een groep studenten
kwam bijeen om de akties te koor-
dineren en in juni werd een betoging
georganiseerd waar meer dan hon-
derdduizend studenten en scholieren
aan deelnamen. Duizenden mensen
stonden in de straten van Belgrado de
studenten aan te moedigen. Zij hiel-
den halt voor een officieel gebouw dat
zij daarna met tienduizenden bezet-
ten (een 'live-in') gedurende 26 da-
gen. Zij eisten onder andere vrije ver-
kiezingen, maar het belangrijkste op
hun lijstje, vinden ze zelf, was het
recht op vrije pers. De kwasi volledige
kontrole die Milosevic op de media
heeft, is volgens hen één van de door-
slaggevende redenen waarom hij nog
steeds aan de macht is. De aktie van
de studenten is uiteindelijk doodge-
bloed. De regering heeft hen deze keer
gewoon laten aktie voeren, en heeft
het geheel via de televisie voorgesteld
als het initiatief van een klein groepje
ekstremisten. Dit heeft de aktie na
enkele weken gebroken omdat er

Vuilnismannen
Het spreekt voor zich dat het of-

ficiële loon voor de meeste mensen
niet volstaat om te overleven. Zo ha-
len de vuilnismannen al enkele
maanden het vuil niet meer op omdat
ze op een andere wijze trachten meer
geld te verdienen. Het gevolg is dat het
vuil zich in de straten opstapelt. Om-
dat benzine zo duur is - voor een
liter betaal je ongeveer 70 frank -en
toch gestolen wordt, nemen mensen
massaal de bus en de tram waarvoor
niemand nog ticketjes koopt. Mensen
worden langzamerhand in een over-
levingsstrategie geduwd die eist dat ze
de eerste zijn in de rij voor brood of
fruit, dat ze anderen moeten weg-
duwen om zelf op de tram te kunnen,
enzovoort. In deze troosteloze sfeer
plegen velen - vooral ouderen -
zelfmoord. Anderen trachten zich
nochtans te verzetten door te wei-
geren in die overlevingslogika mee te
stappen. Verschillende vormen van
verzet lijken echter, net zoals in Kro-

Zet niet uw joker maar uw dame in
Met de Europese en de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is'er
heel wat te doen rond de deelname van vrouwen aan de politiek. Vorige
week kwamen op uitnodiging van Miet Smet de vrouwelijke Europese
ministers samen om hierover te diskussiëren. Zij ondertekenden nader-
hand een verklaring waarin onder andere aandacht gevraagd wordt voor
"positieve akties bij het opstellen van verkiezingslijsten en in de vorming
van politieke organen". Ondertussen heeft Miet Smet ook de kampagne
'Stem vrouw' ingezet, om de Belgische bevolking te sensibiliseren en de
politieke partijen onder druk te zetten om een "vrouwvriendelijker beleid te
voeren".

In Leuven zet de stedelijke emandpatieraad zich in voor deze proble-
matiek. Deze raad verleent adviezen aan het stadsbestuur in verband met
het gemeentelijk emancipatiebeleid. Zaterdag organiseren zij een na-
middag onder de noemer 'Zet uw darne in, een andere kultuur in de
politiek'. Een aantal Belgische politika's zullen hun boekje opendoen over
hun ervaringen en problemen in de politiek. Verder wordt gediskussieerd
over politieke kultuur en de voorstelling van een vrouwvriendelijke
gedragskode. Aangezien de meningen over de specifieke eigenschappen
van vrouwen en aldus hun bijdrage aan de politiek nogal eens verschillen,
kan dit interessante diskussies opleveren.

Volgende week gaat Veto dieper in op de deelname van vrouwen aan de
Leuvense politiek en gaan we op zoek naar de meningen van politika's,
studenten en studentes over het belang van deze recente kampagnes.

(kdp)
'Zet uw dame in' gaat door op 19 maart, van 13.15 u tot 18.00 u in auditorium
de Minnepoort. Meer info bij emancipatieambtenaar Kat/een Lanninier op
016/21.17.90.

geen solidariteitsblijken meer kwa-
men, uit de rest van het land net
zomin als uit het buitenland. De stu-
denten verwijten het Westen dat het
de Serviërs te eenduidig zwart afschil-
dert, zodat de oppositie in hetzelfde
hoekje geduwd wordt en van nie-
mand nog steun kan verwachten.
Door de Servische oppositie te nege-
ren, steunt het Westen volgens hen
het regime. Na de aktiesvan 1992zijn
de meeste studenten moedeloos ge-
worden en is er niet veel meer onder-
nomen.

Nationalisme
Het is opvallend dat zelfs de deel-

nemers aan het studentenprotest niet
vrij zijn van eerder nationalistische
redeneringen. In de platform tekst die
gemaakt was naar aanleiding van de
betoging in 1992, werd duidelijk stel-
ling genomen tegen de oorlog en het
bewind van Milosevic, maar over de
etnische opdeling van Bosnië werd
niet gesproken. Volgens de organi-
satoren kwam dit wel doordat het de
bedoeling was een tekst op te stellen
die een zo breed mogelijk publiek kon
mobiliseren. Maar in persoonlijke ge-
sprekken met de studenten werd het
soms duidelijk dat zij toch beïnvloed
waren door het nationalistische dis-
koers. Het schrijnende was dat deze
studenten dat tot op zekere hoogte
beseften. Ze wisten dat ze al jaren door
de media gemanipuleerd werden,
maar uiteindelijk wisten ze - door
het gebrek aan enig referentiepunt -
niet meer in welke mate.

Flying University kreeg ook de kans
om jongeren uit Sarajevo te ontmoe-
ten die studeren in Belgrado. De mees-
ten onder hen zijn volledig alleen in
Servië. Hun familie zit nog steeds in
Sarajevo, van waaruit slechts weinig
nieuws hen kan bereiken. Ze voelen
zich niet direkt bedreigd in Belgrado,
maar houden zich toch gedeisd. De
etnische verdeling van Bosnië is on-
aanvaardbaar in hun ogen. Sarajevo
is volgens hen een autentieke multi-
kulturele stad geweest: er liepen geen
scheidingslijnen tussen de verschil-
lende volksgroepen of godsdiensten.
Ze vrezen echter dat deze oorlog die
multikulturele samenleving voor een
groot deel kapot gemaakt heeft. In
Sarajevo zelf lijken de verschillende
groepen echter nog samen hun stad te
verdedigen, maar dit is zeker niet
overal in Bosnië het geval.

-ven, maakt 'New Moment' volgens de
initiatiefnemers evenzeer een state-
ment. Hun diskoers lijkt echter nogal
elitair en de prijs van het tijdschrift
-- 200 frank of een gemiddeld
maandloon - bevestigt deze indruk.
Er speelt zich nochtans in andere krin-
gen een gelijkaardig proces af. Op de
herdenkingsdag van Sid Vidous werd
in de Akademia-klub duidelijk dat
punk nog (opnieuw?) leeft in Bel-
grado. Verschillende alternatieve
klubs in de stad trekken elke avond
duizenden jongeren aan. Ondanks de
armoede wordt er geld gevonden om
bijvoorbeeld een haarkleurmiddel of
een badge te kunnen kopen. Dit is
voor velen de enige wijze om de waan-
zin te overleven.

Haarkleur
De verhouding tussen kunst en po-

litiek kwam aan bod in een gesprek
met de initiatiefnemers van een
nieuw kunsttijdschrift. 'New Moment'
wil een forum zijn voor artiesten die
om een of andere reden niet in het
officiële cirkuit terecht kunnen .. Ek-
spliciete politieke stellingname wordt
in het tijdschrift vermeden, hoewel de
initiatiefnemers erkennen dat dit im-
plidet wel aan bod komt. Het gaat er
volgens hen op de eerste plaats om,
kunst van ideologie te vrijwaren.
Door zich van politiek te distantiëren
en een parallelle realiteit weer te ge-

Embargo
-= Buitenlanders zijn in deze periode
~ zeer ongewoon in Belgrado. De aan-
o wezigheid van buitenlandse studen-
~ ten ging dan ook niet onopgemerkt
g_ voorbij in de stad, en vele inwoners
I:l:l reageerden bijzonder positief. Er werd
i3 steevast naar het standpunt van Fly-
~ ing University inzake het embargo
~ tegen Servië gevraagd. Vele deelne-

mers aan het projekt herzagen hun
mening gedurende de reis. Het em-
bargo lijkt enkel de bevolking te tref-
fen, terwijl zowel het leger als de lei-
ding van het land voldoende worden •
bevoorraad. Bovendien kan Milosevic
door zijn greep op de media het em-
bargo handig gebruiken om anti-
Westerse gevoelens te voeden. De
hoop dat de bevolking zich uitein-
delijk tegen zijn leiders zal keren lijkt
bovendien nogal ijdel; de meeste
mensen worden hoe langer hoe pas-
siever, wellicht speelt de honger in dat
proces ook een rol. Een medewerker
van de vredesbeweging in Kroatië
bevestigde dat het embargo vooral
ten goede komt aan verschillende
buitenlandse machten.

Een anekdote maakt tenslotte dui-
delijk hoe troosteloos de toekomst in
Belgrado eruit kan zien. Hans, die
absoluut weigert voor het nationa-
listische regime te vechten en er nog
minder voor wil sterven, heeft zoals
zovele jongens die in zijn geval ver-
keren slechts één alternatief: vluchten
naar het buitenland. De veiligste en
zekerste wijze om dit doen, is te trou-
wen met een buitenlands meisje. Dit
is dan op korte termijn het toekomst-
perspektief van Hans en zijn vriendin
Andrea. Hans wil een soort van
schijnhuwelijk aangaan met een Bel-
gisch meisje om in België te geraken.
Hier zou het dan drie jaar duren eer
hij de Belgische nationaliteit kan krij-
gen. Als hij dan Belg zou zijn, zou hij
scheiden en met Andreo trouwen om
haar uit Belgrado weg te krijgen.

Het bezoek van Flying University
aan het vroegere Joegoslavië is uitein-
delijk in de eerste plaats een steun-
betuiging aan allerlei soorten oppo-
sitie tegen de nationalistische regimes
geworden, en het verschafte de moge-
lijkheid om hetgeen zich in het vroe-
gere Joegoslavië afspeelt beter te be-
grijpen. De uitwisseling van andere
informatie, andere standpunten
bleek centraal te staan. De jongeren
die Flying University ontmoette wa-
ren waarschijnlijk geen representa-
tieve groep. Toch lijkt het feit dat haat
zo manifest afwezig was in hun ver-
halen veelbetekenend. De oorlog in
het vroegere Joegoslavië wordt nog al
te veel voorgesteld als een fanatieke
stammenstrijd van de ekstremisten
die eenmaal eigen zijn aan de Bal-
kan. De gevoelens van machteloos-
heid lijken er eerder op te wijzen dat
een kleine groep ekstremisten er op
een sluwe wijze in geslaagd is hele
bevolkingsgroepen te manipuleren.
Vijf jaar geleden voorzag niemand in
Joegoslavië wat er nu gebeurd is -
niemand hield het voor mogelijk.

Meerdere mensen in Kroatië en Servië
willen ons waarschuwen voor het feit
dat West-Europa ook te lijden heeft
onder politieke overwinningen van
de onverdraagzaamheid. Een prof
sociologie uit Zagreb voegde er bo-
vendien aan toe dat het voorbeeld
van Joegoslavië, zelfs als we zouden
begrijpen welke omstandigheden
aan de basis van het konflikt liggen,
geen garantie biedt dat we een her-
haling zouden kunnen voorkomen.

Sarah Bracke
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Binnen 14 dagen in Veto: Huurwaarborgen worden 'spontaan' terugbetaald

Sociale Raad begint processen
De avonturen van Eind vorig jaar startte Sociale Raad een aktie tegen kotbazen die

huurwaarborgen van studenten ten onrechte achterhouden.
Vorige week werd het eerste sukses geboekt.

KWAKZALVER Olivier De Gryse huurde vorig jaar
een kot op de Sint-Janbergsesteenweg
97. Hij betaalde hiervoor een waar-
borg van 5600 frank aan de toenma-
lige eigenaar, het Bijbelinstituut Bel-
gië. In de loop van het jaar werd het
gebouw verkocht aan de heer Kou-
rosh Javedani. Die nam niet alleen
het gebouw, maar ook alle rechten en
plichten ten opzichte van de toenma-
lige huurders over. Toen de huurover-
eenkomst van Olivier De Gryse afge-
lopen was beweerde Javedani echter
dat hij van een waarborg niets afwist.
Herhaalde aanmaningen aan zijn
adres hadden slechts stilzwijgen tot
gevolg. De heer Javedani was blijk-
baar van de aardbodem verdwenen.
Bemiddeling van de huisvestings-

dienst had ook geen gevolg. Daarom
werd, in laatste instantie, Sociale
Raad (Sora) ingeschakeld. Sora deed
een laatste poging om het geld zonder
tussenkomst van de rechter te rekupe-
reren, maar ook aan deze ingebreke-
stelling werd door Kourosh Javedani
geen gevolg gegeven. Sora gaf dus de
opdracht aan zijn advokaat om de
nalatige kotbaas voor de vrederechter
ter verantwoording te roepen, in de
eerste plaats door middel van een
verzoeningszitting. Toen Javedani de
oproep van het gerecht kreeg, kwam
hij blijkbaar plots tot inzicht en stortte
het verschuldigde bedrag op de reke-
ning van de familie De Gryse.
Op vrijdag 4 maart kwamen nog

twee andere waarborgzaken voor de
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vrederechter. In de eerste zaak (betref-
fende een som van bijna 20.000
frank) probeerde de raadsman van de
kotbaas een schikking te treffen waar-
bij ongeveer een derde van het ver-
schuldigde bedrag zou terugbeteeld
worden. Na overleg met de gedupeer- ,
de student werd besloten hiermee
geen rekening te houden en de kot-
baas te dagvaarden met de eis het
volledige bedrag terug te betalen.
Deze zaak komt waarschijnlijk begin
april opnieuw voor de vrederechter
Voor vele studenten en hun ouders is
het immers een prindepskwestie ge-
worden. Het gaat hen minder om het
geld dan wel om het gevoel dat de
rechtvaardigheid geschonden is. Ze
willën de oneerlijke praktijken van de
verhuurders veroordeeld zien door de
rechtbank.
, In de tweede zaak werd het spel

leper gespeeld. Ondanks fel protest
van de advokaat van Sociale Raad
stond de vrederechter een uitstel (de
advokaat van de kotbaas was zoge-
naamd op vakantie) toe aan de ver-
huurder. Deze zaak komt opnieuw
voor in verzoening op 18 maart. De
vrederechter verzekerde echter weldat
dit het eerste en enige uitstel zou zijn.
Vrijdag 18 maart komt een vol-

gende reeksvan 16 waarborgzaken in
verzoening voor de vrederechter. De
dossiers zijn volgens de Sora-advo-
kaat, Johan Bruyninckx, waterdicht.
Sora zal dus geen genoegen nemen
met gedeeltelijke terugbetaling. Als
de kotbazen niet toegeven fout te zijn
geweest, zullen zij onherroepelijk ge-
dagvaard worden, zo moqelijk nog
dezelfde dag. Ondertussen zijn er
reeds twee aanvragen tot dagvaar-
ding aan de deurwaarder doorge-
speeld en zijn er nog drie dossiers in
voorbereiding.
Sociale Raad stelt dat studeren in

Leuven nog steeds veel te duur is, en
dat men zich zal blijven verzetten
tegen alles wat de kostprijs nog op-
drijft. Zeker tegen oneerlijke praktij-
ken van individuen die sowieso al
gebruik maken van hun eigenaars-
positie om inkomsten te verwerven
die totaal onevenredig zijn met hun
inspanningen.

Wim De Rop

Arbeid maakt vrij
De Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie (Loko) zoekt ter onder-
steuning van de werking van haar
studentenblad Veto gedurende het
akademiejaar 1994-1995 één half-
tijdse kracht (19,5 uur per week).
Van de halftijdse kracht wordt ver-

wacht dat hij/zij de werking van het
blad praktische en inhoudelijke on-
dersteuning verstrekt om op haarwer-
kingsterrein tot een doordacht beleid
te komen. Hij/zij moet dit beleid met
kennis van zaken kunnen uitvoeren.
Voordeze vakature komen vanzelf-

sprekend zowel vrouwen als mannen
in aanmerking. De halftijdse kracht
zal werken met een bediendenkon-
trakt van bepaalde duur.
Van de kandidaat wordt in de eerste

plaats vereist dat hij/zij op de hoogte
is van het maken van het blad, zowel
technisch als inhoudelijk.
Zijn/haar taak bestaat vooral uit

administratie, het bijhouden van de
briefwisseling, het meewerken aan de
reklamewerving, het bijhouden van
het archief en het verzorgen van de
permanentie. Daarnaast begeleidt
hij/zij de redaktie, spoort aktualitei-
ten op en legt kontakten tussen mede-
werkers, redakteurs en leden van de
verschillende raden. Als bindschakel
tussen alle geledingen van de redak-
tie, zorgt hij/zij ervoor dat er wekelijks
een kwalitatief hoogstaand blad on-
der de Leuvense studenten verspreid
wordt.
Het kontrakt loopt af op 31 juli

1995. Kandidaturen moeten binnen
zijn voor vrijdag 1 april om 15.00 u.
De kandidaat moet zich op de redak-
tievergadering komen voorstellen,
waarvoor hij zal worden uitgenodigd.
Schriftelijke sollicitaties, met cv,

motivering en vermelding van de spe-
ciale kwaliteiten die voor het blad
nuttig kunnen zijn, moeten ingezon-
den ofbinnengebrocht worden op het
redaktiesekretariaat van Veto, bij Ka-
ren De Pooter, 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven. Informeren kan je nog de
hele week op het bovenstaande adres
of op het nummer 22.44.38



100 jaar Germaanse
Waarde
moerbeiboom bloeit
De studierichting Gennaanse Filologie bestaat dit jaar eksakt een
eeuw. Zoiets gaat in akademische kringen zelden onopgemerkt
voorbij, en de POKGennaanse organiseert in samenwerking met
de fakulteitskring Gennania dan ook een heuse feestweek.

Het eerste wapenfeit van de feestweek,
die begint op 14 maart, is de voorstel-
ling van het boek 'Honderd jaar Ger-
maanse Filologie in Leuven', van de
hand van professor Marcel De Smedt.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat
een studierichting haar eigen verjaar-
dag moeilijk kan vieren zonder daar
een akademische publikatie aan te
wijden. Het boek schetst systematisch
de evolutie van de studierichting aan
de hand van de verschillende studie-
gebieden binnen de Germaanse Filo-
logie en de verschillende professoren
die die gebieden bevolkten.

Duitser
Als bronnen waren er enkele per-

soonlijke archieven van professoren,
het Germania-archief in de Centrale
Biblioteek, jaarboeken, programma-
boeken, en tenslotte een paar vroege-
re overzichten. Om begrijpelijke rede-
nen beperkte Marcel De Smedt zich
hoofdzakelijk tot figuren uit het verle-
den. Tot na de Eerste Wereldoorlog
vertrekt hij vanuit de persoonlijkheid
van de proffen zelf, omdat er van on-
derscheiden vakgebieden nog niet
echt sprake was: de weinige professo-
ren die er al waren moesten vanalles
en nog wat doceren. In het prille begin
waren het trouwens voornamelijk
klassici en oriëntalisten die de vakken

voor Germaanse doceerden. Het is ei-
genlijk pas vanaf de Tweede Wereld-
oorlog dat de huidige toestand ont-
stond: gespecialiseerde hoogleraren
die alleen dat doceren waar ze het bes-
te in thuis zijn.
Het boek is vooral interessant om-

dat het ook oog heeft voor de mense-
lijke kant van de akademici. Vooral
de Eerste Wereldoorlog heeft diepe
wonden geslagen. De anglistiek werd
in 1914 gedoceerd door een Duitser,
Willy Bang Kaup, die bij het uitbreken
van de oorlog verplicht werd met heel
zijn gezin naar Duitsland te vluchten,
en omwille van zijn nationaliteit na
de oorlog natuurlijk persona non
grata was. Hij is nooit naar Leuven
teruggekeerd. Ook een ander man, de
priester jozef De Cock, was hetzelfde
lot beschoren. Hij doceerde Duits, en
was bij het uitbreken van de oorlog
toevallig op vakantie in Nederland.
Hij verkoos er nog wat te blijven,
maar een aantal stukken die hij in
Nederlandse kranten liet publiceren
maakten zijn terugkeer onmogelijk.
Enerzijds fulmineerde hij tegen de
Duitse bezetting en de verwoesting
van Leuven, maar aan de andere
kant nam hij een aantal standpunten
in die tachtig jaar geleden onaan-
vaardbaar flamingant waren. De
Leuvense professor is dan maar aan
een Nederlands gymnasium begin-
nen lesgeven, maar daarvoor moest

Germania-toneel
In de week van honderd jaar Ger-
maanse is het donderdagavond in
de Minnepoort de beurt aan 'De
briefvan Godelieve aan Stanislaw-
ski'. Hoewel het toneel oorspronke-
lijk bedoeld was als een onafhanke-
lijk initiatief, kwam het goed uit
voor de organisatoren van het jubi-
leum om het ook voor hun kar te
spannen.
De titel is een samensmelting

van 'De brievenbus', 'Godelieve
van Giste!' en 'De stoel van Stanis-
lawski', drie eenakters die ook door
drie verschillende ploegen vertolkt
worden. Voor dit koncept werd ge-
kozen omdat men iedereen die mee
wilde doen een kans wou geven.
Audities waren zo enkel nodig in
enkele gevallen waar eenzelfde rol
betwist werd door twee verschillen-
de akteurs. Maar niemand moest
afhaken, omdat er in de drie eenak-
ters samen rollen genoeg waren.
'De brievenbus' is de enige een-

akter die dicht bij de oorspronkelij-
ke tekst blijft. Het stuk van jozefvan
Hoeck heeft het over een paar inte-
ressante konversaties en interbrief-
lijke relaties tussen onder andere
een doodsbrief, een aangetekende

brief en een reklamefoldertje. In
een regie van Annie Van Avermaet
zou het een degelijke opvoering
moeten worden.
Godelieve van Gistel was een

Westvlaamse jongedame uit de
middeleeuwen die niettegenstaan-
de vele beproevingen in haar vro-
me leven volhardde. Het oorspron-
kelijke stuk is dan ook niet meer
dan een oersaai heiligenleven, met
de nodige wierook en devotie erbij.
Een ideaal vertrekpunt natuurlijk
om de grappige toer op te gaan. De
oorspronkelijke tekst is dan ook
grondig gewijzigd en het heilige
wordt met een grote korrel zout ge-
nomen.
De laatste eenakter van de avond

is wellicht ook de meest gewaagde.
'De stoel van Stanislawski' van
Guido van ·Meir is namelijk heel
persoonlijk geïnterpreteerd door re-
gisseur Bart De Wildeman. Het stuk
zou spelen met de grenzen tussen
teater en werkeli jkheid. Klinkt mooi
natuurlijk, maar de vraag is of dit
niet te ver gegrepen is voor toneel
op studentennivo. Donderdag-
avond zal het moeten uitwijzen.

(nd)

CVBA
's Meiersstraat 5 (verbinding
Hogeschoolplein - Muntstraat)

tel. 016/22.04.66
print nog steeds uw thesis, paper of
werkje af op laserprinter voor

NIEUWEOPENINGSUREN vanaf 7 maart:

maandag - vrijdag: 14.30u tot 18.30u

Het ruisen van het ranke riet
hij eerst aan een Nederlandse univer-
siteit de nodige diploma's halen. De
Cock stierf in Nederland tijdens een
Duits bombardement in de Tweede
Wereldoorlog.

Ook op 14 maart wordt het projekt
'Literaire Tuin' voorgesteld. Initiatief-
nemer Willy Smedts speelde al enkele
jaren met het idee om de bomen- en
plantenrijkáom rond het Fakulteits-
gebouw in de literaire bloemetjes te
zetten. Bij de verschillende voort-
brengselen van Moeder Natuur wor-
den gedichten en fragmenten ge-
plaatst die op de een of andere manier
verwijzen naar de boom of struik in
kwestie. Pronkstukken van het Lette-
renpark zijn onder andere de twee
zeer oude en zeldzame moerbeibo-
men voor de biblioteek en een al even
oude buksusboom. In het begin van
het akademiejaar was er even sprake
van dat een groot deel van het groen
rond het Erosmushuis zou moeten
plaatsrnaken voor ekstra parkeer-
plaatsen. Misschien brengt dit initia-
tief de betonstorters op andere ge-
dachten.

(foto Dieter Telemans)
Tenslotte is er op 14 maart een de-

bat over de te volgen norm voor het
Nederlands. Devraag is of er ruimte is
voor een Vlaamse norm binnen het
Nederlands, of het Vlaams zich dus in
min of meerdere mate onafhankelijk
kan en mag ontwikkelen, los van het
taalgebruik in Nederland. In het licht
van de recente spellingperikelen is dit
in ieder geval geen irrelevante kwes-
tie. Aan het debat wordt onder andere
deelgenomen door de Leuvense pro-
fessoren Geerts en lospeert. sekretaris
van de Nederlandse Taalunie Van
den Bergh, en taaladviseur bij qe
Vlaamse Raad Nootens. .

Chablis
Dinsdag 15 maart gaat in de Grote

Aula de onvermijdelijke literaire a-
vond door. Poëzieprof Hugo Brems
nodigde een aantal germanisten-
schrijvers uit die uit eigen werk komen
voorlezen. Germania zorgt voor de lo-
gistieke steun. Als gasten werden uit-
qenodiqd: Paul Claes, Herman De
Coninck, Charles Ducol, Luuk Gru-
wez, Kristien Hemmerechts, Erik Spi-
noy, Kamiel Vanhole en Peter Ver-
helst.
Wat ook niet mag ontbreken, is een

muzikale namiddag. Doorheen de ja-
ren is gebleken dat germanisten om
een of andere reden iets met muziek
hebben, en op donderdag 17 maart
wordt daarvan het bewijs geleverd.
(Eks-)studenten en docenten geven
het beste van hun muzikale zelf, met
gekoelde chablis binnen handbereik.
Dezelfde dag is er dan 's .avonds de
enige manifestatie die volledig in
handen is van de studentenkring Ger-
mania: zij brengen dan immers een
naar eigen zeggen "eigenzinnige op-
voering van drie eenakters": 'De brie-
venbus' van jozef Van Hoeck, 'De
stoel van Stanislawski' van Guido
Van Meir en een mysteriespel over
Godelieve van Gistel (zie kader).

Plantentuin
Erg relevant voor de huidige stu-

denten en professoren zijn dergelijke
verhalen misschien niet, maar ze wer-
pen wel. eens een ander licht op de
hele zaak. Aan de studentenbewe-
ging besteedt het boek nauwelijks
aandacht, maar dat was ook niet de
bedoeling: de studierichting stond
centraal, niet de studenten. De voor-
stelling van het boek wordt" aange-
vuld met de opening van een tentoon-
stelling met fotomateriaal en een
overzicht van publikaties en kursus-
materiaal sinds 1968.

Groots
Zoals al gezegd ligt deze viering

van honderd jaar Germaanse vooral
in handen van de POK Germaanse,
en het sluitstuk van de week is dan
ook zeer akademisch van aard. Om te
beginnen is er op vrijdag 18 maart in
de Promotiezaal van de Universiteits-

• hallen de toekenning van een ere-
doktoroot aan de Brusselse emeritus-
hoogleraar jean Weisgerber, die Alge-
mene Literatuurwetenschap doceert
aan de ULB en de VUB. Weisgerber
geeft die dag ook een lezing over 'Hu-
go Claus in het perspektief van de
Wereldletterkunde'. Het eeuwfeest
wordt in grote stijl afgesloten met een
wetenschappelijk kollokwium, op ZQ-

terdag 18 maart. Het middaggedeelte
van dat kollokwium wordt opgedra-
gen aan professor Herman Servotte,
die in 1962 benoemd werd als docent
Engelse literatuur, van 1971 tot 1981
vice-rektor was, en eind ditjaaremeri-
tus wordt. Aan hem wordt op het ein-
de van de dag een feestbundel over-
handigd. Met Servotte, die zowel bin-
nen Germaanse als als vice-rektor een
niet te onderschatten rol heeft ge-
speeld, leest u een uitgebreid inter-
view op de achterpagina.

Sam Versweyveld
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Geld verdienen, veel en snel

En op de achtste dag
schiep Hij Network
Marketing
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Wilt u eindelijk eens veel geld verdienen? Wij zoeken dringend per
provincie enkele mensen met kommerciële feeling die hun zaken
kunnen behartigen op alle nivo's. Ouderdom of ervaring geen
belang.MN.

Deekonomische situatie blijftbenard.
Ondanks enkele positieve berichten
in de media over een langzaam kon-
junktuurherstel, ligt het aantal werk-
lozen nog steeds op bijna veertien pro-
cent van de beroepsbevolking. Alge-
meen wordt aangenomen dat de
werkloosheid dit jaar nog verder zal
stijgen. De penibele ekonomische toe-
stand maakt dan ook de weg vrij voor
firma's die alternatieve vormen van
zakendoen propageren. 'Network
Marketing' is het toverwoord waar-
mee aan goedgelovige zielen topinko-
mens worden beloofd.

Het gaat om een manier van verko-
pen die uit de Verenigde Staten is
overgewaaid. Het principe klinkt sim-
pel. Een firma heeft een of meerdere
produkten en probeert die te verko-
pen. Men volgt echter niet de traditio-
nele marketingweg waarbij men re-
klame maakt voor het produkt, verte-
genwoordigers rondstuurt en de pro-
dukten dan verkoopt aan de groot-
handel, waarna ze achtereenvolgens
bij winkelier en klant belanden. Bij
'network marketing' of 'multilevel
marketing', zoals het systeem ook wel
genoemd wordt, schakelt men de
stappen tussen firma en konsument
uit door de eerste generatie konsu-
menten het produkt te laten doorver-
kopen aan zoveel mogelijk mensen
die ook geïnteresseerd zijn om verko-
per te worden. Hierdoor ontstaat er
een sneeuwbaleffekt van verkopers
die op hun beurt weer nieuwe verko-
pers zoeken zodat het netwerk steeds
uitbreidt

kocht worden. Als er nog vijf verko-
pers boven jou zitten, moeten die er
ook allen aan verdienen en heb je dus
eigenlijk meer tussenstappen dan bij
het gewone verkoopsysteem. Soms zit
het netwerk al tot in de tiende graad
en ligt de meerkost dus nog hoger. In
feite gaat het om een vermomde vorm
van kettingverkoop. Dit systeem,
waarin het produkt na elke trap duur-
der wordt, iswettelijk verboden. Door-
dat men bij network marketing begint
met een kunstmatig hoge prijs, die
dan niet meer verandert, omzeilt men
de wet.

tributors zijn zelfstandige verkopers
en geen werknemers van NSA.Zijzijn
noch vertegenwoordiger, noch in
dienst van NSA en kunnen derhalve
niet uit naam van NSA handelen of
verplichtingen aangaan", en in arti-
kel vier staat: "Als zelfstandigen, mo-
gen NSA-Distributors geen aanspra-
kelijkheid van om het even welke
aard kreëren of oplopen in naam van
National SafetyAssodates ofAmerica
(UK)Iimited ofNSA."

BijAmway (zie elders in deze Veto)
heet het als volgt: "Hierbij verzoek ik
erkend te worden als distributeur van
Amway produkten. Door deze erken-
ning word ik geen werknemer of wet-
telijke vertegenwoordiger van mijn
Amway sponsor, direkte distributeur
of van Amway Belgium Co. Ik ben
niet bevoegd om te handelen in naam
van mijn sponsor, direkte.~stributeur
of van Amway Belgium Co en ben
niet gerechtigd'deze in rechte te ver-
binden." In de brochures die verspreid
worden om andere verkopers aan te
werven, ofin jobadvertenties, zal dan
ook nooit de naam van de firma
staan.

Als u echter in de personeelsgids
van uw krant één van die kleine ad-
vertenties ziet staan in de stijl van
"New international billion dollar
company expanding in Belgium is
looking for dynamic and highly pro-
fessional people who are serious a-
bout a six figure income" dan gaat
het zogoed als zeker om network mar-
keting. Ook op de handleidingen om
een netwerk uit te bouwen, ontbreken
de namen van de bewuste firma's. Zo
blijkt het boek 'Boom Business of the
90's, de Onmisbare Handleiding voor
Beginners', dat te koop werd aange-
boden op een meeting van NSA, ge-

WA.YJ,
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Trap
Nochtans blijft men op de rand van

de legaliteit balanceren. Zo stelt de
wet op handelspraktijken in artikel 84
dat het verboden is "te verkopen door
een beroep te doen op een metode van
kettingverkoop, die erin bestaat een
netwerk van al dan niet professionele
verkopers op te bouwen, waarbij ie-
dereen enig voordeel verhoopt, meer
door de uitbreiding van dat net dan
door de verkoop van de produkten
aan de konsument. De deelneming
met kennis van zaken aán dergelijke
verkopen is eveneens verboden." Na-
tuurlijk hebben de meeste network
firma's zich hier juridisch tegen inge-
dekt. In hun kontrakten staat telkens
dat de verkopers op zelfstandige basis
werken en nooit in naam van de fir-
ma mogen handelen. Als de verko-
pers de wet overtreden, kan de firma
zich van hen distantiëren. Zo staat in
het kontrakt van onathankelijke deo-
Jer/distributor van NSA(NationaJ Sa-
fety Associates of America, doet voor-
al aan de verkoop van water- en
luchtfilters) in artikel drie: "NSA-Dis-

~.
gebruik de produkten, 2. leer te onder-
wijzen, 3. betrek mensen bij het pro-
dukt en 4. help je netwerk groeien."
Van dan afkrijg je bonussen en provi-
sies op wat er in jouw netwerk ver-
kocht en afgenomen wordt en wordt
je sukses gebouwd op het sukses van
anderen. Als we ons niet vergissén is
dat nu net wat artikel 84 van de wet
op handelspraktijken verbiedt.

Toch blijven de firma's sterk groei-
en. De juridische dienst van de Kamer
van Koophandel kijkt met lede ogen
toe, omdat de firma's hun statuten en
kontrakten zo hebben opgesteld d"t
er naar de letter van de wet niets te-
genin te brengen valt. Het is juist
daarom dat in de aanwervingsad-
vertenties en brochures de naam van
de firma nooit staat vermeld. Tot nog
toe hebben al heel wat verkopers (lees
ronselaars) last gehad met het ge-
recht, maar de firma gaat altijd vrij-
uit.

schreven te zijn door een zekere Fran-
cis Hitching voor MPG Publications.
In de inleiding van het boek stelt de
auteur dat hij door Geotf Iiberman,
distributeur van NSA,gevraagd werd
om een boek te schrijven overnetwork
marketing. Voor een uitgebreide be-
schrijving van een bedrijf koos Hit-
ching ook voor National Safety Asso-
dates of America. Hij stelt bovendien
dat de direkteur van het bedrijf in En-
geland volledig achter hem staat.

Boem
Hoofdstuk vier van het boek toont

aan dat de praktijk van network mar-
keting in strijd is met bovengenoemd
artikel 84 van de wet op handels-
praktijken. In dat hoofdstuk met als
titel 'Verkopen hoeft niet..: staat dat
er vier belangrijke dingen zijn "waar
je je moet aan houden - tenminste
als je een goede basis wil leggen voor
een goed lopend netwerk. Hiervoor
moet je het volgende doen: 1.koop en

Mond
Karel De Weerdt

Peter Van Rompaey
"Je verkoopt een bepaald produkt

in eerste instantie aan je familie,
vrienden en kennissen. Die mensen
zijn zo aangeslagen door de schitte-
rende kwaliteit van het produkt dat zij
ook gaan doorverkopen aan vrienden
en kennissen. Op alles wat zij verko-
pen, krijgen zij een kommissie, en jij
natuurlijk ook, hoewel je zelf op dat
moment al niets meer moet doen.
Daar houdt het niet bij op. De vrien-
den aan wie jouw vrienden het pro-
dukt hebben verkocht, gaan het weer
doorverkopen aan hun vrienden, en
zo verder. Uiteindelijk krijg je een net-
werk dat eksponentieel groeit." Ieder-
een lijkt er op het eerste gezicht goed
bij te varen. De fabrikant, omdat er
niet de kosten van tussenhandel en
reklame zijn, zoals die bij traditionele
marketing wel bestaan. De verkoper,
omdat hij dankzij het netwerk veel
meer geld kan verdienen dan met tra-
ditionele verkoop. En uiteindelijk ook
de klant, omdat hij de produkten
goedkoper kan kopen doordat de weg
van fabrikant naar konsument korter
is dan normaal. Geen kostenverlies
aan reklame, want enkel mond-aan-
mond reklame, geen kosten aan win-
kelruimtes of personeel. Verder geen
hoge investeringskosten, geen speci-
fieke opleiding en geen ervaring ver-
eist. Enzovoort. Vermits het koncept al
sinds 1940 toegepast wordt, is het dan
ook verwonderlijk dat ondertussen
niet elke firma overgestapt is op net-
work marketing. Zitten er dan toch
adders onder het gras?

Financiële onafhankelijkheid nu!

Vanje vrienden en
familieleden moetje het hebben

met network marketing. Vanaf dat
moment wordt het riskant, de vrien-
den blijven geen produkten afnemen.
Maar de verkoper heeft het meer dan
vroeger nodig dat ze dat wel doen, hij
heeft immers geen ander inkomen
meer.

Dat die ballon van 'fihandële onaf-
hankelijkheid' niet opgaat, wordt
duidelijk als we de kontrakten van
Amwaybekijken. BijAmwaylezen we
het volgende: "Ik ga akkoord met en
verbind mij tot naleving van het be-
paalde in de Handleiding voor de
Amway distributeur ... Ik aanvaard,
dat iedere niet-nakoming door mij
van enige bepaling in de Handleiding
voor de Amway distributeur aan Am-
way het recht geeft tot onmiddellijke
en éénzijdige beëindiging van mijn
Amway distributeurschap, zonder dat
zulke beëindiging in rechte gevorderd
moet worden." Amway beslist dus on-
afhankelijk ofmen het kontrakt opzegt
of niet.

Network marketing is bezig aan een bijzonder grote opmars. In
België kan je al aan verzekeringen, allerhande huishoudappa-
ratuur, dieetvoeding, kosmetiku en nog een aantal kleine artike-
len komen via network marketing. In Amerika en Japan worden er
ook al auto's en motorfietsen aan de man gebracht. Blijkbaar zien
veel mensen het wel zitten om zich rijk te maken ten koste van hun
vrienden.

mee. Zoworden vriendschapsbanden
vaak omwille van 'financiële onaf-
hankelijkheid' opgeblazen. Na een
tijd ben je niet meer welkom bij je fa-
milie of denken zebij elk woord wat je
zegt "wat wil hij nu weer verkopen?"

Die zogenaamde 'financiële onaf-
hankelijkheid' is nog zoiets waar
steeds mee uitgepakt wordt in de wer-
vingsfolders. "Misschien heb je ge-
droomd van financiële onathanke-
lijkheid, meer geld, investeringsmo-
gelijkheden, je eigen zaak bezitten,
prestige, uitdagingen en echte vrien-
den die samen met jou dezelfde Ie-
vensopvattinq delen. Demeeste men-
sen hebben een graad van financële
onathankelijkheid bereikt door zeer
lang te werken, vijf of zes dagen in de
week. Je wil echter misschien meer
dagen in je leven om te doen wat jewil
doen en om te gaan waar je wil gaan.
Nu beschik je over een hulpmiddel
dat je dit alles ter beschikking stelt...
Network Marketing ... het zakenkon-
cept dat gebruik maakt van de be-
langrijkste ekonomische trends in de
huidige zakenwereld."

In 'Boom Business ofthe 90's' (ziearti-
kel hierboven) gaat hoofdstuk drie
over de etiek van network marketing.
Hierin wijst de auteur op het verschil
met de illegale piramideverkoop of
kettingverkoop.

staat.
Het feit dat er enkele goede kanten

aan network marketing zijn, bewijst
nog niet dat het etisch is. De basis-
filosofie die achter de 'nieuwe marke-
ting' zit, is rijk worden. Al snel blijkt
dit niet voor iedereen weggelegd te
zijn. Laten we het even met een voor-
beeld duidelijk maken. Stel dat je een
negental mensen zoekt die jegeschikt
lijken om een netwerk uit te bouwen.
Als zij elk weer negen mensen vinden,
zit je al aan 90. Bij de volgende trap
kom je aan 810 en na vijflijnen heb je
65.610 mensen onder je. Als al die
mensen even ambitieus zijn als jij,
wordt Vlaanderen al snel te klein. Er
stappen zo nu en dan wel eens men-
sen uit het netwerk. Dus na zeven lij-
nen zal er misschien nog geen verza-
diging zijn. Maar aangezien er men-
sen zijn die nooit aan network marke-
ting zullen meedoen, kan het toch
niet veel langer duren. Het wordt dan
ook duidelijk dat slechts een kleine
minderheid met dit systeem rijk kan
worden.

Ook het feit dat de verkoop en het
zoeken van nieuwe verkopers vooral
bij familie en kennissen gebeurt,
brengt een aantal nadelen met zich

Willekeur
De distributeurs hebben trouwens

geen enkele vorm van sociale zeker-
heid. Ook bij NSA mag men het be-
grip 'financiële onathankelijkheid'
met een serieuze korrel zout nemen.
"In geval van inbreuk op om het even
welk van deze voorschriften, zal NSA
het recht hebben de erkenning van de
inbreukmakende Distributor in te
trekken, onder voorbehoud van het
recht op schadevergoeding en het ver-
krijgen van een rechterlijke beslissing
die elke verdere inbreuk verbiedt." In
die bewuste voorschriften staat dan
dat NSA-Distributorszowel op privee-
vlak als op professioneel gebied steeds
een op etisch, juridisch, moreel en fi-
nancieel vlak onkreukbare houding
moeten aannemen. Hetkomt er in fei-
te op neer dat NSAbijna naar wille-
keur kan beslissen om het kontrakt op
te zeggen. Over financiële onafhen-
kelijkheid gesproken.

Karel De Weerdt
PeterVan Rompaey

Riskant
Dit verkoopsysteem dat in het be-

gin van de jaren '70 grote opgang
maakte, diende om zo snel mogelijk
rijk te worden. Zoals we elders al stel-
den, worden de prijzen in dit systeem
steeds duurder naarmate ze verder in
de piramide of in de ketting zitten. Bij

Hoewel volgens het principe van network marketing is er daarentegen
network marketing de produkten wel een vaste verkoopprijs. Bovendien
goedkoper zijn door het schijnbaar kan iemand die later in het netwerk is
uitschakelen van de etappes tussen gestapt ook grote sommen verdienen.
fabrikant en konsument die de nor- Doordat je op wat in je eigen netwerk
male produkten moeten volgen, stel- verkocht wordt een hogere procent
len we vast dat bijna alle produkten krijgt dan de personen boven jou, kan
die via network marketing worden je in principe meer verdienen dan de
verkocht veel duurder zijn dan gelijk- persoon die jou introduceerde. Boven-
soortige produkten in de winkel. Dit is dien is network marketing toeganke-
logisch omdat er veel geld verloren lijk voor alle mensen boven de acht-
gaat aan kommissies binnen het net- tien jaar, van elke sociale of ekono-
werk. Elke tussenpersoon krijgt im- mische klasse. Het vraagt daarnaast
mers zijn percentage op de produkten weinig startinvesteringen. Men stelt
die door de verkopers onder hem ver- dan ook dat iedereen op gelijke voet
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Percentage

Recht
De meeste mensen beginnen met

network marketing als een bijver-
dienste. Velen hebben in de begin-
periode behoorlijk veel sukses omdat
ze nog maar voor de eerste keer bij
hun vrienden komen aanzetten met
het produkt dat zewillen verkopen. En
wie zegt er nu nee, als een goede ka-
meraad je iets aanbiedt. Onder in-
vloed van dat sukses zeggen ze dan
hun baan op en beginnen full-time



De Network-meetings (1): Amway

Ziekenhuizen en Lamborghini's
Demeeste networkfirma's houden wekelijks meetings, dit zijn een
soort informatieavonden voor mensen die voor het eerst kennis
maken met het verschijnsel network marketing, en voor gevor-
derden die willen leren hoe je het allemaal mooi kunt uitleggen.
De wekelijkse meetings zijn gratis en toegankelijk voor iedereen
die geïnteresseerd is. Wie zei er dat teater duur was?
Als je begint met network marketing
is het de bedoeling dat je in de eerste
plaats je vriendenkring afloopt en
daar een aantal mensen vindt die ook
geïnteresseerd zijn in het koncept. Als
je vriendenkring echter te klein of te
verstandig is, kun je nog altijd je toe-
vlucht nemen tot de straat. Maar dan
moetje natuurlijk wel nietzo gelukkig
zijn als William C om juist een Veto-
joemalist zo'n brochuurtje in handen
te stoppen.

Dasje
Eens een looser, altijd een looser

blijkbaar. William loopt rond in de
Diestsestraaten vraagt aan toevallige
passanten of ze geïnteresseerd zijn in
een bijverdienste met de mogelijkheid
binnen een paar jaar een groot inko-
men op te bouwen. Wie ja zegt, krijgt
een foldertje en een visitekaartje in z'n
handen geduwd. William heeft niet
veel tijd, "lees dat foldertje eens rustig
door, ik bel je maandag wel op." Het
foldertje schittert in vaagheid, gra-
fiekjes laten zien hoe je inkomen eks-
ponentieel kan groeien als je begint
metnetworkmarketing. Watnetwork
marketing eigenlijk is, en wat er pre-
des van de geïnteresseerden verwacht
wordt, staat er niet in. Maandag heeft
William weeral niet veel tijd, enige
uitleg over de firma of het produkt
kan er niet af. "Maar kom donderdag
eens naar de Karekiet in Wiekevorst,
daar gaat iemand die al lang in het
systeem zit uitleg geven aan een aan-
tal geïnteresseerden." In de Karekiet
wordt het een en ander inderdaad
duidelijk.
De firma heet Amway, wat ver-

dacht lijkt op Americon Way, en ver-
koopt in de eerste plaats huishoud-
produkten en kosmetika. "Het begint
allemaal met een droom" vertelt Carl
P, een jasje-dasje van de firma, aan
ons. "U droomt misschien van een
auto, of auto's, of misschien van een
huis, of huizen, of villa's, ofeen jacht.
Maar ook als u niet materialistisch
denkt, kunt u mooie dromen hebben.
Denk maar aan Rockefeller, die heeft
een ziekenhuis laten bouwen op de
Filippijnen waar mensen behandeld
zijn die hij zelf nog nooit had gezien."
We hadden het altijd al gedacht,
Rockefellerwas niet materialistisch!
Voordat je eraan toe bent je eigen

ziekenhuizen te gaan bouwen, heb je
wel nog een lange weg af te leggen,
maar een plezante. Zij die het dia-
mond bonus nivo hebben behaald, een
verdienste van 261.250 frank per
maand, kunnen dit jaar een weekje
mee naar Schotland. Carl: "U wordt
thuis met de limousine afgehaald en
naar Zaventem gebracht. Uvliegt eer-
ste klas naar Schotland, op de vlucht
wordt er enkel champagne en kaviaar
geserveerd. U verblijft in het kasteel
der kastelen. Op de slaapkamer staat
er voor uw vrouw een kosmetikaset ter
waarde van 80.000 frank. Uw vrouw
gebruikt misschien maar een beetje
oogschaduw alvorens te gaan ontbij-
ten? Welnu, als ze terugkomt van het
ontbijt staat er een nieuwe set kos-
metika ter waarde van 80.000 frank
klaar. Behalve u logeren in dat kas-
teel enkel de koningen, koninginnen
en presidenten." Het leven van de
Amway-distributors is blijkbaar
mooi.

Verhofstadt
Neem bijvoorbeeld de man die er in

België mee begonnen is, Luc Meire-
sonne uit Gent. Carl: "De Luc wordt
op een dag gevraagd om in een show-
room het nieuwste model van Lam-
borghini te komen voorstellen. Hij
zegt: "Ik wil dat alleen doen als ik er
een proefrit mee mag maken". "Ja
maar, dat kan niet", zegt de sekre-
taresse. "Vraag hem wat voor een
auto hij zelf heeft", fluistert de zaak-
voerder haar toe. "Ik heb er zeven,
waaronder een Mercedes 300, een
Ferrari ...", "Dan mag het wel, als hij
dat wil", zegt de zaakvoerder."

"Nu moet u zich voorstellen wat
daar op die bewuste dag gebeurt" ver-
volgt Carl. "Rond die Lamborghini
staat die ene daar met z'n tanden, euh
... Verhofstadt, en die andere met z'n
plakhaar, allee ... hij is nog minister
geweest, ... DeCroo. En nog een tiental
prominenten. En ineens komt daar de
Lucbinnen, en de zaakvoerder vraagt
iedereen om opzij te gaan ... want de
Luc gaat een proefrit maken met de
Lamborghini. En de rest moet maar
wachten tot hij terug is. Als de Luc te-
rug is, vraagt Verhofstadt of hij ook
eens een rit met de Lamborghini mag
maken. En hij mag niet. ZÓbelangrijk
is de Luc!"
Is het bij andere bedrijven zo dat je

de top slechts kunt bereiken door veel
ellebogenwerk en schenenschopperij,

Network marketing

bij network marketing ligt dat anders.
Jouw sukses is afhankelijk van het
sukses van de mensen die je hebt aan-
geworven, en de mensen boven je
hebben niet liever dan dat je suk-
sesvol bent, want zij varen daar wel
bij. Carl: "Jij moet helemaal niet ver-
kopen, zorg dat er anderen voor jou
verkopen. Bouw je sukses op het suk-
ses van anderen. Daardoor komt het,
dat wijhier allemaal vrienden zijn. En
dat merk jeop de seminars, daar loopt
geen enkele dikke nek rond, niet één."

Schuren
Naarmate de voordracht vordert,

begint het verdachter te worden. Carl
gaat ervan uit dat wij allemaal ons
leven moeten veranderen om sukses-
vol te worden. Carl:"Als ge aan de Luc
vraagt of ik veranderd ben, zal hij u
antwoorden: "De Carl? Die is zeven
keer binnenstebuiten gekeerd, ge-
schuurd en opgeschilderd". U moet
ook veranderen. Umoet leren positief
denken, u moet leren niet tevreden te
zijn met weinig, u moet hebberig wor-
den." De bedoeling is dat zij die erin
stappen wekelijks naar zo'n meeting
gaan, en uiteraard ook mee naar de
seminars. 'Training', noemen de he-
ren van Amway het. 'Brainwashing'
is waarschijnlijk een beter geschikte
term. Maar aan de andere kant,.als je
door een beetje brainwashing miljoe-
nen kunt vergaren, waarom zou je je
dan niet laten brainwashen? Nog an-
derhalf uur gaat Carl door over de
schoonheid van het rijkzijn. De zaal is
overtuigd, er is maar één God, en Hij
houdt van Amway.

Karel De Weerdt
(foto Karel De Weerdt)

sinds ruj Herbalife ge15nIlkt,kan dat?"
vraagt Margie, die 5 centimeter min-
der heup heeft. Joost heeft al voor he-
tere vuren gestaan "Wees gerust, er
lopen nog heel wat mensen rond op
de wereld die bloed in hun ontlasting
hebben, maar dat ligt echt niet aan
Herbalife. Er zijn vele oorzaken moge-
lijk." We zullen later dat bloed nog
terug zien.

Schep
Dr irGreetVansant van de afdeling

Voeding van de KU Leuven vreest dat
dit het zoveelste 'vermageringspro-
dukt' is in het bestaande uitgebreide
gamma. "Het produkt dient zeker on-
der deskundige begeleiding gebruikt
te worden, dat wil zeggen begeleid
door een arts of diëtiste. Bij onoor-
deelkundig gebruik kunnen er voe-
dingsdefidënties en eventueel andere
komplikaties optreden." Bij de eet-
wareninspektie in Brusseldoet men er
nog een schep bovenop. "Op dit mo-
ment heeft Herbalife wel al een ver-
gunning aangevraagd, maar die nog
niet gekregen. De verkoop ervan is
dus zonder meer illegaal. De aan-
vraag heeft bovendien een negatief
advies gekregen omdat ongekontro-
leerd qebnuk.kon leiden tot verklei-
ning van de hartspier en bloedingen
in het spijsverteringskanaal." Wie
had er weeral bloed in z'n ontlasting?
De heren van Herbalife verzekeren

de geïnteresseerden dat er ook dokters
in het netwerk zitten. "U denkt toch
niet dat een dokter door een slecht
produkt te verkopen z'n hele praktijk
op het spel zal zetten?". De namen
van die artsen willen ze echter niet
geven, en dat is eigenlijk logisch aan-
gezien het beroep van arts wettelijk
niet kombineerbaar is met dat van
handelaar. Eenvan de redenen waar-
om Herbalife via network marketing
werkt is ongetwijfeld omdat daardoor
de inspektiediensten er veel moeilij-
ker zicht op hebben.

Rskus

De Network-meetings (2): Herbalife

Halswervels en acne

Een netwerk van flessen

Eén van de vele produkten die via network marketing worden
verkocht, is Herbalife, van de gelijknamige firma. Herbalife is een
voedingsprogramma dat bestaat uit tabletten en maaltijdver-
vangende poeders, die inmagere melk offruitsap opgelost moeten
worden. Afhankelijk van hoe frekwent men deprodukten inneemt
kan men gewicht kwijtraken, stabiel blijven, of gewicht winnen.
En uiteraard bevordert het ook de algemene lichamelijke konditie
en het koncentmtievermogen. Aangezien een ruime meerderheid
van de mensen inonze maatschappij maar al te graag wat kilo's
zou kwijtraken en zichzelf niet vitaal genoeg vindt, is de markt
voor zo'n produkt dus enorm groot.

kunnen als je 25.000 frank per dag
verdient." De zaal wordt even stil, en
dan barst er een enorm applaus los.
Na de pauze legt Joost-25.000-

frank-per-dag ons uit hoe wij alle-
maal eigenlijk dat nobele doel kun-
nen bereiken. "Twee dagen nadat je
een pakket verkocht hebt, bel je je
klant op, en vraagt hem of hij er al
aan begonnen is. Als dat niet het ge-
val is, zeg hem dan dat hij er onmid-
dellijk aan begint en blijf aan de tele-
foon tot je de shaker hoort. Twee da-
gen later bel je hem terug op en vraag
je hem hoe hij zich voelt. De meeste
mensen voelen zich dan uiteraard al
prima, maar sommigen zullen mis-
schien last hebben van verstopping,
of hoofdpijn, of diarree. Als ze daar-
over klagen roep je onmiddellijk:
"Fantastisch, ... dat is het teken dat het
produkt je lichaam aan het reinigen
is, ga door en over een paar dagen zul
je je beter voelen dan ooit tevoren."

Klant
Tweeweken later bel je weer op en

dan zal je merken dat het produkt z'n
uitwerking niet gemist heeft, je klant
zal ongetwijfeld vol lof zijn over de re-
sultaten. Als dat nog niet het geval is,
vraag je hem om de kuur afte maken,
en als hij dan niet overtuigd is, krijgt
hij het geld terug. Maar je zult wel
merken dat dat maar gebeurt met een
op de honderd klanten. Je weet wel,
van die mensen die overal negatief
tegenover staan." Er gaat een hand
omhoog in het gezelschap. "Eenman
aan wie ik de kuur verkocht heb,
klaagt over bloed in zijn ontlasting

We willen wel aannemen dat ze
slechts zelden geld moeten terugge-
ven aan ontevreden klanten. Er is na-
melijk nog een reden om produkten
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via network marketing te verdelen. Bij
gewone produkten met geld-terug-
garantie is het percentage van onte-
vreden gebruikers dat zin heeft om de
nodige formulieren in te vullen en
naar de winkel te gaan om effektiefde
garantie op te eisen al heel klein. Als
het produkt dan ook nog verkocht is
door een goede vriend, is die drempel
nog veel hoger. De meeste ontevreden
mensen zullen dus zwijgen en het pro-
dukt niet langer gebruiken. Dit legt
uiteraard wel een hypoteek op de
vriendschap. De verkoper zal dat
waarschijnlijk niet eens opmerken.
Doordat hij op de meetings zo beïn-
vloed isdoor de testimonials over al de
rijkdom die hij ook kan vergaren, is
hij verblind. Tot er eens bij iemand
iets ernstigs misloopt. Alsdie een pro-
ces inspant tegen de persoondie hem
het produkt heeft geleverd, stort alles
in. Niet alleen krijgt deze laatste van
de rechter te horen dat hij medische
produkten heeft verkocht zonder ver-
gunning en zonder erkende medische
opleiding, bovendien krijgt hij ook
nog de fiskusop z'n dak. "Hoeveelwas
het meneer? 25.000 frank per dag?
Dan moet ik aannemen dat u de laat-
ste 2 jaar zoveel verdiend heeft. Alstu-
blieft, 9.240.000 frank achterstallige
belasting. Daarbovenop de boete
voor belastingfraude, en nu we het
erover hebben, mag ik uw handels-
register en BTW-nummer eens zien?"
Het zal de gedupeerde misschien een
troost zijn dat hij niet de eerste en ze-
ker niet de laatste is die een serieuze
finandële en morele kater overhoudt
aan network marketing.

Karel De Weerdt

Tekstverwerking
Laserprinting *Lay-out

Tekstinbreng

Boeken, tijdschriften, cursussen,
thesissen, ...

Gespecialiseerd in
wetenschappelijke materies
Professionele aan pak
Jarenlange ervaring

Een meeting van Herbalife-distribu-
teurs doet denken aan Lourdes. In een
zaal in het Congreshotel in Antwer-
pen ontmoeten we een tiental men-
sen die een voor een aan de aanwezi-
gen vertellen hoe Herbalife hun leven
heeft veranderd. Margie is 5 kilo kwijt
en 5 cm aan de heupen, Michel is 20
kilo kwijt in 2 maanden, Mark is van
zijn gigantisch acne-probleem verlost
na 3 maanden, Paula is in de eerste
maand 6 kilo en haar stijfheid en mi-
graine kwijt, enzovoort. Als klap op de
vuurpijl krijgen we nog Clement, die
na een auto-ongeval zijn halswervels
gebroken had. Dankzij Herbalife kon
hij na zes weken al uit de traktie, en
voelt hij zich beter dan ooit. Zijn dok-
ter staat voor een raadsel.

Diarree.
"Nochtans is de vergelijking met

Lourdes volgens de aanwezigen onte-
recht. "Herbalife geeft gewoon aan
het lichaam wat het nodig heeft, niets
meer en niets minder. Daardoor is het
het lichaam zelf dat de wonderen ver-
richt." Na de getuigenissen, sorry,
testimonials, over het produkt, komen
die over het verkoopsysteem aan de
beurt. Margie, de pompbediende, ver-
dient 40.000 frank per maand aan
Herbalife terwijl Clement, die van de
halswervels, het over 180.000 frank
heeft. Patrick, de student uit Leuven,
haalt 20.000 frank per maand. Wie
wil er na dit nu nog in een kafee gaan
tappen? De laatste is Joost, die enigs-
zins emotioneel wordt na het horen
van al die sukses-verhalen. "Maar"
zegt hij, half in tranen, "dat moet

Tikkantoor

Devano
016/490.890

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Lodewijk van Velthemstraat 31
3020 Herent (Veltem-Beisem)
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Alma: veertig jaar sociaal studenten restaurant
Uitdagingen voor de toekomst
A1mais veertig jaar, en zoals dit wel eens meer met dames uit die
leeftijdkategorie gebeurt, ontsnapt ook Alma niet aan haar
midlife-krisis. Wat ooit begon als een studentenresto in handen
van een aantal idealistische studenten, evolueerde eind jaren '70
tot een middelgroot bedrij fwaar samenwerking tussen direktie en
studenten niet meer zo evident is.Toch konstateren de studenten
dit jaar een trendbreuk. Voor het eerst sinds lang werden de
maaltijdprijzen niet globaal geïndekseerd - welwerd in de hoog-
ste prijskategorie een prijsverhoging doorgevoerd - en lijkt de
direktie ernstig rekening te willen houden met de prioriteiten van
de studenten.

Sinds een paar jaar konstateert men
een neergaande tendens in de ver-
koopcijfers van Alma. Paradoksaal
genoeg heeft deze krisis-situatie direk-
tie, studenten en andere medebeheer-
ders terug dichter bij elkaar gebracht.
De oorzaken van het gebroken ver-

trouwen van de studenten in Alma en
de krisis in het medebeheer is genoeg-
zaam bekend. Kort samengevat komt
de kritiek erop neer dat het studenten-
medebeheer vooral kosmetische be-
doelingen zou hebben: studenten
in de diverse beheerraden houden de
demokratische schijn hoog. Als argu-
mentatie voor deze kritiek wordt vaak
naar de gebrekkige informatie verwe-
zen waarmee de studenten het moe-
ten stellen. Door de sterk doorgedre-
ven professionalisering en de steeds
grootschaligere aanpak wordt het als-
maar moeilijker om studenten bij
Alma te betrekken.

Slonk
Op de Raad van Beheer heeft men

de laatste jaren dan ook meer aan-
dacht voor de bedrijfs-finanáële kan-
ten van Alma dan voor de studen-
tenvragen. Dit vertaalt zich in een
andere band tussen studenten en Al-
ma: waar de student in de vroege ja-
ren zelf Alma beheerde, is er nu een
producent-konsument relatie voor in
de plaats gekomen. Een algemene
vervreemding is hiervan het gevolg.
Vorig jaar lanceerden de studenten
als derde element van de verbroken
vertrouwensrelatie het begrip 'ekono-
kratisering': in plaats van een demo-
kratisering van de maatschappij kon-
stateert men steeds meer dat een evo-
lutie naar een door de ekonomie ge-
stuurde schijndemokratie. Waar eko-
nomische beginselen ervoor zouden
moeten zorgen dat een goed beleid
gevoerd wordt dat ook op langere ter-
mijn een verantwoord beheer garan-
deert, wordt nu vaak de ekonomische
doelstelling ekspliáet naar voor ge-
schoven. Nu reeds horen we stemmen
opgaan dat ook 'de sociale sektor
winst moet maken'.
Nu Alma de kaap van de veertig

jaar overschreden heeft, lijkt de mid-
life-krisis van Alma - paradoksaal
genoeg - ook een aantal belofte-
volle evoluties voor de toekomst in
petto te hebben. Voorzichtig kan men
toch al gewagen van een kentering in
de verhouding tussen direktie en stu-
denten. De eerste elementen hiervan
zijn reeds duidelijk zichtbaar. De bik-
kelharde strijd rond de begrotings-
diskussie tussen studenten en de an-
dere Raad van Beheer-frakties bleef
dit jaar uit voor het eerst konden stu-
denten, direktie en andere frakties el-
kaar vinden tijdens de begrotings-
diskussie. Een aantal 'nieuwe' tema's
(zoals bijvoorbeeld de milieuproble-
matiek) werden door de direktie goed
onthaald en konden op echte mede-
werking rekenen. Via het installeren
van een menukommissie krijgen de
studenten een duidelijker zicht op de
prijsbepaling in Alma.

Mosselen
Een nieuw samenwerkingsverband

tussen de verschillende frakties van
het medebeheer wordt dus mogelijk.
Het offensief dat de studenten enkele
jaren terug op de RvBinzetten om het
eng-ekonomische beleid van Alma
om te zetten in een beleid met een glo-
bale visie, begint dus zijn eerste vruch-
ten af te werpen. Zo 'ontdekte' dit
nieuwe beleid dat het stelselmatig
indekseren van de Alma-prijzen
- wat telkens als "het meest verant-
woorde ekonomisch beleid" geprezen
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werd - uiteindelijk minder verant-
woord is dan algemeen werd aange-
nomen.
Die indeksering lokte immers stee-

vast studentenakties uit in de maand
januari (de maand waarin deze prijs-
verhogingen gewoonlijk geïmple-
menteerd werden) waardoor er ook
elk jaar in die maand een stevige da-
ling van het aantal verkochte maal-
tijden vastgesteld kon worden. Ender-
gelijke akties zijn natuurlijk ook al
evenmin bevorderlijk om de houding
van de studenten ten opzichte van
Alma in positieve richting bij te stu-
ren. Tenslotte zorgde een dergelijk
'ekonornisme' er ook voor dat de inte-
resse van de studenten voor het mede-
beheer in Alma danig slonk.
Het is slechts wanneer die ekono-

mische realiteit een stuk globaler be-
keken wordt en men een stuk krea-
tiever durft te denken dat blijkt dat er
wel degelijk alternatieven zijn voor
een dergelijk eng-ekonomistisch be-
leid. En zo 'ontdekte' men dit jaar dat
men ook de rekening van Alma in
evenwicht kan houden door meer re-
kening te houden met de echte kost-
prijs (de fuIf cost)van de maaltijden.
In het verleden bleken immers de
goedkoopste maaltijden in Alma kwa
kostprijs tot de duurste te behoren en
de duurste schotels het goedkoopst uit
te vallen. Zo blijkt de boerenworst uit
de laagste maaltijdkategorie (77
frank) aan Alma meer te kosten dan
de mosselen of de pepersteak van de
duurste kategorie (137 frank).

Bloedbaden
Als oplossing zal men nu de maal-

tijden vrij laten schommelen tussen
de verschillende kategorieën, waar-
door Alma kan inspelen op seizoens-
of konjunktuurschommelingen.
Daarnaast zal men nu ook meer reke-
ning houden met de echte kostprijs.
Voorde studenten verandert erweinig
of niets: de prijskategorieën blijven

immers behouden. Zo wordt er in elk
restaurant een schotel van 75 frank
aangeboden die ook kwalitatief vol-
doende hoogstaand en gevarieerd is.
Het ziet er dan ook naar uit dat Alma
ter gelegenheid van zijn veertigste
verjaardag kan uitpakken met een
nieuw sociaal elan.
De veertigste verjaardag van Alma

is echter ook een uitgelezen moment
om de diskussie rond de aktualisering
van de sociale opdracht van Alma te
heropenen. Goedkope maaltijden
zijn dan wel noodzakelijk om van een
sociaal studentenrestaurant te spre-
ken, ze zijn verre van voldoende om
die sociale doelstelling helemaal in te
vullen. Wanneer Alma zijn prijzen
zou drukken door de prijs van zijn
grondstoffen te drukken zonder hier-
bij vanuit een globale visieeen aantal
sociale of ekologische afwegingen te
maken, is de kans groot dat men die
sociale problemen simpelweg ver-
schuift. Max Havelaar-koffie en We-
reldwinkelprodukten maken duide-
lijk dat wie niet bereid is om eerlijke
prijzen te betalen voor zijn grondstof-
fen, sociale 'bloedbaden' in de Derde
Wereld aanricht. Aangezien de festi-
viteiten voor veertig jaar Alma paral-
lellopen met de kampagne van Stu-
dent Aid zal ook Alma verplicht wor-
den om na te denken over zaken als
voedselveiligheid.

Strikt
Je hoeft echter niet eens de Derde-

Wereldproblematiek aan te grijpen
om zo'n globale visie te kunnen be-
pleiten. Wanneer men het heeft over
het falen van de demokratisering van
het onderwijs, valt het op dat voorna-
melijk migrantenjongeren onderver-
tegenwoordigd zijn aan onze unief.
Socio-kulturele drempels worden
hierbij vaak vernoemd als verklaring
voor die achterstand. Alma kan mee-
helpen aan het neerhalen van die
drempels door er tenminste voor te
zorgen ook het studentenrestaurant
van die studenten te worden. Kon-
kreet betekent dit dat Alma zal moe-
ten aangeven of al dan niet varkens-
vlees in de schotels verwerkt werd
(voor moslim-studenten), of er vlees
in verwerkt werd (voor bepaalde hin-
doe-studenten), enzovoort.
De omvang van de ekologische kri-

sis en de verhoogde bewustwording
van de studenten rondom de milieu-
problematiek zullen Alma verplich-
ten na te denken in hoeverre het ver-
antwoord blijft om industrieel vlees,
chemisch behandelde groenten ofeie-
ren van fabriekskippen te blijven ge-
bruiken. Alhoewel er - terecht -
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Horizontaal - 1 Jaarboekjes 2 Familielid - Vervoermiddel - Japans
bordspel 3 Raad - Verwarde, samenklevende massa, dot 4 Aziatische
rivier - Brutaliteit 5 Schoeisel - Jongensnaam 6 Moeder van Maria -
Latente vijandschappen tussen geslachten 7 Zware winterjas - Rubidium
8 Titel - Turkse titel 9 Lengtemaat - Dierlijk produkt - Zangstuk
10 Middel om de echtheid van iets vast te stellen.
Vertikaal - 1 Afrikaans land - Europeaan 2 Vrijheidsbeknotter -
Vlaams plàatsje 3 Scherp werktuig - Lichaamsopening 4 Bijwoord -
Grauwzwarte stof 5 Grieks eiland - Limonade 6 Gier - Wegens hun nut
gehouden dieren 7 Vroegere geliefde van Claus - Nuttigde 8 Ironie -
Oppervlaktemaat 9 Kluitenbreker - Veerkracht, geestkracht 10 Zand-
heuvel - Strook om op te schaatsen.

zeer veel vraagtekens bij de enquête
rond de menu's in Alma kunnen ge-
plaatst worden, bleek welmeer dan de
helft van de studenten gewonnen te
zijn voor biologische groenten, hor-
monenvrij vlees en andere soortgelij-
ke eko-produkten. Een student op zes
wil zelfs elke dag een strikt vegetari-
sche schotel op het menu zien staan.
Ook de studentenvertegenwoordigers
op de RvBvan Alma hebben de laat-
ste jaren geregeld benadrukt dat Al-
ma ook aandacht moet hebben voor
deze problematiek: een echte demo-
kratisering van de maatschappij kan
immers enkel gerealiseerd worden
mits voldoende aandacht voor de toe-
komstige generaties, voorevenwichti-
ger verhoudingen op mondiaal vlak
en voor een leefbare woon- en werk-
omgeving.

Bestel
Aangezien Alma nog steeds een

universitair restaurant is, impliceert
dat ook dat de universiteit een bepaal-
de verantwoordelijkheid draagt bij de
verdere uitbouw van de sociale stu-
dentenresto's. Deze ligt niet enkel op
het financiële gebied, de unief moet
ook inspanningen leveren om de wer-
king van Alma te bevorderen en aan
te moedigen. Als konkreet voorbeeld
hiervan kunnen we het opstellen van
de lessenroosters geven, waarbij men
in de toekomst meer zou moeten uit-
gaan van het vermijden van pieken
in de Alma. Noch Alma, noch de stu-

Alma
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den ten zijn immers gebaat met de
vervelende aanschuifrijen. Het opne-
men van publiciteit voor een nieuw
fastfoodrestaurant in Leuven in het
officieel blad van de KV Leuven, ter-
wijl dit bedrijf wereldwijd symbool
staat voor een sociaal en ekologisch
rampzalig beleid, was in dit opzicht
een blunder van formaat. Dat die ad-
vertentie verantwoord wordt als een
gevolg van een gezond ekonomisch
beleid, zegt opnieuw veel over de enge
Invullinq van de term 'ekonomisch
beleid'.
Een kritische reflektie over ons

maatschappelijk bestel en over de
manier waarop een sociaal beleid
kan gevoerd worden, blijft duidelijk
meer dan noodzakelijk: een ingesteld-
heid die studenten en studentenbewe-
ging af en toe doet afstand nemen
van datgene waarmee ze mee bezig
zijn.

Pieter Vandekerckhove
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Nieuwe voorstellen voor nieuwe problemen

Studieloon en basisinkomen
als oplossing voor
duale maatschappij
Op Sociale Raad wordt momenteel een diskussie gevoerd rond
studieloon en basisinkomen als antwoord op een aantal nieuwe
maatschappelijke uitdagingen. Vooral de teruglopende demo-
hatisering van het onderwijs en de stijgende werkloosheid vor-
men de aanleiding om de bestaande banen van de sociale zeker-
heid via deze alternatieven uit te breiden. De bestaande voorzie-
ningen schieten immers duidelijk tekort om deze grote maat-
schappelijke uitdagingen aan te pakken.

Momenteel zijn er naar schatting 1,1
miljoen baanlozen en het ziet er niet
naar uit dat er aan deze situatie op
korte termijn verandering zal komen.
Wel worden we overspoeld met aller-
lei tewerkstellingsinitiatieven, te-
werkstellingskonferenties en -sceno-
rio's. Die zullen ongetwijfeld voor wat
werk zorgen voor onderzoekers en
joemalisten, maar als antwoord op de
tewerkstellingskrisis lijken ze wel te-
kort te schieten.
Eigenaardig is dat heel wat stem-

men opgaan om als oplossing voor de
huidige tewerkstellingskrisis de werk-
lozen strenger aan te pakken en hen
sterker onder druk te zetten om een
job te zoeken. Langdurige werklozen
moeten worden geschorst, in ruil voor
een werkloosheidsuitkering moeten
gemeenschapsdiensten gepresteerd
worden, schoolverlaters verliezen bin-
nenkort hun recht op wachtuitkering,
zo heet het. De jacht op de werklozen
lijkt definitief geopend. Al wie niet
werkt is een 'profiteur' en een 'luierik'.
Nochtans is het duidelijk dat boven-
staande uitspraken weigeren reke-
ning te houden met het strukturele
karakter van de tewerkstellingskrisis.
Door allerlei vormen van automatise-
ring, miniaturisering en technische
integratie, met de daaraan gekoppel-
de produktiviteitsstijgingen, is de to-
tale hoeveelheid te presteren arbeids-
uren gevoelig gedaald. Elkjaar wordt
er meer werk gedaan met minder ar-
beid. Zo is sinds 1969ons Bruto Natio-
naal Produkt verdrievoudigd, terwijl
het totale aantal arbeidsuren daalde
metvijfprocent. Dit is ook duidelijk te
merken aan de djfers van de jeugd-
werkloosheid.
Het mag misschien verwonderlijk

lijken dat in deze krisisperiode een
aantal soctologen en ekonomen plei-
ten voor een basisinkomen, een uitke-

ring in cash (van vijftien- tot twintig-
duizend frank) die van rechtswege en
automatisch op geregelde tijdstippen
aan elk individu wordt gegeven, zon-
der voorwaarden inzake geslacht, ras,
leeftijd, arbeidsstatuut, gezinstoe-
stand of andere inkomens. Het basis-
inkomen verschilt duidelijk van alle
andere vormen van sociale bijstand
die we tot nu toe kenden. Het is geen
liefdadigheid, want het is geen wille-
keurige en vrijwillige gift. Aangezien
niet nagegaan wordt wat je middelen
zijn, verschilt het ook sterk van het
bestaansminimum. Het is evenmin
een sociale verzekering, aangezien je
geen bijdragen moet betalen, en het is
geen workfare, aangezien er geen
koppeling met arbeidsplicht gemaakt
wordt.

Verloning
Een van de fundamenten van een

basisinkomen is de loskoppeling van
arbeid en inkomen. Het inkomen zal
voor de meerderheid niet langer enkel
afhankelijk zijn van de loonarbeid die
verricht wordt. Het wordt immers
steeds duideljker dat een fraktie van
de huidige arbeidstijd - bijvoor-
beeld zo'n vijftien uur - volstaat om
goed te leven. In deze visie heeft het
geen enkele zin meer de maatschap-
pij verder te baseren op loonarbeid en
produktivisme, en moet er voorrong
verleend worden aan sodale en kultu-
rele relaties en waarden.
Met een basisinkomen krijgt het in-

dividu de kans om zijn tijd autonoom
te verdelen over loonarbeid en infor-
mele, autonome arbeid. Hij beslist
zelf hoeveel hij - met loonarbeid -
nog bovenop zijn basisinkomen
wenst te verdienen. Hij kan zich daar-
naast ook inschakelen in allerlei vor-
men van zinvolle, autonome of vrij-
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Het basisinkomen als indirekte
loonsubsidie zorgt er ook voor dat de
startkosten voor kleine ondernemin-
gen kleiner worden. Ook de alterna-
tieve bedrijvigheid en bedrijven ia
zelfbeheer worden gestimuleerd door
het basisinkomen.
Uit eksperimenten in de Verenigde

Staten begin jaren 70 is gebleken dat
de grote vpeesbij het invoeren van een
basisinkomen - niemand zal nog
willen werken - alvast ongegrond is.
In de praktijk bleek ermaar in beperk-
te mate sprake te zijn van een vermin-
dering van het arbeidsaanbod. Voor-
al vrouwen met kleine kinderen ble-
ken gebruik te maken van een basis-
inkomen om hun job te laten schie-
ten. Bij alle andere kategorieën van
werknemers en werkneemsters ging
het om een terugloop van enkele pro-
centen.
Een van de aanleidingen voor So-

(foto Karel De Weerdt)

of hogere studies als ietswat niet voor
hen weggelegd is. Loonarbeid wordt
door die mensen als een belangrijker
doel beschouwd dan ontwikkeling tot
kritische, geletterde burgers. Hun kin-
deren zullen dan ook minder geneigd
zijn om hogere studies aan te vatten.
Overigens is niet enkel de visie op stu-
die of loonarbeid belangrijk voor die
socio-kulturele drempels. Ook kon-
cepten als kultuur, waarden, enzo-
voort worden anders ingevuld door de
verschillende sociale lagen van de be-
volking.

Bezigheden
In een samenleving met basisinko-

men en studieloon wordt de indivi-
duele autonomie heel sterk bena-
drukt. Zo wordt de finandële afhan-
kelijkheid van de ouders een heel stuk
afgebouwd, waardoor ook de studie-
keuze vrijer wordt. Wat ouders dank-
baarheid of respekt noemen, wordt
door jongeren niet zelden aangevoeld
als een gedwongen konformiteit met
zaken waar ze niet echt achter kun-
nen staan. De autonomie die verkre-
gen wordt bij het invoeren van een
studieloon kan arbeiderskinderen sti-
muleren om de socio-kulturele drem-
pels te overschrijden. Die jongeren zit-
ten immers niet langer vastgeroest in
het beperkte socio-kulturele kader
van hun afkomst.
Studieloon en basisinkomen zor-

gen er bovendien ook voor dat de
hoge muren tussen loonarbeid, auto-
nome arbeid (vrijwilligerswerk) en
studeren neergehaald worden en deze
drie zaken voortaan gemakkelijker
bekeken zullen worden als drie gelijk-
waardige, zinvolle bezigheden.
In onze zeer snel veranderende sa-

menleving is het tenslotte eveneens
zeer belangrijk dat studeren niet lou-
ter beschouwd wordt als een bezig-
heid voor jongeren onder de vijfen-
twintig. Een kontinue bijscholing
-- op welke manier dan ook - zal
noodzakelijk blijken. Op tal van mi-
nisteries worden momenteel ingewik-
kelde procedures uitgedokterd om on-
der andere leerkrachten, hooggekwa-
lificeerde bedienden en medische be-
roepen toe te laten die bijscholing te
volgen. Met studieloon en basisin-
komen zouden alvast die problemen
voor een stuk van de baan zijn.

Pieter Vandekerckhove

Op woensdag 16 maart organiseert de
werkgroep Groene Ekonomie een debat
rond basisinkomen met JefMaes (ABW),
Wilmed De Vlieghere (Agalev) en Walter
Van Trier (Ufsia). Moderator is Geert
Vandenbroucke van het Instituut voor
Politieke Ekologie. Het debat gaat door in
de Kleine Aula in het Maria-Theresia-
kollege en is gratis.
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willige arbeid. Nu is het zo dat een
deel van de mensen wel meer vrij-
willigersarbeid zou willen doen maar
dit niet kan, omdat zemoeten zorgen
voor een inkomen. Anderen beschik-
ken dan weer wel over de tijd, maar
mogen niet omdat ze hun uitkering
zouden kunnen verliezen.
De voorstanders van het basisinko-

men zien een heleboel voordelen aan
deze uitkering. Meteen basisinkomen
krijgt iedereen een leefbaar inkomen,
waardoor de armoede een stuk effek-
tiever bestreden kan worden. Momen-
teel wordt die armoede bestreden via
het toekennen van bestaansminima.
Deze uitkeringen moeten door de be-
hoeftige aangevraagd worden en de
burokratie beslist vervolgens of ze uit-
gekeerd worden. Hierdoor zit kontrole
en inbreuk op de privacy ingebakken
in ons systeem van sociale zekerheid.
Kansarmoedespecialisten wijzen er al
geruime tijd op dat de aanvrager met
het oude systeem eveneens in een
armoedeval (unemployment trap)
kan terecht komen: als hij werk zou
vinden, dan moet dit netto meer op-
brengen dan het bestaansminimum
dat hij ontvangt, anders heeft hij er
geen voordeel bij. Bovendien kan hij
achteraf opnieuw zijn werk verliezen, Met het basisinkomen wordt dit geschiedenis.
waardoor hij dan opnieuw de uitke-
ring moet aanvragen, wat een tijdje dale Raad vorig jaar om het basis-
duurt, genoeg om in een schuldspi- inkomen aan te nemen was de kon-
raai terecht te komen. Voor een be- statering dat onze maatschappij poli-
hoeftige met een basisinkomen tiek-ekonomisch zo gestruktureerd is
loont elke arbeid: iedere betaalde job datze resulteert in een duale samenle-
is een netto-opbrengst. Zo'n behoefti- ving die de demokratisering kompleet
ge kan men ook moeilijk aanwrijven in de weg staat. Binnen die samenle-
dat hij op de kap van de werkenden ving krijgt alles wat niet past in de
leeft: iedereen krijgt immers een basis- groei-ekonomie en iedereen die niet
inkomen. in een systeem van loonarbeid zit het
Een basisinkomen heeft ook een etiket 'non-aktief. Onze leefwereld

niet te verwaarlozen effekt op de ar- wordt volgens die visie gekoloniseerd
beidsmarkt. Door een basisinkomen door het ekonomisch systeem waarbij
staan de Jaagstbetaalde werkzoeken- loonarbeid totnorm verheven wordt.
den een stuk steviger bij het zoeken Diezelfde tendens vind je terug in ons
naar een baan. Ze zijn immers niet onderwijs, dat de neiging vertoont om
meer verplicht om elk baantje, hoe zich steeds nadrukkelijker te richten
onaangenaam ook, te aanvaarden naar de eisen van de markt. Onder-
aangezien ze altijd kunnen terugval- wijs wordt gezien als een investering
len op hun basisinkomen. Dewerkge- in menselijk kapitaal, een investering
ver wordt op die manier verplicht die vooral moet renderen. De Leu-
monotoon werkweg te automatiseren vense Overkoepelende Kringorgani-
of er meer voor te betalen. Het basis- satie (Loko)reageerde vorig jaar reeds
inkomen heeft echter een omgekeer- heel scherp tegen een dergelijke visie,
de invloed op de verloning van aan- die ook terug te vinden was in het Eu-
genamer werk: aangezien iedereen ropees Memorandum voor het Hoger
sowieso reeds een basisinkomen Onderwijs. Een dergelijke ekonomis-
heeft, zullen bepaalde mensen ook tische redenering betekent immers
vlugger bereid zijn om een lager be- een enorme versmalling van de doel-
taald nevenjobje op te nemen. Het in- stellingen van ons onderwijs, dat toch
komen dat ze daarmee verwerven in de eerste plaats jongeren moet op-
komt immers supplementair boven voeden tot kritische, autonome en
het basisinkomen. wetende mensen.
Ook op het vlak van de arbeids- Om deze tendens tegen te gaan,

herverdeling en arbeidstijdverkorting pleitte Sociale Raad vorig jaar voor
mogen positieve effekten verwacht een studieloon dat in een algemeen
worden. Met een basisinkomen wordt basisinkomen moet ingevoerd wor-
het immers ook voor de laagstbetaal- den. Ditmoet een kreatiefleven toeIa-
den mogelijk om financieel mee te ten en moet kaderen in een menta-
doen aan arbeidsduurverkorting. In • liteitswijziging. De voordelen van het
dergelijke gevallen heeft een basis- studieloon ten opzichte van een stu-
inkomen overigens hetzelfde karakter diebeurs vertonen veel gelijkenis met
als de tweede cheque zoals die in be- die van het basisinkomen wanneer
paalde vakbondsmiddens verdedigd dit geplaatst wordt tegenover de klas-
wordt (waarover Veto al berichtte in sieke soctale zekerheid.
nummer 9 van deze jaargang). Een studieloon wordt immers ook

universeel uitgekeerd, alhoewel er
hier meestal wel modaliteiten voor-
zien worden rond het onvoorwaarde-
lijke karakter. Het is immers binnen
ons huidig onderwijsstelsel niet mo-
gelijk om iedere trisser te voorzien van
een studieloon dat de volledige kost-
prijs van zijn studies dekt. De demo-
kratisering van het onderwijs zou on-
getwijfeld zeer sterk gebaat zijn bij de
invoering van een studieloon. De fi-
nanciële drempels tot het hoger on-
derwijs, die nog steeds een belangrijke
hinderpaal vormen tot een verdere
demokratisering, worden door het in-
voeren van een studieloon volledig
weggewerkt.
Minder vanzelfsprekend is het feit

dat met een studieloon ook de socio-
kulturele drempels afgebouwd wor-
den. Die laatste drempels worden al-
gemeen omschreven als "een minde-
re interesse voor hogere studies als re-
sultaat van het socio-kultureel kader
waarin iemand opgroeit". Sommige
arbeidersgezinnen zien universitaire

Studieloon



Inde eerste 'Onze Alma Mater'
vanditjaarverschenenderesul-
taten van een enquête die peilt
naar de religieuze houding van
de Leuvense studenten. Het
blijkt alvast dat het aantal gelo-
vigen en kerkgangers nog ta-
melijk hoog ligt, terwijl de in-
houd die aan dat geloof gege-
ven wordt nogal vaag blijft.

Het onderzoek gebeurde op verzoek
van de Universitaire Parochie en werd
afgenomen bij studenten van ver-
schillende leeftijden en studierichtin-
gen in het begin van het akademie-
jaar '90-'91. Er werd een steekproef
van 1000 studenten beoogd om een
representatief beeld te krijgen van de
religieuze waardebeleving. Omdat
men verwachtte dat slechts de helft
van de studenten de moeite zou doen
om de 44 bladzijden lange enquête in
te vullen en terug te sturen, werden er
2000 studenten aangeschreven. Het
bleek echter dat ruim 70 procent van
de aangeschreven studenten reageer-
de, een cijfer dat de stoutste verwach-
tingen overtrof.

Vrouwen
Een eerste grote pijler van het on-

derzoek was de vraag naar de reli-
gieuze typologie van de studenten.
Het blijkt dat bijna drie vierde (72,5%)
van de ondervraagden zichzelf als ge-
lovig, islamitisch, katoliek ofkristelijk
beschouwt. De enquête spreekt zich-
zelf in zekere zin tegen omdat bij de
vraag naar het geloof in "een al dan
nietpersoonlijke God ofeen bovenna-
tuurlijke werkelijkheid" slechts 68,5%
positief antwoordt. De manier waar-
op de vragen geformuleerd zijn, zal
wel een belangrijke oorzaak zijn van
deze kleine inkonsekwenties. Iets

ÄU.eÇ.

Enquête over religieuze beleving bij Leuvense
studenten

Een op drie lust wekelijkse hostie
meer dan een vijfde van de studenten
noemt zichzelf agnost, ongelovig, ate-
ist of vrijzinnig.
Opvallend is dat vrouwelijke stu-

denten zich meer tot gelovige groepen
rekenen dan mannen (79,9% versus
65,7%). Dit is een tendens die zich
over het hele onderzoek voltrekt. De
onderzoekers opperen de mogelijk-
heid dat dit te maken heeft met de spe-
cifieke sociale laag waaruit de Leu-
vense studenten afkomstig zijn. Uit
andere, gelijkaardige onderioeken
bleek dat de verschillen tussen man-
nen en vrouwen op dit gebied heel
sterk aan het vervagen zijn. Dat dit
onderscheid hier wel nog duidelijk
aanwezig blijft, zou misschien te ma-
ken kunnen hebben met het feit dat
de soàale klassen waaruit de studen-
ten stammen tamelijk hoog zijn en
meestal nog tamelijk traditioneel.
Daardoor zouden de klassieke ver-
schillen er nog meer aanwezig zijn.
Een interessante en merkwaardige
denkrichting die wel nog om grondi-
ger onderzoek vraagt.

Een andere pijler van de enquête
was de vraag naar het huidige belang
van religie. Opvallend is dat meer
dan een derde van de.,~mdervraagden
godsdienst verbindt met begrippen
als vooroordelen en diskriminatie.
Meer dan 40 procent zegt weinig aan
te vangen met religie in het eigen le-
ven. Als zingevend systeem is gods-
dienst dus teruggedrongen tot de
meest persoonlijke levenssfeer. Heel
opmerkelijk is dat voor bijna 30.pro-
cent van de studenten godsdienst
meespeelt in de keuze voor een poli-
tieke partij.

Verder werd ook grondig ingegaan
op de rituele dimensie van de gods-
dienst. Heel opvallend is hetpercenta-
ge van 30,3% studenten die minstens
wekelijks naar de mis gaan. Als men
daar nog de mensen bijtelt die maan-
delijks aan de zondagspraktijk trouw
zijn, dan komt men tot het onwaar-
schijnlijk hoge aantal van 44,3% re-
gelmatig praktizerenden. Dit is heel
hoog in vergelijking met de praktijk
van de jongvolwassenen in Vlaande-
ren. Voor de Leuvense studenten zou
de misdienst in de eerste plaats een
gelegenheid zijn om tot zichzelfte ko-
men, maar ook het niet willen teleur-
stellen van de ouders en gewoonte
spelen een rol.
Bijde andere sakramenten doet en-

kel de biecht het heel slecht. Tweestu-
denten op drie kiezen voor een kerke-
lijk huwelijk en ongeveer driekwart
voor een religieuze dienst bij het over-
lijden. Eenzelfde aantal staat positief
tegenover het doopsel van eventuele
kinderen. Een derde van de studenten
gaat kaarsen branden in de kerk en

houdt vast aan het jaarlijkse askruis-
je. Ook is het zo dat één student op
drie regelmatig bidt. Dit gebeurt dan
hoofdzakelijk in de eigen intieme ver-
trouwde ruimte. Nogal evident lijkt
dat "in aanwezigheid van kotgeno-
ten, vrienden of vast lief heel weinig
wordt gebeden." Ofbidden gebeurt in
losse relaties, wordt niet vermeld.

Wusgegroetje
Interessant is ook de vraag naar het

belang van verschillende levenssfe-
ren. Het hoogst skoren de studies, de
partner, de vrienden, de familie en de
vrije tijd. Geloof en godsdienst staan
onderaan, maar doen het toch nog
beter dan politiek. Bijdeze laatste ligt
de mannelijke interesse nog altijd be-
duidend hoger dan de vrouwelijke.

Parochie
De meeste ondervraagden vinden

een aanpassing van de kerkelijke
struktuur noodzakelijk en staan posi-
tief tegenover de openstelling van het
priesterambt voor vrouwen en het
voorgaan van leken. Verder blijkt dat
een kleine 60 procent van de vaders
en zo'n 70 procent van de moeders
godsdienst en geloof heel belangrijk
vinden. Deze cijfers tonen duidelijk
aan dat het rekruteringsveld van de
KU Leuven grondig verschilt van de
doorsnee Vlaamse bevolking, waar
de cijfersbeduidend lager liggen.
Tenslotte werd ook de Universitaire

Parochie onder de loep genomen. On-
geveer een op tien kent UPniet, maar
slechts 6% neemt deel aan haar akti-
viteiten. Het hoge aantal misgangers
zijn dus voornamelijk studenten die
tijdens het weekend in de eigen paro-
chie de dienst bijwonen. Het standje
bij de inschrijvingen is het belangrijk-
ste kanaal om UPte leren kennen, ter-
wijl Veto en Campuskrant hier ook
een belangrijke rol in spelen.
Niet alleen de grote respons op de

enquête verwonderde de onderzoe-
kers, bepaalde percentages lijken ook
opmerkelijk hoog. Vraag is natuurlijk
in welke mate de resultaten beant-
woorden aan de werkelijke situatie.
Van de 2000 aangeschrevenen zullen
het vooral de studenten geweest zijn
.die zich in zekere zin aangesproken
voelen door religie die op het onder-
zoek zijn ingegaan.
De tamelijk positieve resultaten be-

letten de onderzoekers echter niet om
vragen te stellen naar de toekomst
toe. Uit het onderzoek bleek namelijk
dat de religieuze houding vooral inge-
lepeld wordt van thuis uit en ook dat
de kennis van de inhoudelijke ospek-
ten van de godsdienst heel felvermin-
derd is.Dit zou ertoe leiden dat de k,in-
deren van de ondervraagden minder
met religieuze kwesties in de opvoe-
ding gekonfronteerd zullen worden,
zodat de neergaande trend die er al is
tegenover de voorgaande generaties
zich verder zal doorzetten. Maar voor-
lopig lijkt de Kvan de KU Leuven nog
te overleven.

Henk Dheedene

Als je het nu nog niet weet, wij zoeken nog steeds

schrijvers, kartoenisten, DTP'ers en fotografen.

Het adres voor de afspraak isVeto, 's Meiersstraat 5.

Kennis van het Duits en ervaring zijn niet vereist.
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Zoekertjes
• jij zwarte J-shirt (The Pogues?), ik zwart-wit
gestreepte T-shlrt: op ma. 7 maart stonden we
'samen' van 4 tot 5 uur op de dansvloer van de
Albatros (fuif 1ste kan TEW). I think l'm een
heel klein beetje zot van jou. Mijn adres ligt op
de Veto-redaktie.
• Gratis abonnement op homo+lesb.-jong.
infoflash: HLj-koepel vzw, Wandeling straat 29,
8500 Kortrijk.
• Willen de personen die bij de ingang van
Galerie 'Wentelsteen', Busleidengang 6 0 (tel
239648) het Gastenboek hebben meegeno-
men, dit zo snel mogelijk op de plaats terug-
leggen? Het heeft voor ons grote waarde. Kir-
sten Wellens.
• Grietje, ik heb naar het vluchthuis gebeld en
incest is inderdaad verboden. 't Is maar datje
het zeker zou weten. I.
• Medusa:"1 don't forgive and I don't forget."
• Loesje, mag ik eens bijten? Rozemieke.
• Het verschil tussen Erik en Hägar? Hägar is
geestig. Het lieve, kleine zusje.
• Stalmeester jaap plant brievenroman en
zoekt schrijfpartner op leeftijd. Goedkeuring
volgt na kringstandpunten.
• Bobje, doe eens een duikboot na?! Blub!?
• Alle AZG'ers zijn reuze bedankt voor hun
medewerking dit jaar. Vandaar een etentje op
hun eigen kosten ... Paul.
• Ook de AZG'ers die mij tijdig buitensmeten
uit hun kot, zodat ik ook nog wat voor mijn
eksamens studeerde.
• Info over homo- en lesb.-jong.werkingen in
Vlaanderen: HLj-koepel vzw, Wandelingstraat
29, 8500 Kortrijk.
• Hexje, was de Vlamingenstraat lang, zo al-
leen in de donkere nacht? Loesje.
• Shrink, Politika, Fak of Los Buenos? Als we er
volgende keerweer niet uitraken gaan we toch
gewoon naar de Dulci zeker!

Vorig nummer
2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Op ma. 7 maart heb ik mijn kodeks (grote
emotionele waarde) verloren in het HOR.Wil de
vinder deze terugbezorgen aan Greet, Park-
straat 15 of aan het HOR?
• Homo,lesbo, bi? Elke donderdagavond vanaf
21.00 u.: babbelkafee van de Roze Drempel.
Ierse Predikherenstraat 25. Kom eens langs!
• Zoon, wij kaarten om te leren leven.
• Tijl, de volgende fietsaktie doe je toch ook
mee hé.
• Wat hebben wij dat zij niet hebben? Een Pé
Vyncke.
• PéVyncke, waar Leuven trots op is!
• Los Buenos zoekt nog steeds (m/v) kunst-
rnakers om hun schepsels te eksposeren in de
ontmoetingsruimte. Parkstraat 14, of bel
29.30.79/20.58.02. Vragen naar Bernard.
• Gevonden aan St.-Ceertruikerk: sleutels van
Sophie Van Merris. Ze liggen, gewapend met
een Zwitsers zakmes, te wachten op hun baas-
je op de Veto-redaktie.
• Stalmeester jaap vindt dat ook met betrek-
king tot het T-shirt van Pé zich kringstand-
punten opdringen.
• Om nog maar te zwijgen van die sjaal. De drie
Guys. '
• Dringend gevraagd: slangenverdelger voor
de boomgaard. God.
• Aan Godot: ttekceb S.un si saila ewuein njim.
(For your eyes only) G. Mortier.
• S. Beckett vraagt aan Godot of zijn 3 vrien-
den niet mogen meedoen: G., G. en G. (achter-
namen weggelaten wegens nationale veilig-
heidsredenen).
• Homo, lesbo, bi? Elke donderdagavond vanaf
21.00 u.: babbelkafee in de Standonckstraat.
• Elke avond doodmoe en nog geld problemen.
Het debat woensdag (zie agenda) omtrent
basisinkomen biedt w~arschijnlijk oplossin-
gen. En speciaal voor u doen we het gratis.
• Wat zullen onze kinderen ervan zeggen dat
we onze aarde zo hebben laten verloederen?
En dat terwijl er zoiets als de Milieuraad be-
stond waarop je zelfs meer dan welkom was.
Grijp daarom nu uw kans, tweewekelijkse bij-
eenkomst op maandagavond: zie agenda.
• Wat zullen onze kinderen ervan zeggen als
ze te weten komen dat wij volledig uit breiwol
waren opgetrokken, toen bij Milieuraad.
• Ho, kleine kerkhoofjes.
• Toch handig hé, Els, zo'n Veto-infiltreur om
in de zoekertjes losjes te vermelden dat er
donderdag Germaniatoneel is, en dat het sim-
pelweg goed zal zijn.
• Vanaf deze week is die medewerker ge-
schrapt. Bovendien, wat is goed? Wellicht
wordt het infiltreurig. De infiltrant. •
• Kathleen, het enige verschil met je schaduw
is dat ik ook 's nachts bij je ben (figuurlijk na-
tuurlijk). Een anonieme aanbidder.
• Gezocht: namaak kerstboom. (Dringend) af
te leveren. Willemstraat 6 of tel. weekend:
016/48.84.90.
• Cece Choco, wij kunnen tenminste cantus-
sen op een trein.
• Oude 25-plusser zoekt jonge preses als
geleidehond.

JO MEUWISSEN .~
---------..,......,....-"

bvba ~

Alle verhuur video-, klank-
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immers een handje van weg. De enige echte
Bart Pannemans, eerste kan geologie.
• En toch Walter is het een zalig liedje!
• Mieke, misschien zit er wel een vakantiejob
in als snoepjesverkoopster. T.
• Hansje, we hebben je gemist (vooral donder-
dagnacht, natuurlijk!). Taultje.
• Geachte Klioten, staat er nog iets recht in
Berlijn, of zal ik mijn vakantie maar ergens an-
ders doorbrengen?
• Persoonlijk vond ik de operatie minder ge-
slaagd. Marilyn Monroe alias R.B.
• Als jullie er echt niets op tegen hebben, zou
ik eens graag miserie spelen. (kwestie van niet
altijd hetzelfde te doen).
• Inge en Sofie betrapt in Politika kafee! jo wil-
de tussenkomen, maar slaagde niet en ging er
dan maar metjeroen vandoor.
• Sofie, mag ik mij spiegelen in uw oogjes want
ze blinken zo mooi.
• Sarah G. ligt steeds om 23u in haar bed! 't
Was donderdag nochtans goed in Politika!
• Wie wil enkele jongeren graffiti-technieken
aanleren? Gunter Hendrickx, Minderbroeder-
straat IS, Kamer 01.77
• Eenzame getalenteerde en niet onknappe
zanger zoekt 1 bassist, 1 gitarist, 1 drummer < {, ~
en 1 toetsenist met diezelfde kwaliteiten als ~ rzzt; -_ .• u - ......

hem om samen een popgroep op te richten (na
de eksamens). Kom eens langs tijdens de week
tussen 18u en 19u in P. Coutereelstr. 68. Bel
onderste bel.
• jeroen schat, ik kom terug. Sofie heeft mij
bedrogen met Inge. Ben je er vanavond? Uw
jootje (forever). Wanneer dansen we nog eens
een lambada-slow heel close?
• De drie Guys kriiqen het laatste woord.

KAFEETEORIEEN/.~4l\i?'~
'TEKST.BO. TIK'

TIKWERK - TEKSTVERWERKING

m.i.v. VERTALING .1

Telefoon 016-26 06 58 ~
Fax-Modem 016-25 17 60 i

HMM ... ~5TRESSI DAns IETS PAT
IK NIET 8E6-R.~P._.11< zou OOI<
WEL E"EN5 STp..ESS WILLEN VOELEN-.

• Wat is het nu, Breuk: ijspegels, olifantjes,
preses sen, een banaan of gewoon niks?
• je weet toch wat je allemaal met een hond
kan doen.
• Stalmeester jaap deelt mee: ook een wulps
veulen opent perspektieven.
• Breuk, wie gaje dit jaar preses maken?
• In het land der blinden is de dove koning ofis
het omgekeerd?
• Befpoedel.
• Bedenking op vrijdagavond: al draagt de aap
een ring, het is en blijft een lelijk ding. Demos-
thena.
• Kan onze weledel geboren, godengelijke
preses zijn onderdanen misschien eens trak-
teren als wij ons in de Fak door zijn epifanie
verblijden? We zouden het ons tot de laatste
onzer dagen herinneren.
• Amaryllis, ik wacht woensdag 16 maart om
20 u. op je aan de ingang van de Universum (als
dit niet mogelijk is, schrijf zelf een voorstel).
Alain.
• Maankind, ik wil ook jouw vriendje zijn.
• jong en homo + buitengezet thuis omwille
van geaardheid of thuis onmogelijk gewor-
den? HLjK vzw heeft netwerk van personen die
voor lange termijn opvang kunnen voorzien
(geen seks. bedoel.). HLjK vzw, Wandelingstr.
29,8500 Kortrijk.
• International Pen Friends. Our club has
300,000 members in 21 0 countries and we can
provide a penfriend service in English, French,
German, Spanish and Portugese. We have our
own Stamp Exchange Division. Information:
IPF, Hertogenlaan 37, 3210 linden. InchJ4_e1
Stamp (16 BEFJ.
• Aarde aan Mars. Wie niet waagt, niet wint. je
weet me zitten, dus maak je bekend.
• Zou Pieter de Boskabouter geen waardig ver-
vanger van een Kaaslander zijn? In Veto doet
hij het immers niet slecht.
• Recht van antwoord aan Ingrid M.: laatje niet
afschrikken door die geologische zever, maar
geef Bart eens een flinke beurt, met mijn
komplimenten. Die van mij heeft dat immers
nooit gedaan.
• Recht van antwoord aan alle geoloogjes die
nu een proef zouden moeten doen: het lag
nooit in mijn bedoeling preses te worden, dus
hoop maar niet te veel op die kompensaties,
noch op een bezoekje van Sigrid (stuur die
eerst maar op mij af, dan zal ik nog zien). Wat
het opvrijen van de nieuwelingen betreft: dat
laat ik over aan vice De Gryse. Die heeft daar

CANON Kleurkopie 50 Fr_ en mInder_
van 9 u_tot 22 u_doorlopend_

zat_ 10 u_tot 17 u_

'AGENDA &. VAL:.VAS
T6.T
MAANDAG
20.00 u FILM 'Ford Apache' (1948) van Iohn Ford, traditionele western met
Iohn Wayne, in Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u KONCERT Rob De Nijs, in Stadsschouwburg.
20.1 5 u KONCERT De Beethoven Akademie olv Iustus Frantz speelt werk van
Mozart, in Aula Pieter De Somer, toeg. 250 tot 550 (03/216.41.20), org. de
Singel.

20.30 u TEATER Rieks Swarte brengt 'Hedenavond de schoonste geschiede-
nissen van de poesjenellen', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org.
Stuc.

DINSDAG
14.00-18.00 u VROUWENMIDDAG Ontmoeting, uitwisseling tussen vrouwen
van verschillende kulturen, deze week: Afrikaans koken, in Panache C, Pater
Damiaanplein 10, org. Tint.

20.00 u DANS Ballet van Vlaanderen danst jesus Christ Superstar, in Stads-
schouwburg.

20.00 u INFD-AVOND Informatie over brigades (inleefreizen) naar Guatemala
en EI Salvador, in Stuc, org. Stichting De Nieuwe Wereld.

20.00 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150.

20.00 u LEZING over hedendaagse poëzie: E.Van Itterbeek en M. Harrel over
de eind 1990 overleden dichter jan Mensaert, in P.Coutereelstraat 76, toeg.
ISO, org. Europees Poëziecentrum De Zevenslapers.

20.15 u KONCERT Universitair Symfonisch orkest olv Piet Swerts met werk
van oa Gershwin en Dvorak, in Aula Pieter De Somer.

20.30 u INFO-AVOND De Afrikaanse synode, door Walter Aelvoet, in Huize
Karibu, toeg. gratis.

20.30 u TEATER Rieks Swarte brengt 'Hedenavond de schoonste geschiede·
nissen van de poesjenellen', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org.
Stuc.

22.00 u FUIF Amnesty International fuif, met dj's van radio Scorpio, in Zaal
Cuythoek, org. Amnesty.

Brepoels, Frank Slegers en Eric Grijp, in Maria-Theresiacollege, zaal 00.74,
org. SjW.

20.30 u KONCERT Paasoratorium van Bach door Collegium vocale olv Ph.
Herreweghe, in Aula Pieter De Somer.

22.30 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150.

DOOR. KAREN' DE POOTER.
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

22.30 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150.

VRUDAG .
20.00 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150.

20.00 u LEZING 'De Islam, een nieuwe bedreiging?' door Lucas Catherine,
schrijver van 'Vuile Arabieren, bedliteratuur voor Vlaams Blokkers', in Zaal
ABW, Maria Theresiastr. 119, org. ABW.

22.00 u KABARET "t is even wennen hier beneden', met Lukas en Hendrik, in
een regie van Anke Brouwer, in Los Buenos, toeg. 50.

22.30 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Pianorecital met Katia Veekmans, werken van Bach,
Beethoven, Liszt, Prokofiev, in cc Oratortenhof Mechelsestraat 111, toeg.
150.

15.00 u WANDELING Geleid bezoek aan de voormalige Dominikanenkerk
OLV-ter-Predikheren, in Ingang kerk, OLV-straat, org. Leuvense Gidsen·
bond.

MAANDAG
20.00 u FILM 'johnny Guitar' (1953) van Nicholas Ray, met de klassieke een-
zame cowboy die het opneemt tegen een bende bandieten, in Stuc, toeg.
100/150.

20.30 u TEATER Marc Van Overmeir speelt 'Wie spreekt mijn gedachte .. 'van
jan Fabre, in Vlamingenstraat 83, toeg. 300/400, org. Stuc.

EKONOMIKA
i!J 14/03 om 21.00 u; Laatste voorsteUin9van film 'Triple A', in Aud Gaston
Evskens In liandelskot, !!lIJ /03 om 12 u: laatste kans om kandidaturen Ente
dienen voor presesverlèfezingen. [! l7/1J3 om 18.00 u; Bestuursvergadering,
in Bar van het Handels.i.ot.

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR literatuurmiddag met Geert Van Istendael, schrijver
van oa 'Arm Brussel' en 'Het Belgisch Labyrint', in Fakulteit Letteren, achtste
verd., toeg. gratis, org. Kultuurkommissie.

20.00 u DANS Ballet van Vlaanderen danst Iesus Christ Superstar, in Stads-
schouwburg.

20.00 u DEBAT over het basisinkomen met Wilfried De Vlieghere (Agalev),jef
Maes (ABVV) en Walter Van Trier (UfSia), in Kleine Aula, Maria-Theresia-
college, org. Werkgroep Groene Ekonomie van Milieuraad en Agalev-studen-
ten.

20.00 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150. .

20.00 u FILM Waarheid maakt vrij: neo-nazi's in Europa, toeg. gratis, org. X.
20.15 u KONCERT Universitair Symfonisch orkest olv Piet Swerts met werk
van oa Gershwin en Dvorak, in Aula Pieter De Somer.

20.30 u TEATER Rieks Swarte brengt 'Hedenavond de schoonste geschiede-
nissen van de poesjenellen', in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org.
Stuc.

20.45 u KONFERENTIE 'Europa en ekstreem-rechts' metjes van de Velpen en
Lode Van Outrive, toeg. gratis, org. X.

22.30 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Tetsuo 2' (1991), metal-horror van Tsukamoto Shinya, in Stuc,
toeg. 100/150.

20.15 u LEZING james R. Watson: 'Frames of freedom: Exposures of bound
trancendence', in HIW, Kardinaal Mercierplein 2.

20.30 u DEBAT 'Naar een rood-groen alternatief?', met Magda Aelvoet, jaak

16.00 u: Lezing door J. Weisgerber over 'Hugo Claus in het perspektief van de
wereldliteratuur, in Promotiezaal, Naamsestraat 22. I!l 19/03 om 9.30 u: We-
tenschappelijk. Koflok.wium met huldi9ing van prof Servotte.

KATECHEllKA
~OOS.. 1!l14/03 om 20.00 u: Eigen-loFstinkt-sOOw, door eerste kan, in lokaal 00.74.

I
~..· !!llS/03 om 20.00 u: Spiritua!iteitsavond, in H. Geestcollege. I!I 16/03 om
Ii!l t6/0;3 om 21,00 u: VrH podium, in FaIII.&W. i!l17/03 om 21.00 u: Eros 20.00 IJ: film 'Countty',overvoedselproblemen ([sm politika), in MSI 00.2.8.
avond, In PF.aatlcamerFak t&W.

GERMANIA
(!ij lOC jaar Germaanse:
!!I 14/03 om 16.00 u: Openil1g tentoonstellmg 100 jaar Cermaans.e en voor-
stellingvan het projekt li:teraire.Mn, aansfultend receptie, in Expozaalvan het
Er~mushuis. 8 t4/03 om 20_00 u: Deblt '4otlsting genoeg maar geen trek.
Welke norm yoorhet NedeflandsT, in Parthenonzaal van het MSI, ink.. gratis.
!!I 15/03 om 20.00 u: GermanIsten schrijvu$avond, in Grote Aula, Maria
,Theresiäcollege, jnk. 15.0/500.I!lVJIl-3 om l2.00 u; 'Ulce 50ft~t musk to
lttendi~ ears', aperfti~on«!r:t. lil Patthenonual van bet MSl. Ink. gratis.
Ti 17{03 om 2{).OOu: Cermantawneek 'Oe brmvan Godelieve aan StanÎ·
~lavskl', In.MI""epóOrt, Ink.1:5Q. ~ 18/03 om 10.!O IJ, T<lekMning efe-
d.oktor,aat i$ltWeI5gerber,.ilJ.:~lilllQt!~, Né!lI11lse*aat 2'2.1!118/03: om

Ij 16{03: Zaalvoetbal tegen Politie Leuven. !!I 21/03 om 20..3{) u; Gastspreker
Marc Van Doussefare over gemeentepoljtie, in Zaal Notre-dame.

LBK
l! 14/03 om 19.00 u; landbouw doet ook mee aan de betoging tegen
studentonvriendelijke stad leuven.

VfK
!!I 16/03 om 20.00 u: Debat: Kan de ingenieur de krisis oplossen?, ÎlI Aud De
Molen.1!I 17/03; TD, in Eagtes.

MECENAS WINA
Ii21/03 om 11.00 u: SchBiltsen in Haasrode, Ban MSt 1i 22/03 om 19.0'6 u: .
loIaffiaspel, boven. fak L&W ttw~edè verd). I!!I 2.3/03 om 12.00 u; Picknlck, . I!16/03 om 20'.00 u~LezÎng over kwarttumvers<hijnselen DPflro.te schaal('l$m
Ladellzepltln. I!l 23/03 Dm 20:.00 U~Poezie-aVOlld, boven fak L&W (tweede ..natuurkundige kring).. in ~OOL .

verd). S 24/03 om 22.00 u: Fuif (samen met Historia), in Albatros, inlc S0/70.

MEDIKA
1!1 20/03: Programma preseskampaçne, I!I 20/03 om 22.00 u; Openlngs-
receptie, in Ooc's oar.1!I21j03 om 14.30 u: Film + Mattheuspas.sie, in Doc's
bar. I!I 21/03 om 20.00 u: Debat over de medische opleiding, met receptie, in
Gasthuisberg, Aula GA3.

POlITIKA
I!I 15/03 om 20.00 u: Kringvergaoering, In boven 't kafee. f!1 16/03 om
20.00 u: Film "Country' van Richard Pearce merlesska lange en Tom Shepard
in MSI 00,28_ !!I 17/03 om 21.00 u: Mag-het·ook-eens-alternatief-zijn-fuif, in
Udo. 820/0'3 om 22,00 u: Plan Sjarel, in Politi.ka kafee.
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Professor Herman Servette verlaat na
drieëndertig jaar de afdeling Engelse li-
teratuur. Volgende zaterdag wordt hem
op een akademische zitting het hulde-
boek IAclcnowledged Legislators' over-
handigd, met opstellen over de Engelse
letterkunde. Met Servette gaat echter
meer dan een deel van de Engelse litera-
tuur inLeuven op pensioen. Hijwas ook
één van de oprichters van deUniversitai-
re Parochie en vooral tien jaar vice-rek-
tor en voorzitter van de Raad voor Stu-
dentenvoorzieningen, in een periode
waarin de studenteneisen van 1968 en
omstreken struktureel vorm hebben ge-
kregen. In een eerste gesprek gaan we in
op het universitair beleid. Volgende
week volgen literatuur en religie.

"Vanuit mijn funktie als geestelijke ben ik be-
trokken geweest bij gesprekken over de ver-
vlaamsing van de Leuvense universiteit. Op
basis daarvan heeft rektor De Somer me toen
gevraagd vice-rektor te worden, waar ik aan-
vankelijk behoorlijk weinig zin in had. Ikveron-
derstelde dat een vice-rektor een vooral discipli-
naire funktie had, dat die de rol van de ouders
moest overnemen en tuchtprefekt spelen. Gro-
tendeels was dat in het verleden trouwens ook
het geval geweest. Mijn vader vertelt steeds dat
toen hij in de jaren twintig student was, de eerste
vrouwelijke student naar de KULkwam. Die
werd de eerste weken telkens door een massa
studenten aan het station afgehaald. De toen-
malige vice-rektor verbood haar vervolgens zich
te laten afhalen door die jongens, iets waar zij
zelf natuurlijk niets aan kon doen.»
«Erwerd me door De Somer echter een taken-

pakket aangëboden dat me sterk interesseerde:
het verzorgen van het materiële welzijn van de
studentengemeenschap, gaande van de Alma's
via kultuur tot het monitoraat. Ende betrokken-
heid bij de hoogste beleidsregionen van een
universiteit is natuurlijk ook een aantrekkelijke
faktor.»

Veto: U heeft uw bewondering voorPieter De Somer
nooit onder stoelen of banken gestoken.
Servotte: «Dieman was zeer intelligent en zeer
direkt. De Somer ging diskussies met studenten
niet uit de weg maar ging integendeel recht op
ze af als erweer een betoging plaats had. Indien
nodig schold hij ze de huid vol, maar zonder
rankune. Eks-studentenleider Paul Goossens
schrijft in zijn boek 'Leuven'68 ofhet geloofin de
hemel' dat De Somer een gesprekspartner was
die steeds een stap vooruit was op hun taktiek.
Dat typeert hem inderdaad sterk.»
«Het is vanzelfsprekend steeds moeilijk af te

lijnen in welke mate een persoonlijke inbreng,
zoals die van De Somer, belangrijk is geweest in
een maatschappelijke evolutie. Er was binnen
de universitaire wereld vraag naar een Vlaamse
en tegelijk internationale universiteit met meer
inspraak voor professoren en studenten. Als een
dergelijke stroming gekombineerd wordt met
een leidinggevend iemand die die noden door-
ziet, gebeurt er veel. DeSomer begon rond Pasen
te praten over zijn speech die het volgende
akademiejaar zou openen. "Wat zou je ervan
vinden als ik eens over nukleaire ontwapening
zou spreken?" Aan zijn naaste medewerkers
vroeg hij dan hun mening, en die werd erin ver-
werkt.»
Veto: In 1985 was het meest opmerkelijke van het
pausbezoek de toespraak van DeSomer, die de paus
duidelijk maakte dat de universiteit geen richtlijnen
van Rome nodig had wat betreft het wetenschappe-
lijk onderzoek. Een nogal Servotte-achtige speech.
Servotte: «Indie beroemde toespraak zijn er een
aantal passages, ik vertel u niet welke, die
effektief teruggaan op een suggestie van mij.
Zoiets kenmerkt de openheid van de rektor bij
beleidsvorming.»

Rede
Veto: Met soms ongetwijfeld de nodige konflikten
tot gevolg.
Servotte: «Nee. De Somer streefde naar een vrij
universitair instituut, ook tegenover de Kerk.
Maar voor konflikten was hij veel te diploma-
tisch en te handig. Dat wil niet zeggen dat De
Somer zijn mening niet durfde te uiten. Minister
De Croo heeft hij ooit begroet als "Jozef lI, de
keizer-koster". En dan vroeg ik mij af hoe het
toch mogelijk was dat niemand hem dat kwa-
lijk nam."
Veto: De laatste jaren komen spanningen tussen
studenten en de akademische overheid regelmatig
naar boven. Een goede verstandhouding is ver te

Veto sprak met Herman Servotte (deel 1)

IJe moet blijven klappen"

Een man met grootvaderallures

zoeken. Wordt de erfenis van De Somer tegenwoor-
dig niet stelselmatig afgebroken?
Servotte: «Dat zou ik niet durven zeggen. Van
heel dichtbij maak ik het niet meer mee. De be-
trokkenheid van de studenten is trouwens ook
iets teruggelopen. De studenten-medebeheer-
den: waren in het begin van de jaren zeventig

«Ik denk dat als je het
gesprek weigert, je enkel
storm kunt oogsten.» __

bitsige tegenstanders van de akademische over-
heid. Die relatie is geleidelijk aan vriendelijker
geworden. Konflikten verdwenen daarmee. Dat
kwam dan niet doordat mijn houding veran-
derd was maar lag wel aan de meer open ma-
nier waarop studenten bij de universiteit betrok-
ken werden.»
Veto: Een duidelijk verschil met toen is de openheid
die erwas tegenover studenten, daarwaarnu goede
studentenbedoelingen op een blinde muur doodlo-
pen.
Servotte: «Ikdenk dat als je het gesprek weigert,
je enkel storm kunt oogsten. Ik heb ondervon-
den dat uiteindelijk, maar ik zeg dan ook uitein-
delijk, studenten voor rede vatbaar zijn. Het zijn
allemaal intelligente jongens en meisjes, an-
ders zouden ze hier niet zitten. Als iemand iets
afschiet, is er toch wel iemand anders voor rede
vatbaar. Redelijkheid is essentieel voor beide
partijen. Veel hangt ook af van het tempera-
ment. Wanneer De Somer gevraagd werd een
petitie te ondertekenen, deed hij dat altijd, on-
der het motto 'wat kan dat nu geven'. Dat is
geen houding die je bij alle rektoren zult aan-
treffen. Anderen stellen zich er direkt morele
vragen bij. Je moet in ieder geval blijven klap-
pen,»
«Ikkan me niet uitspreken over het feit of het

gesprek nu al dan niet door het rektoraat gewei-
gerd wordt. Zou dat echter het geval zijn, dan
betreur ik dat.»
Veto: Niet alleen in het bestuur maar ook in het
dagelijkse akademische leven is er een gebrek aan
kommunikatie tussen student en prof. Het akade-
misch personeel en proffen in het bijzonder mogen
nog zo smeken ommeer aktieve medewerking van de
studenten, zelf trekken ze zich maar al tegraag te-
rug in de eigen kring.
Servotte: «Ik geef je daar gelijk in. Als ik bijna
niet naar het Stuc ga, is het wel omdat de ban-
ken er zo hard zijn. Soms heb ik ook elke week
een vergadering, dan heb je die ene vrije avond
niet veel zin in een volgende ultstop.»
"Daar komt nog bij dat de Vlaming zo enorm

bedeesd is. Toen ik, en dat isdus al lang geleden,
nog aan Waalse studenten les gaf, kwamen die
na elke les wel enkele vragen stellen. Als je nu
vraagt of er nog opmerkingen zijn, zal daar en-
kel op geantwoord worden als er een Waal of
een Nederlander in de zaal zit. De bedeesdheid

heeft te maken met het Vlaamse opvoedkundig
systeem dat [n hoge mate gericht is op eerbied
voor de professor en herhaling van wat die ge-
zegd heeft. Als ik een student de vraag stel een
door mij vooraf geanalyseerde tekst te bespre-
ken, kijkt die eerst naar zijn notities en niet naar
de tekst. Dat ze naar die tekst moeten kijken,
krijg ik er moeilijk in. Waarschijnlijk zou op
aktieve medewerking gericht onderwijs in klei-
nere groepen een vruchtbaardere aanpak zijn.
Ook effidënt is, zoweet ikuit ervaring, jeoordeel
op het einde van het jaar laten afhangen van de
medewerking in de les. De partidpatie vaart er
wel bij. Aan een universiteit moet je die dingen
leren. Welke germanist gaat nu iets onthouden
over Virginia Woolf. Dat is ook niet relevant.
Wel belangrijk is het leren om te leren.»
«Ook de leeftijd speelt in dat kontakt tussen

universitair personeel en student een rol. In het
begin van de jaren zestig,werden eksamens van
de eerste licentie afgelegd in de tweede. In de
paasvakantie konden we dan met de studenten
op reis naar Engeland. Je kaartte bijgevolg met
die mannen, jewaste je in dezelfde ruimte, deed
mee de afwas en deelde zelfsmet hen het bed. Ja,
ik heb ooit met een mannelijke student in één
bed de nacht doorgebracht. Die opstelling ver-
dwijnt naarmate je ouder wordt. Als de groot-
vaderallures er zijn, komt ze terug.»

Bindmiddel
Veto: Het leren om te leren is iets wat vooral in de
humane wetenschappen centraal staat. En net die
worden in het universitair beleid eerder nog dan als
akademische als sociale sektor beschouwd.
Servotte: "Wie goed kan lezen en schrijven,
heeft een instelling die hem verder kan brengen
in zijn verdere karrière, niet alleen in het onder-
wijs maar ook in de financieel-ekonomische
wereld. De instelling is belangrijker dan de pa-
rate kennis. Als je daarenboven nog toont dat je
over kommunikatieve vaardigheden beschikt,
kan ikmij moeilijk voorstellen dat er geen job op
je te wachten ligt. Mensen die preses zijn ge-
weest, hebben mijns inziens vaak dat ietsje
meer. Ze hebben er blijk van gegeven vaardig-
heden te bezitten als het omgaan met anderen.
Zoiets is toch essenneel.»
Veto: U hebt meennaals gepleit vooreen bredere
basisopleiding en een gespedaliseerder onderwijs
op doktoraatsnivo.

(toto Karel De Weerdt)

Servotte: «Vroeger had iedereen van Humane
Wetenschappen samen les, woerdoor een hu-
mane basisvorming kon gerealiseerd worden.
Dat is kapot gemaakt door de specialiserings-
drift. Het gevolg was dat de universiteit niet
meer wist wat moest gegeven worden in he_tvijf-
de jaar, bijvoorbeeld in rechten. Tot voor kort
stelde dat niet veel voor, het was leeg. Hetzelfde
voor psychologie en pedagogie, ook daar werd
men door overspecialisering met een inhouds-
loos jaar gekonfronteerd. Een maatschappij
heelt behoerte aan een groep van mensen die
eenzelfde taal spreken en als bindmiddel kun-
nen funktioneren. Zoietsverzandt indien maat-
regelen die versnippering in de hand werken,
genomen worden.»

Opdracht
Veto: Uw betoog enkele jaren geleden in de Cam-
puskrant, waarin u benadrukte dat humane weten-
schappen niet enkel in kategorieën van geld vallen te
denken, werd uook binnen de fakulteit Letteren niet
door iedereen in dank afgenomen.
Servotte: «Maar velen zijn me er ook in bijge-
vallen. Het is godgeklaagd dqt wetenschappelij-
ke aktiviteit blijkbaar steeds uitgedrukt moet
worden in financiële termen. Wanneer andere
leden van het akademisch personeel informe-
ren naar de werking van het departement lite-
ratuur, is de vraag niet de kwaliteit van het on-
derwijs, wel in hoeverre we erin slagen bijvoor-
beeld met bedrijven samen te werken. De eerste
taak van een akademikus bestaat uit kenniso-
verdracht naar studenten. Hij of zij moet het
evenwicht zoeken tussen die eerste opdracht en
wetenschappelijk onderzoek. Wie hoofdzakelijk
een lesgever is, hoort volgens mij dan ook in de
kandidaturen thuis. Een wetenschapper kent
zijn plaats in de licenties."
Veto: In uw artikels heeft u vaak het universitair
gevecht aangebonden met die aanstonnende utili-
taristen. Een verloren strijd?
Servotte: «Ik geloof inderdaad dat we niet ge-
noeg gevochten hebben.»

Ieroen Overstijns

'Acknowlegded Legislators. Huldeboek Herman
Servotte.' Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 850 fr.
voor 23 opstellen over Rushdie, T.S. Eliot, Beckett,
Steme en anderen die uwellicht iets te zeggen heb-
ben.

Pensioensfeestje klein maar fijn
Rond de uitreiking van het huldeboek 'Acknowledged Legislators' heeft de afdeling Engelse

Literatuur volgende zaterdag een namiddag op nivo georganiseerd. Germanisten et les autres
aanhoren met gespitste oren, en dat vanaf half drie, een poëzievoordracht door de kritikus-
dichter Andrew Motion, ons eigenlijk onbekend. Zeker de moeite waard is de lezing die de
Nederlandse professor 8ronzwaer (KV Nijmegen) daarna geeft over Servotte en de Engelse
poëzie.
In Oxford loopt er een prof rond die Gordon Dennis heet en meer dan waarschijnlijk een

abonnement heeft op het trajekt Oxford-Leuven. Dat vermoeden wordt gevoed door de
frekwentie waarmee dezeAngelsaksische akademikus opduikt tijdens lessen EngelseLiteratuur
hier. Ook zaterdag is het weer raak. Dennis zal een fonnal address richten tot de gevierde.
Waarna deze laatste het huldeboek zal overhandigd krijgen uit handen van samensteller en
mede-auteur Ortwin De Graef. En dan is er receptie.
U betaalt niets voor dit alles, maar moet wel naar het Erasmushuis komen.

(jo)


