
Van den Bossche stopt
financiering voortgezette
opleidingen

Inschrijvingsgeld
binnenkort
40.000frank
De Vlaamse minister van Onderwijs Luc Van den Bossche heeft
beslist om bij de financiering van de universiteiten geen rekening
meer te houden met de voortgezette akademische opleidingen.
Voor dergelijke opleidingen zal ook het inschrijvingsgeld dat de
universiteiten vragen door henzelf bepaald kunnen worden. Voor
de lerarenopleidingen wil de minister wel nog een ekstra inspan-
ning leveren. Diezouden echter niet meer gesubsidieerd worden op
basis van het aantal studenten maar op basis van de uitgereikte
diploma's.
Reeds op 20 juli werd in de Vlaamse
regering het principe aanvaard om
studenten die aan een universiteit een
voortgezette opleiding volgen niet
langer te subsidiëren. Hiermee wou
men de eksplosie van opleidingen die
na de licentie komen tegengaan. Er
bestond wel nog onenigheid over hoe
de nieuwe berekeningswijze van de
universiteitssubsidiesermoestuitzien.
Het voorstel van 20 juli speelde im-
mers sterk in het nadeel van de UIA
(Antwerpen), de KUBen de VUB(Brus-
sel). Ook de KU Leuven zou aan subsi-
di., • $ w1eueren. Vorige week i
men tot een nieuwe berekeningswijze
gekomen die voordeliger uitkwam
voor de kleinere universiteiten.

Naakt
Men houdt bij de verdeling van de

subsidies geen rekening meer met het
aantal voortgezette akademische op-
leidingen. Hiervoor werd vroeger een
bedrag van ongeveer 650 miljoen uit-
getrokken. In de nieuwe berekenings-
wijze moet deze geldsom herverdeeld
worden over de universiteiten op basis
van het aantal akademische opleidin-
gen. Door deze maatregel verliest de
KULeuvenongeveer37miljoen frank.

BINNENIN

Kolommen 7
Omdat de redaktiesekretaris zo saai
is als een droge ajuin heeft hij ie-
mand anders moeten vinden die die
inventief genoeg was om 30 centi-
meter grappig te zijn. Ontvang onze
sukseskolumnist.

Reallokatie 5
Neem 6,8 miljard. Goed schudden
op voorhand. Tweejaar laten gisten
en iedereen een beetje laten proeven.
Als het op is begin je gewoon op-
nieuw. Anders gezegd de nieuwe ver-
deelsleutel voor het budget aan de
KU Leuven.

Studentenrecht
De hoofdredakteur heeft ook eens
een boekje gelezen. Twee maanden
lezen en één maand tijd om iets
deftigs bij elkaar te schrijven. Sukses
bij de vrouwen ja, maar schrijven?

Minister Van den Bossche was al
langer ontevreden. Zo eiste hij op het
einde van vorig akademiejaar nog
een rationalisatie van voortgezette
opleidingen. Volgens de minister zou-
den dit soort opleidingen aan de
Vlaamse universiteiten teveel en te
ondoordacht georganiseerd worden.
Op het ministerie van Onderwijs stelt
men bovendien dat de voortgezette
opleidingen voor een devaluatie van
het basisdiploma zorgen. "De ekono-
mie heeft deze hoog opgeleide mensen
niet nodig", zo voegt men er nog aan~.
Daarnaast is men van mening dat

de opleidingen de overheid te veelgeld
kosten. Nochtans wijzen de naakte
cijfers veeleer op het tegendeel. De
voortgezette akademische opleidin-
gen leveren aan de meeste universitei-
ten slechts drie procent van de over-
heidstoelagen.

Gegoede
Demeeste universiteiten hebben de

laatste jaren inspanningen geleverd
om het aanbod aan voortgezette op-
leidingen te rationaliseren. Zobesliste
deKU Leuven in 1993alomeenaan-
tal voortgezette opleidingen met mi-
nimale bezetting niet meer aan te bie-
den. Verderwerd een aanzet gegeven
voor interuniversitaire samenwer-
king. Een voorbeeld hiervan is 'Vrou-
wenstudies', een samenwerkingsver-
band met bijna alle Vlaamse universi-
teiten.
Ondanks deze inspanningen wenst

de minister äf te zien van subsidies
voor de aanvullende opleidingen en
de speciulisctieopleidinqen. Hij stelt
dat de universiteiten te traag tot af-
spraken komen. Erzouden nog altijd
te veel opleidingen naast elkaar geor-
ganiseerd worden. Vermits de oplei-
dingen niet meer gesubsidieerd zullen
worden, wil hij ook de inschrijvings-
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De Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS)is platzak. HetAlge-
meen Beheer lijkt haar beloftes om tegemoet te komen aan de
problemen, niet te willen nakomen. Als er geen strukturele oplos-
singen gevonden worden, ziet de toekomst voor de sociale voorzie-
ningen aan de KU Leuven er maar somber uit.
Oe KU Leuven is de universiteit met en een studentenfroktie. De studen-
de meest uitgebreide sodale dienstver- tenfraktie wordt verkozen door de
lening in Vlaanderen. Studenten kun- Algemene Vergadering van Sociale
nen in Leuven gesubsidieerd eten in de Raad.
Alma en wonen in de universitaire re- De doelstelling van RvSis dus ener-
sidenties. Er is een huisvestingsdienst zijdshet goed beheren en zogoedkoop
voor bemiddeling tussen studenten en mogelijk houden van de bestaande
verhuurders op de privee-kamer- diensten. And=rzijds moet RvS zich
markt. Voor juridische problemen ook konstant bezinnen over de rele-
kan je terecht bij een gespecialiseerde vontie van de aangeboden voorzie-
dienst. Als je ietswil bijverdienen ga je ningen, openstaan voor nieuwe no-
naar de jobdienst. Voor zieke studen- den en problemen, en er dan ook op
ten zijn er de studentendokters. Als je inspelen. Beidedoelstellingenzijnmo-
met uitzonderlijke financiële proble- men teel in gevaar. Studentenvoor-
men te kampen hebt, staat de sociale zieningen heeft immers te kampen
dienst klaar met een toelage of een met een struktureel financieel deficit.
omzetbare lening. Erworden ook bij- Het geld is op en meer dan dat.
zondere inspanningen gedaan voor
gehandikapte en buitenlandse stu-
denten.
Het beheer van al deze vormen van

sociale dienstverlening aan de
KU Leuven ligt sinds 1971 in handen
van de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen. Deze raad kan volledig auto-
noom beslissen in zaken die het ge-
wone beheer van de sociale sektor be-
treffen. Voor aangelegenheden die
buiten de perken van de jaarlijkse be-
groting vallen blijft de goedkeuring
van de Raad van Beheer van de unief
vereist. In de Raad voor Studenten-
voorzieningen zetelen drie frakties
met telkens vijf leden: een akade-
mische fraktie, een personeelsfraktie

Pervers
Sinds de ingrijpende Sint-Anno-be-

sparingen van 1986 is er nog steeds
geen goede oplossing gevonden om de
sociale sektor op lange termijn finan-
cieel gezond te houden. Het kompro-
mis van toen, het doorstorten van een
deel van de inschrijvingsgelden naar
de pot van Studentenvoorzieningen,
was slechts een doekje voor het bloe-
den. De studenten protesteren trou-
wens nog jaarlijks bij de begrotings-
diskussie tegen deze perverse maatre-
gel waarbij studenten hun eigen so-
ciale sektor financieren.
De kern van het probleem situeert

zich bij het groot onderhoud van het
patrimonium. De gebouwen die Stu-
dentenvoorzieningen onder haar
hoede heeft (voornamelijk de residen-
ties)hebben een waarde van ongeveer
3,5miljard frank. Teoretischvergt der-
gelijk patrimonium een jaarlijkse on-
derhoudskost van 110 miljoen frank.
Studentenvoorzieningen spendeert
jaarlijks slechts 30 miljoen aan groot
onderhoud. Hiermee kan men nog net
het verval van de gebouwen tegen-
gaan. Overde aanpassing van de resi-
denties aan de moderne woonkultuur
kan slechts gedroomd worden.
Eigenlijkiszelfsdie 30miljoen frank

al te veel. Om de begroting min of
meer in evenwicht te houden kan de
post 'Groot onderhoud' slechts op 10
miljoen begroot worden. De rest van
het geld wordt uit de werkingsreserves
van RvSgenomen. Die reserves zijn
natuurlijk niet onuitputtelijk. Op dit

Vorige week betoogden de Waalse hogeschoolstudenten tegen het dekreet van minister van Onderwijs Lebrun.
Deze week leest u er alles over in Veto, en wel op p.3 (foto Tom Van Thienen)

Studentenvoorzieningen zonder geld

Het failliet van een sociale sektor

24 UUR: DEUITSlAG

1. Apolloon
2. VTK
3. Ekonomika
4. Industria
5. VRG
6. Pauskollege
7. LBK
8. Thomas Morus
9. Lerkeveld
10. Wina
11. Cité

H.H.H.
13. Medika-AZG-LLK
14. Salvast
15. Groenveld
16. [ustus Lipsius
17. Merc-Chem-Geo

910
900
887
888
881
843
831
817
812
803
798
798
790
784
783
781
770

18. Politika
19. Game
20. Geestkollege
21. Katechetica
22. Archi's
23. UP
24. Pedagogie

Terbank
26. Diana (Rega)
27. Farma
28. Bios
29. Psychologie
30. Apollonia-Clust
31. HistRo
32. Klio
33. Steil

759
755
745
739
736
734
727
727
718
717
716
711
700
698
694
688

4
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moment hebben zehet absolute mini-
mum bereikt. Dit absolute minimum,
de 'warchest', wordt gedefinieerd als
de hoeveelheid geld die nodig is om al
het personeel gedurende drie maan-
den uit te betalen en bedraagt 30 mil-
joen frank.
Op RvSwerd de laatste jaren steeds

de sfeer gekreëerd dat men zich over
het groot onderhoud niet te veel zor-
gen hoefde temaken. Eris immers een
afspraak met de Algemeen Beheerder
van de unief. Bijuitputting van de re-
serves van Studentenvoorzieningen
zal de Raad van Beheer van de
KU Leuven de onderhoudskosten van
de gebouwen van de sociale sektor
voor een groot stuk op zich nemen
(maksimum 15miljoen per jaar). De-
ze afspraak werd op 30 januari 1990
officieel bekrachtigd door de Rond
van Beheer. De studenten hebben
dus, vertrouwend op deze afspraak,
nooit een echt probleem gezien in het
versneld afbouwen van de reserves.

Zorg
Nu het zover is, de reserves zijn uit-

geput, blijkt dat de afspraak met de
Algemeen Beheerder toch niet zo wa-
terdicht is als iedereen altijd gedacht
heeft. In tegenstelling tot de studen-
tenfroktie zijn de andere frakties bin-
nen RvSer niet zo happig op om de
uitvoering van de beslissing van ja-
nuari 1990 te eisen. In de eerste plaats
zou de afspraak enkel gelden voor bij-
zondere onderhoudswerken, afzon-
derlijke, grootschalige dossiers en der-
gelijke meer. Vooral de akademische
fraktie binnen RvS dringt erop aan
enkel in uitzonderlijke gevallen een
beroep te doen op het Algemeen Be-
heer. Dit is begrijpelijk, vermits het
belangrijkste lid van de akademische
fraktie, voorzitter Studentenaangele-
genheden Raf Masschelein, ook zit-
ting heeft in het gemeenschappelijk
buro van de Raad van Beheer en de
Akademische Raad. Hij wordt daar
zwaar onder druk gezet om de kosten
voor de sociale sektor zoveel mogelijk
te drukken.
Vervolgens is er de vrees, vooral

vanuit de hoek van de direkteur Stu-
dentenvoorzieningen, dat de Raad
voor Studentenvoorzieningen haar
autonomie zal verliezen als men van
de Raad van Beheer eist dat zij haar
verplichtingen nakomt. Men vreest
dus dat de Raad van Beheer, in plaats
van met geld over de brug te komen,
zelf de touwtjes in handen zal nemen

vervolg op pag. 6
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit. in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die 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.

VrijeTribune:..i. .' ."
Veto plaatst gèt'ègetdbl~n lli.~'
gezonden door, dtrden O.na.t4e.
noemer 'Vrije Tribune'. ~'àute1Û$
zijn zelt vercintwoordel1jk'v(!Ordé
gepubUceerde tekst. Standpunttn
die In een 'Vrije Tribune' word4!ri
ingenomen ~Jn vone~9.!o.Qr~!~
n1ng van de auteurs.',;) t :/")'11

In de aanloop naar de gemeenteraadsver·
kiezingen hield PhilipDewinter, de kompro-
misloze volksdanser, een warm pleidooi
voor Rechtse Frontvorming. VLD en CVP
moesten numaareenseindelijk gaaninzien
dat de bestuurlijke schutkring die ze mee
rond het VlaamsBlokhaddenaangelegdeen
jammerlijke vergissingwas.Dieoproepwas
niet nieuw. Hij verscheenvoor het eerst in
het maandblad Nucleus, een diep treurig
konservatief vehikel dat zo hardnekkig
overkookt van katoliek fundamentalisme,
vande pot gerukt neo-liberalismeennauwe·
lijks omfloerst fascisme dat je het met je.
eigen ogen moet hebbengelezen om het te
'kunnengeloven.DeNucleus·redaktiewil wel
eenswakker liggen van"de gaafheidvanei-
gen land en volk" (gooi nooit uw schuurpa-
pier weg) en onverlaten die "de traditionele
morele orde ondermijnen' kunnen het oog
in oog met deAllerhoogste wel vergeten.
Merkwaardiger was evenwel dat naast een
reaktionaire vod als Nucleusook het toon-
aangevendemaandbladTrendswel iets zag
in eensmal·maatschappelijkediskussie om-
trent een met Dewinter en ko gestoffeerde
koalitie en de Oproep letterlijk overnam.
Vurig pleitbezorger vandit ideologisch mis-
baksel dat het Blok salonfähig moet maken
in patronale kringen was de publicist Paul
Beliën.Beliën is een geval apart. De man is
zo mogelijk nog roomser dan Zijne Wereld-
vreemdheid uit Vatikaanstad zelve. Eenpe-

Fietsen
Begin '95 opent de vzw Velo, een Leu-
vens fietskollektief, zijn deuren. Stu-
denten en sociale organisaties kun-
nen van dan af gebruik maken van
huurfietsen, fietsen die bijna volledig
gerecykleerd worden uit fietsafval en
wrakken en die door werkloze jonge-
ren terug in elkaar geknutseld worden
tot veilige, wettelijke en betrouwbare
tweewielers. De prijs voor een Velo-
fiets is vastgesteld op 1000 frank per
jaar_ Wel dienen de huurders een
waarborg te betalen van 2000 frank

BruingekonkeJ
inondernemerslánd

die bij inlevering van de fiets integraal
wordt teruqbetuald. Andere huur-
modaliteiten zijn natuurlijk ook mo-
gelijk, afhankelijk van de eigen be-
hoefte.

Aangezien de vzw bij de start heel
veel aanvragen verwacht en haar
startkontingent huurfietsen niet zo
groot zal zijn, legt men een intekenlijst
aan. Elke persoon die inschrijft wordt
een aantal weken voor de opening
aangeschreven met de vraag of hij/zij
nog geïnteresseerd is. Voor meer in-
lichtingen kan je schrijven oftelefene-
ren naar Pieter Vandekerckhove (So-
ciale Raad), 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven (22.91.45).

,. .I

riodiek onthouder van de harde lijn. Een
rechtse rakker die deGazetvanAntwerpen in
haar bruine periode -'wees gerust, het had
niets kunstzinnigs - mee onleesbaar hielp
makenenmomenteelde KonservatieveRevo-
lutie op stoot tracht te krijgen middels haat-
dragendeartikels in zowelTrendsalsNucleus.
Leesende huiver: "In Vlaanderenis er slechts
één koalitie mogelijk die eeneind kan maken
aanhet oudesociaal-demokratischesysteem:
een alliantie van VLD,het VlaamsBlok en de
konservatieve kristendemokratie. Enkel een
liberale samenlevingwaarin de staatontman-
teld wordt en de burgers opnieuw leren voor
zichzelf te zorgen zonder geld te kunnen ha-
len uit kollektieve potten, kan ons van het
maatschappelijk faillissement redden: Een
hoop neoliberaalgeraaskal,maarwel voor de
mensen die het écht nodig hebben. Beliën
praktiseert het soort schurftig proza dat zelfs
de meest komateuze reformist revolutionaire
kriebels moet bezorgen.Waarvoorhulde.
Trends heeft zo zijn eigen kijk op het ver-
schijnsel 'ondernemer': 'Ondernemers zijn
geen ekonomistische maniakken( ), geen
centendieven(...), geen dikdoeners( ). On-
dernemers zijn de kern van een volk.( ) Wij
zijn van en met dat volk: Kortom, waarom
zouden we ons in de Vlaamse polders nog
bekreunen om volksverheffende schrijvers,
dichters, stakingsleiders (m/v) en anders-
soortige fijne lieden alswe om echt gelukkig
te worden gewoon het slijmspoor vanhet VEV
hoeven te volgen?Altijd meegenomenals je
ordinaire schraapzuchtenwelbegrepen klas-

senbelangenmet eenpseudo-kultureellaagje
vernis kunt maskeren.Trouwens: 'van en met
het volk! Ga bij de bandwerkers van Volks-
wagen-Vorst maar eens vragen in hoeverre
deze luitjes "van en met het volk' zijn.
Helemaalom te janken was het toen Trends-
redakteur ErikArckens zijn licht - een voor-
oorlogs peertje - liet schijnen over het toch
wel massaleanti-racistische engagementdat
de jeugd tegen het opkomende fascisme in
stelling brengt. "De strijd tegen het racisme
gelijkt steeds sterker op een Inkwisitie waar
paters, trotskisten, Paula D'Hondt, vredes-
aktivisten, scouts en vakbondende brandsta-
pels bouwen." Het~at volgens Arckens om
een "kinderkruistocht" die "gewoonten, tradi-
tie enrituelen naardeschroothoopverwijst en
op het tabuia rasa de multikulturele maat-
schappij predikt'. Zo is dat. Mijd de barri-
kaden,jongensenmeisjes.Voorje hetweetzit
je met eenmaatschappelijk bewustzijn opge-
scheeptendat kunnen de inktslaafjes van het
grootkapitaal nu net niet hebben.
Of het nu gaat om arbeiders die de dagdage-
lijkse uitbuiting niet langer pikken en el zich
enigszins tegen verzetten of om anti-racis-
tische branieschoppertjes die vrolijk fluitend
de boel op stelten zetten, de kapitalistisch
gelooide medemenshoudt niet van kritische
burgers die zijn op ekonomischediktaten, so-
ciale uitbuiting en benepen individualisme
voortzwalpend systeempje in een lastig par-
ket brengen. Solidariteit doorkruist de be-
proefde 'verdeel-en-heersvtaktiek. Vandaar
dat het Vlaams Blok kwa beroepsgroep z'n

grootste fanklub - 3~ volgenseendoor
Trends uitgevoerde enquête - rekru-
teert onder de bedrijfsbonzen, vanouds-
her de ranzigsten der Realpolitiker (zie
ook: Hitier die met de ruggesteunvande
Duitse industriëlen zijn fascistischedik-
tatuur instelt, Mussolini's door de Itali-
aanse fabrieksbazen ingehuurde knok-
ploegen,enz...). Dit maaktmeteenduide-
lijk dat elke anti-racistische strijd die
niet geschraagd is op een vinnig, ega-
litair en radikaal anti-kapitalisme zich-
zelf verliest in halfslachtige symptoom-
bestrijding.
Als spreekbuis van het VEVput Trends
zich eveneensuit in eenstompzinnig na-
tionalisme. Belgischeen Fransekapitaal-
groepenzoudenop slinksewijze Moeder
Vlaanderen 'koloniseren', waarbij onze
eigendynamischevoorhoedejammerlijk
in de kou blijft staan.Eenonrecht dat om
gerechtigheid en verankeringsdebatten
schreeuwt:"Het is het volste rechtvande
Vlaamseondernemersen deVlaamsere-
gering om zich daartegen te verzetten.
Aux armescitoyens!' Ja,de blauwvoet-
of hoedat beestook magheten - vliegt.
"Ontwaak, Vlaanderen! Ontwaak!' Maar
liefst nà gedanearbeid. De ene burgerij
die demonstratief een andere burgerij
staat af te blaffen: het is pure kolder en
toch wordt je d'r niet vrolijker van.

Peter Delsing,
Aktief Linkse Studenten
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Schaalvergroting nu ook in Wallonië

De een zijn plezier ...
Maandenlange aktles van de studenten en vertragingsmaneuvers
van de politieke oppositie hebben niet kunnen verhinderen dot
vorige week donderdag het dekreet van Lebrun gestemd werd in de
Waalse Raad. Enkel op vlak van de uitvoeringsmodaliteiten kon-
den de studenten enkele verzachtende maatregelen uit de brand
slepen.

Nog even konden de Waalse studen-
ten enige hoop koesteren toen Phi-
lippe Monfils (PRL)- coup de thëö-
tre - vorigeweek donderdag net voor
de stemming, het artikel 36 van het
intern reglement boven haalde waar-
in staat dat bij 'ideologische diskri-
minatie' de stemming uitgesteld kan
worden als een kwart van de raadsle-
den het daarmee eens is. De voorzit-
ters van de Kamer, Senaat en de twee
gemeenschapsraden moeten dan
worden geraadpleegd en binnen de
twee weken hun advies geven.
Het heeft niet mogen helpen, de

koalitie (PSen PSC)had de stunt blijk-
baar door, want ze slaagde er die

avond nog in het kollege van voorzit-
ters bij elkaar te krijgen en de stem-
ming te laten doorgaan. Een banaal
feit dat desalniettemin aantoont hoe
grimmig de sfeer isen laat zien dat het
dekreet niet alleen de studenten een
doorn in het oog is.

Karakter
Op het eerste gezicht lijkt minister

van Onderwijs Michel Lebrun gewoon
te willen uitvoeren wat Luc Van den
Bossche een half jaar geleden al heeft
doorgevoerd in zijn beruchte Hobu-
dekreet: een rationalisatie van het
aantal hogescholen. Door de 'regrou-

pement' (schaalvergroting) worden
de 113 bestaande hogescholen in
.Wallonië teruggebracht naar 25
'Grandes Ecoles'. Het verschil met
Vlaanderen lijkt hem te zitten in het
verplichtend karakter van de fusie in
Wallonië: de Waalse hogescholen
hebben niet te kiezen met wie ze in zee
gaan.
Het dekreet is trouwens zeer autori-

tair opgesteld en lijkt heel weinig
speelruimte te laten. Zo kan de rege-
ring de schaalvergroting van scholen
die tot verschillende netten behoren
zonder meer opleggen. Dus een ver-
plicht netoverschrijdende fusie... als
de uitvoerende macht dat eist. Ook
wordt er totaal geen rekening gehou-
den met de verschillende studierich-
tingen en studieduur (het lange en het
korte type) binnen de hogescholen.
Philippe Henry van het FEF (Fédé-
ration des Etudiants Francophones):
"We hebben niets tegen de schaalver-
groting op zich. Maar we vinden ze te
strikt. De plaats van het onderwijs en

ONBEGRENSDE SKIMOGELIJKHEDEN
op topniveau tegen "low-budget" prijzen!
Kom langs voor info in ons agentschap:

NAAMSEsTRAAT 16, Leuven 1
of bel 016/22.39.55 -I

Open van 9 tot 13 u. en van 14 tot 17 U.
Extraskioermanentie 00ma en do van 20 tot 22 u.

van de student is niet gegarandeerd.
Bovendien kadert de schaalvergro-
ting niet in een bepaald projekt, maar
is ze een puur administratieve aange-
legenheid. "

Kader
Blijkbaar denkt Lebrun hiermee'

nog niet genoeg te kunnen besparen
- want besparen daar draait het uit-
eindelijk om - en daarom voert hij
nog een tweedemaatregel in die zono-
dig nog schadelijker gevolgen heeft.
Het dekreet voert een financierings-
stop in: de stijging van het aantal
financierbare studenten mag niet
meer bedragen dan tien percent op de
inschrijvingen tussen februari 1993
en oktober 1994.Cijferstonen aan dat
veel hogeschoolstudenten met hun
studentenaantallen juist in de lift zit-

Waalse studenten tegen plan Lebrun

Grootste betoging van hetjaar
De akties die de Waalse studenten nu al enkele maanden aan het
voeren zijn tegen de hervormingsplannen van minister van On-
derwijs Lebrun waren van lange adem: stakingen, bezettingen,
prikakties en lokale betogingen, de laatste tijd zelfsnagenoeg elke
dag. Hoewelde akties niet veel zoden aan de dijk hebben gebracht,
mag de betoging van vorige week dinsdag toch tot een van de
meest geslaagde gerekend worden. Meer dan drieëntwintig-
duizend studenten, de organisatoren hadden dat zelf niet ver-
wacht. En vooral het ongenoegen ten aanzien van Lebrun droop
ervan af. Een relaas.

De betoging volgde een enigszins on- zegt een studente kommunikatie,
ortodokse weg. Ze vertrok aan het "nee, nu even serieus", gaat iemand
Rouppeplein, passeerde dan weer en- anders verder, "Lebrun weet niet
kele traditionele punten zoals een waarover hij praat, hij denkt alleen
stuk van de kleine ring, maar ver- aan zijn geld, terwijl hij beter aan ons
volgde dan deweg richting noordoos- zou denken. Ze zeggen toch altijd dat
ten van het stad en eindigde dus niet, wij de toekomst van morgen zijn. Het
zoals gewoonlijk, aan het Noordsta- is eigenlijk niet normaal dat iemand
tion, maar aan de ambassade van als Lebrun minister van Onderwijs
Luxemburg. Het leek er in eerste in- kan worden: hij is niet getrouwd en
stantie op dat het een entoesiaste heeft geen kinderen."
betoging ging worden. Er was nogal Philippe Henry, voorzitter van de
wat animatie op het Rouppeplein - Waalse studentenkoepel FEF,legt ons
veel spandoeken, een zelfgemaakte uit vanwaar dergelijke reakties ko-
grafzerk, veel lawaai - maar de gro- men: "Veel van die hogeschoolstu-
te omvang van de betoging kon niet denten zijn het meer dan beu om al
verhinderen dat het een nogal logge een jaar aktie te voeren en niet te wor-
bedoening werd. Het was wel een in- den betrokken bij de totstandkoming
drukwekkend zicht aan het Centraal van het dekreet. We hebben verschil-
Station. De betogers bleven maar ko- lende gesprekken gevoerd met het ka-
men vanachter de berg aan de Kapel-
lekerk. Bijde ontbinding van de beto-
ging werden enkele relletjes vastge-
steld.
Aanwezig waren vooral studenten
van de Brusselse hogescholen, maar
ook hogeschoolstudenten uit Luik,
universiteitsstudenten, sympatisan-
ten en hier en daar zelfsenkele huma-
niorastudenten. Ze leken één ding ge-
meen te hebben: een grondige afkeer
van Lebrun. "Lebrun is een klootzak",

40.000
vervolg van pag. 1

gelden vrij laten. Daarmee laat hij de
facto de deur open voor inschrijvings-
gelden van minstens 40.()()()frank. De
plannen van Van den Bossche gaan
bijgevolg lijnrecht in tegen de demo-
kratisering van het onderwijs. Het
voortgezet akademisch onderwijs zou
door de hoge inschrijvingsgelden im-
mers alleen nog weggelegd zijn voor
de gegoede student.
Dat betekent niet dat er niet drin-

gend moet nagedacht worden over
het belang en de waarde van voortge-
zette akademische opleidingen. Dat
het bezit van een tweede diploma
steeds belangrijker wordt en dat hier-
door de waarde van het basisdiploma
vermindert, is een verontrustende
evolutie. De inschrijvingsgelden vrij
laten, isechter niet demanier om daar
iets aan te doen.

Peter Van Rompaey
Op pagina 5besteden we nog meer aan-
dacht aan de financiering van de univer-
siteit.

binet van Lebrun. met Lebrun zelf,
maar er wordt geen rekeni~ gehou-
den met onze wensen."
Opvallend iswel de solidariteit tussen
de studenten. Een student verpleeg-
kunde: "We zijn er allemaal mee be-
gaan. Zelfs als bepaalde instellingen
niets te maken hebben met de hervor-
mingen (de universiteiten bijvoorbeeld,
nvdr.) is het de solidariteit die tussen-
komt".
Een groepje humaniorastudenten dat
mee is komen betogen, vraagt om
geïnterviewd te worden. Ze doen hun
beklag over de prefekt die aanvanke-
lijk had toegestaan om te gaan beto-
gen, maar die het de dag zelf had ver-
boden. "We gaan nu gestraft wor-
den." Waarom betogen ze dan toch
mee? "Ik had gehoord van de beto-
ging en aangezien we in het laatste
jaar zitten, hebben we volgend jaar
ook te maken met de hervormings-
plannen. Ikvond dus dat er ook bij ons
iets moest gebeuren. Ikben dan pam-
fletjes beginnen uitdelen aan de
schoolpoort. Aanvankelijk ging bijna
iedereen mee betogen maar nu de
prefekt heeft gedreigd met straffen
zijn een heleboel klasgenoten thuisge-
bleven." Als we ten slotte een aantal
jongens en meisjes van Alternative
Libertaire (Brusselseanarchisten) vra-
gen waarom ze meebetogen, krijgen
we enkel een schreeuw te horen.

In tegenstelling tot andere betogingen
leken de meeste betogers vrij goed te
weten waar het overgaat. Vooral de
bekommernis rond de kwaliteit van
het onderwijs lijkt de meeste studen-
ten hoog te zitten. "Lebrun wil onder
andere de finandering laten afhan-
gen van het slaagpercentage van de
studenten. En daar zijn we tegen, we
willen kwaliteitsonderwijs. " En derge-
lijk kwaliteitsonderwijs, zo argumen-
teren velen, zal er zeker niet op voor-
uitgaan als de klassen groter worden.
Alsof de massabetoging van dinsdag
nog niet genoeg was, werden de akties
de dagen die volgden nog voortgezet.
Ze krijgen daarbij niet alleen de steun
van de Waalse oppositie (Ecolo en
PRL)maar ook de vakbonden scharen
zich achter de eisen van de studenten.
Donderdag, de dag van de stemming
waren er op een zestal plaatsen in
Wallonië en Brusselnog lokale akties.
Zo kwamen in Brussel op het Munt-
plein nog eens 2000 studenten op
straat. Bovendien houdt men er nog
niet mee op, zelfs niet nu het dekreet
gestemd is. Vrijdag werd er blok gere-
den op de autosnelweg ... aan 20 km
per uur. "We kunnen nog altijd druk
uitoefenen op de uitvoeringsmoda-
liteiten", aldus Philippe Henry. Bo-
vendien moet men rekening houden
met dat andere dekreet dat er aan het
aankomen is. Dat met betrekking tot
de financiering van de universiteiten.

Steven Van Garsse
Peter Van Rompaey

Volgende week gaan we dieper in op het
tweede dekreet in wording met betrek-
king tot de financiering van de Waalse
universiteiten.

ten (sommige richtingen kennen een
groei van veertig percent). Dergelijke
scholen zullen bijgevolg over teweinig
middelen beschikken om hun per-
soneelskader aan te vullen. Het ge-
vaar bestaat dat ze hierdoor op lange
termijn verplicht zullen worden om
studenten te weigeren.
Naast deze twee breekpunten, zijn

er tal van zaken die het FEFook maar
liever meteen geregeld had gezien. Ze
heeft vooral moeite met het ontbreken
van elke verwijzing naar demokru-
tisering van het onderwijs. Zowordt er
in tegerntelling tot het Vlaamse Hobu-
dekreet met geen woord gerept over
sociale voorzieningen voor hoge-
schoolstudenten. zoals die bestaan
aan de universiteiten (restaurants,
huisvesting, .y). Dat zou ookwel kun-
nen verklaren waarom de protesten in
Vlaanderen minder heftig waren dan
in Wallonië. Van den Bosschespeelde
het veel taktischer. Samen met de
schaalvergroting schonk hij immers
een jaarlijks bedrag van drieduizend
frank per student voor sociale voorzie-
ningen.ln Wallonië iserwel een door-
braak op het vlak van de studenten-
vertegenwoordiging. Het dekreet re-
gelt de vertegenwoordiging van één
student per Grande Ecole.

Pleister
Het is slechts de laatste weken dat

de studenten met overleg iets hebben
kunnen bereiken. Dit lijkt nochtans
maar een pleister op een houten been
te zijn: ten eerste was het te laat (net
voor de stemming), en ten tweede
gaat het voornamelijk over de uit-
voeringsmodaliteiten en niet over de
principes van het dekreet. Vooral de
PS(bij monde van minister-president
Laurette Onkelinx en Philippe Bus-
quin) liet de deur op een kier.
Na een overlegvergadering van

woensdag stelde Onkelinx een amen-
dement voor in verband met de finan-
ciering: indien de stijging van het
aantal studenten meer dan twintig
percent bedraagt, dan krijgt de school
een docent per veertig studenten. On-
kelinx benadrukte wel het uitzonde-
ringskarakter ervan. Daarnaast is er
ook gepraat over uitvoeringsmoda-
liteiten. ZobelooftOnkelinx dat er een
goede informatiedoorstroming naar
de hogescholen zal zijn bij het oprich-
ten van de 25Grandes Ecoles,waarbij
zede mogelijkheid krijgen om opmer-
kingen te geven.

Steven Van Garsse
Peter Van Rompaey

De kinderen van Lebrun
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Derde editie 'Studenten recht'

Stages inplaats van legerdienst
Een goede maand geleden verscheen bij Acco de derde editie van
'Studentenrecht. Sociale en juridische gids voor de student hoger
onderwijs'. Devorige editie dateert nog maar van 1991,maar blijk-
baar is er ondertussen genoeg veranderd om een nieuwe uitgave te
rechtvaardigen. Het deel over de legerdienst is verdwenen en in de
plaats kwam - voor het eerst - een bijdrage over de stage. Een
deel over studentenvertegenwoordiging is er nog steeds niet.

Het boek 'Studentemecht' is een pro-
jekt van de dienst Studentenvoor-
zieningen van de KU Leuven. Met
'Studentenrecht' beoogt die een betere
verspreiding van de kennis van het
sociaal-juridisch statuut van de stu-
dent. Beter,want er is natuurlijk al een
pak informatie. Iedere student krijgt
jaarlijks wel een aantal folders in zijn
handen gestopt waarin hem wordt
uitgelegd wat hij bijvoorbeeld moet
doen om een beurs te krijgen ofwelke
zijn rechten zijn bij eksomens. Vaak
zijn dergelijke brochures niet volledig.
En bovendien moet je al een aardige
kollektie aanleggen voordat je een iets
of wat behoorlijk overzicht van je
rechten en plichten als student hebt.
'Studentenrecht' tracht dat allemaal
in één boek te bundelen.

Kwestie
Gedetailleerde verwijzingen naar

de wetteksten zelf worden de geïnte-
resseerde lezer niet onthouden. Daar-
voor moet hij dan wel het notenappa-
raat raadplegen. Een van de belang-
rijkste doelstellingen van de auteurs
was namelijk een praktisch hanteer-
baar werk af te leveren. Het boek is
niet in de eerste plaats gemaakt voor
juristen, maar wel voor onderwijs-
deskundigen en adviseurs. De achter-
flap vermeldt bovendien dat ook stu-
denten en ouders er een antwoord
kunnen vinden op hun vragen, maar
dat zal in de praktijk waarschijnlijk
weinig gebeuren. Zo vlot leesbaar is
het boek nu ook weer niet. Daar komt
nog bij dat velen wanneer ze een
vraag hebben zich eerder tot een of
andere dienstverlenende instantie
zullen wenden, zoals bijvoorbeeld zie-
kenfondsen en vakbonden. Aan onze
universiteit kan je terecht bij diensten
van Studentenvoorzieningen zoals de
Sociale Dienst, de Juridische Dienst of
de Huisvestingsdienst. LieveVan Hoe-
stenberghe van die Juridische Dienst
was trouwens eindredakteur van dit
boek en schreef verder vijfdelen. Haar
kollega van de Sociale Dienst, Frans
Devenyns, tekende voor het deel over
studietoelagen.

Globaal
De verschillende problematieken

zijn samengebracht in elf delen. De
eerste drie geven samen een globaal
beeld van wat je als student mag ver-
wachten inzake financiering, zoals
studietoelagen, kinderbijslagen en
fiskale voordelen. Een student met
onvoldoende inkomsten die niet kan
terugvallen op zogenaamde onder-
houdsplichtigen kan echter nog altijd
aankloppen bij het OCMW (in de re-
gel dat van de gemeente waar de
ouders wonen) voor een bestaansmi-
nimum ofperiodieke financiële steun.
Belangrijkste voorwaarden daarbij
zijn dat de student geen toereikende
bestaansmiddelen heeft, niet in staat
is die "door eigen inspanningen of op
een andere manier te verwerven" en
- specifiek voor studenten - "dat
de betrokkene nog geen afstudeer-
diploma bezit dat hem redelijke kan-
sen op tewerkstelling biedt."
Nieuw is zoals al gezegd deel zeven,

'De stage'. Al of niet toevallig gebeurt
dat trouwens net op het moment dat
er eindelijk een eerste aanzet wordt
gegeven voor een gesubsidieerde so-

clole sektor in de hogescholen, waar
stages vaak een veel prominenter
plaats innemen in het studieverloop.
Dit deel gaat uitgebreid in op het sta-
tuut van de student-stagiair. Hij blijft
het statuut van student behouden,
maar voor de toeposslnq van som-
mige reglementeringen wordt hij ge-
lijkgesteld met de werknemers van
zijn stageplaats. Een niet te onder-
schatten probleem is dat er momen-
teel voor de universiteitsstudent geen
enkele wettelijke regeling is betref-
fende stage-kontrakten en de inhoud
daarvan. Die kwestie werd onlangs
ook nog door Medika, de kring van de
geneeskundestudenten, aangekaart.
'Studentenrecht' pleit voor een wette-
lijke regeling in alle onderwijsnivo's
en geeft als voorbeeld het uitgebreide
besluit zoals dat sinds drie jaar be-
staat voor verpleegkundigen in oplei-
ding. Daarin is bijvoorbeeld een
schriftelijke stage-overeenkomst tus-
sen de onderwijsinstelling en de stage-
plaats verplicht.
Het deel over 'De jobstudent' is na-

tuurlijk een vaste waarde, maar het
blijkterin elk geval uit dat wie 'in orde'
wil zijn zich toch best degelijk infor-
meert. Om maar een voorbeeld te noe-
men: een studentenjob in de zomer-
maanden juist na men afgestudeerd
is en waarvoor geen sociale-zeker-
heidsbijdragen moeten betaald wor-
den, zorgt voor een langere wachttijd.
Hetzelfde geval maar mét sociale-
zekerheidsbijdragen, verkort die
wachttijd.

land dat niet behoort tot de Europese
Ekonomische Ruimte, kortwegEER(of-
tewel de EU plus Ijsland, Finland,
Noorwegen, Oostenrijk en Zweden).
Wat studies in de EUbetreft, ook na
het Verdrag van Maastricht is de taak
van de EUalleen aanvullend ofstimu-
lerend. Stimuleren betekent wel het
stimuleren van samenwerking tussen
onderwijs en industrie, met weinig
aandacht voor niet-ekonomisch inte-
ressante foktoren. 'Aanvullend' zijn
in elk geval de bekende programma's
zoals Comett, Lingua en Erasmus. Die
zullen in de toekomst opgaan in Leo-
nardo voor beroepsopleidingen en
Socrates voor onderwijs. Hoe die er
precies gaan uitzien, is nog niet hele-
maal duidelijk, maar het huidige
aanbod wordt in elk geval gestroom-
lijnd. WatSocrates betreft, moet er een
"institutioneel kontrakt" komen dat
de afzonderlijke kontrakten voor ieder
samenwerkingsprogramma moet
vervangen. Die programma's zullen
ook opgaan in tematische of regio-
nale netwerken tussen instellingen
van hoger onderwijs. Minstens tot het
einde van het volgend akademiejaar
blijft alles echter nog bij het oude.

Voorbeeld
Voor studenten die niet afkomstig

zijn uit een EER-land, geldt hetzelfde
als voor hun niet studerende landge-
noten: je raakt ons landomakkelijker
uit dan in. Het deel dat de rechtsposi-
tie van deze studenten behandelt, be-
staat dan ook grotendeels uit het
hoofdstuk dat de verblijfsvoorwaar-
den van deze groep regelt. Een daar-
van is het verkrijgen van een attest
van een onderwijsinstelling. "Opval-
lend is dat het de onderwijsinstel-
lingen zijn die via hun beleid met be-
trekking tot de inschrijving van bui-
tenlandse studenten een beslissende
rol vervullen bij hun toelating tot het
grondgebied." De KU Leuven kreeg
vorig jaar in dat verband heel wat kri-
tiek te slikken, toen zijbesliste dat niet-
EU-studenten toelating moeten vra-

De twee volgende delen hebben een gen om te bissen, een maatregel die
meer internationaal karakter en be- voor EU-studenten niet geldt.
handelen achtereenvolgens studies in 'Studentenrecht' behandelt al die
de Europese Unie (EU)en de rechtspo- problematieken natuurlijk uitvoerig,
sitie van de student afkomstig uit een en belicht verder ook nog de situatie

Ruimte

van een student bij ziekte en ongeval,
wat betreft huisvesting en ten slotte de
overgang naar de arbeidsmarkt.
Waar geen aandacht aan besteed

wordt, zijn de kollektleve rechten van
studenten, met name hun recht op
vertegenwoordiging in allerlei orga-
nen in de eigen onderwijsinstelling en
op het Vlaamse nivo. Daar valt name-
lijk ook nog aardig wat beleidswerk te
verrichten. Om maar een voorbeeld te
geven, aan de KU Leuven zetelen de
studenten nog altijd niet in het hoog-
ste bestuursorgaan, de Raad van Be-
heer. Aan de Gentse universiteit en
aan de VUB hebben studenten wel

(foto Tony Meert)
vertegenwoordigers in dat hoogste
bestuursorgaan. Die verschillen tus-
sen de diverse universiteiten hebben
te maken met de ruimte die de wetge-
ver hier aan de universiteiten liet.
'Studentenrecht' is nog steeds een zeer
degelijke publikatie, maar "een ant-
woord op alle vragen over de rechten
èn de plichten van de student" geeft ze
dus vooralsnog niet.

Kris[acobs

'Studenten recht. Sociale en juridische
gids voor de student hoger onderwijs' ver-
scheen bijAcco, telt 375 pagina's en kost
980 tronk.

Raad van State buitenspel gezet

Studentenrecht niet gerespekteerd
Wie het oneens is met een eksamenbeslissing, kan onder andere
klacht indienen bij de Raad van State. Dit laatste dient in principe
binnen de zestig dagen na de beslissing te gebeuren. Door een
wetswijziging wordt die termijn oneindig als het eksamenformu-
lier de mogelijkheid om in beroep te gaan niet vermeldt. Dewerk-
groep eksamenreglement van de KU Leuven heeft desondanks
besloten die mogelijkheid niet te vermelden, maar met een truukje
de beroepstermijn toch op zestig dagen te houden. Kringraad, de
geleding van de studentenbeweging die zich met onderwijs-
materies bezig houdt, tekent formeel bezwaar aan tegen deze be-
slissing.
Naar de Raad van State gaan, is niet
de enige manier om iets aan een eksa-
menbeslissing te doen. Wie zich bij de
eksumens onrechtmatig behandeld
voelt, kan zich in eerste instantie tot
de universiteit wenden en klacht in-
dienen bij de ombudsman of bij de
voorzitter van de eksamenkommissie.
Als er louter materiële vergissingen
gebeurd zijn, die niet van die aard zijn
dat ze de beslissing van de eksamen-
kommissie kunnen beïnvloeden, wor-
den die onmiddellijk door de voorzit-
ter hersteld. Het kan bijvoorbeeld ge-
beuren dat er een verkeerde uitslag
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wordt afgedrukt of geproklameerd.
Zo'n vergissing moet dan wel gemeld
worden ten laatste zestig dagen na de
beraadslaging door de eksamenkom-
missie.

Stappen
Vergissingen ofonregelmatigheden

die de geldigheid van een door de
eksamenkommissie genomen beslis-
sing in het gedrang brengen - een
prof heeft bijvoorbeeld verkeerde pun-
ten doorgegeven aan de kommis-
sie -, worden door de eksamenkom-
missie hersteld. De eksamenkommis-
sie wordt hiervoor in buitengewone
zitting bijeengeroepen door haar
voorzitter, eventueel op verzoek van
de voorzitter studentenaangelegen-
heden Professor Masschelein, die de
betrokkenen heeft gehoord.
Buiten de universiteit kan een stu-

dent ook beroep aantekenen tegen de
beslissing van een eksamenkommis-
sie. Dat kan ondermeer gebeuren bij
de Raad van State die de schorsing of
de nietigverklaring van de beslissing
kan vorderen. Tot voor kort moest dit
altijd ten laatste 60 dagen na de be-
slissing van de eksamen kommissie

gebeuren. Stappen om binnen de uni-
versiteit iets aan de beslissing te ver-
anderen, - kontakten over en weer
tussen student en eksaminator, om-
budsman, voorzitter van de eksamen-
kommissie, enzovoort - konden de-
ze termijn niet opheffen, maar ver-
hoogden het risiko dat het beroep bij
de Raad van State te laat kwam. Sinds
24 maart bepaalt een wetswijziging
echter dat de beroepstermijn oneindig
wordt als de beroepsmogelijkheid en
de procedure op elk individueel doku-
ment (de eksamenuitslag) niet ver-
meld is. De wetswijziging kwam tot
stand in het kader van de openbaar-
heid van bestuur. De vermelding van
de beroepsmogelijkheid, en vorm en
termijn waarbinnen dat moet gebeu-
ren, moet toegejuicht worden. Het
geeft de student meer inzicht in zijn
rechten en verlaagt aldus de kans dat
men laattijdig beroep indient bij de
Raad van State.
De werkgroep eksamenreglement

van de KU Leuv.envindt dit blijkbaar
minder belangrijk. Zij stelt dat de be-
oogde vermelding bij de eksamen-
uitslag van 25.000 studenten te kom-
pleks is.Het mag nochtans geen enkel
probleem vormen om de beroeps-
mogelijkheid op de achterkant van de
eksamenuitslag te drukken. Maar er
is, aldus de werkgroep, nog het "alar-
merend of op zijn minst verwarring
stichtende karakter van dergelijke
vermelding." Daarom opteert de
werkgroep voor een wijziging van het
eksamenreglement om "eventuele
procedures voor de Raad van State
zoveel mogelijk te voorkomen (filter-
effekt) door de inschakeling van een
verplichte voorafgaande administra-
tieve beroepsprocedure bij de Voorzit-
ter Studentenaangelegenheden. " De-
ze laatste zou dan als het ware in 'eer-
ste aanleg' uitspraak doen, waarte-

gen beroep bij de Raad van State mo-
gelijk zou blijven.
Bijde werkgroep lijkt men zich hier

niet om de rechten van de student te
bekommeren maarveeleerom de goe-
de naam van de KU Leuven. Omdat
zo'n proces de universiteit in een ne-
gatief daglicht stelt, wil men dat zo-
veel mogelijk vermijden. In plaats
van de student, zoals de nîeuwe wet
beoogt, de mogelijkheid te geven om
optimaal gebruik te maken van zijn
recht tot beroep, probeert men die zo-
veel mogelijk af te remmen. Boven-
dien, zo stelt men, krijgt men op die
manier "een perfekt overzicht van alle
mogelijke betwistingen en welke dos-
siers er in de fakulteiten misschien
best nog een tijdje bewaard worden."

Rem
Konkreet vertaalt dit alles zich als

volgt. Op het meegedeelde resultaten-
blad zal een vermelding komen, niet
van de beroepsmogelijkheid bij de
Raad van State maar van die bij de
voorzitter Studentenaangelegenhe-
den. Hierbij kunnen we ons de vraag
stellen of dat ook niet "te kompleks is
bij de individuele schriftelijke mede-
deling van eksamenresultaten aan
ongeveer 25.000 studenten". Als een
mogelijke betwisting niet opgelost ge-
raakt, moet elke student dus eerst
naar de voorzitter Studentenaan-
gelegenheden: die onderzoekt de be-
slissing van de eksamenkommissie en
kan vragen een fout recht te zetten,
het oordeel zo nodig beter gemoti-
veerd te bevestigen of een totaal an-
dere beslissing te nemen. De Voorzit-
ter Studentenaangelegenheden zou
op diemaniereen erg ambigue rol ver-
vullen. Hijzou immers zowel de funk-
tie van 'bemiddelaar' als 'rechter' ver-
vullen, wat voor elke serieuze vorm
van rechtspraak taboe is. Kringraad
heeft dan ook unaniem besloten zich
tegen deze plannen te verzetten.

Peter Van Rompaey



De relaties tussen de verschil-
lende fakulteiten aan de
KU Leuven zijn er de laatste
twee laar zeker niet op verbe-
terd. De gemoederen worden
verhit door de invoering van
een nieuwe interne verdeelsleu-
tel van het universiteitsgeld: de
reallokatie. fakulteiten als Poli-
tieke en SocialeWetenschappen
zouden zwaar moeten inleveren
ten gunste van Landbouw en
Psychologie. Andere dekanen
blijven op hun geldhonger zit-
ten. De nieuwe verdeelsleutel is
een felbevochten, maar verde-
digbaar kompromis. Iedereen is
immers ontevreden.

De universiteit kreeg in '94 ongeveer
6,8 miljard frank op haar bankreke-
ning gestort. Die uitkering varieert
jaarlijks in funktie van het aantal stu-
denten van respektievelijk klasse A, 8
en C (zie kader: de regel van drie). Dat
geld verdeelt de universiteit dan op
haar beurt onder de verschillende
fakulteiten. Zo'n verdeling kan na-
tuurlijk op verschillende manieren
gebeuren. Hoe precies, dat vormt de
inzet van een hevige polemiek.

Oe oude verdeelsleutel was nogal
onduidelijkgestruktureerd en had een
vrij tentatief karakter. Daardoor was
de evolutie ervan moeilijk voorspel-
baar. Die onzekerheid maakte het de
dekanen bijna onmogelijk om aan
lange-termijnplanning te doen. Na
verloop van tijd doken er dan ook pro-
blemen op bij fakulteiten als Psycho-
logie, Landbouwwetenschappen en
ook Ekonomie. De wanverhouding
tussen het aantal studenten en het
beperkte professoren bestand bleef
maar toenemen, terwijl er binnen die
fakulteiten te weinig fondsen beschik-
baar waren om het noodzakelijke
ekstra (akademisch) personeel in
dienst te nemen. De onderomkaderde
fakulteiten lonkten onomwonden
naar fakulteiten als Politieke en 50-
dale Wetenschappen. Die hadden, zo
reiden ze, een veel komfortabelere
stafbezetting. De vraag naar een her-
verdeling van de middelen was dan
ook niet uit de lucht
Er volgden dan twee jaren van bek-

vechten en touwtrekken in de Akade-
mische Raad, echter zonder resultaat.
Het volgende jaar probeerde de rektor
een vergelijk te vinden door telkens
met de verschillende dekanen afzon-
derlijk te overleggen. Intussen werk-
ten twee specialisten van de dienst
Studie en Planning het ene voorstel na
het andere uit. Maar het ene voorstel
na het andere sneuvelde. Uiteindelijk
bereikte men met versie 2.4 van de
opeenvolgende plannen een broos
evenwicht, dat in ieders ogen genade
kon vinden, zij het bij sommige met
tegenzin (zie kader: Tranen van deka-
nen).
Het konsensusmodel is het resul-

taatvan een eindeloos wikken en we-
gen. Het blinkt dan ook uit in kom-

Nieuwe verdeelsleutel fakulteitsfondsen

Broederlijk herverdelen
pleksiteit en onoverzichtelijkheid.
Ruwweg komt het er op neer dat 75
procent van de middelen wordt ver-
deeld onder de fakulteiten op basis
van het aantal studenten, gewogen
volgens de klasse waartoe ze behoren.
De 1-2-3-regel wordt dus doorgetrok-
ken op het nivo van de fakulteiten.
Daardoor wordt bijvoorbeeld een laat-
stejaarsstudent Geneeskunde drie
keer zoveel gesubsidieerd als een eer-
stekanner Filosofie, al is die regel in de
praktijk wel zo bijgeschaafd dat het
resultaat niet al te veel afwijkt van het
oude allokatiemodel.

Ontevreden
Voorts hangt de middelentoewij-

zing voor 5 procent af van de diversi-
teit van het opleidingsaanbod, het
aantal studierichtingen per fakulteit
dus. 10 procent van de fondsen wordt
toegewezen aan de hand van het aan-
tal doktoraten per fakulteit. En nog
eens 10 procent is gebaseerd op de
hoeveelheid ekstern aangetrokken
onderzoeksmiddelen. Onderzoeksin -
spanningen met eigen middelen wor-
den dus niet in rekening gebracht.
Ook het uiteindelijke resultaat, de
kwalitatieve output van een onder-
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De ](U Leuven verdeelt haar geld onder haar fakulteiten, uitgedrukt in reken-
eenheden (RE). Eén RE komt zowat overeen met het jaarloon van een assistent. De
gemiddelde prof doet het voor twee. In de tabel is de oude en nieuwe verdeelsleutel
toegepast op de gegevens van '94. De implementatie van de nieuwe sleutel geeft zo
een goed beeld van hoe de nieuwe fondsenopdeling na voUedige uitvoering er zou
moeten uitzien.
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zoek wordt buiten beschouwing gela-
ten. De opstellers van het model zijn
immers van oordeel dat die niet bedj-
ferd kunnen worden.
Een ander belangrijk probleem van

het model is het multiplikatoreffekt.
Fakulteiten met weinig doktoraten
krijgen immers relatiefminder midde-
len. Het gevaar bestaat dan dat het
volgende jaar minder doktoraten gefi-
nanderd kunnen worden, waardoor
men opnieuw op minder geld aan-
spraak kan maken. Kortom, een neer-
waartse spiraal.
Een vergelijkbaar effekt speelt bij

het aantrekken van eksteme onder-
zoeksmiddelen. Hoe meer een fakul-
teit kan binnenrijven via eksterne
fondsen, hoe meer universiteitsfond-
sen ze er bovenop krijgt. Bovendien
speelt hier de traditionele tweespalt
tussen humane en eksakte/toegepas-
te wetenschappen. De nieuwe verdeel-
sleutel beloont immers het aantrek-
ken van eksterne middelen, maar dit
ligt traditioneel veel makkelijker voor
de meer kommercieel georiënteerde,
toegepaste wetenschappen. Fakultei-
ten en studiedomeinen die niet zo
goed in de markt liggen, dreigen uit de
boot te vallen. 8ij zijn openingsrede
van het akademiejaar riep rektor Dil-
lemans nog op tot "Iange-termijn-
onderzoek ten dienste van de maat-
schappij".
Het organiseren van de reallokatie

per groep (humane, eksokte en bio-
medische wetenschappen), althans
voor de 10 procent die op de eksterne
middelen slaat, zou een oplossing
kunnen bieden. En ook de (niet-kom-

merciële) toelagen van het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NFWO) kunnen de scheve ver-
houdingen wat rechttrekken.
AI bij al zijn de aanbevelingen van

het nieuwe model voor sommige fa-
kulteiten wel vrij drastisch te noemen
(zie tabel). Een onmiddellijke en volle-
dige implementatie zou al te veel
kwaad bloed gezet hebben. Daarom
werd de uitvoering van het oorspron-
kelijke plan gespreid over twee jaar en
voor een deel zelfs nog langer uitge-
steld. Zo wordt het voor de geviseerde
fakulteiten wat makkelijker de bespa-
ringen via emerita ten te realiseren,
proffen op leeftijd kunnen op rust ge-
steld worden.

Symbool
Na druk gelobby kwam er ook nog

de tijdelijke invoering van een tole-
rantiedrempel voor overbestaffing in,
een fakulteit mag voorlopig nog tot 7
procent 'te veel' personeel in dienst
houden. En ten slotte werd besloten
een solidariteitsfonds onder de fokul-
teiten te kreëren. Dat fonds moet hel-
pen om de kwalijke gevolgen van de
herstrukturering te verzachten.
Het reallokatiemodel is uiteindelijk

toch door alle dekanen - minzaam
tandenknarsend - aanvaard. Het is
een kompleks en sterk geamendeerd
fabrikaat geworden. Bovendien
draagt het enkele perfide mechanis-
men in zich. Maar het vervangt het
oude, ondoorzichtige kluwen dooreen
bruikbaar instrument met relatief
makkelijk kwantificeerbare kriteria.

Tranen van dekanen
Sommige dekanen zijn niet zo'n beetje misnoegd over de gang van zaken.
Door de verregaande afzwakking van het oorspronkelijke opzet krijgen ze
(veel) minder ekstrn middelen dan aanvankelijk vooropgesteld was. Dekaan
Goedseels van Landbouw lacht maar zuur. Professor Delbeke van Psycholo-
gie had voorafgedreigd meteen (gedeeltelijke) numerus daususom zijn eisen
kracht bij te zetten. Nu verbijt hij sereen zijn ontgoocheling over het magere
resultaat, maar stelt zich zeer begripvol op. Hij weet uit eigen ervaring hoe
moeilijk het voor een fakulteit is in het eigen vlees te moeten snijden. Pro-
dekaan Jacques Vander Eecken had bij zijn aftreden gehoopt op een flinke
kompensatie voorde jarenlang fiks aangroeiende studentenpopuJatie op zijn
fakulteit Ekonomie. Die opwaardering was in de vroegste voorstellen ook
voorzien, maar werd in de opeenvolgende aanpassingen volledig ongedaan
gemaakt.
Aan de kant van de verliezers is professor Lamberts van Letteren het na

jarenlange inleveringen al gewoon. Hij is al blij dat hij niet nog meer kredie-
ten hoeft af te staan. De dekanen Delobel en Oe Fleurquin van Godgeleerd-
heid en Kerkelijk Recht lijken al even gelaten hun lot in handen van de Heer
te leggen. Professor Maes van Pol en Soc weert zich echter als een duivel ineen
wijwatervat. De kriteria van het reallokatiemodel spelen sterk in het nadeel
van zijn fakulteit. Het is dan ook vooral op zijn aandringen dat de soepele
uitvoeringsmodaliteiten er kwamen, nadat er zelfs sprake van was dat zijn
fakulteit gedeeltelijk zou weigeren de opgelegde besparing uit te voeren.

(jvh)

Zo weet men tenminste waar men
aan toe is en kan men plannen op
langere termijn maken. Het kwantita-
tiefkarakter vormt echter ook de grote
zwakte van de konstruktie. Onderwijs
en onderzoek zijn nu eenmaal veeleer
kwalitatieve begrippen die nauwelijks
in djfertjes te vatten zijn,
Ten slotte wordt tegelijkertijd met

de nieuwe verdeelsleutel ook een be-
sparing doorgevoerd. Van alle in te
leveren kredieten wordt 12,5 procent
als 'manoevreerruimte' achtergehou-
den en dus niet onder andere fakultei-
ten herverdeeld. Die ingreep is niet
overbodig. De overheidstoelage van
dit jaar volstaat niet om de (door de
overheid gedekreteerde) loonstijgin-
gen te bekostigen. Bovendien heeft
onderwijsminister Luc Van den 80s-
sche aangekondigd dat hij een aantal
Voortgezette Akademische Opleidin-
gen (VAO) niet meer zal subsidiëren
(zie voorpagina). De KU Leuven krijgt
het door deze bijkomende maatregel
wel erg moeilijk om de eindjes aan el-
kaar te knopen. Daarom overweegt de
unief zelfs ernstig om een defidtaire
begroting in te dienen bij de minister
van Onderwijs, al is het maar als sym-
bolische noodkreet.

Peter Van 'Rompaey
Joris Vanden Houtte

(pvr/jvh)

De regel van drie
Het dekreet Coens van 1991 over de
Vlaamse universiteiten deelt alle
studenten in drie klassen in, afhan-
kelijk van de opleiding die ze volgen.
Tot klasse A behoren de kandidatu-
ren en licenties van Humane weten-
schappen, tot klasse 8 de kandidatu-
ren en licenties Uchamelijke Opvoe-
ding, Kinesiterapie en Wetenschap-
pen en de kandidaturen Toegepaste
Wetenschappen, ingenieurs- en art-
senopleidingen, tot de klasse C beho-
ren de tweede cyklus van ingenieurs-
en artsenopleidingen.
De financiering van alle universi-

teiten, dus ook de KU Leuven, ge-
beurt vervolgens gedeeltelijk via de
toewijzing van onderwijsbelastings-
eenheden (08E's). Elke unief krijgt
per student van klasse A, B en C
respektievelijk 1, 2 en 3 08E's toe-
bedeeld. Zo krijgt de KUL voor een
student ingeschreven in Germaanse
Talen bijvoorbeeld één 08E. Voor
een laatstejaars student Geneeskun-
de krijgt de unief dan weer drie
08E's. Het verschil in finandering
vloeit voort uit de verschil in kosten
van de studies.
Met 22.295 finanderbare studen-

ten kon de universiteit in '94 op
35.210 08E's rekenen. Eén 08E is
aan zijn huidige koers goed voor
97.402 frank en zal voor 1995 met
1,14 vermenigvuldigd worden. Re-
ken zelf maar uit hoeveel subsidie u
waard bent.
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De Kift en NoMeansNo op 29 oktober

Boodschap ineen festival/etje
Op 29 oktober organiseert Kerosene in samenwerking met de
Kontichse Lintfabriek - die vorige week nog het skatepunk-
kombo SNFUnaar Leuven haalde - een mini-festival in zaal
Corso. Beide organisaties brengen meestal kompromisloze maar
kwaliteitsvolle gitaarmuziek, die gezellig ruikt naar punk en
hardcore. Dat zal nu niet anders zijn, al bevat het festival genoeg
verscheidenheid in zijn eenheid om een volle dag te kunnen
boeien. Enmet NoMeansNo on top of the bill kan er sowiesomoei-
lijk iets fout lopen.
Vanaf 14 uur mag je binnen. En je ken. Dit festival begint, zoals wel va-
komt beter op tijd want om 22 uur is ker gebeurt, met een Belgische groep:
.het al afgelopen. Dan heeft de politie Buttweiser. Zijzullen zelfwelvoor hun
namelijk de avondklok ingesteld om fans zorgen en die kunnen u aan de
de Leuvense burger toe te laten onqe- toog ongetwijfeld alles over deze groep
stoord naar zijn laatavondfilm te ki]- vertellen.

Failliet veel zorgen.
De financiële problemen bij Studen-

tenvoorzieningen beperken zich ech-
ter niet tot het onderhoud van de ge-
bouwen. De voorlopige begroting voor
1995 voorziet in een deficit van onge-
veer negen miljoen frank. Die begro-
ting gaat uit van een gelijkblijvende
situatie ten opzichte van vorig jaar.
Hierbij moet in positieve zin opge-
merkt worden dat het aantal studen-
ten dit jaar gestegen is. De inkomsten
zullen dus hoger liggen dan eerst be-
groot. Aan de andere kant is er nog
onvoldoende rekening gehouden met
de stijging van de kosten die zullen
voortvloeien uit een aantal beslissin-
gen van het afgelopen jaar. Zoals het
er nu naar uitziet zal het saldo nega-
tiefblijven.

De twee doelstellingen van de Raad
voor Studentenvoorzieningen worden
dus bedreigd. Het bestendigen en
goedkoop houden van bestaande
dienstverleningen zal steeds moeilij-
ker worden. Als er geen strukturele
oplossing komt, zal men ofwel de
diensten moeten afbouwen, ofwel de
prijzen drastisch moeten verhogen
(minstens vijftien frank per maaltijd
indeAIma's). Overdetweededoelstel-
ling, het opvangen van nieuwe no-
den, kan enkel nog gesproken en ge-
fantaseerd worden. Het ziet er dus
naar uit dat de KU Leuven haar uit-
hangbord 'Universiteit met de best uit-
gebouwde sociale voorzieningen' bin-
nen afzienbare tijd kan opbergen en
vervangen door 'Universiteit met het
meest stringente financieel beleid'. De
vraag is door welk uithangbord stu-
denten in spe, zeker die uit lagere
socio-kulturele klassen, zich het meest
aangetrokken zullen voelen.

vervolg van pag. 1

en de direkteur Studentenvoorzienin-
gen zal verplichten om, bijvoorbeeld,
tien procent van zijn personeel te ont-
slaan.

De stelling bij de meerderheid op de
Raad voor Studentenvoorzieningen is
dus dat het groot onderhoud de vol-
gende jaren maar beperkt moet wor-
den tot de begrote 10 miljoen. De
enige aanvulling daarop zal dan be-
staan uit één of twee dossiers per jaar
waarvoor men de Algemeen Beheer-
der vriendelijk zal verzoeken finan-
cieel bij te springen. Over het feit dat
deze oplossing op lange termijn totaal
onhoudbaar is, maken personeel en
akademici zich blijkbaar niet al te

FKK.
Wegens vergeten is de aankondiging
van de volgende Fkk-vergadering niet
in de vorige Veto verschenen. De ver-
gadering die normaal gepland was op
dinsdag 25 oktober wordt dan ook uit-
gesteld, omdat niet iedereen op de
hoogte werd gebracht van die heug-
lijke gebeurtenis. De Financiële Kon-
trolekommissie vergadert maandag 7
novernberom 15.00 u, 'sMeiersstraat
5. En alle erkende verenigingen krij-
gen bijgevolg nog tijd tot donderdag 3
november om hun eventuele aanvra-
gen tot subsidie binnen te brengen op
het kantoor van Kringraad, dat iedere
weekdag tot zes uur open is. Het be-
looft alleszins de moeite te worden
omdat er beslist moet worden over de
schijven maart, april en mei-septem-
ber.
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Wim De Rop

Interessanter wordt het met het
Australische Front End Loader. Zij
maken hardcore in de beste melodi-
euze traditie van Hüsker Dü. De band
uit Sydney klinkt niet altijd even origi-
neel maar dat is nauwelijks een ver-
wijt in een genre waar oorspronke-
lijkheid geen verdienste is. Ze kleuren
netjes binnen de lijnen van de loei-
harde gitaarmuziek en zijn aldus ide-
aal als achtergrondmuziek om uw
nekspieren wat los te gooien.

Daarna is het tijd voor iets hele-
maal anders. Ongeveer een jaar gele-
den bracht de Nederlandse groep De
Kifteindelijk zijn debuut-cd uit met als
veelzeggende titel: 'Krankenhaus'. De
cd ziet er uit als een (houten) juwe-
lendoosje en eigenlijk is hij dat ook.
'Krankenhaus' bevat veertien parels
van Nederlandstalig getoonzet proza.
Muzikaal mengt De Kiftde vervreem-
dende vrolijkheid van een fanfare met
de tristesse en Weltschmerz van een
tango, op smaak gebracht met vol-
doende Nederpunk à la The Ex. Ook
TomWaits en Tom Cora piepen om de
hoek, maar weten zich te beheersen
want de intense teksten verdragen al-
leen soberheid.

Rood
In de wereld van De Kiftis het altijd

oorlog en is het het bloed van jonge
soldaten dat de sneeuw rood kleurt.
De teksten zijn geb<!!;eerdop het werk
van grote oorlogsschrijvers als Erich
Maria Remarque ('All Quiet From the
Western Front'). Veel redenen om te
lachen zijn er dan ook niet: 'Krnn-
kenhaus' is de soundtrack bij de Dag

des Oordeels. wil weten - en beïnvloedden een
Devraag isalleen wat daar livevan hele generatie gitaarbands die hen

over blijft. De Kiftmaakt muziek die ondertussen kwa populariteit zijn
aandacht vraagt en dat is op een fes- voorbij gestoken. Denk daarbij bij-
tival niet zoevident. Hetis goed moge- voorbeeld aan AliceDonut ofVictims
lijk dat de helft van het publiek geen Family. Hardcore blijft de basis, maar
boodschap heeft aan dit koncert en daaroverheen legt de band een ge-
het zovoorde andere helft onmogelijk luidstapijt waarin vooral de prorni-
rnaakt om zich te laten meevoeren nente bas en de diepe stem opvallen
door de groep. Want ook al beschikt maar ook de free-jazz uitspattingen.
het trio over voldoende podium-erva-' Net als De Kiftstelt NMN het einde
ring en worden ze live vervoegd door der tijden in het vooruitzicht maar de
nog een trits andere muzikanten, toch gevolgtrekking is anders. Met bijten-
zal het optreden vaak meer weg heb- de, navrante humor pakken de broer-
ben van een poëzie-performance. De tjes, die de eigenlijke kern van de
bezwerende stem van zanger Ferry groep vormen, alles en iedereen aan.
Heyne doet immers onvermijdelijk Niets staat vast, aan alles mag getwij-
denken aan de Nederlandse beat feld worden. Niet voor niets luidt de
poets lohnny the Self-kickeren Simon titel van hun bekendste plaat - met
Vinkenoog of zelfs aan Lucebert. Dit het fuifnummer 'EveryDay I Start To
optreden wordt hoedanook iets Ooze' - '0+2=1'. Verwante geesten
aparts. zitten al lang in een instelling, be-

o halve misschien William Burroughs,
Beavis en Butthead of Freddy Krueger

, van de 'Nightrnare on Elm Streef-
En dan moet de topper nog komen. reeks.

Dat NoMeansNo komt, is op zich al
een evenement. De groep koos in zijn
vijftien jaar van bestaan zelden de
gemakkelijkste weg. Ontstaan vlak
na de eerste punkgolf, roeide de groep
voortdurend tegen de stroom in en
vooral de laatste tijd - na het weg-
gaan van gitarist Andy Kerr - werd
ernstig getwijfeld aan de vitaliteit van
de Canadezen. Maar NMN sloeg kei-
hard terug met de cd 'Whydo theycall
me Mr. Happy?' die kwa ontoereke-
ningsvatbaarheid gerust naast het
oudere werk mag staan. Dit jaar voeg-
den Mr. Right en Mr. Wrong - zoals
de kierewiete broertjes Wright zichwel
eens laten noemen - daar nog 'One
Down and TwoToGo' aan toe, een cd
met zowel ouder als nieuwer werk.

NMN klinkt vooral als zichzelf. In
het anderhalf decennium dat ze be-
staan vonden ze een eigen muziek-
genre uit - jazz-core als u dat echt

Trits

Rook
Bijna twintig jaar na de eerste

punkeksessen is de boodschap achter
dit festival dus dat er nog altijd niet
veel toekomst is. Even abstraktie ge-
maakt van de nodeloze agressie die de
punkbeweging perverteerde, blijft de
'No Future' -boodschap brandend ak-
tueel, al was het maar omdat zo onze
maatschappelijke evidenties in vraag
gesteld worden. Uit het puin dat groe-
pen als De Kift of NMN elk op hun
manier achterlaten, kunnen nieuwe
antwoorden rijzen.Alsde rookom ons
hoofd is verdwenen ...

Bart Eeckhout

Op 29 oktober in zaal Corso met vanaf
14.00 u. Buttweiser, Front End loader,
De Kift en NoMeansNo. Kaarten: 3001
350 tronk.

BANCO DE GAIAENTRANSGLOBAL UNDERGROUND OP 30 OKTOBER
OP WERRDRBS NAAR DE CORSO

Een dag na NoMeansNo speelt
Transglobal Underground ten
dans in zaal Corso. Althans dat

valt te hopen, want het loopt bepaald
niet lekker met de optredens van pro-
grammator Çhokri}viahassiµe in Leu-
grammator Chokri Mchussine in Leu-
ven. Voor het optreden van het Britse
Terrorvision geraakten zelfs de vrij-
kaarten niet van de baan en de met
veel bombarie aangekondigde ver-
overingstocht van Green Day is tot
nader order uitgesteld, een lot dat de
neepunks delen met Luscious Jack-
son.

Dat het fout loopt met deze optre-
dens heeft voor een groot deel te ma-
ken met de groepjes zelf, die het poten-
tiee~ (nog) niet hebben om vijfhon-
derd man op de been te brengen. Er
valt dan ook te vrezen voor de kon-
certen van Stiltskin en Pop Will Eot
ltself.WilMahassine zijn zaal vol krij-
gen dan zal hij dus vooral wat beter
materiaal moeten programmeren.
Bijvoorbeeld dingen als Transglobal
Underground.

Nochtans heeft ook deze muziek
met veel tegenstand af te rekenen.
Komputergestuurde muziek laat nie-
mand onverschillig. Aan de ene kant
staan de bewakers van de 'echte' rock-
muziek. Dat isdan die muziek waarbij
de makers elke avond opnieuw hun
kunnen bewijzen op het podium, die

muziek waarbij de passie verscholen
zit in de vokale uithalen van de zan-
ger of het zweet van de gitarist. Die
emotie vinden zij niet terug in house-
muziek die door weirdo's op een kom-
puter is gekomponeerd. Anderzijds
puter is gekomponeerd. Anderzijds
zijn er de onvoorwaardelijke house-
freaks - niet zelden lichtjes snobisti-
sche fashion-addicts - die het niet
meer over muziek hebben als ze over
techno of ambient praten maar over
een levensstijl of een hogere kunst. Zij
overdrijven evenzeer.

Een groep als Transglobal Under-
ground bewijstmet een sound die elke
muziekliefhebber aanspreekt dat de
waarheid eens te meer in het midden
ligt. Transglobal iseen van de top-acts
uit de techno-sien. Hun muziek -
etno-techno, zeggen de kenners - is
in feitewereldmuziek. In een nummer
hoort u zowel een Bulgaars koor als
een Aboriginal op een didgeridoo of
Zulu drumbeats. Het sterke van deze
muziek is dat zij toch niet klinkt als
een supermarkt waarin alles bijeen
geklutst is, maar dat alles geïnte-
greerd wordt in een rijk, uiterst dans-
baar totaalgeluid. Transglobal be-
perkt zich dan ook niet tot sample-
muziek maar maakt geregeld een
overstapje richting dubreggae of hip-
hop. Vergelijkingspunten zijn bijge-
volg zeldzaam binnen de house-we-

reld. Transglobal Underground is
techno zoals andere randgevallen dat
zijn zoals Senser, [oh Wobbie of Grö-
tus.

In tegenstelling tot andere acts valt
er bij deze groepen wel degelijk iets te
er bij deze groepen wel degelijk iets te
beleven als zeop het podium kruipen.
Bij Transglobal zingt zangeres Na-
tasja Atlas de sterren uit de hemel ter-
wijl drie heerschappen op de achter-
grond nieuwe geluidslagen improvi-
seren op een voorgeprogrammeerde
beat, dikwijlsnog geruggesteund door
enkele etnische musici. Het beste be-
wijs dat deze groep niet zomaar mag
bestempeld worden als voer voor hou-
se-freaks is wel hun optreden op het
Sfinks-festivalin Boechout deze zomer
waar ze het publiek lieten proeven
van deze nieuwë soort multikulturele
muziek.

Dit optreden is de kans om aan den
lijve te ondervinden dat techno meer
kan zijn dan een sample van een
George Bush-uitspraak tussen enkele
bieps en blieps. Steluw eigen vooroor-
delen op de proef.

(be)

Banco de Gaia en Transglobal Under-
ground spelen in zaal Corso op zondag
30 oktober vanaf 19.30u. Kaarten: 450/
500.

Kultuurleven houdt uw cultuur op
peil. Cultuur en samenleving zi;n
de sleutels die toegang verlenen

tot een ruime waaier van
onderwerpen.

MAANDBLAD VOOR CULTUUR EN SAMENLEVING

----------,
I _' . Ik neem een studentenabonnement I

(980 BEF. 8 nummers van telkens
I 96 blz ) op Kultuurleven. en ontvang I
I het themanummer 'De school op- I
I nieuw' gratis als welkomstgeschenk. I
I Naam: I
I Adres:. I
I I
I Handtekening: I

: Terugsturen naar Kultuurleven. Bhjde-Inkomststraat 79. :

L
3000 Leuven (+ kopie lopende studentenkaart) _j
---------------

Kultuurleven informeert niet
alleen, maar geeft ook duiding en
confronteert u mçt persoonli;ke

standpunten.
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Stan in het Stuc

De laatsten zullen de
eersten zijn
'Poslednye' of 'De laatsten', een stuk van Maxim Gorki uit 1907,
werd de welluidende basis voor de jongste produktie van Tg Stan.
Viermaal deze week krijgt u de kans om deze poel van puur cy-
nisme in te duiken. Wat uw lot ook mag zijn, zwemmen ofverdrin-
ken, niet duiken is in ieder geval verliezen.

Demeeste leden van teatergroep Stan
studeerden af aan het Konservoto-
rium van Antwerpen in 1989. Het ge-
zelschap vond vrijwel meteen zijnweg
naar de bekendheid met onder andere.
een bewerking van Tsjechov, 'Jan-scè-
nes op het platteland'. Op het Kun-
stenfestival van mei '94 in Brussel,
trokken ze de aandacht met 'De laat-
sten', de afsluiter van een seizoen dat
in het teken stond van revolutie, poli-
tiek, misbruik van macht, dit alles ten
nadele van het zoekende, onzekere,
meestal verloren individu. Na de na-
turalistische maatschappijkritiek in
'JDX-APublic Enemy', een bewerking
van een stuk van Hendrik lbsen uit
1883, en de konfrontatie met de Fran-
se revolutie en haar gevolgen in 'Dan-
tons Dood' uit 1835 van Georg Büch-
ner werd Maxim Gorki op de planken
gebracht.

Toekomst
Zijn realistisch-idealistische ver-

haal over de Russische revolutie en de
hele periode die daaraan voorafging
is er één van minachting voor het
aristokratische wereldje, met name de
intelligentsia van Rusland. Zijn sym-
patie ging uit naar het arbeidersvolk,
de onderdrukten - hij was zelf in die
wereld opgegroeid - dit echter zon-
der te vervallen in een kritiekloze be-
wondering. Zo introduceerde hij de
volksrevolutionair in het Russische
drama, de voorvechter van de socia-
listische beweging. In zijn stukken be-
kritiseerde Gorki elke vorm van
machtsmisbruik, hij zocht naar de
ideale, revolutionaire mensdieopzeu
aan om een nieuwe dag in te luiden.
Dat dit een moeizame zoektocht was,
blijkt uit het bittere sarkasme en door-
gedreven cynisme, waarvan zelfs de
arbeidersfiguren zelf niet altijd ge-
spaard blijven.
Toch treedt in zijn werk veelal een

positieve figuur op, die het revolutio-
naire gedachtengoed en de hoop op
een betere toekomst inkameert. In 'De

laatsten' is dit de moeder van een
jonge terrorist die zou geschoten heb-
ben op Ivan Kolomizev, hoofd van de
politie en aristokraat, getrouwd en
vader van vijf kinderen. Door het
voorval komen de wreedaardige prak-
tijken van deze laatste aan het licht,
en hij verliest zijn funktie.

Grafsteen
Centroal in het verhaal staat hier

niet de revolutie zelf, maar het ver-
haal van een anstokratische familie,
heen en weer geslingerd tussen waar-
heid en leugen, rechtvaardigheid en
korruptie. Aan het hoofd van het ge-
zin zien we Ivan als drinkende, tiran-
niserende vader, wiens verwoede po-
gingen om een machtspositie te hand-
haven volledig mislukken. Zijn
vrouw, kinderen en broer [akov sleurt
hij mee in zijn val, een wereld van leu-
genachtigheid en holle woorden stort
ineen. Het cynisme bereikt zijn hoog-
tepuntopheteindevanhetstuk, wan-
neer Kolomizev bij het graf van van
[akov het gezin ophemelt als enig blij-
vend fundament in een vergiftigde
maatschappij: "Wij zijn de slachtof-
fers van een gruwelijke periode waar-
van de geest alles vergiftigt en.vernie-
tigt. We moeten alles vergeten en al-
leen onthouden dat de familie de ves-
ting is, ja ...de vesting."

Fantasie
Stait maakt van dit trogische ver-

haal een eigentijdse voorstelling,
waarin het ûn-de-sïècle-qevoel op een
.. .. .. i

daags publiek overgeheveld wordt.
Hoewel het er af en toe op lijkt dat ze
zich wat verliezen in de kloof tussen
het trogische en het burleske, vooral
dan als de jongste dochter Vera zich
uitleeft in haar kinderlijke fantasieën,
en ook al spelen niet alle akteurs altijd
even schitterend, echt storend wordt
dit nooit. De voortdurende aanwezig-
heid ,van alle spelers op het podium

OP donderdag 27 oktober staat van 'Bel', de voorlaatste cd van Ga-
de Finse folkartieste Marja briel Yacoub (vorigjaar nog in Leuven
Mattlar op de planken van te zien), dacht zedat de Fransman wel

zaal Wiedts'z in Heverlee. Mattlar is de juiste sfeer van haar liederen zou
geboren in Samiland, het gebied dat kunnen weergeven. Daarom stuurde
ook wel Lapland genoemd wordt. In ze hem een demotape. Yacoub bleek
Finland geniet ze al ruim twintig jaar direkt bereid de uitdaging aan te
bekendheid als singer-songwriter. gaan. Dit leidde in 1993 tot de cd
Daarnaast wordt ook haar poëzie zeer 'Pariisi -Vuorenkyla', waaraan een
op prijs gesteld binnen vrouwenbewe-
gingen. Haar liederen worden geïnspi-
reerd door het leven in Finland. Cen-
traal staan de natuur, het moeder-
schap en gevoelens eigen aan de

IUW.~Zezingt en-schrijft els-vrouw
en kiest hier naar eigen zeggen bewust
voor in een land dat in tegenstelling
tot de Skandinavische landen een
sterke mannensuprematie kent.
Mattlar zocht allang naar geschik-

te begeleiders om haar liederen op cd
vast te leggen maar Finsearrangeurs
en begeleiders slaagden er niet in de
atmosfeer binnen haar liederen op
plaat vast te leggen. Na beluistering

Nee, ik wil helemaal geen levensverzekering.
als teken van verloren individualiteit,
de dubbelrollen, (overigens subliem
gespeeld door Willy Thomas, Sara de
Roo en Damiaan de Schrijver), de
lachwekkende woede-aanvallen van
Ivan, het zijn stuk voor stuk uitingen
van uiterste vervreemding.

FEMINISTISCHE FOLK
FINSEFROUW

Denk ik aan de voorbije
gemeenteraadsverkiezingen en aan
onze nieuwe burgervader, dan bekruipt
me eengevoel van gêne. Wat zijn wij
.studenten toch ondankbare en
onfatsoenlijke wezensgeworden. Een
man die zich jarenlang heeft
beziggehouden met politiek op het
hoogste nivo verlaagt zich tot onze
regionen om dezestad te laten delen in
zijn elan en wat doen wij? Niks.
Helemaal niks. Weorganiseren
festivals, filmvertoningen, rondleidingen
en bacchanalen voor de eerstejaars (en
wat hebben die in vergelijking ooit al
gepresteerd voorLeuven?)maar een
beeqeeenserieuzeqTobback
Welcome", ho maar! We lijken wel te
gierig ...
Daarom dus, en om te tonen dat we niet
allemaal verstokte maoïsten zijn en
vooral om ,onze' burgemeester er met
klem op te wijzen dat hij nog in onze
gedachten is, laat ons iets organiseren.
Iets groots. Iets kultureels. Iets
studentikoos. Envooral: iets
mediagenieks. Ziehier enkele
suggesties...
Eersten vooral had ik gedacht aan een
filmretrospektieve die de naam 'Louis
2()()()' zou kunnen dragen. Dooreen
aaneenschakeling van fragmenten uit
zijn beste tv-optredens (ik denk hier aan
interviews, interventies in het parlement

dienstbetoon in de toekomst overbodig.
Natuurlijk komt er ook een 'Tobback
Teater Werkwinkel' waar studenten
tegeneenvoordeelprijs masterclasses
kunnen volgen bij stemmenimitatoren
en mensen die Tobback zelfzijn
befaamde beeldbuistraining
verschaften. Specialeaandacht gaat uit
naar 'gezond verstand' tijdens het
spelen en het 'mensen demond snoeren
zonderechte argumenten'.
Improvisatie-oefeningenworden
opgezet rond debefaamde uitspraken
"Dat is eenhoop flauwekul wat gij daar
zegt!", "Dat zijn uw zaken niet!" en
"Watweetgijdaarvan!". Deze
workshop zal rond eind december
resulteren in eenopvoering van het stuk
"(kerst)Tijd voor Tobback" met
programmaboekjes die de
Internationale vertolken wanneer men
zeopenslaat.
Ook op het vlak van de plastische

leven. Zij worden verspreid over een kunsten moet er eenplatform komen,
parkoers waarvan het begin- en eindpunt maar daarrond zijn mijn gedachten nog
wordt gevormd door eenInteraktief niet gekristalliseerd. Eenvariatie op
Tobback Gebeuren. Dezespraakgevoelige WarhoIs Mao-portretten lijkt me al geen
machine luistert naar al uw wensenen ,,slecht begin.
verzuchtingen engeeft een Dèzelijst is natuurlijk niet beperkend. Ik
gepersonaliseerde reaktie bij middel van wacht met spanning op uw reakties en
gerecykleerd en komputergestuurd initiatieven.
beeldmateriaal. Zo kan iedereen tot een
persoonlijke ontmoeting komen met
Tobback en wordt elke vorm van

en 'Wie ben ikl') krijgt men een indruk
van het verloop van deman zijn karrière.
Kommentaarwordt geleverd door
deskundige voor-en tegenstanders.
In 'Tobback à la carte' komen mensen
(we denken hier in de eersteplaats aan de
mans persoonlijke kapper) getuigen over
hun ontmoeting met dezeLeuvense
Socialist op kruciale momenten in hun

Oemanier waarop Stan in een boei-
ende enscenering de hele brok cy-
nisme richting toeschouwer stuurt,
verdient zeker en vast uw aandacht,
al was het maar om uwwoordenschat
met enkele lieve woordjes uit te brei-
den. KristienMichiels

'De laatsten' door TgStan in Vlamingen-
straat 83 van maandag 24 tot en met
donderdag 27 oktober, kaarten kosten
200/300 tronk.

hele schare Franse muzikanten aan
meewerkten.
Marja Mattlar wil nu ook haar mu-

ziek buiten Finland laten klinken. De
hele stoet Franse muzikanten op toer-
nee meenemen ging niet, en daarom
komt ze in duo met de Finse gitarist-
pianist [coko Viitala.

(pvr)
Marja Mattlar en laako ViitaIa treden
donderdag 27 oktober om 20.00 u op in
ZaaI Wiedts'z te Heverlee. Kaarten kos-
ten 2S0 tronk in voorverkoop en 300 aan
de kassa.
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Er valt eigenlijk weinig nieuws
te rapen van een onder een dit
jaar welheel mild zonnetje gelo-
pen vierentwintiguur, dé grote
Sportraadklassieker. Dit bete-
kent dat ook dit jaar weer alles
tot in de puntjes georganiseerd
was, dat er onnoemelijk veel
volk is komen opdagen, en dat
iedereen, zowel lopers als toe-
schouwers, zich bij bakken ge-
amuseerd heeft. En dat Apol-
loon gewonnen heeft, natuur-
lijk.

Het gevaar dat de studenten uitgeke-
ken raken op de vierentwintiguur is,
predes door dat hoge déjà vu-gehalte,
nochtans niet denkbeeldig. Het is dan
ook goed dat de organisatoren steeds
weer hun best blijven doen om met
nieuwe dingen op de proppen te ko-
men, om zo het evenement nieuwe
impulsen te geven. Vorige jaren wer-
den, zoals bekend, de nevenklasse-
menten al vernieuwd. De zogenaam-
de 'speleobox' is een blijvende at-
traktie geworden (iemand wist er zich
deze editie in 56 sekonden doorheen te
worstelen). Dit jaar werd daar bo-
venop, in samenwerking met Kultuur-
raad, een (ree podium georganiseerd
in het amfiteater, iets verderop de
piste. Ondanks het soms wel verras-
send hoge nivo dat sommige groepjes
haalden (Ncqorno Karabach was bij-
voorbeeld schitterend), raakte de tent
toch nooit echt tot de nok toe gevuld.
De meeste studenten verkozen, rustig
rondkuierend, de wedstrijd zelf te vol-
gen.

Strevers
Dat Apolloon die strijd zou winnen,

mag allang geen verrassing meer ge-
noemd worden; dat doet het immers
al jaren. Reeds uren van te voren
vierden de sportkotters, gerugge-

De tweeëntwintigste vierentwintigurenloop

Thomas Morus, ondanksaleeuwen
dood, verdienstelijk achtste
steund dooreen heus orkestje, de over-
winning. Deduizend rondjes, het aan-
tal dat men zich, wegens gebrek aan
konkurrentie, ten doel had gesteld,
werden echter bij lange na niet ge-
haald. Men strandde op 'maar' 910
rondjes, precies tien meer dan YTK.
Echt spannend ging het er aan toe bij
het gevecht om de derde plaats. Eko-
nomika en het VRGhadden reeds da-
gen op voorhand gewed voor een vat,
voor wie van de twee nu eigenlijk de
sterkste is. Voeg daarbij dan nog In-
dustno, die "er alles gingen aan doen

om derde te worden", en je kreeg een
nek-aan-nekrace zoals die nog maar
zelden te zien is geweest. Elkuur werd
er reikhalzend uitgekeken naar de
tussenstanden (die dit jaar omgeroe-
pen werden op de tonen van Primal
Screams 'Loaded' en Dvoraks 'Sla-
vonic Dance nr.L'), elk uur moest ie-
dereen vaststellen dat de drie ploegen
nog steeds zij aan zij stonden. Uitein-
delijk haakten VRGen Industria dan
toch af, en zo verzekerde Ekonomika
zich van een plaatsje op het podium.
Het Pauskollege tenslotte werd zesde,

en kreeg daarmee de titel van 'snelste
peda' toegewezen.
Was het 's nachts nog bitter koud

geweest (erwerd iemand gesignaleerd
met maar liefst 129 kledingstukken
aan), woensdagmiddag was het lek-
ker warm. Enkelen werden geïnspi-
reerd door deze aangename tempera-
turen; dit jaar waren er twee naakt-
lopers. Naarverluidt liep een van hen,
een student Geneeskunde, met een
banaan in zijn handen.
Spijtigvoor hem, maar de prijs voor

de origineelste doorgeefstok ging ook

Vierentwintiguur lang zoekertjes
Onder het motto "Kom zelf in Veto·
had Veto op de Vierentwintiguren-
loop een zoekertjesstand van 20.00
tot 5.00 u. Wij kregen de volgende
kreaturen binnen (al dan niet beo
smeurd met braaksel).

• H. Rollins loopt tegen Bono om
3.00 u
• Ik, assistent je farma, zoek drin-
gend, ik herhaal zeer dringend een
lieftallig, goed uitziend en liefst in-
telligent (IQ 145) meiSje/vrouw om
de leegte in mijn jonge leven te vul-
len.
• Gezoch:t
• Peter moet ons volgen
• johan zoekt Heidi en Ann
• Amaai
• De kabels zeggen: sliep uit. wij lig·
gen in Louvain-Ia-Neuve De klassen-
strijd is trouwens nog niet gedaan,
beste kinken
• Ik ben op zoek naar Liefde. Stijn
MeurlS
• Aan Koen en Kris.lk was in de Veto-
tent maar 't was weer niks
• Gezogt een lekker zagte sgape·
vagd als gezelsgap
• Verloren op de vrerenrwmtiquren
hond, lurstert naar de naam Hilde D
Opgepast. van de kwaaie soort
• Aan bewoners TIensevest 86: doe

- "

-DEUJDVANTOEN
KRFATIEF DOCEREN?

Twee weken geleden startte aan
het departement Klassieke Stu-
dies van de fakulteit Letteren

een alternatieve lessenreeksgeorgani-
seerd door professor Eyben. Hijreorga-
niseerde zijn vak 'Mentaliteitsgeschie-
denis van de Grieks-Romeinse Oud-
heid en het vroege Kristendom' in een
veertigtal lezingen gegeven door bin-
nen- en buitenlandse sprekers uit di-
verse fakulteiten.
Al jarenlang wordt er vanuit ver-

schillende hoeken geklaagd over het
onderwijskoncept aan de universitei-
ten. Ondanks ontwikkelingen in de
pedagogische wetenschappen en
nieuwe edukatieve opvattingen blij-
ven de meeste lessen aan de universi-
teitvan het type 'profdikteert, student
noteert'. Individuele professoren doen
uiteraard wel pogingen om de inhoud
van hun vakken gevarieerder, de kol-
leges interessanter en de kursussen
overzichtelijker te maken. Echte ge-
organiseerde initiatieven van boven-
uit werden nog nauwelijks genomen.
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iets. Wim en Rien
• Kris en Koen zoeken een of twee
lieven. Tot in de Vetotent.
• Heb je een repennekot. geef het
dan aan Rapunzel
• Rein, wij wachten nog altijd in de
Kaffaer gelukkige ."
• Tovemans, ik heb een van je siga-
retten gestolen. P.
• AI is het maar negen uur in deweek
(neen. ik ben geen ingenieur met vi-
sle), toch zie ik je graag, Lode. Cindy
• Mooi en gewillig Sonic Youth. Fu-
gazi. Dinosaur jr. Hahaha
• Liefste 1c-ertjes (Steil), omdat ik
ulle 1 voor 2 geweldig vind, doe ik
jullie hiermee veel groetjes én kus-
jes. Ulle kleine preses Sarah X.
• Tom de Guster, bedankt voor uw
safkes. Veto.
• 't Is den hoed die 't doet. Bart
• Lotje waar ben je? je zus.
• Poolkoning-keizer Ik Filip V. ben
hier geweest. Indien van uwe hoog-
heid hetzelfde gezegd kan worden
hier aankrotsen (1) Geen flauwe ple-
zanten graag; (2) op de noten van
Madness (Nighrboar ro Cairo)
• jaja . the one and only famous jas-
per was here,. l've got a letter for
vou!
• Sex. Hans.
• Verricht 'n goede daad! Stort op

rek.nr. 528732 ter name van een
liefje. Student.
• Aan die.
• Zot. Trapt u daar nog in.
• Vierentwintiguren van Gent was
hier ook. Volgend jaar lopen we mee.
Weilen.
• Van het.
• Kollege Neerpelt.
• Aan de ober. Waar blijven mijn pin-
ten? Wally.
• Hier. Groeten. Ingrid en Nathalie.
• Om 2.00 u. Te laat.
• En Huub, waar blijft mijne bak
jupiler. Wim.
• Wim Langbeen was hier. Wil de
redaktie geen misbruik meer maken
van mijn bekendheid om de lees-
Cijfers op te krikken?
• Elfietje, we zijn je telefoonnummer
kwijt.
• Kabels alle landen, verenigt u. Wij
zijn krampachtig op zoek naar jullie.
De kinken.
• Cirkus Tommie heeft niet opgetre-
den want Tommie is aan het cocoo-
nen en Cirkus is ook blijven hangen.
• Katrien, ik loop hier nog steeds er-
gens rond je Koen
• Drie weken lang in de moesson lo-
pen met hetzelfde hemd en zich niet
wassen is ongemeen cool.
• Aan de persoon die op de Ehsal-fuif
in de Lido (12/10) mijn bordo daim
vest heeft meegenomen: hou gerust,
maar geef alsjeblieft de twee ko-

deksen terug die erin zaten (twee
maal drie jaar studententijd herinne-
ringen). Stijn, Vaartstraat 47.
• Ues, ik ben weer hier, gij zijt weer
ergens ginder ver. Ik zit in een vat
vol bier te genieten. Michel.
• Wie kent het lief van Koen Clio?
Graag een zoekertje.
• Bolle, ik ben hier geweest en ben
nu eens gaan zien naar je kot. kus.
Bie.
• Volgende week in Veto: echte zoe-
kertjes.
• Zoekertjes. Zoekertjes. Zoekertjes.
• Hip Hoi, Hip Hoi. Hip Hoi voor Daic
van Steil. Ook al staan we de laatste.
het was menens.
• Muck. De verkoudheid de losse est
déjà passé en hij is nog steeds niet
straalbezopen geweest.
• Ward en Serge bedanken alle
Objektiefmedewerkers die dinsdag-
avond op de vierentwintigurenloop
meegelopen hebben met de petitie.
Samen naar het miljoen
• Is dit een originele manier om
Ianneck nen heel gelukkige verjaar-
dag te wensen? Proficiat Poes.
• Mark Peeters is nooit geboren
Lees volgende week in Veto.
• Wie heeft om 19.00 u mijn fiets
gestolen, godverdomme Ge moogt
hem houden. Zorre
• Hik, ik ben Hik et beu om te koer-
sen. Hik. AI wie dit ook Hik ondebeu
is, zend Hik onderd frank naar Mec-

Hik elsestraat 157. (Kotfuif 31 okto-
ber). Sugus. Hik. Welkom.
• We'lJ never get op. We'lJ never
quit, 'cause we are Terbankians. Long
Uve The Bar.
• Xantippe, je was niet op 24-uren.
Waar bleef je? De ijskoude Blonde
Halfgod.
• Schitterend, absoluut, maar enfin
soit en stopt het dan? Wenkbrauw.
Onbelangrijk. Ia.
• En toch verkochten we er een.
• Waarom krijgt hij voor zijn 24-
uurszoekertje een rode balpen aan-
gereikt, zo vraagt Stalmeester jaap
zich af.
• Gaten aller landen, verenigt u. De
kaas.
• Mitilhi.
• Hasta la vista 1mb H.T.l. En groet-
jes aan mijn mama en mijn papa en
mijn broertje. Nog ne gelukkige ver-
jaardag, vrolijk Kerstfeest. Geluk-
kige Nieuwjaar, Vrolijke Pasen. ne
gelukkige vader- en moederkesdag,
nen toffe karnaval (niet te zat) en "
goe weekend. PS vergeet de ratten
geen eten te geven.
• Annelies Buttiens, morgen kom ik
om 7 00 u 's avonds naar uw kot met
Anne Om 20 00 u afgesproken met
Kris en Bruno in kafee Allee.
• Annemie wordt gegroet.
• Hop met de beren Beerschot kam-
pioen = beren bal op 33/2 bij Steven
en Iwain

Dit akademiejaar worden dus twee
projekten gelanceerd die precies be-
doeld zijn om hier enig soelaas te bie-
den, Eyskens' 'Lessen voor de eenen-
twintigste eeuw' en Eybens 'Jong (en)
oud, verliefd (en) getrouwd in de oud-
heid'. Het eerste projekt kreeg uiter-
aard al ruime media-aandacht, voor-
al gestimuleerd door de naam Eys-
kens. ProfessorEyben deed een poging
om zijn eigen kollege op een andere
manier te laten doceren. Deze docent
meent dat er voor bepaalde facetten
van zijn vak grotere specialisten be-
staan dan hijzelf. Hen heeft hij dan
ook gevraagd over een specifiek on-
derwerp een korte lezing te komen ge-
ven. Zo komen dit jaar binnen- en
buitenlandse professoren uit diverse
fakulteiten spreken rond voormeld
tema. Eyben trekt het onderwerp van
zijn vak ook breder open dan de gren-
zen van de Grieks-Romeinse oudheid.
Na de voordrachten iser telkens ruim-
te voor diskussie.

ditjaarnietnaarMedika_ De jury ging
immers door de knieën voor de gebra-
den kip waarmee de lopers van de
Landbouwkring elkaar aflosten. An-
dere 'originele stokken' waren de vlie-
genvangervan Bios,de tandenborstel
van de Apollonia-Kluster-ploeg en de
kleerhanger van het Heilige-Geest- .-
kollege.

Kipstok
De prijs voor de origineelste door-

geefstok was slechts een van de vele
nevenklassementen dieSportraad uit-
gedokterd had. Zowas er bijvoorbeeld
een '[ohnny en Marina'-uurtje, een
'nationaliteiten uurtje', een 'roman-
tisch' uurtje en een 'lamme op de
blinde-uurtie. De prijs voor het origi-
neelste gerecht kende dit jaar twee
winnaars : Politika ('koek en taart
voor lekkerbekken') en Universitaire
Parochie (mini-videe en loempia). De
biologep van Bios gingen dan weer
lopen met de prijsvoor het origineelste
standje. "Daarvoor hadden ze een
soort van akwarium, inklusief vissen
en luchtbelletjes, in elkaar geknut-
seld. De snelste jongen en het snelste
meisje waren [ons Esch (YTK) en Elke
Tortelboom (Apolloon), die spurtten
naar een tijd van respektievelijk 1'12"
en 1'28". Het hoogst aantal rondjes
(81)werd dan weer getotaliseerd door
Jan Feyaarts (Archi's).
Dinsdagavond om zeven uur open-

de rektor Dillemans het gebeuren, en
ja hoor, preciesvierentwintig uur later
kwam professor Van Gerven, dekaan
van de fakulteit Lichamelijke Opvoe-
ding, de boel sluiten. Lichten werden
gedoofd, de piste werd nog een laatste
maal ingenomen door alle deelne-
mers, fakkels en vuurwerk werden
aangestoken, 'Chariots of Fire' klonk

'ä' door de boksen. Ineke Peersman,
ö voorzitster van Sportraad, verdeelde

g ~l:'j~:~~=~:~=~~~;~~
~ maakte tenslotte afspraak voor dat
§ andere sportieve hoogtepunt dat Leu-
~ ven rijk is, de studentenmaraton van
::s 9 november. .
'- David Bulté

• Dag Dirk, we zijn naar huis 't is uw
1.40. Liesbet, Kathleen en David.
• Joehoe! Vanessa, om 8.00 u a.m. bij
ons in 't bed, waren en sappig. De
sympatisanten. Jo en Dany.
• Lees en wordt gezondt.
• PS.A.F.Th. is een genie.
• Stalmeesterjaap merkt op: op zo'n
piste laat ik mijn paarden niet los.
• De politikakeek is oplichterij,
meester van bakke.
• Gezocht: opl. 10 vertikaal van het
Vetokruiswoordraadsel. Emotionele
waarde.
• Gezocht: pakje friet met tartaar.
Vermoedelijk uitgebraakt tussen Kaf-
faer en Cité. Terugbezorgen op VTK.
• Huis Netens, als ik hier niet ben,
dan ben ik op de Student-Aid-stand of
ben ik zat, Henk.
• Ik ben mooi maar ook heel een-
zaam. Help mij.
• Bent u alternatief? Plaat~ eens een
zoekertje .

I

Gauw nog even mijn ma opbellen om haar gerust te stellen. Ai, al mijn kleingeld
is naar die laatste pint gegaan. Wat nu?

(kd)

BELGACOM
Ga mee met je tijd. Gebruik een Telecard. Je kan er in meer telefooncellen mee
terecht en vanaf 200 BEF heb je er één op zak.

Te koop in de teleboetieks, stations, postkantoren, bij dagbladhandelaars, enz ....



C'est arrivé près de chez nous
Met de tweede zit en de proklamatie nog in de benen mengen we ons op straat in de woeüge cocktail van studenten op zoek naar een
gezelüge fok.Wanneer we dan na vele omzwervingen, want het isweer druk in Leuven, vervuld van allerlei vreemde najaarse badllen

gedwongen worden terug kotwaarts te keren omdat we
geen plekje vrijmeervinden, valt ons iets te binnen dat
wel eens kreatiever zou kunnen worden dan ons oor-
spronkelijke plan. We halen onze inspiratie uit de
studio's en besluiten na menig gratis vat eens inventief
om te springen met geestrijke drank. Le petit Gregory
s'est melangé entre nous! Regardez attentivement les
photos et lisez les instructions suivantes:
1. preparez votre soirée avec les ingrédients suivants:
gin, tonic, olives, un peu de naaigaren, quelques
klonts de sucre

Geen diskussie meer rond
studentendopen in Leuven
VRGdoopt weer

Nadat er in bepaalde media berich-
ten verschenen over uit de hand gelo-
pen dopen en ongelukken was het hek
helemaal van de dam. Toch bleven de
meeste kringen bij hun oude stand-
punt: dopen kan, als het maar niet te
gortig wordt. Uiteindelijk veranderde
er dus niet veel. Oe inddenten die ont-

doop
lijken bij het begin van het volgende
akademiejaar meestal vergeten.

Stapel
Bijhet VRGwas er echter een duide-

lijke koerswijziging. In oktober '92
werd ervoor het eerst geen 'schachten-
doop' georganiseerd. Wel werd er een
VRG-dagop stapel gezet. Op deze dag
werden de nieuwkomers vertrouwd
gemaakt met Leuven door middel van

In mei '93 verscheen er in Veto een pen werd verkeerd voorgesteld. Ande-
uitgebreid artikel naar aanleiding ren vonden de film dan weer een te-
van de film 'Ad Fundum'. Deze kon- rechte aanklacht. Feit is dat niemand
troversiële produktie stelde volgens onberoerd bleef en de diskussie rond
sommigen de studentenwereld in een studenten dopen opnieuw op gang
negatief daglicht. Het fenomeen do- kwam.

2. vous commencez par attacher lesolivessur lesklonts
et vous melangez un tiers de gin avec deux tiers de
tonic
3. un, deux, trois hops! chacun entre vous plonge son
olive annex sucre dans son gin-tonic et attend nr.4
4. qui voit son olive monter Iepremier a perdu et paie
pour les ingrédients

Volgende keer bereiden we voor u een andere cocktail, de
'kotmadam'.

Student
Service
Shop

voor uw thesissenen ander didaktisch materiaal

een ludiek opdrachtenspel. Het initia-
tief werd over het algemeen positief
onthaald. Het VRGsloot zich op deze
manier aan bij de werkwijzevan Poli-
tika. Deze vereniging heeft al jaren
geleden zijn doop vervangen door en-
kele kennismakingsaktiviteiten. Ze
zijn van mening dat het beter is de
tudenten op te vangen dan ze aan
een inwijdingsritueel te onderwerpen.
Merkwaardig isdat het VRGdit jaar

opnieuw begint met het dopen van
zijn nieuwelingen. De reden hiervoor
is onduidelijk: nieuwe bazen, nieuwe
wetten? De argumenten van enkele
jaren geleden om de doop te vervan-
gen lijken dit jaar hun waarde te heb-
ben verloren. Eenmedewerker van het
VRGvertelde ons dat binnen het presi-
dium iedereen achter deze beslissing
staat. Deze week woensdag zullen de

• gebruik van PC met printer inclusief deskundige' begeleiding
• copiëren
• faxen
• inbinden
• scannings (= verwerking van uw foto's en tekeningen)
• kleurenprints
• informatica-cursussen
• shop met diskettes, informaticaboeken ...

roept prutswerk
een krachtig halt toe.
Cum Laude, Diestsostraat 261, 3000 Leuven, tel. 016/23 1805.

mdltloneel worden inhet beginvan het akademiejaar de nieuwe
studenten gedoopt. Vorig jaar werden er nog vurige diskussies ge-
voerd rond dit onderwerp, Dit jaar lijkt de stonn wat geluwd, tijd
voor Veto dus om poolshoogte te nemen bij enkele kringen.

(zvh, kw, kb)

nieuwe rechtsstudenten dan ook tra-
ditioneel worden gedoopt.

Bevrijding
Ook bij Medika wordt er gedoopt.

Vorigeweekwerd echter met een over-
grote meerderheid beslist geen
'schachtenverkoop' te orqcnisercn
Vorig jaar wekte deze aktiviteit nogal
wat ongenoegen op. Toenwerd de ver-
koop buiten de kring om georgani-
seerd. Dit jaar distantieert de kring
van geneeskundestudenten zich voor
het eerst offideel. De kans dat de ver-
koop dit jaar weer wordt georgani-
seerd zonder medewerking van Medi-
ka is echter reëel.
In de andere fakulteiten verandert

erweinig of niets. Ekonomika zal dins-
dag zools elk jaar zijn studenten do-
pen op de parking aan het OCMW-
gebouw in de Frederik-Lintsstraat. Het
tema is dit jaar de bevrijding' van
1944. Op donderdag 3 november or-
ganiseert de Landbouwkring een
gelijkaardige aktiviteit, in kombinatie
met kantus en td. Ook Germania en
de Psychologische kring houden de
zelfde lijn aan, men kon ons echter
nog niets vertellen over de konkrete
uitwerking. De doop van Katechetika
vond reeds tweeweken geleden plaats
op het Hogeschoolplein.
Opvallend is dat alle studentenver-

enigingen die we kontakteerden be-
nadrukten dat hun doop anders
was. De Psychologische Kring spreekt
bijvoorbeeld van een doop die zeker
niet vernederend is voor de deelne-
mers. En de germanisten knoopten
ons in de oren dat de doop zeker niet
zwaar is, eerder ludiek. Volgens Kate-
chetika lag de nadruk bij hen zelfsop
kreativiteit. Kennismaking en op-
vang worden meestal als motivatie
gegeven voor het organiseren van een
doop. Dit is opmerkelijk omdat net
dezelfde argumenten worden ge-
bruikt om een doop te vervangen door
een opvangdag. Al de woordvoerders
van presidia die een doop organiseren
vertelden ons dat er binnen hun vere-
niging over dit onderwerp konsensus
bestaat. De mystiek rond het feno-
meen lijkt toch nog niet geheel te zijn
verdwenen.
Het dopen van nieuwe studenten in

Leuven is voor velen opnieuw een
vanzelfsprekendheid. Dediskussie die
enkele jaren geleden werd gevoerd is
een stille dood gestorven. Pro of kon-
tra, één ding is zeker, het moet de stu-
dent zelf zijn die beslist of hij gedoopt
wordt of niet.

RoelStaes
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Alles is goed om uw é&Idacht te trekken. En ... dat blUkbIa' toch gelukt is,ku~ we
ook even zeggen dat nieuwe medewerkers nog steeds welkom zQn.BUzonderekwali-

teiten, boergondische cv's zQnniet nodig. Goesting is al meer dan genoeg, de rest
komt wel. Wie zin heeft om artikels te sclvijven, kartoens te tekenen, te ~p'en of te

fotograferen, is welkom op de 's Meiersstraat 5. De oplossing ligt Idaar. :

1 2 3 54 6 7 8 9 1"Q
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10 Veto, Jaargang 21 nr. 6 dd.24 oktober

--- ----

8

9

10
Horizontaal- 1 Amerikaanse dans 2 Onzedelijk - Griffel- Kleindiertje
3 Reeds - Met gas gevulde holte 4 Streek waar de heide ligt 5 Grafzuil-
Franse mansnaam 6 Echtgenoot - Adellijke 7 Regeringsstelsels 8 Dierlijk
produkt - Voegwoord 9 Familielid - Opstootje - Liefkozing 10 Indirekte
druktechniek.
Vertikaal- 1 Passage door een akteur achter elkaar gesproken - Mans-
naam 2 Ren - Voorzetsel- Voltooid3 Oudromeinse munt - Duits filosoof
4 Personen die iemand bedreigen 5 Fraaie, witte bloem - Begrip, voorstel-
ling 6 Bijbelse reus - Muggelarve 7 Doelpaal 8 Lieftalligpersoon - Slede
9 Aziatische rivier - Kortogenblik - Waterige oplossing van eterische oliën
10 Bittere afgunst - Gemeente in Brabant.

Door FilipDe Keukeleere



• En Ue, denk je nog altijd dat ik niet in Veto
durf te schrijven: "Ik ben stapelgek op Peter!"
• Wiewas dat knap klein blondje in de fak L&W
op maandagavond 17/1 O?Suggestie: blijf ze-
ker komen, vooral op maandagavond. Seeya.
• 9 november: S5e verjaardag van Kristal-
nacht.
• Geen gezeur, beken kleur.
• Gezocht: Klojo die mij woe (19/10) rond
8.20u met zijn fiets omverreed in de buurt van
het kontainerpark (ju st in case) en sympatieke
jongedame die kwam helpen (thanx). Filip 0.,
22.14.83

• Sois enjouée, 0 vache garnie. Le baiser de la
rampe ne fut qu'une rigolade comparé àWaku
WakuP.
• Verloren: vergutd armbandje waarop de
naam Els en een datum staat. Grote gevoels-
waarde. Beloning verzekerd. Els, Maria-
Theresiastraat 10.
• Wil je graag pennen met mensen uit een an-
der land en/ofkultuur, vraag dan meer info en
stuur een aanjezelf geadresseerde enveloppe
plus een zegel van 16 frank naar: Internatio-
nal PenFriend, Hertogenlaan 37, 321 0 linden.
• Psychoanalisten moeten hun mond houden.
• De Bond Beter Fuiven schenkt ter gelegen-
heid van haar verjaardag I vat palm. Woens-
dag 26 okt om 21.00u in Politika.
• Kontakteer ons voor al uw typwerk (N-F-E-D):
eindwerken, kursussen. verslagen, brieven,
gepersonal. cv enz. Tegen een studenten prijs.
013/32.23.82 (na 17u)

~ 016/201.301
• Detektive joost, de privee-onderzoeker die
geen vraagjes durft te stellen.
• Toch maar eens proberen: heu ...8B, ben je er
nog? Bok in ieder geval wel.
• Nietwo 26/1 0 maar do 27/10 om 20u zal een
volksdansende massa het ladeuzeplein bevel-
ken.jij ook? Kom eens kijken en luisteren naar
een onovertrefbaar muzikaal optreden dat je
onweerstaanbaar de benen zal doen strekken.
• Klio dankt zijn lopers en zijn sympatisanten
van ongelofelijker harte. We zijn niet de laat-
ste.

I~~~
'""~Het "groene" copy-center van Leuven_

\ Gerecycleerd en 100Gk chloorvrIJ papIer
~ ThesIssen - Cursussen - Folders
T Formaat A5 tot A2Cr.·~ALLE Inblndlngen, Plastlflc ..ren tot A3

.. Snel - verzorgd - volledIg afgewerkt
TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON KleurkopIe 50 Fr_ en mInder_
van 9 u- tot 22 1I. doorlopend_

zat_10 u- tot 17 u_ ndt1lffl,.",it'

CURSUS
BRIDGE

VOOR STUDENTEN

12 DINSDAGEN VANAF 8 NOV.
OM 19 uur 30, ONDERBREKING
TIJDENS KERSTVAKANTIE

LEOPOLD STRAAT, 17 LEUVEN.

750 fr. VOOR 12_LESSEN
LESGEVER: MARK LEMAITRE

(BLOSO) -
INSCHRIJVEN TER PLAATSE OP 8/11

INFO: 20.67.55 of 22.78.39

Fou\ie Vorig nummer
De vergadering van dinsdag 25 okto-
ber over het Metis-projekt gaat niet
door in het Stuc zoals vorige week ver-
keerd werd aangegeven in Veto,maar
in het Maria-Theresiakollege MT
00.16.

AGENDA & VALVAS
T~T

JO MEUWISSEN .~
--------------bw-ai
Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TO's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA

MAANDAG
19.00 u VERGADERING Eerste brainstormvergadering ter voorbereiding
van de derde Ithaka-edltie, in eerste verdIeping Stuc, orq. Kultuurraad. ft

20.30 u TEATER Tg Stan speelt 'De laatsten' (naar Maxim Gorki) (zie arti-
kel), in Vlamingenstraat 83, toeg 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'The Age oflnnocence' van Martin Scorsese, in Stuc, toeg. 100/
ISO, org. Stuc.

DINSDAG
18 00 u KONCERT Beiaardkoncert, met ragtime en blues, bezoek aan de
toren mogelijk tijdens het koncert voor 50 fr (opbrengst tvv 'Een boek voor
Sarajevo'), afspraak om 17.30 u, reserveren aan balie Centrale Biblioteek,
28.46.60, luisterplaats: parking Letteren.

1800 u WERKLUNCH Werklunch werkgroep Vierde Wereld: praktische af-
spraken voor de werking doorheen het eerste semester, injan-Stasstraat 2,
org UP:Werkgroep Vierde Wereld

2000 u FILM 'Achterland' van Anne Teresa De Keersmaeker, verfilming van
één van haar dansstukken, in Stuc, toeg. 100/150, org Stuc.

2000 u VERGADERING Open infovergadering van Student·Aid (+ voorstel-
ling van het Métisprojekt), in Maria·Theresiakoliege, lokaal 00.16, org.
Student-Aid.

20.30 u TEATER Tg Stan speelt 'De Laatsten' (naar Maxim Gorki) (zie arti-
kel), in Vlamingenstraat 83, toeg 200/300, org. Stuc.

21.15 u FILM 'Das Cabinet des Or Caligari' (1919) van R.Wiene, in het kader
van een kursus filmgeschiedenis, in Vlaams Filmmuseum en -Archief
(Vanderkelenstraat 30), toeç. 100, org CC Leuven ism Praxis Vormings-
dienst.

22.00 u GEBED Taizégebed, in kapel van jan- Stasstraat 2, org. UP.
22.30 u FILM 'Achterland' van Anne Teresa De Keersmaeker, verfilming van
één van haar dansstukken, in Stuc, toeg. 1DO/ISO, org. Stuc.

WOENSDAG
13.00 u KONCERT Currende Consort, profane vokale muziek van O. lassus,
in Kadoc (Vlamingenstraat 39), org. Uur Kultuur.

14.00 u FILM 'Wait until Spring, Bandini' (1989) van Dominique Deruddere,
info: 22.69.06, in Vlaams Filmmuseum en -Archief(Vanderkelenstraat 90).

18.00 u KONCERT BeiaardCentrale Biblioteek, Bach,suite nr. 2 voor luit BVW
997 (nav Bach-session, zie 20.30 u).

20.00 u DESAT 'Wat doen de teologen in godsnaam? Geloof en wetenschap:
het scheppingsverhaal onder de loupe', in het kader van de wetenschaps-
week, in biblioteek Godgeleerdheid, org. fakulteit Godgeleerdheid.

20.00 u FILM 'Ekstreem rechts en voorstelling AFF' + stand van De Nar, in
Masereelclub (Ierse Predikheren straat 25), org. AFFen AK Pino.

20.00 u FILM 'Achterland' van Anne Teresa De Keersmaeker, verfilming van
één van haar dansstukken, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u FILM 'Wait until Spring, Bandini' (1989) van Dominique Deruddere,
info: 22.69.06, in Vlaams Filmmuseum en -Archief (Vanderkelenstraat 90).

20.00 u TEATER 'Crème au beurre', Vera Puts, Anja Van Riet en StafDamen,
tekst en regie Katelijne Damen, jaloezie, wrok, eenzaamheid en ouderdom
blijven over wanneer twee onafscheidelijke dames van middelbare leeftijd
een mannelijke leeftijdsgenoot leren kennen, info: 22.21.13, in auditorium
Minnepoort.

20.00 u VOLKSDANS, op ladeuzeplein, org. UP.
20.30 u GESPREK Een gesprek nav Philippe De Vesteles info-avond over
'Ruanda na de apokalyps', in jan Stasstraat 2, org. UP:Werkgroep Derde
Wereld.

20.30 u KONCERT Bach-session, S. Kuijken, R. Dieltiens, A. Mertens, F.
Theuns, R.van der Meer, M. Niesemann (hobo), H. Stinders (klavecimbel),
G. Penson, info: 23.92.00, in Aula Pieter De Somer, org. MusicaAntiqua ism
Festival van Vlaanderen.

20.30 u TEATER Tg Stan speelt 'De laatsten' (naar Maxim Gorki) (zie arti-
kel), In Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. stuc.

22,30 u FILM 'Achterland' van Anne Teresa De Keersmaeker, verfilming van
één van haar dansstukken, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

• Erwin ON, zal ik eens wat vertellen? Ik ben
verliefd ... op jou. X.
• CRW-animatoren, wij verwachten jullie op 27
oktober in Alma 2 om 19u. Plezier verzekerd.
• Bericht aan het huis van de vierkante muis:
wil de bovenste verdieping eens wat minder
lawaai maken bij het klaarkomen. Wij willen
ook nog kunnen poepen. De geburen. PS:
Groetjes aan Natje.
• Ruth, als je iets wil weten, vraag het dan zelf.
• Voor al uw sekretariaatswerk: mailings,
tesissen verslagen, brieven, enz. Gelieve te
bellen op het nummer 2561.17 of 20.56.26,
liefst na 17u
• Zin in een stevige portie naakt, luister dan
iedere woensdag tussen 21.00 en 23.00 u op
103.3 FM (stereo) naar kotradio Estavoy.
• Woensdag 26 okt. Gitaar Gestoord in Rumba.
• Degene die donderdag 20/1 0 na de ontmoe-
tingsavond van oe in Pangaea de verkeerde
jeansvest meenam, wordt vriendelijk ver-
zocht die jas en de inhoud ervan in de 's
Meiersstraat 5 weer in te ruilen voor de juiste.
• Wie heeft op donderdag 20/10 mijn licht-
grijze trui (ritssluiting aan de hals, merk
Levi' s) verkeerdelijk meegenomen op de fuif
van tweede lic psycho in den Toewip? Terug-
bezorgen bij jan Luyten, Windmolenstraat 21
of in het kring lokaal. Dank u.
• Everything you always wanted to know about
safe gay sex, but were afraid to ask. Eenabso-
lute must voor alle homo- en bi-jongens: de
Veilig Vrijen Video Show. Maandag 31 oktober
om 20.00 u stipt, Maria-Theresiastraat 114,
enkel voor jongens tot 26 jaar. Org. Homo-
jongeren Het GoedeSpoor. De meisjes hebben
een aparte aktiviteit, ook in Maria-Theresia
114.
• Pépé, nog zin in mémé. De peuter.
• Annabel, raar om je wel te zien maar niet bij
je te zijn. Bother.
• ladeuze, Ladeuze: woensdag nog cirkus,
donderdag volksdans. Uwwitte leegte nodigt
u allen uit. Donderdag 20 uur.
• De vos loopt in het bos. De maan schijnt vol.
De heks loopt ook in het bos, maar in een an- .
dere eeuw. Ooit kunnen tijdperken samenval- • Betaal die huur maar aan mij. 'Iemand' kan
len. ..... het toch op een zinniger manier besteden dan
• Ooit zal u een zelfhulpgroep oprichten. voor zonnebanken op kot... NB: ik moet nog
• Kent u Neurosis, Fugazi, Naked City, Grötus, een kleine 1000 frank krijgen van 'iemand'.
House of Pain, life of Agony, Gorefest, • Aan al wie we vergeten zijn: donderdag 27
Cypress Hili, Helmet, Praxis en The Goats? oktober vanaf 21.00u diskoparty in de Van
Kom dan naar Rumba&Coop dinsdag I novem- Evenstraat 10-12. Seventies outfit of betalen.
ber en anders blijft u beter thuis. Mieke.
• Woensdag 26 oktober, Gitaar Gestoord, in • Beestige knuffel zoekt knuffelend beest om
Rumba&Co. • samen het beest uit te hangen.
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DOOR ILSE DE KNIBBER.·
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Venneld duidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs).

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Achterland' van Anne Teresa De Keersmaeker, verfilming van
één van haardansstukkt!11, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u KONCERT johan Verminnen, jubileumtoernee (25 jaar op de plan-
ken), info: 22.21.1), in Auditorium Minnepoort.

20.00 u KONCERT Uitreiking prijs Cera-Ieuçd en Muziek Vlaanderen (vertol-
king en muziekmedia), met BRTN-Filharmonisch Orkest en muziek van K.
Bikkembergs, M. Glinka, V. Legley en P. Tschaikowsky, in koncertzaal
Lemmensinstituut(Herestraat 53), toeg. gratis, maar effe bellen: 23.39.67,
org. Koncertvereniging Lemmensinstituut.

20.00 u LEZING Professor Guido Latré geeft 'zijn' visie op 'Hamiet', in MSI,
org. Campustoneel.

20.00 u VOLKSDANS, in ladeuzeplein, org. Gemeenschapshuis Mozalek.
20.30 u FILM 'La historia ofldal' (1984), Argentijnse film van Luis Puenzo,
over een geschiedenis lerares die tot de ontdekking komt dat er heel wat
schuil gaat achter de officie Ie geschiedenis van het voormalige Argentijnse
regime, in het kader van het Latinoamerican Film Festival, mogelijkheid
tot diskussie, In videoruimte Pangaea (Vesaliusstraat 34), toeg. 100 (met
drankje), org. Asociación Latina.

20 30 u KONCERT Marja Mattlar, poensche Finse zangeres en komponiste
begeleid door jakko Viitala (piano en gitaar), brengen Finsemuziek en zang
(zie kader), in Wiedts'z Café (Vandenbemptlaan 6a, Heverlee), toeg. 250/
300, org. Folkpodium.

20.30 u TEATER Tg 5tan speelt 'De Laatsten' (naar Maxim Gorki) (zie arti·
kel), in Vlamingenstraat 83, toeg 200/300, org. Stuc.

21 00 u KONCERTThe Tribe, injeugdhuis Clockwork, toeg beuh,org vzw
Pluto.

22.30 u FILM 'Die Klage der Kaiserm', Pina Bausch, in Stuc, toeg. 100/1 50,
org. Stuc.

VRIJDAG
18.00 u KONCERT Beiaard Centrale Biblioteek: gevarieerd programma, be-
zoek aan toren mogelijk (zie ook dinsdag).

20.00 u FILM 'Achterland' van Anne Teresa De Keersmaeker, verfilming van
één van haar dansstukken, in Stuc, toeg. I DO/ISO, org. Stuc.

20.00 u KONCERT Laudantes Choir and Players olv Guy lanssens. Requiem
van G. Fauré, info: 22.41.74, in abdijkerk Keizersberg (Mechelsestraat
202).

20.30 u LEZING Bart Meuleman over 'Hyperventilatie', een teatertekst spe-
ciaal geschreven voor Tristero, in Vlamingenstraat 83, toeg. gratis, org:
Stuc.

21 .00 u KONCERT Gilbert Isbin (gitaar) en Rudy de Sutter (piano, synthe-
sizer) die zich graag in het Meerdaalwoud terugtrekken en elkaar moeten
gevonden hebben, in het kader van de openingsweek van Camera Candida,
de repetitie- speelruimte van de Akteerstudio, in Akteerstudio (Rijschool·
studio 19a), toeg. 200.

22.30 u FILM 'Die Klage der Kaiserin', Pina Bausch, in Stuc, toeg. 100/150,
org. Stuc.

APOILOON
1!126jl(}{)m21.00 11:Doop-td, inWaaibefg,

BIOS
1!l25/10: Doop + Ooop-td, in Cuythoek 82/11: Redaktle-avond.lil/ll:
Zwemmen, In Sportkot.1iil14/l1: Klimmen, in Hungaria. S 22/11: Kantus.

EOOS
iJ2S/10om 20.00 u: PresidiumvergaderIng, Inpenna 826/10: Eoos tapt,
in fak L.

GERMANIA
1!125/1Oom 2000 u: Voetbal tegen Alfa, In SportkOl 1!126/10 om 20 30 u:
Dag van de eerste-kanner ter ere van de heilige Evarist, inschrijven op de
perma.1iil26/1 Oom 21.00 u: Balmasqué, in Patapouf, ink. 50/70 (verkleed/
niet verkleed).1!l27 /10: Germania tapt, in fak L.1!l28/1 O.EerSte-kanavond,
in fak L.

msrORIA
1!124/10 om 20.00 u: Filmavond (Blackadder), in MSI03.18, ink. gratis.

KAlECHETIKA
1!124/10 om 20.00 u: Werkgroep politieke vorming, in Mandefa.lokaal.1!I
25/1 () om 20.00 u: Open presidiumvergadering, in Mandela·lokaal. l!I26/
lOom 18.00 u: Voetbal mannen, in Sportkot i!26/1 0 om 19.00 u: Voetbal
vrouwen, tegen pedagogie, in Spankot. il26/1 0 om 20.00 u:Wetenschaps-
week:: 'Wat doen teologen In hemelsnaam?', in GBl8.

MEDICA
824/10 om 14.00 u:Cd-bellrs, inOoc's Bar.827/1 0:~e-erutiSconfght.
In Ooc's Bar.

ROMANIA
l!iS/t Oom20.30 u: Rora,.in 's Melersstraat s.l!127/1 Gom 13,00 u: I!ot!r.
hammen in de fale.

VRG
I!ll4/1~r~ter- enmet~avoll6 fste k.an,in~ Z,1!l26/1Q:o()(!p+ Doop'
td, in Udo.:; .. . .

-

ZATERDAG
15.00 u KONCERT NoMeansNo, De Kift, Front End Loader en Burtweiser (zie
artikel), in Corso, toeg. 300/350, org. Kerosene/Untfabriek.

15.00 u TEATER 'Dracula/Hemelkontakt', door jongeren van de Akteer-
studio,in het kader van de openingsweek van hun repetitie- en speelruimte
Camera Candida, info: 23.94.39, in Akteerstudio (Rijschool straat 19a).

20.00 u KONCERT jubileumkoncert ISO jaar Zusters van Maria, verzorgd
door The Brussels International Youth Orchestra olv Luc Bartholomeus,
werk van E. Gistelinck, Mozart en Bizet, in Aula Pieter De Somer, toeg.
200«18)/400, org. Zusters van Maria.

21.00 u TEATER 'Royaljunkfood Store brengt leugens', in het kader van de
openingsweek van camera Candida, de repetitie- en speelruimte van
Akteerstudio, info: 23.94.39, in Akteerstudio (Rijschoolstraat 19a).

ZONDAG
20.00 u KONCERTTransglobal Underground + BancoDeGaia,deuren: 19.30
u (zie artikel), in Corso, teeg. 450/500, org. The Factory.

MAANDAG
20.00 u KONCERT lido Rock, met EI Fuse, Lowdown Slow, The Stainz en
Coloured Screen Test (voorstelling nieuwe demo), aansluitend Seattle
Party 3, deuren: 19.30 u, in lido, toeg. 99.
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André Van Halewijck over zijn nieuwe uitgeverij

IWas ik maar loodgieter geworden ... JJ
Uitgeverij Kritak neemt een aparte plaats in in de Vlaamse uitgeverswereld. Kritak
is samen met Epo een van de weinige progressieve uitgeverijen uit onze noordelijke
landshelft. Toen op 18 juli jongstleden André Van Halewijck, direkteur en stichter
van Kritak, werd ontslagen door de direktie van de Nederlandse moederholding
uitgeverij Meulenhoff, veroorzaakte dat een golf van protest bij zijn medewerkers
en de auteurs uit het fonds. Nu blijkt dat er al een hele tijd pogingen waren onder-
nomen om Kritek terug te verzelfstandigen. Van Halewijck"bevecht zijn ontslag
verder via de rechtbank en leeft in afwachting daarvan weer op in de vorm van een
nieuwe uitgeverij, die op toevallige wijze ook Van Halewijck heet. Daarnaast opent
hij deze week in de Vesaliusstroat zijn nieuwe boekhandel, die zich richt op 'modem
antikwariaat' .

Veto: Waarom bent u ontslagen door Meulenhotr?
Er werd iets gefluisterd over boekhoudkundige pro-
blemen ...
Van Halewijck: «Ik heb dat ook gehoord. De
zogenaamde redenen waarom Meulenhoff mij
heeft ontslagen waren tweeërlei. Ten eerste zou
ik in '94 te veel titels hebben willen uitgeven, en
dat is iets wat eigenlijk niet waar is. Kritak blijft
dit jaar onder. het budget van '93. Ten tweede
haalde Meulenhoff enkele administratieve on-
duidelijkheden aan, die voor de rechtbank be-
twist zullen worden. Deze banale problemen
waren eigenlijk maar een façade. Er waren al
langer spanningen tussen mij en Meulenhoff,
we dreigden zelfs in een impasse te komen.
Meulenhoff heeft dan de forsing gevoerd met
banale redenen waar de rechter nu zijn wijsheid
zal over uitspreken.»

Veto: Uit uw reaktie in de media kregen wij de in-
druk dat uw ontslag kwam als een donderslag bij
heldere hemel, en nu zegt u toch dat er al langer
spanningen waren.
Van Halewijck: «Hod men mij gewoon ontsla-
gen, dan had ik mij dat kunnen voorstellen. Ik
wilde niet in een impasse terecht komen, maar
ik kan mij voorstellen dat Meulenhoff die indruk
begon te krijgen. Maar ik leg mij niet neer bij de
redenen die Meulenhoff verspreid heeft, weet je,
ze hebben me toch een beetje als een boefje ont-
slagen. Er waren wel al zo'n anderhalf jaar
onduidelijkheden tussen Meulenhoff en Van
Halewijck. Die zijn begonnen toen Meulenhoff
Manteau overgenomen heeft. Er werd in Am-
sterdam een scenario uitgedokterd dat zei dat
Kritak de politieke boeken zou uitgeven, en dat
Manteau het literaire werk zou brengen. Het lite-
raire werk van Kritok, dat toch een jonger en
kwalitatief hoogstaander profiel heeft, moest
gedraineerd worden naar Manteau. Maar Meu-
lenhoff heeft nooit de spelregels van die verde-
ling duidelijk afgelijnd. Manteau heeft een
direkteur, Kritak had een direkteur, en die be-
voegdheden en vergoedingen zijn nooit duide-
lijk afgelijnd. Een belangrijk punt was dus de
keuze van adjunkt-direkteur. Hieruit kwamen
spanningen voort, en men heeft dat laten ver-
zieken."

Plank
«Nu was er voor dat scenario wel iets te zeg-

gen, maar men heeft zonder respekt gehandeld
voor de mensen die bij Kritak werken. Er werd
konsekwent met twee maten en twee gewichten
gewerkt. Op den duur kan je dat niet blijven
inkasseren, en dat probleem is geëskaleerd. En
toen heeft men een reden gezocht om mij mee te
dumpen.»

Veto: Nu dat gebeurd is, hoe ziet u als buitenstaan-
der de toekomst van Kritak?
Van Halewijck: «Ah, ja dat is waar. Nu ben ik
buitenstaander. Wel, de aktiviteiten van Kritak
waren tweeërlei. Ten eerste was het bedrijf een
bloeiende uitgeverij, of althans een spraak-
makende. en ten tweede een goed distributie-
centrum. Hoe nu het nieuwe Kritak zijn pro-
bleem met de uitgeverij zal oplossen, is een pro-
bleem van de nieuwe direkteur. Ik zal voor mijn
uitgeverij zorgen. Daarvan ken ik al ongeveer
30 titels van de veertig uit 1995. En ik zal ook
proberen om de Nederlandse fondsen van het
distributiecentrum zoveel mogelijk daar weg te
halen."
Veto: Enig optimisme is u niet vreemd.
Van Halewijck: "Ik sta momenteel, zo vind ik
zelf, vrij sterk in mijn schoenen. Achterafbeke-
ken is mijn ontslag bij Kritak het beste dat me
kon overkomen. Dat neemt niet weg dat ik het
betreur dat de zaak op deze manier is moeten
afgehandeld worden. Maar de problemen van
Kritak in januari 1995 zullen groter zijn dan de
mijne. In juli al hebben de auteurs die ik bij
Kritak onder mijn hoede had via een open brief
al duidelijk hun ongenoegen over die overacting
die mijn ontslag toch was, laten blijken. Nu kan
ik zeggen dat negentig procent van het fonds mij
volgt of zal volgen. Dan hebben ze bij Meulen-
hoff natuurlijk een flink probleem ...
«Nu, ik heb hier niet gezegd dat ik al een

kontraktuele verbinding heb met deze mensen.
Velen van hen hebben momenteel eenvoudig-
weg nog geen afgewerkt manuskript op de plan-
ken liggen. Dertig publikaties van de veertig ge-
plande in 1995 liggen al kontraktueel vast. Zo
kan ik ook al zeggen dat het volgende boek van
Gie 8ogaert, die vroeger bij Kritak zat, bij Van
Halewijck zal uitgegeven worden.»

Veto: U hebt Kritak bijna twintig jaar geleid. Is het
kritische karakter van de uitgeverij in die tijd niet al
te vaak verworden tot sensatiezucht? De titel 'De
laatste diktatuur' van het eerste boek van Rik Devillé
hebben jullie en niet de auteur erop geplakt. Daar
was deze laatste niet blij mee.
Van Halewijck: «Een produkt moet aandacht
trekken. 'De laatste diktatuur' was een kommer-
ciële, zakelijke titel en dus perfekte titel. Is dat

sensatiezucht? Ach, moet dan alles grijs verpakt
worden? Dan kraait er geen kip naar. Je moet
tenslotte opvallen tussen de massa's nieuwe
boeken. Een pakkende titel van drie woorden
blijft als een weerhaak hangen in de overvloed
aan informatie. Twintig jaar geleden was ik
daar ook vies van geweest maar de wereld is
veranderd. Zijn er nog ideologieën in de zaal? ..

"Ja, inderdaad, we hebben de Ubertijnse Ma-
nifesten van Van Rossem uitgegeven. Nu zou ik
dat niet meer doen. Toen al bleek dat Van
Rossem niet te vertrouwen was maar hij had iets
Don Quichotterigs. Hij is achteraf een oplichter-
gangster gebleken, maar er staan veel intelli-
gente dingen in die manifesten. Bovendien, het
is ook een kwestie van overleven voor een uitge-
verij. Over de groei van Kritak moeten we niet
bescheiden zijn, met dien verstande dat ik dat
natuurlijk niet alleen heb gedaan ...

Veto: Bloeiend, ja, maar de winst werd toch ge-
haald uit de distributie in België van enkele grote
Nederlandse uitgeverijen als De Bezige Bij en Meu-
lenhoff..Meulenhoff zag u niet graag de put van de
uitgeverij dempen met de winsten van de distributie.
Van Halewijck: "Het is niet aan Meulenhoff
maar aan de mensen bij ons op de werkvloer te
danken dat die distributie zo bloeide, dat moet
benadrukt worden. De uitgeverij draaide min of
meer break-even. Het ene jaar was er wat verlies,
het andere jaar winst. Door de distributie kwa-
men wij op een bruto winst van drie miljoen per
jaar. Meulenhoff vond dat lang een goede stra-
tegie, tot ze een ander Vlaams distributiecen-
trum in handen kregen. Wij hadden 200 mil-
joen omzet, die andere 2 miljard. Vanuit mana-
gersoogpunt is er dus iets voor te zeggen om de
grote de kleine te laten opslokken. Daar had ik

geen moeite mee. Wat me wel dwarszat, was dat
men dit met een kafkaiaans gebrek aan respekt
heeft willen doordrukken. Dat is de kern van de
zaak ...

Kafka
«De Nederlandse greep op de Vlaamse uitge-

verswereld is de laatste tien jaar versterkt en dat
zal nog verder toenemen. Dit simpelweg omdat
de Belgische markt nog wat kan groeien, daar
waar de Nederlandse haar saturatiepunt heeft
bereikt. Vlaanderen zit daar steeds minder op te
wochten.»
Veto: Is dit niet weer een typisch geval van para-
noia, ingegeven door het beknepen post-palliatieve
nationalisme van het Van den Brande- Vlaanderen?
Van Halewijck: "Wel, ik ben er van overtuigd
dat als--'il,eVlaamse uitgeverijen volledig zouden
onderbouwd worden met Nederlands kapitaal,
dit een gevaar betekent want het zou leiden tot
een verschraling van het aanbod. 'Ze zijn zo lief,
mijnheer' van Chris de Stoop heb ik in Amster-
dam als ko-produktie aangeboden. Ze waren
niet geïnteresseerd, terwijl het een voorpubli-
katie had gekregen in Vrij Nederland. Boeken
over het Vlaams Blok, het interesseert hen de
ballen. Boeken van politoloog Luc Huyse wor-
den dan bedreigd, en dat is toch een belangrijk
auteur. Veertig procent van mijn titels zou Am-
sterdam vanwege desinteresse schmppen.»

«Het geld voor mijn nieuwe uitgeverij komt uit
Vlaanderen. Ik ben ook in Nederland gaan
shoppen. Daar willen ze maar praten als ze de
meerderheid krijgen. Ik heb de keuze gemaakt
om nooit meer tegen zo een botte muur te moe-

"Achteraf bekeken is mijn ontslag het beste wat me kon overkomen,"

ten aanlopen. Ik wil baas in eigen buik. Ik kan
niet op een pagina van Veto mijn groot gelijk
gaan etaleren, het zit allemaal vrij ingewikkeld
in elkaar. Maar soms verhindert kapitaal het op
de markt brengen van bepaalde boeken. Voor
wat ik doe, denk ik Vlaams kapitaal nodig te
hebben.»
«Toen ik ontslagen werd, was ik al zeven

maanden bezig met een verzelfstandiging van
Kritak. Meulenhoff was bereid aan mij te verko-
pen maar het waren zeer moeilijke onderhande-
lingen. De auteurs waren daar ook niet van op
de hoogte. Plots heeft men het koncept veran-
derd en ben ik <Jedumpt. Dat zal ik nooit van
mijn leven snappen. Ik heb nog even gewacht
om te kijken ofernog verdere aanbiedingen van
Meulenhoff zouden komen. Nu ben ik geen vra-
gende partij meer. Nu, als ze me op zo een botte
manier aan de deur zetten, moeten ze later
maar op de blaren zitten. En wat de distributie
betreft die nu nog bij Kritak zit, ik heb nog geen
kontrakten, wel zeer hoopgevende gesprekken.
Ik weet niet of Meulenhoff de trots heeft om te
zeggen dat de dagen van Kritak min of meer
geteld zijn. Natuurlijk, ze kunnen ook behoor-
lijke geldinjekties doen en dan leeft Kritak verder
aan het infuus. Mijn uitgeverij heeft volgend
jaar een grotere omzet dan Kritak, laten we daar
maar gerust van zijn.»

Vlees
"Het is mijn overtuiging dat ik rond break-

even zal zitten met de uitgeverij, en een lichte
winst zal maken met het distributiecentrum. Het
is ook niet meer dan dat, hoor. Als ik echt veel
winst zou willen maken, dan was ik beter lood-
gieter of kwaliteitsslager met hormonenvrij
vlees geworden. Het geld ligt niet op straat in het
boekenvak, weet je. Maar ik zal illustreren dat je
ook in Vlaanderen een zinvol bestaan rond
kwaliteitsboeken kan opbouwen ...

Veto: U zegt nu uiteraard dat u een gezonde uitge-
verij wil opstarten. Als we anderzijds de lijst bekijken
met boeken die u wil publiceren, zien we een boek
van Rudi Laermans, een roman van Pjeroo Robjee,
gedichten van Jozef Deleu, allemaal interessante
initiatieven die echter niet zullen verkopen. Hebt u
niet de angst dat u met uw uitgeverij in het slop zal
geraken?
Van Halewijck: "Ik vind het heel belangrijk dat
een uitgever zijn nek uitsteekt voor wat hij kwa-
liteit vindt. Als we alleen maar gaan spelen op
kommerciële zekerheden, gaan we naar een
VTM-isering van het uitgeverswezen toe. Een
uitgever werkt in een bedrijf waar winst ge-
maakt wordt met twintig procent van de titels.
Het is anderzijds ook belangrijk dat die andere
titels gepubliceerd worden. Bovendien kan je
moeilijk op voorhand voorspellen welke boeken
een sukses zullen worden. En ook, door als uitge-
ver je nek uit te steken, trek je de aandacht van
nieuwe auteurs die graag hun produkt bij Van
Halewijck (de uitgeverij, nvdr) willen uitgeven.
Dat hebben we in 1986 met Kritak ook gedaan, .
met de generatie Mooie Jonge Goden .»

..In het voorjaar komen er bij Van Halewijck
toch een heel aantal dingen uit die goed zullen
verkopen. Er komt een belangrijk essay van
Marc Reynebeau, 'Een volk op zoek naar zijn
identiteit'. Douglas De Coninck brengt een ver-
volg uit op 'Blijvende blunders'. Ik durf wedden
dat Van Halewijck volgend jaar met vier joerna-
listieke titels in de top tien zal staon.»
.Op het literaire vlak wil ik met mijn uitgeverij

een forum zijn voor jonge, of minder jonge
Vlaamse auteurs voor wie het om een of andere
reden nog niet gelukt is in Nederland. Natuurlijk
heb je dan het risiko dat je met afvallertjes moet
werken, maardaarmoetje mee leren leven als je
in dit marktsegment bezig bent. Voor de rest is
nu wel ongeveer het verzadigingspunt bereikt
van Vlaamse auteurs die in Nederland kunnen
uitgeven, terwijl er nog zovele waardevolle au-
teurs in Vlaanderen rondlopen. En uiteindelijk
zijn toch die jongere schrijvers het kapitaal van
een uitgeverij ...

Veto: Volgende week start u in de Vesaliusstraat
een ramsj-zaak op, het modem antikwariaat. Wat
heeft dat te betekenen?
Van Halewijck: "Wel, we gaan ons koncentre-
ren op het betere boek. We brengen zowel de
betere literaire werken als joernalistieke, poli-
tiekeen artistieke. De Slegte is eigenlijk meer een
grootwarenhuis: er ligt goeie literatuur, maar je
moet er lang naar zoeken. De Nobelprijswin-
naars van de laatste 15 jaar lagen eerst bij de
Slegte, meneer. Maar ik ga dus geen boeken
doen over siervissen ofkamera's, gewoon omdat
ik daar niks van afweet. Ik ga me toeleggen op
het meer intellektuele werk. Ik denk dat er nog
een gat in die markt is, en dat ga ik proberen op
te vullen ...

Joris [anssens
[eroen Overstijns


