
RadioScorpio in zware moeilijkheden
IVoortbestaan nog
slechts een kwestie van
maanden"
Radio Scorpio, de oudste lokale radio van België, zit in slechte
papieren, Er is niet aHeen een schuld van een kleine 200.000 fronlc,
maar er is veerel geen uitzicht op nieuwe inkomsten. En radJo
melken kost geld. Intussen staat Sab<un op de deurte bonzen om zo
snel mogelilk honderdduizend frank aan açhterstallige betcün-
gen te innen. De telefoonlijnen ziJn al afgesloten om te besparen.
811Scorplo zit men met de handen inhet haar. "Is er nog wel plaats
voor cltemcneve radio inVlaanderen?", vroogt men zich af.

Radio Scotpio is vermoedelijk de beo
roemdste vrije rodlo in 8elgU!. Oe ra-
dio belendt steevest in de top 10 van
"beste mdlö" in Humo'sJ>op Poll. In
zijn vijftienjarig bestaan ontpopte
Scorpio zich bevendren tot leerschool
van de BRTN. Teny verblest. Andn!
Vermeulen, Mark PInte, Jan Spren-
gers, Morlr.Coenen, Dirk Blanke, Hilde
Wabchaert, Bruno Wijndaele en Pcs-
kal De Boesere begonnen allen hun
rcdlocemëre in Leuven. Op Scorplo
kregen ze de kans om te esspertmen-
teren, de ene keer met wat meer sukses
dan de andere. Vando.ag is het nog
net zo. Naast bedroevende proqmm-
ma's worden er nOQ st~~!_~~

Sabam
Aangezien de boekhouding het

laatste lqarverwaarloo5d rs, kwamen
de financiële problemen pas een
maand geleden aan het licht. Toen
werd het dagelijks bestuur wakker-
geschud met een aangetekende brief
van auteursrechtenvereniging Sa-
bom. Die maande Scorpio aan om de
100.000 frank och temallIge schulden
zo snel mogeLijk te voldoen. Tot voor
kort had de radio een epedele regeling
met Sabam om de schuld In schijven
van 10.000 frank terug te betalen.
AangeZien dot ul een tiJd niet meer
gebeurde, besloot Sabam de som In
één keer terugteelsen. ~Gelu1rJdg heb-
ben we nog een regeling kunnen tref-
fen om de schuld In 35Ch.1Jventerug te
betalen", aldus Jan Dries, sinds de
malaise aangesteld als nieuwe boek-
houder. ~DeeeBte$Chilflsal betaald.
Binnenkon meeten we de tweede
schijf betalen. Moor er is geen geld
meer. We stellen op dit moment al
onze hoop op twee fuiven dit' tijdens

Mark.trock gehoudt'n worden. Die nu-
ten voor de nodige ïnkomsten moeten
zorgen .•

Als dat niet gebeun, ziet hij de ze.
ken somber in: "Als we niet kunnen
betelen, wordt er een deurwaarder op
ons afgestuurd." Buiten Sabam heeft
Scorpio nog schulden. Er moet nog
44.000 frank hUUT werden betaald
aan de KU Leuven voor het gebruik
van de lokalen in het ArenbergInSti-
tuut, en er Is geld geleend van mede-
werkers. Daarnaast zijn er nog klei-
nere rekentnçen die betoa1d moeten
worden. In totoa1loopt de schuld vol-
gens Jan Dries op tot een kleine
200.000 frank. "Op zich Is dat een
beperkte som, maar er isweinig zicht
op nieuwe inkomsten en een )oor ra-
dio maken kost toch al minimum
150.000 frank."

6w!!Miële moeUijkbec;kn .djn
Im meer dan een loor geleden begon-
nen. Jan verstrepen. lid van het dage.
Iijks testuwen verantwoordelijk voor
de techniek: "Scorpic heeft in het ver-
leden meermccls een schuld van rond
de 100.000 frank gehad. Enkele jaren
geleden heeft men die schuld bijna
kunnen \'IegWerken metde inkomsten
van de Scorpiofuiven. Die droaiden
toen erg goed. Het afgelopen jaar heb-
ben de Sccrpiofutven om uIIeenlo-
pende redenen geen geld meer opge·
bracht. Wegens geJuidoveriast wer-
den we verplicht met onze fuiven van
Corso neer zeet Udo te vernuteen en
dat heeft de zaa1geen goed gedo.an. N

[ohon Det1ander heeû er welniq hocp
op dat de fuiven weer suksesvol zullen
worden: ~Ik vrees dat de tijd van de
suksesvolle Scorpiofuiven voorbij 15. N
BijScorpio heeft men niet direkt een

oplossing klaar. Jon Verstrepen zletde
toekomst erg pessimistisch: •Het
voortbestaan van Scorpio is nog
slechts een kwestie van maanden. ~
Boekhouder Jan Dries weigert de boe-
ken neer te leggen: "Het ziet er niet
prachtig uit maar Ik weiger om de
zaak op te geven. Er zijn enkele senc-
rio's, maar of ze voor een fundamen-
tele oplOSSing zullen zorgen, volt te
betwijfelen. We kunnen een deel van
oru nu ct beperkte materiaal verko-
pen. Er wordt ook aan gedacht om
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Nooit meer fuiven in Leuven?
Een geluidsbegrenzer maakte een einde aan de Scorpioparty van maandag-
avond. In overeenstemming met de mliieuwetgeving werd. in zaal Corso een
geluldsbegreruer aangebracht, die ervoor moet zorgen dat het geluid nooit
de 90 decibel overschrijdt. In de praktijk betekent dat dat de stroom onder-
broken wordt van zodra de muziek het volume van een g~nimeerd gesprek.
eventjes overstijgt.
Ookde andere Leuvense fuifzaal Udo deelt in de k1appen. Toen bleek dat

zij nog niet over een begrenzer beschikte, werd de zaal zoneer diskussie
verugeld. Niet cüeen komt door de mislukte fuif de toekomst van de crm-
lastige Radio ScorplO nog meer in het gedrang, maar de vraag is vooral hoe
het nu verder moet met het bloeiende Leuvense fuifl.even.

Als men de wet even strikt blijft toepessen ah tijdew Mwttrock - de wet
bleek overigeru vreemd genoeg niet te gelden voor deze organtsatie zelf -
kan er In Leuven gewoonweg niet meergefuîfd worden. Meteen zouden cue
plannen voorde traditionele openlngsteedees- Ekonomiko huurde zelfs in
de openingsweek op dinsdag zowel Lido cts CODa af - van de grote
fakulteitskringen In het water vallen. Het Is niet moeilijk. om te voorspellen
hoe men In studen~nmlddens daarop zal reageren. Op de agenda van het
overleg tussen stad en studenten staat alvast een nieuw punt bovenaan.
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Overschot op Leuvense kamermarkt

Huurprijzen dalen
Al wie indeze Marktrocktljden enigszins wakker rondloopt, moet
het vroeg of laat merken. Talloze "te huur"-bordjes sieren de
Leuvense straten. Grote kotbazen zoals ,?uy Coenen en zijn nv
ImnMl5but. hebb-. 5Ieeds meer moeite om hun kamers te slIJten.
Pcïderttes uitdelen aan de hulsvestingsdienst, rekla.mepa.nelen
huren, affiches plakken lol zelfs het gebruiken van de model-
kontrokten van de huisvestingsdienst. behoren tot de ultieme red-
rnJddelen. Oe trend van de laatste )Oftn zet zich dus door, Een
flinke overschot op de Leuvense kotenmarkt waar je als student
enkel beter van Jean worden. Stel dus je eisen aan de verhuurder.

VOrig jaar stonden er rond deze tijd
ongeveer 1500 kamers en studio's
leeg. Nu zijn het erom en biJ de 2000.
De verklaring voor het overaanbod
vindt zijn oorsprong in 1991. Toen
was er In Leuven nog sproke van een
kcmertekcrt. Veel eigenaars hoorden
de kcssc rinkelen en ze begonnen ijve-
rig nieuwe blokken neer te poten. Ook
de universiteit nam heer verentweer-
delijkheid op en breidde haar kamer-
aanbod uit, nadat daar vele laren was
op aangt>drongen door studenten en
de betrokken SOCIalediensten

Sneeuwbal
Op de priveemarkt kwam er een

'boom' van studio's (een grote kamer
met een douche en een kookplaatje)
en luxekamers (een grolt' kamer met
zonnebank) die de prijzen mee de
hoogteln}oegen. Tussen isss en 1991
steeg de gemiddelde huurprijs met
15%. In de zomer van 1993 kregen de
eigenaars voor de eerste keer het dek-
set cp de neus. Het aantal studenten
aan de KU Leuven stagneerde en het
aantal kotstudenten daalde boven-
dien lichtjes. Een overaanbod aan
kerners en studio's was het logische
gevolg. En het deksel bleef komen. In
1994 werd de bouw een flink aontal
studio's, appartementen, en kamers
voltooid, met het bekende resultaat.
Twee jaar geleden stonden op dit

moment nog zo'n H)(Xl kamers te
huur, vorig Jaar waren het er 1500 en
nu zijn het er vermoedelijk bijna
2000. Traditioneel blijft daar onge-
veer de helft van leeg staan. De ont-
spanning van de mwtt Is vooral te
merken bij de studio's, woar er een
enorme wanverhouding is ontstaan
tussenvreegen eenbod. ~Opdriejaar
tijd is de gemiddelde prils van een stu-
dio gedaald van 14..000 tot 8.000
frnnk", aldus los De Winter van de
Hutsvesttngsdienst. Die prijsdaling

heeft via het beruchte sneeuwbet-
effekt ook positieve gevolgen voor de
prii~ van de gewone kamers. "Men
goot geen 8000 frank vooreen kamer
betalen als men voor dezelfde prijS al
een ruime studio heeft. Dus moet de
prijs van dj> luksekamers ook naar
beneden en uiteindelijk zullen ook de
gewone kamers volgen."

De kamerprijzen waren de laatste
jaren buiten proportie gestegen. Ter-
wijl de gemiddelde komerprils op de
priveemarkt in 1989-1990 5.115 fr
bedroeg, log die voor 1993-1994alop
6.369 fr. Dat Is een stijging van 29,2
procent. In dezelfde periode steeg de
index 'slechts' met 13,2%. Nu kan je
aan deze waonz.Jnnige prilzendons
ontsnappen door pas In september
een kamer te zoeken. Je kan dan niet
alleen kwaliteitseisen stellen moar je
hebt ook alle kansen om van de prijs
afte dingen. In die periode ligt de prijs
van dezelfde kamer soms 1000 frank.
lager dan enkele weken voordien.

Het oversener op de kamermarkt
heeft overigens nogandere voordelen
voor de huwder. Kamers zonder ge.
meenschappeiijke keuken en douche
worden steeds zeldzamer. De kotbaas
gerookt ze niet kwijt. Naast het kam-
fon In de kamers, is ook het aantal
gebruikers van een modelhuurkon-
trakt van de Hufsvesünqsdlenst se-
rieus gestegen. Dat modelkontrakt
probeert de huurder een ZO optimoal
mogelijke bescherming te bieden.
Huurders die het modelkontrokt ge-
bruiken komen in de databank van de
HUisvestIngsdienstterecht, de lI)stmet
vrije kamers waar de het merendeel
van de studenten hun kot In vinden.
De bekendste nieuwe klant van de

Hursvesrteqsdrenst Is ongetwijfeld
superk.otbaas Guy Coenen (zie ook
p.7). Coenen, die de firma's Immo-
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(folo Dirk Bemard)

stud, Coenen ets, Movaco en Tradel-
moonder zijn vleugels heeft, kcosese-
ren voor z.Jjngeld in de vonn van het
modelhuurkontrokt. Schrik dus niet
ais Ie bij de Huisvestingsdienst plots op
de luksekDten van Immostud botst.
Vanaf nu kan je dus ook voor 10
maanden huren bij Coenen. Zou hij
dan toch nog sympathiek worden?

Peter Van Rompoey

BINNENIN

Oosterlinck 3
Ook aan de opvolgi ng is al gedocht.
WIJ troffen de voltaiüge rektcrploeq
lichtjes aangeschoten aan in Fri-
tuur Marie-leanne na het optreden
van Status Quo en duwden hen
prompt een mikrofoon onder de
neus. Bend over, lay down.

Loko 8-12
Ie vergeeft het ons wellicht dat we
een bladzljde ofvljf doorlullen over
de demokroti.sering van het onder-
wijs en hoe onvoltooid die wel Is.
Ook nogal onvoltooid 15 onze ken-
nis van onze eigen spelltnq-Oeerts.
Daarom hebben we alvast de spel.
lingen [cnssens, leecos en Van
Rompaey Ingevoerd. Tegelijk.

Dillemans 14
Alle goeie dingen komen terug: de
eerteens van Nix, en ook Roger
nutemcns mocht niet ontbreken In
deze eerste Veto. Toegegeven hij
ht't'ft het zelf gezocht. Eerst zou hij
misschien regeringskommie-s wor-
den, dan weer niet omdat wiJ ge-
ugd hadden dat hil missenren ...en
nu Is hij het toch, maar ook weer
niet want de minister is zo goed ge-
weest het kind een andere naam te



Reiskafee Via Via zet een nieuwe trend

Reizen om op kafee te kunnen gaan
Internet is nog maar net ingeburgerd en de eerste steen (lees
livingstone) van een nieuw wereldwijd netwerk is al gelegd. Het is
echter niet de bedoeling dot dit nieuwe net in de toekomst zal
konkurreren met internet Hetenige wat dit netwerk gemeen heeft
met internet is dat d~knooppunten ervan over heel de wereld
verspreid zullen liggen. En loch zal er helemaal geen elektronika
aan te pas komen. We hebben het over retskcïees.

Piet tesccmpe. los Dèreymcker, Arlet
Wils openden op 15 juni hun Uving
Stone Relscafé Vla Via. Zij z:ijnalledrie
doorwinterde globetrotters. Ze sticht-
ten een Uving Stone retskcree, niet zo
zeer ter ere van de ontdekkingsreIZiger
Uvingstone, wel om het avontuurlijke
en vooral de dlnamlek van reizen
rond onze 'levende steen' te belichten.

Alles draait dw rond reizen. Het
ratskeffee is een ontmoetingsplaats
voor relsfanaten, globetrotters, trek-
kers of zij die eens van een eksotisch
glaasje of een mQQltijd willen genie-
ten in een ietwat Ultheemsdecor. sets-
folders, reisboeken en reisverhalen
dagen je uit om gelezen te worden.
Vergaderruimtes worden er gratis ter
beschikking gesteld voor Iedereen, zo-
lang je eren toe maar iets konsumeert
.en de wat serene sfeer respekteert. Een
t'l:'iskafeekantus zit er voorlopig dus
nog niet In, hoewel je mtssenten onder
het mom van een Münchense Bler-
feestreünle nog wel iets voor elkaar
kan krijgen. Verder organiseert men
er dtc-cvoeden en optredens. Ook
hier geldt dat de muziek in het alge-
mene konsept van het kafee.moet
passen. Uefhebbers van house komen
er vooralsnog dus niet aan hun trek-
ken.

Spoorweg
Het Idee van een reiskcfee lijkt in elk

geval aan te slaan. Een tweede kcfee
gaat eind dit jaar van start in tudene-
sië. Voor diegenen die wat vertrouwd
zijn met het stratenplan van Djakar.
to, het adres Is: lnkm Prcwtrctamcn
14. Ook In 11mbo.bwe, Thailand en
Vietnam stoon gelijkaardige Initiatie-
ven op stccel. Wij moeten het voorlo-
pig stellen met een reiskafee.op de
Naamsesteenweg, net achter de
spoorweg in Heverlee.

Het idee voor een rel.skafee groeide
bij Pik Nik. Pik Nik Is een rel.sbege.
leiding-vzw die opgericht werd In
1971. Hun uitgangspunt is kontakt
met en respekt voor andere kulturen.
Konkreet bedoelen ze hiermee onder
endere dot de Integriteit van een beo
volking niet aangetast mag worden
door bijvoorbeeld met Video- of spie-
gelrefl.ekskamero's op een al te pene-
trante wijze plaatjes Ie schieten zen-
der toestemming van de plaatselijke

Naarmate de vzw groeide, bleek al
vlug dat er nood was aan een aange-
past reisagentschap en in 1981 werd
Joker opgericht Het ts een reisagent-
schap dat zich gespeclali5eerd heeft in
de verkoop van vllegtulgtickets en dot
zich .profileert als de organlsotor van
avontuurlijke reizen. Kcndldcct-rels-
beqeleiders worden er uitgenodigd op
een weekendweer zegetestwordenop
hun verantwoordelIjkheidzIn, hun
respekt voor andere kulturen. allerlei
sociale en prokt1sche vaardigheden,
hun reiservaringen en hun bekwaam-
heid tot het begeleiden van een reis.

Durex
De kandidaten worden zo bljvocr-

beeld met een realistische kenfUkt-
situatie gekonfronteerd en moeten dJe
dan zo goed mogelijk, de bo.sisprin-
sipes in echt genomen, oplossen. Een
voorbeeld: je bentin Thailand en twee

Minister Van den Bossche voor de rechtbank gedaagd

Studenten stappen naarhet
Arbitragehof
Oe universiteitstudenten nemen het niet dat de universiteiten het
inschrijvingsgeld van voortgezette opleidingen zelf zouden mogen
bepalen. Don zijn inschrijvingsgelden vnn meer dan veertig-
duizend frank niel veraf meer, zo luidt de redenering. Na talloze
betogingen, besluit men noor het Arbitragehof te stappen om de
bewuste paragraaf van onderwijsdekreet VI te laten vernietigen.

Vong jaar besliste minister van onder-
wijslucVan den Bossdleom de üncn-
ciering van de voortgezette akade-
mtsene opleidingen (VAO's) te her-
zien. VAO's - In de volksmond ook
wel postgraduaten genoemd - zijn
opleidingen na de licenties zoals kul-
turele studies. internationale betrek-
kingen of aanvullende opleiding beo
drijfsekonomie. Aangezien de univer-
siteiten voor die VAO's geftnanderd
werden per student, stompten ze er
zoveel mogelijk uit de grond. Elke stu-
dent die nog een Jaartje bijstudeerde.
bezorgde hen immers een ekstrc pak
inkomsten zonder dat er veel bijko-
mende investeringen voor nodig wa-
ren. Het grootste deel van de eenvul-
lende opleiding bestaat immers
meestal uit vakken dieal in het cum-
culum van andere opleidingen zitten.
Zo krijgt iemand die in Leuven een
bijkomende opleiding bedrijfseko-
nomie volgt, statistiek samen met de
eerste kandidotuur TEW.

Precedent
Minl.sterVan den Bossche oordeelde

dat er maar eens een einde moest ko-
men aan de wildgroei van vccnge-
zette opleidingen, anders zou het ge.
heel onbetaalbaar worden. De mtnts-
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ter van cnderwtls zette een rem op die
vorm van inkomsten en schotelde de
universiteiten een andere vorm van
financiering voor. Die houdt geen re-
kening meer met het aantal studen-
ten in de VAO's. Als kompensatie voor
mogelijk financieel verlies, mogen de
universiteiten voor de helft van de
opleidingen zelf het InschrijVingsgeld
bepalen.

AftikeJ
Dat laatste opent de mogelijkheid

om inschrijving59t'lden van veertig.
duizend frankofmeerte vragen, ende
studenten besloten aktie te voeren te-
gen deze "ondemokratische beslis-
stnq" die vervat zat In onderwijsëe-
kreet VI. In leuven kwamen er twee
woelige betogingen met respektleve-
lijk 1500 en 2000 betoqers. Minister
Van den Bossche wou niet wijken en
hoopte dat het studentenprotest van-
af de eerste eksamens een stille dood
zou sterven. De verschillende Vlaam-
se universitaire studentenorganisa-
ties, verenigd in de Vereniging van
Vlaamse studenten (VVS) dochten er
echter anders over. in plaats van nog
te betogen, zinden ze op een proces
waarvoor ze pas in juli genoeg geld
vonden.

Er Is al een precedent. In het verle-
den zijn de Waalse studenten met
sukses naar het Arbitragehof gestapt
om een dekreette laten vernietigen. In
het bewuste dekreet van de Franse
Gemeenschap werd een minimum
inschrijvingsgeld bepaald, terwijl de
universiteiten de mckstrnumbedro-
gen zelf mochten bepalen. Het Arbi·
tragehof oordeelde echter op basis
van de grondwet dat "de minister ten
minste een mlnImum- en een meest-
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Alle leaersrecktîes kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat In
de 's Metersstmet 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktuallteit 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 langerzlln dan 35 regels van68 aanslagen (spaties Inbegrepen,
wat overeen komt met :l:l,S getikte bladzijde met dubbele Interlinie) worden
in prindpe Ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

van je medereizigers voelen er meer opgeleid en vervolgens ultgestuurd,
voorom een avondde bloeme~es bui- niet als assIstent-reisbegeleider maar
ten zetten dan deel te nemen aan de meteen als begeleider.
geplande aktiviteit. Hoe reageer je? OpditmomentbegintViaVlameer
Haal je je vooraad Durex naar boven: bekendheid te genieten omwille van
of besluit je dan maar met de hele '.de goed verzorgde en budçetvnen-
groep te gaan genieten van het nacht- -deUjke maaltijden. Met die-cvenden
leven? die algemene infonnotie verstrekken

~ over een bepaald land of een streekBoerekotters I. probeert men reislustig volk Ie trek.-
ken. welkpubllekerlndetcekomstcp

Is men geslaagd dan wordt men tij· af zd1 komen is nog de vroag. Mis-
dens een vijftal vormlngsweekenden schlen wordt het kafee binnenkort

overrompeld deer boerenkotters of
krijgen de studenten van net nabljge·
legen Hellig Hart een nieuwe fukbar.
Wie weet wordt het een on tmoet1ngs-
picots van een elitair kringetje van
avonruurlljkeglobetrotters. Totnu toe
ziet heter niet zo uit en blijkt Iedereen.
welkom te zijn .
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mumbe<irag moet bepalen". en net
dekreet werd vemietlgd.
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Paragraaf
Ook.deVlaamsestudentengaan uit

van de grondwet. Artikel 24, pcrc-
groaf 5 zegt immers "dal de Inrich-
ting, erkenning of subsidiëring van
het cnderwtls door de gemeenschap
wordt geregeld door de wet ofhet dek-
reel." Als tets geregeld moet worden
door een dekreet, oordeelt VVS, dan
mogen de universiteiten de inschriJ·
vingsgelden zelf niet vastleggen. Als
het Arbitrogehofzich houdt aan haar
arrest van. 1992 over de Franstalige
Gemeenschap, moet ze de ~mgroaf
waarin staat dat de instellingen de
helft van de inschrijvingsgelden zelf
mogen bepalen dus vernietigen.
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Nieuwe rektorsploeg treedt aan

Nieuwe bazen, oude wetten?

(foto Ka") ~ Wt't'n1t)

Sinds 1 augustus zit er njeuw volk aan de buro'! van het rektoraat
indi Univenlteltshallen. Don is lmmers de nieuwe bewindsploeg
onder leiding van rektor Oosterllnck een de slag gegaan. No tien
laar de vertrouwde gezichten van Dillemans en de zllnen. zal het
vooral voor het personeel van de Hollen even wennen worden.
Voor de buitenstaanders lijkt er weinig te verenderen. Voorlopig
althans.

Zoals algemun verwacht werd,
kwam André Oo5terlinck aan het ern-
de van vorig ako.demiejaQf als win-
naar uit de rektor-verklenngsbus.
Toch werd het uiteindelijk nog een
spannende wedloop me! zijn voor-
naamste tegenspeler Emiet Lcmbern.
Ook al heeft de nieuwe rektor, dJe :r.lch
nu goed en wel gel'rutalleerd heeft als
opvolger van OIliemans,duideUjkgc·
atreefd naar het grootst mogelijke
evenwicht, toch zijn In de keuze van
zijn ploeg de sporen van de verkfe-
zingstt1jd nog merkbaar.

CoaI-<:oIa
Alle fukultelten, dle geleid worden

door een dekaan, zijn Ingedeeld In
drte groepen: Humane, Biomedische
en txckte Wetenschappen. Uit elke
groep wordt een voorzitter gekozen dle
In het gemeenschappelijk buro
(Gebu) zetelt, samen met de rektoren
van de KU Leuven en de KuJak, de
Algemeen Beheerder en de Voorzitter
Studentenaangelegenheden. ZIt-
staan in voor het dagelijks beheervon
de universiteit, waartoe voorlopig
geen studentenafgevaardIgden wor·
den toegelaten.

Nochton, eist de Leuvense Over·
koepelende Krlngorganl.satie (Loka)
al langer dan vandaag een plaats In
het Gebu op. Alleen zo kunnen de stu-
denten immers refel wegen op het beo
leid van de universiteit, lUidthetargu-
ment. Ter vergelijkIng: de ondervoor·

I:(et~crij:rl'
Tiensestraat 118 • Leuven

016/23.70.30
~n van9 tot 22 u,

zitter van de mad van beheer van de
VUB Is een student. Ook met de nieu-
we ploeg ziet heter niet naar Uit dat er
gauw verondering In de slruat!e kom L
De nieuwe voorzitter Studenteneen-
gelegenheden Van eerven - voor-
heen dekaan van de fakulteit uche-
meUlke Opvoeding en Klne -ziet al-
ïesnns In de ncbtle toekomst geen
plaats in het Gebu voor een student,
hetgeen cckde rektorzelfal had leren
versreen.

Als voorzitter van het Spertkom-
rntttee en als sekretaris van UcJos dat
ondermeer het Sportkot beheert, is
Van eerven geen onbekende voor de
studenten. Met name Sportraad werk-
te In het verleden al vaker met hem
samen, naar verluidt tot wederzijdse
tevredenheid. Van Gerven wQ$ook de
man achter de ftnandering van de
bouw van Sporthal De Nnyer. Deze
sponsorwerving brocht met zich dot
de mtlde schenkers hun logo kwijt
konden op het oMcleel briefpapier
van UCI05, wal niet naar leders zin
was. Hopel11k betekent dat niet dat.
men zich binnenkort mag verwach-
ten aan briefpapier von RvS met het
Coca-Cola·logoop.

Konservatief
In de groep Humane Wetenschap.

pen WQ.Shet wellicht het moeUijkstom
een kandldaat-voorzlner te vinden.
Oosterllnck's voornaamste konkur-
rent Lamberts stamt Immers uit deze
fakullei1. Velen verklaarden zich
trouw aan de dekaan ~tteren en pas-
ten bilgevolgvoorde lob. Bljwllzevan
verzoening had de nieuwe rektor ge-
hoopt op een evenwicht tussen Hu-
mane en de andere groepen voor de
veruntwoordelljke funktles. Met enkel
Oe Dijn (filosofie) en Van Aeverrnaet
(psychologie) van Humane en dus
niemand van Letteren Is dat niet ge-
lukt.

HoedanookwordtHerrnan De Dijn,
dle volgens ingewijden niet echt stond
te 'pringen voor de taak maar naar
eigen zeggen toch ook ziln verent-
woordeHjkheid niet wou ontlopen, de
nieuwe qrcepsvccrzttter Humane We-
tenschappen. Volgens hem is er van
rancune bInnen de groep geen sprake.
Hij schaart zich achter het betetds-
plan-Oosterlinck en vraagt vooral
aandacht voor de dunbevolkte lich-
tingen dle door de Interuniversitaire
samenwerking en onderwijshervor-
mingen dreigen verwccnoosd te wcr-
den,

Opvallend Is wel het uitgesproken
protiel van De Dljn, die zich vooral
met geKhiedenls van de wijsbegeerte
en wetenschapsfilosofie bezig houdt.
Als ftlosoof staat hij bekend als Ie-
mand van de konservatief-kotoUeke
en cutcrttulre lijn die binnen het Ho-
ger Instituut voor Wljsbfgeerte wel
door meerderen gevolgd wordt, met
dogmatlkus Moyaert als esatreem
voorbeeld.

Akuut
Als voormalig lid van de Onder-

zoek5road wil De Dijn tevens bene-
drukken dat ook binnen zijn groep het
fundamenteel onderzoek op een hoog
nivo gevoerd wordt. Het Is wel opmer-
kelijk dat meerdere ledeQ uit de nieu-
we rektorploeg voorheen al een plaats
vonden In de Onderzoeksraad. Daar-
mee viste Oosterllndt, zelf al vanaf
1990 Ud van dle lOOd, vooral In eigen
vijwr. Dat bevestigt enigszins de In-
druk en bij sommigen de vrees als zou
onder het nieuwe betetd het onderwijs
weer In de seneeuw gesteld worden
van het onderzoek aan de universi-
teit.

GuidoLangouche,slnds 1augustus
voorzitter Exakte wetenscheppen en
zelf ook afkomstig uit de cncerecess-
rood, spreekt dat vermoeden echter
tegen. De prof kern- en stralings-
fysika stelt dat de rektor gewoon op
zoek was naar mensen met al enige
beleldservannq. Als groepsvoorzitter
wordt hiJ dil oom!MelUju opvolger
van de huidige rektor. Droomt hij nu
zelf ook al van een rektoraat? "Oot is
wel erg ver op de feiten vooruit lopen.
Laten we eerder hopen dat we er met
deze ploeg nog een termijn kunnen
bijdoen ", a1dw Langouche,

Langouche stipt ook aan dat erzJch
op gebied van de ftnanclering van de
blbllcteken een akuut probleem stelt,

/978. IH outrltdd !Juluit Dm MI ilf-
st:Árijvilfpgtld ooor *lfiversltrirshltltlf-
telf te fltrdulJlJûtn. tvol (;lifdll;Ulfd
jmlfi J:DJ,,"nillienduiunt/, an Olfgr-
"oord IJtdrag. Ik veronlr>:oomigmg is
olgrmttntn ik shltUnten iomell mOSJ(1ol
op straat om "un ongtnorgtn te ui/til:
"Nan aan dt 1{I.il(}{I" u:ord/ dt irat6-
tigt strijd/rul.

1995. Wit-tit:A 'eil tnsdlrijtJtlf Dan dt
Kl.' Ulltltll ,,, IIkl.ion rtitntn op «ft

studfLbrlln IJttaoll Mar 1 7.ri,'I(' fro"i
uoör. Stuijt Inj IJttljt Mdtrtn Trt dr
!{lJ.I{I('. "tl dllhbtle f)(1""tl in 1978 nog
ottf:oorsldlxJf'l btdrog. Nirmolld /ijit
"ilt_doar ttÁltr Wrgtlf ooer Ie m(1ltn.

NiImo"d' A{f)(1n Inj lutnropnr"'fflg
${rufl de UUf)tnst fJtJrriot/Nltndt
Knwgorga"isollt (Uio) - als Sludtn-
kni~PtI rk opvolWr fJ(11f ik Mgtmr",
Studrll/tn.ot! (ASR) - naar drmo-
irotisrringflfln MI ol/denrys tn f)fU, de
mnnrsdtnppij in MI nlgtmun.1 n "tgr ~n
mil dat 'tLggtn dal irdtrun dit dnl u)u
.illen unifKnÎloir ondtffJEijs moel iun-
"tn 0011:'''' w"d" lI'''ilfdtni IL ,"mt"
doorfino"cifk; sOCÏdkofiulturtkdrtm-
pels.

Eell "o/Jtl doû, voolflNlor. Nodrlons
ligt dt JhldelltenlJtrtging in dlf'L pOSI·
modtmt tijdelI J:;fIC(lnrondtr tJuur. /lu
dOlI f)(1nde dtmolm~rilfg wu olJong
IJtrriJ:I't.ijfl.lIt/rromllfu tijdVODrmrs!i-
,"dil/p. Moor is dil dtmoimlÎsm1lg
"I tel wrtJeorrxnlleid,!'O"1s me" MS ol
11graag r;J;1dOln gelOfXfl' Em rranlt
studitfIDn dt 1'I00mu {nltrUnivtrsilo;rt
Rood( Vlir) uu IJOnlontn dal ~tl oon(ol
ot:Á/titlljlJrigtn dot dttlnttmf flan ulli-
fJn'Sitoirolltkrteijs ik j01lpw jart'!, sjKi.
10iuJoir is gtSJtgrfl. Maar mil uj" dk
jOflgtrtll die zo mo.s.raollfoor de u,{',q
iomtf" Komm &ijgtlijidiji uilolk}a.
U" flDn ik !Jevoli;ngl OnikfUJti mijsl lt

o!krU1IS "ti!tgt"dttl uit.
ZoJong de illiomtnsgrtllun n;tl&'Or-

den am'grfI"J/, wmllltl di jaar col
motilijhr om all" "" Sluditl>tan ft ill-
mt". Rfltvndir" moml ZO'" /JnIn ";',
grindt/sard til oolgrsij dus "iIl tk rtf/I
sllidit/rm. ~fi,,(1/J(lr1t drempd isMUS
gulf uilv;nding fltJlI ftn studalltn!Jnu-
ging dit drtigt IUrtlOOJ oc"ltr Ir hlijtJtn.

/Jt f;,.rI!()/,<illg0011de jIIlrridpnrit wn ..
jOlfgtrtl/ in IInivrnilnir ondtnrijs is "'-
it,. posintj op ~", maar dot grgrvtlf
mflal! I(K" mlllJr"n IJtptrll aand"/ uil
fJ(l1l dt dtmoimlistringsprohkmotiti.
dit ooi psvdlO.tDrinlt. INIIU"/' r" algr-
mUI/·I//(/aft, 1tnpprlijit aspt/trn flnffJtu.
Irnl !Jijvodrbtrld nm ,k iindutn f)lW

nllor~/onrnll\'onrom :Jjn rJj:w ond"-
txr1q."nf;JroflrdlgdDon O"U olmn ma-
trd \rlll m(/ tk un~WlÎloirt olf~il-
Itlinf:Jnmrnarrrling' Is tk u"ivrrT;tril
nnnfl /99-' iihfflloupl voldotnik op dr
monrsdltJppij !Jrlrolitn! Dtu tJmgtll
h'lïufI dm drmolmlis~ring in ruimr
~jn oh_tolulI' KUil f)('f'TJNJ1't'lllg~d is.

ttitdru'I,,,rj!i1 nl!;r.Jtrgrlf rk 'lÎtndui·
ul/d' In 1978 IImntn ooi nu 1I0gksstn
grtroiltn m:omtn. Ttn «nu lJIijir (Ir
Jtrijd (}oor dt dtmoimtisenllg tJOnMI
ondrrvl]s. om MI nog«1I.J ltilrrolldrr-
ftYlJ" sllllrn, nlltsIJdalvrgrstrtdtn.lltt
is dt /nni oon Loio tn dus frotns f)f1n
I'ao om dr rtlOriti V(1If uj dit "" trgtn·
dal IJtuvrtn tr OlllfllDJitrtn. ~ ni(1(/,-
misLAt (lt'(rl!tld morl olks in "" c:t:rI
stt/kn om iritisrÁ nodrnitndt IIItfrst" op
Ir Itidm diL nilÎff muóouf&:.'tlfaan d~
mnnrsdwppij wn mo'l,'Nf. som'lI mtl
nndlrtn dir n;rl noodMidiji oindr·
misc" gn;onnd zijn.
Dt Sludrllltn tlmgrn doorom om OflJ

IJinntn dt unirJtnitril m« tJlmnlrJ:oor-
dtlijilltid Ir mogt" dmgrn. Zij m:illtn
dndtliji dt ians injgtn om op nl/,
"ivos m" Ir ~slis.Jtn ()fJtr 'lItolooi til
vooml &-nlla,,~lollg(. Ooi dal i~dtmo-
imMrrinl{,n ooi dOl is «1f rJudttÎsf)f111
dt J/lldrnlr,,/Jn:,vg'''g.

IItl is immtngtblritll dOfwlo1lgslU.
dmtrlf gt"t" inspmoi lrijgrll in alk gdt-
dingtlf 0011de unit! :Jj matAtrloos mlJt-
/In IrNfJt" "otOlldtrtlf OfItr AUII101!Jr.
srAiiitll, Aot rlllOtSiOSI tn ((diji ~'Iff
proltslooi mogr 'lJ.ij".
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ook In nln etqen ,roep. Hol cbonne- REDAKTIONEEL
mentsgeld van vele wetenschcppe-
IIjke tijdschriften stijgt zienderogen en
veel bibs dreigen finandeel kopje on-
der te gaan.

ToeJatingsbeperldng
Formokoloog Guy Mannaerts

wordt de nieuwe Voorzitter êrcme-
djsche Wetenschappen. Hij geldt als
een stem van zwaar kaUberb[nnen de
ploeg. Nochtans was h[1voordien nog
moor één jaar dekaan van Genees-
kunde. al wil hll zelrnïet horen van de
term 'blltzcorrière'.

Mannaerts pleit voor een voortzet-
ting van de ondtrwijshervonnlng eo.
als die nu al merkbaar Is bil Genees-
kunde met minder colleges ex cathe-
dra en meer aandacht voor zelfstudie.
Of ziln toeeën voor de onderwijsher-
vormlngookeen toelatingsbeperking
voor studenten Inhoudt, wou de oud-
dekaan Geneeskunde nlet kwijt. Vol·
gens hem zal het niet de unIversiteit
zelf zijn dle besnst over numerus dau-
sus, maar wel de overheid. Hij ver-
wacht meer bepaald een InitIatiefvan
het Ministerie van Volklgezondheld.
Toch lIet Murmcerts, net els de rektor
zelf overigens, in het verteden reeds
uitschijnen dal hij een toelaUn9s-
beperking niet ongenegen Is. Hlj VOIgI
aUeszins de voor dlskUS5le vatbare re-
denering dateen stIjgingvan heteen-
tal artsen een gevaar voor de gezond-
heldzorg betekent en hij kan er bllge·
volg "Inkomen dat sommigen aan
een numerus cicusus denken."

Vroeg
Met twee proffen uit Geneeskunde

Inde rektorploeg'Ugt het In de lijn der
verwachtingen dat er binnen afzien-
bare tlld ook hardop over toelatIngs-
beperkIng mag gepraat worden. Ook
de koördlnator voor Onderzoeks-
beleid Roger Bouillon komt Immers uit
dle hoek. 8ouillonsluit numeruadcu-
lW niet uit: HCentroal staat oot artsen
een goede opleldlng krijgen aan de
unrversnenen naderhand naar behc-
ren hun beroep kunnen uitvoeren. Als
dat betekent dat daartoe maatregelen
moeten genomen worden, dan moet
daarover een kensensus gezocht wor-
dan met alla partijen.~-

De ploeg wordt vervolledigd met de
kOOrdinator voor Onderwfjsbeleld,
Deze nieuwe funktie wordt Ingevuld
door Eddy Van Avermcet uit Psycho-
logie. Van Avermcet vond het echter
nog te vroeg dag om toe te lichten hoe
hl] cUenieuwe taak zou Invullen.

Bart Eeckhout

Tot U spreekt boordkommandant
Oosterlinck

In dit nummer wordt de nIeuwe rektorploeg vocrçesteld. Maar
wat vindt de man die de ploeg moet leiden er zelf van? Veto
vroeg het hem aande hand van enkele stekelige vraagjes, die hil
- het dient gezegd te worden - met klasse omzeilde.

Veto: Niemand ycm r:N falru/rtll tette-
nn In uw ploeg (de fakulteIt Wln tegen-
kandidaten Lamberts en Dtbrock
nvdr). Is dat tjeen ntdtrloag voor uw
\lf!rzoenlngspolltid:?
Rektor OosterUm:k.: _Sljlange niet.
Humane Wetenschappen bestaat
toch uit meer don aUeen maar lette-
ren. teweren wel degelijk mensen beo
reld uit Letteren om tol mijn ploeg toe
te treden. Dat Is gewoon een beeije
aJWegen .•

Veto: frZltookg«n m)Uwlnuwploeg.
Niet bang V(J()I' ttaktie uif kmlnistlscM...."Oosterlinek: .S[j de srudentenver-
tegenwoordIging z[tookgeen vrouw,
hoewel meer dan de helft von de stu-
denten vrouwelljkzijn.lkhtbwelde-
gelijk enkele vrouwen gepolst maar
het komt erin de eente plQQtsopaan
de juiste mensen te vinden._

Veto: Uit Genff'skunde trok u 'wet'
men~n aan. U begrijpt weJllcht dar
mtn hier al voor numtrus clauSu$ bt-
glnl 1'1Yrrzen.
Oosterlinek: ..Dat de dekaan van
Geneeskunde voor de voorzitten-
funktie binnen z.ljn groep wordt ge-
vraagd, vind ik maar normaal. J>ro..
fesser Bouillon heb Ik gekozen op
basis van zijn werk In de Onder-
zoek$raad. Oot heeft niets met

numerus cicusus te mcken.,

Veto: ...waaru ztlfwtl niel afktrig van
stool.
OosterUnck: -Neen. Ik ben wel geen
voorstander van een zuivere nume-
rus daww, zonder meer. Wel denk
Ik dat er naar een beperldng van de
zorgenventrekkers moet gegaan
werden. Daarbil moet de instroom
van de studenten Geneeskunde wor-
den bekeken. Maar zo'n toelatlngs-
beperking mag geen losstaande
maatregel zijn._

Veto: Cr zil ook 'oftI YOlkmeI nn lIf!rle-
dtn In dt Ondf'rzodcsraad in uw plotg.
Zal ondlerwfJs niet 1'1 fel in de schaduw
komen Ie Slaan?
OosterlInek: .Ik heb [n de eerste
plaats gezocht noor mensen die
sterk staan ats onderzoeker en als
lesgever. Ik heb daarover de nodige
Informatie bij de studenten inge-
wonnen. Daarnaast is het goed
mensen In de ploeg te hebben metal
enige beleldservaring en de Onder·
zoeksrood biedt daartoe een moge-
IIlkheld. Maar het feit dat Ik een
koördlnator voor Onderw[jsbele[d
heb aangesteld, bewijst toch dat on-
derw[ls niet verwaarlcosd zat wor-
den. Overigens zal ik me zelfook met
dle materie bezig houden .•

(bo)



Opus Dei werft leden

Heilig worden door
Frans te studeren
Nog net voor het nieuwe akcdemjefccr geïnteresseerd om Je Frans
wot bij te schaven? Oe univen1taire residentie Steenberg organi-
seert dit foor Intensieve kursussen Frans. Hun advertentie in het
weekblad Knock tiJdens de vckcnüemccnd Juli klonk alleszins
veelbelovend.

Deelgenlljke kursus gaat door!n Lau-
valn-Ia-Neuve. terwijl de logies ver-
zorgd worden door Residentie Steen-
berg, Koning Leopold I-straat te Leu-
ven, "In het hart van de oude stad",
Voor vervoer tussen de belde plaatsen
wordt gezorgd. Gedurende de vrije
uren krijgen de studenten de gelegen-
heid om deel te nemen aan allertel
aktivltelten zoals daar ziJn: serrune-
nes, kulturele cktivttetten, filmvoor-
stelllngen, sportcktivttelten en dit ol-
Ies In een open sfeerdie bevorderlijk Is
voor de kontakten tussen de sruden-
tinnen, want de kursus frons loopt
enkel voor meisjes. Bovendien biedt de
Residentie aan de deelneemsters de
"mogelijkheid om te pernetperen aan
de bezlnnlnqsessles en meditaties" die
georganiseerd worden door en onder
de kundige leiding staan van de Prelc-
tuur van Opus Del. En uvuntles jeu-
nes!

Het 'Priesterlijk Genootschap van
het Heilig Kruis en Opus Dei' werd op-
gericht op 2 oktober 1928 door de
Spaanse priester jcsemcrïc Esai'IÓ de
8alaguer en is sinds 1982 een per-
soonUj~ prelatuur van paw Johan-
nee Paul usu die zlln persoonlijke Inte-
resse voor het Opus Del niet onder
kerkstoelen of -banken steekt.

Voorspraak
Opus Del (Latijn voor 'Werk van

Godï wordt over het algemeen aan-
zien als een ultre-kcnservcneve In-
stelling binnen de katolleke kerlr.. die,
zoals A1voro del rcmnc, de vorige pre-

Scorpio
vervolg VQfI p<l9. 1
van de medewerkers Per jaar een bij-
drage te vragen om hun programma
te mogen maken." En reklame? scer-
plo weigerde van bij de oprichting om
reklame uit te zenden. Ion Dries: "Dat
neen eeuwigdurendedl5kussle (in het
verleden leidde dit onder andere tot de
oprichting van Radio Sinjaal die on-
dertussen op zijn beurt is opgeslokt
door de Radlo-Confactketen, nvdT). Ik
denk echter dat dil! denkpiste weinig
perspektief biedt. WIJ zijn altijd tegen
reklame geweest. Oot maakt de posi-
tie van Scarpla In het hUidige medIa-
landschap ook uniek. De vraag Isveel-
eer of mensen nog een alternatieve
radio zonder reklame - sccrprc
dus - willen. Maar zelfs als zouden
we reklame willen uitzenden, dan
denk Ik nog dot dat geen opla~ing zou
zijn. We zouden voor het soort pro-
gramma's dat we nu maken Immers
geen adverteerden vinden. Ze zijn
voor een te beperkt publiek. Boven-
dien hebben we geen garantie dat
onze vrijwilligers de tapes ook daad-
werkelijk zullen opzetten."

De moeilijkheden van Sccrpic lig-
gen overigens niet aJleen op het nncn-
cëte vlak. Vooral sinds het sukses van
Studio Brw.sel heeft Scorplo het steeds
moe!lljkergekregen om zich te bond-
hoven. Terwijl de radio een zevental'
Jaren geleden in zowat elke Leuvense
keuken op 106 FM stond, Is die tegen-
woordig vastgeroest op 88 FM. Hallo
Houteklet?

Johan Deflander: "Studio Brussel
heeft zich geprofileerd en is de mwiek
beginnen draaien die wij draaiden.
Wat moel Je dan gaan doen? Nog al-
ternatiever gaan draaien, wat we ge-
probeerd hebben? Niemand luistert
een hele dag naar lohn Cage ot Fu-
goli. Ik denk dat we ons weer meer
moeten richten op studenten. Als we
genoeg goede presentatoren en pro-
grammamakers vinden, zouden we
bijvoorbeeld elke dag tussen 12 en 14
uur srudentenmdlo kunnen maken In
samenwerking met de kringen. We
rullen op muzikaal vlak dan ook bre-
der moeten programmeren." Een me-
ning die Leuven er al laren op na
houdt.

laat van het instituut, het herhaaJde-
lijk stelde, ..... alles warde paus zeqten
doet met klnderiljke liefde cksepteen,
kritiekloos en zander fronlesop partij-
politieke kommenteren" t'osservc-
tere Romano', 2017/1984). Zichzelf
zien ze zo: "De gelovigen die tot de
prelatuur van het Opus Del behoren,
zijn bezield mei het verlangen om,
overeenkomstig de spiritualiteit van
het Werk, midden In de wereld een
konsekwent kristelijk leven te lelden
en zo, in navolging van xrnrus, hun
eigen helllgheid en die van de mensen
uit hun omgeving na te streven" (uit:
'De heiliging van het dagelijkse werk'
door Andrew Byme).

Sleutel
De stichter van het Werk werd in

rekordtempo, amper tien jaar na zijn
dood, zalig verklaard dank zij stevig
lobbywerk en een sympathiserende
paus. Het Opus Del laat In zijn folders
en bidprentjes trouwens nooit na het
epiteton crncra 'zalige' te vermelden.
Er wordt bovendien druk gewerkt aan
een heuse heiligverklaring. Doorvoor
zijn nog meer wonderen nodig, waar-
voor het Opw Del z'n leden oproept te
bidden: " ...Gewaardlg Uons de helllg-
verklaring van de zalige tcsemcrrc te
schenken en verleen mij op zijn veer-
spraak de gunst die Ik u vraag .. ." Op
het bidprentje van Escrtvó en In de fol-
ders die door de organiSatie worden
uitgegeven, verzoekt men diegenen
die begunstigd worden op voorspraak
van de zaUge tcsemcrrc, kantaktop te
nemen met de Vlce-Postulatie van het

Opus Oei In 8t>lgle'.
Doorde zaligverklaring van Escrivó

heeft de pcus dUidelIjk. een SIgnaal
willen geven aan alle geloven: hij
toont hiermee achter welke vorm van
geloofsbelljding en spiritualiteit de
katolleke kerk zich dient te scharen.
Dot Is niet het geloof van de bevn]-
dlngsteologle, van Inzet voorde derde
wereld, van kristenen die Ijveren voor
gelijke kansen voor vrouwen en man-
nen In de kerk, af gelovigen die zich
vragen stellen bij de doktrlna.ire on-
feilbaarheid van de paus. Bidden, en
vooral aanvaarden wat de kerk (lees:
de paus) zegt en schrijft: dat staat een-
trcct.

Zegt dit je lets en ben je nog op zoek
naar een kot? Don kon Je terecht bij
Residentie Steenberg. Vanaf zesdui-
zend frank kon je er een mooie kamer
huren, kruisbeeld boven dedeuren de
wekeliJk! verplichte meditatie Inbe-
grepen. Voor een luttele vierduizend
frank meer kan je er een ontbijt en één
warme maaltijd per dag gebruiken,
vieruurtje Inbegrepen. Kan je voor die
prils zelf beginnen knoeien?

Caritas
Overigens kunnen de manneUjke

studenten onder u van dezelfde ser-
vice genieten, maar don wel In de Re-
sidentie Arenberg aan de Tervuurse
Vest. I",de beide residenties staat een
gemoedelijke remmeereer hoog In het
vaandel. Geen van de residenten
krijgt echter een voerdeursleutel. Als
Je binnen wil, moet fe belten. De huis-
verentwoordelijke doet dan voor jou
de deur open. Het Is Immers njn om
weten dat er altijd leltland waarbij je
terechtkan, je opwacht. Een warme
ontvangst In een huiselijke omgeving
Is dus steeds verzekerd. Evenmln krilg
Je een sleutel van Ie eigen kamer.
Thuis bil je ouders doe je toch ook Je
komer niet op slot? Bovendien Is het
goed om kontakten te leggen met je
lotgenoten. Van de residenten wordt
verwachtdat ze elke avond om elf uur
ten laatste thuis zijn, kwestie van de
andere leden van de grote familie
waarvan je daar deel uitmaakt, niet
telkens uit hun bed te bellen.

Tenslotte nog dit: voor de kursus
Frons die doorgaat ven 28 augustus
tot 15 september moet Ie {kost en in-

De engeltjesmaker (Kartl Ot Weerdt)
woon inbegrepen) 29.000 tronk beta- Is de reden waarom ik je het 'cpcetc-
ten. In spreuk 979 van 'Oe Weg', het .Iaat van het niet-geven' ap.nbeval.
belangrijkste werk van Escrtvd en re- Laalnooltnabljdeultoefenlngvanje
vena Opus Del's handleiding om hel- beroep, als hetberoep Instrument van
lig te worden, maakt de zalige tese- Ie apostolaat Is, een billiJk! e~ rede-
maria korte menen met de krlstelljke IIJke ~rqoedlng te vragen." Waarva_p
caritas: "Het 15menselijk weinig waar- akte.
de te hechten aan wat weinig kost. Dit Annemle Deckx

Solliciteer minder, maar beter.

In een tijd waar voor elke vacature
honderden concurrenten met "gelijk-
waardige" diploma's of bekwaam-
heden klaar staan, wint steeds vaker
de kandidaat met. de sterkste
voorbereiding. De man of vrouw die
functiégericht én gemotiveerd solli-
citeert.

Aan de slag geeft een antwoord op
honderden praktische vragen.

Hoe kan ik als pas-afgestudeerde
mijn gebrek aan werkervaring com-
penseren? Waar ligt mijn meer-
waarde voor het bedrijf? Is het salaris
taboe tijdens een interview? Mag ik
mijn sollicitatie al op mijn buikschrijven
wanneer ik niet "slaag" in de psycho-
technische tests? Hoe schrijf ik een
krachtig CV?

Aan de hand van tientallen checklists en tips wordt de lezer 185 bladzijden lang begeleid door het
hele sollicitatieproces, van de advertentie-analyse tot het ondertekenen van een contract. Uniek hart
van het boek vormen de checklists met de 150 populairste vragen van personeelsselecteerders en
de 50 kwesties die de sollicitant persoonlijk kan aankaarten.

Verhoog uw kansen op de arbeidsmarkt: begin met dit boek, dat de komende maanden niet op uw
nachtkastje mag ontbreken,

Pot" Van gcmpcey 1.l1.l1.1f:l r;;] r;;] I.l 's Meiersstraat 5
4 V«o.'OO'9""O zZ"" 'dd. '60.""., Aan de slag_kost 395 frank en is van 15 tot 18 u verkrijgbaar bij [!~Jl!JtfJ[AJlSJlfJw tt 016/22.04.66



*Tweedezifpuzzels * Tweedezifpuzzels * Tweedezifpuzzels *
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Twee opeenvolgende woorden heb-
ben steeds. op een na, ene letters ge-
meen. U moet deze letters wel nog
even dooreengooien. Om het niet te
ffiot'iUjk te maken voor uw tweede zit
geven we u enkele letters kado. Het
gaat telkens om de extra lener.

1

1 I I I I
2

6

Energie - Mlneroal- Voorblj6 TiJdperk- voegwoord- Deel van een kJp-
Europeaan - 800t - Hooggeplaatst persoon 7 Amerikaanse slaat -
Zangnoot - Muzlektempel - Dreumes - Minder stuk maken 8 Gedorste
korenhalmen - Vrucht - loofboom - Meisjesnaam - Middag 9 Voeog-
woord - Drankje-Onbepaald vnw. - Plw 10 ZoogdJer- VrouwelJjkdfer-
Edelgesteente - Plechtige geJofte - Pers. vnw. 11 Hint - Familielid - Na-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontaal - 1 Teken van dedJerenriem 2 OrtetoJ -Zeezoogdler-Ont-
kennlng 3 Brede, gelede bond - Lidwoord 4 Wel eens - Voormalig wereld-
leider - Getal S Sullig persoon - long dier - Wllze van gaan 6 Sierlijke
bolletjes - Get1jde- Pers, vnw, 7 Hcvencnderdeet e-. Schaókstuk - Dieren-
verblljf8 ToestQIldvan nuernlJ; opschudding, heme- Klullenbreker-Nlel
hoekig 9 Europeaan - Rondedans -c-Nedertcndse stad 10 Hevlgeslormwind
- Gele, rede ofbru1ne verf.
Vertikaal - 1 Smalle oppervlakte - Bootje 2 WIJnOO95t- Sierk IJler-
houdende grond- MInnaarvan Psyche 3 Modieus - airmende krIjtlIjnen-
Nuttigde - Eveneens 4 Voormalige militaire alllQIltfe - Dwarsmast 5 Zee-
hond - lmekl - TIjdperk 6 Europese hoofdstad - Slj~r 7 Pers. vnw. -
Boomvruchten - Wereldstad 8 Kledingstuk 9 Plechtige belofte - Op overte-
vertng berustend vemcci iö FamllleUd- Vlaamse rivier,

'!:I'" .", ...."uy ....... 'U'''..UUIl- ...'"-II':><O''.- ...."o:a:uy- y' ....u'uo:munt
Meer dan genoeg 16 Meisjesnaam - Verhaal dat op volksoverlevering

berust - Familielid 17 Gang van een paard - 8oerenklel- Pittige groente-
TuU- Jongensnaam 18 Europeaan -Italiaanse stad - Horde trap -Jaar·
getilde - Deel van een schip 19 Lofdicht - Geliefde - Vroeger - Rolsteen
20 Walg - Overdreven zwnlg - Vrtjheldsberovend tuig.
Vertikaal - 1 Krochtlge russenkomst - Korte mededeling - Hiig - Deel
van een woning 2 OwaQS- Verspîl- Zangnool-Ingezet geld - Ultgt'$lor-
ven vetgans 3 In zee veeruitstekende hoge landpunt - Hoeluull-Stel tevre-
den - Kledingsluk 4 Europese munt - Europese rivier - Geurige plant-
Vervoermiddel 5 Deel van een ûets - Kentekens op Belgische vllegtu!gen-
Vergeldingsmaatregel - Familielid6 vccnetset c- Rustreken - Billen - Lid-
woord-Dik boek 7 Gedwee-Boom -Rlvler-Vogel-Mansnaam8 Ar
hangend deel van een kleed - Binnenste gedeelte van een stengel - Vordering
-Europesehoofdstad9 Sijfer-Dronk-Sijfer-Grotehoeveelheld 10 Goed
gevulde tafel - Voedingsmiddel - Deelgenoot In et'n scheepveertonder-
neming - Zoogdier - BloeiWijZe11 Zoogdier - Hoofdstad - ucheemsdeel
- Mannelijk dier - Muzieknoot 12 Loot - Zangnoot - KnatJgdler -
LIchaamsvocht 13 Hard klinkend - Verhinder, bemoeillJk - Heimelijk
14 Maak een dierlijk geluld - Voorbij - Nederlandse rivier - Rivier
15 Voegwoord-Gesneden hengsl- Europese rivler- Britsestad- Bijwoord
16 HaIUtochteUjk - Voorzetsel- Uitdrukking von een veelheid - MelsJes-
nQam-Metamarfgesteente 17 Lichaamsdeel-Deel vaneen schip-Bozig
penoon - Grote hoeveelheid 18 Spaanse wün - Aantrekkelijk - Rolrond
helsbont - Achterste 19 BIJl- Familielid - Meisjesnaam' - Bestuur een
bespannen voertuig -Opstaand en schrogend stuk hout 20 Romeinse munt
- Europese eilandbewoner - Dorsvloer - Horizon - Nederlandse stad
21 Delen van een fiets - Voedingsmiddel - Spotzieke grappenmaker -
Muzieknoot 22 ~Iuldloos -Onverschrokkenheid - Deel van een schoen-
Dreumes 23 DIerenverblIjf - Doe de beginzet - Waterloop - Meisjesnaam
die ook op de helde voorllomt 24 Vaatwerk - Voorteken - Griekse letter-
DeeI van een vrucht - LIchaamsdeel 25 Opbrengst van arbeid - Lol,
leukheid - Portie erfelijk materiaal - Adept.

Door FilipDeKeukeleere

Munljes
Tien geidbuIdeltjes bevatten elk tien munten, De munten wegen allen een
geheel aantal grommen. Een zakje bevat echter valse munten die allen een
gram meer af minder wegen dan de echte munten, Ubeschikt over een weeg_
schaal metglOmaanduiding, Hoekan u het lOkjemet de valse munten vinden
als u slechts een maal een aantal munten mag wegen?

~s ensitranen
Eenboerheeft drie k..tsten.Eenmet appels, een mei sttroenen. en een met zowel
appels ob srtrcenen. HIJheeft opdeu kisten een briefJegekleefddat de Inhoud
beschrijft. Een wulpse boerin heeft deze briefJesechter verwisseld. ceen enkel
briefJepla.kt nu op de luiste kist. Deboerin geeft de boerde toelating een objekt
uit een willekeurige kist te nemen om de briefJesterug op de luiste klst te kunnen
hangen, Hoe gaat de boer te wed:. in de veronderstelling dot hll de boertn
vrte5t?

1 Tienpotige kreeft
2 BIJkomendbedrog
3 Beveel
4 Prcettfjd
5 Eter
6 Bevel
7 Romeinse munt
8 Zwavel
9 Zoogdier

10 Kledingstuk
11 Rondstuk houl
12 Rijtuig
13 Groep muzikanten
14 Verzorgliefderijk
15 Meevoller

,

I Bijzonder tendens
2 Perseen als willooswerktuig
3 Stad in oorlogsgebied
4 Zichmoeilijk beweqend
5 Stamvadervan het Romeinse volk
6 Mannelijk dier
7 FamllJelid
8 Kenteken van Oostenrijk
9 Havenonderdeel

10 peet ven een boom
11 Houten kls~e
12 Moorddadig wapen
13 Vaal1\.llg
14 Ionqensncem
15 Sprookjesfiguw

I::("~
C(ij~Yr

Tiensestraat 118· Leuven
016123.70.30
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Wettelijke bescherming studentenhuurders hinkt
achterop

Huur niet bij Mevrouw De Loet
Leenüe komt frlsgeplukt venult het Ol.v-Presentcne-Instttuut in
St·Nikloas Oude Geschied.enl$studeren inhet grote Leuven. Na een
bezoek aan de HuJsvestingsd.1enst en een namiddag speuren inde
binnenstad, botst ze in Parkstreet 89Aop een gezeWge kamer voor
de schoppeU) ke prtjs van 6.000 fn:mk. Snel nog even zestienduizend
frcLnk huwwaarborg neertellen oan mevrouw Rlta Oe Loet en
klaar is kees. Het leven in Leuven is mooi, en de Jongens nog
mooier. Alleen die huwwaarborg ... tja, die ziet ze ncottmeerterug.

Het loopt natuurlijk niet altijd zo
slecht af, maar toch rilzen elk laar
opnieuw problemen met het terugbe-
talen van de huurwoarborgen. Som-
mige kotbo.zen ontwikkelden zich In
delcopderjeren tot heuse specialisten
In het onwettelijk echterhouden van
hUUlWaarborgen. Meestal komen ze
dan of met een sterk everereven on-
ko5ten~kening voor elektridtelt, wo-
ter, ta.ksenofvenekertng, afsmeren ze
hun huurders de verMtwoordtlllk.
herd aan voor schade die In werkelilk.
held natuurlijke sleet heet.

vestinçsdlenst Is tussenbeide geka-
men en er werd een minnelijke schik·
king getrolfen waarbij denleuwe eige-
naar de waarborg terugbetaalde. In
andere gevallen neemt SocIale Raad
het heft In handen. De raad onder-
neemt lurtdlsche stappen, die - eis
de kotba<l$ niet wijkt -uitmonden In
een proces.

Braaf
Alle problemen zouden echter ge-

makkelijk vermeden kunnen worden,
moest de verhuurder verplicht zlln de
waarborg te storten op een gel'ndlvl·
dunltseerde ofgeblokkeerde rekening.
Hetgeld van zo'n geïndlvlduallSeerde
rekening kan slechts afgehaald wcr-
den mits volmacht VQI1 huurder en
verhuurder. Dat Is lOvoigerude huur-
wet van 20 februarl 1991 bil huur-
woningen die gelden als hoofdverblljf-
plaats. Huurwoningen dit geen
hoofdverbillfplaats zijn, vallen niet
onder de huurwet maar onder het
gemeenrKht waar zulke bepalingen
niet gelden. Aangezien het voor stu-
denten zo goed ob onmogelllkis om
zich In de unIversiteitstad te domld·
hëren - formeel wordt het huren van
e-en kot geregeld met een jaarlijks
huwkontrokt met verbod van hoofd·
verblilfplaal:!i - worden hun huur-
waarborgen steevast op de rekening
van de kotbaas gestort. Oe bijbeho-
rende intresten zijn naruurlljk voor
diezelfde brave man.

Het kan onmogtlljk de bedoellng
zlln dat srudentfnkamers onder d~-
zelfde huurwet komen te vallen als
woningen met hccfdverbüjjptccts.
DIe houdt naostbeschermlng Immers
ook verplichtingen In voor de huur-
der. Als Ie voor een laar er minder
huurt, moet je bijvoorbeeld een opzeq-
termijn van drie maanden reepee-

Een andere keer leidt een ongeluk-
kig toeval tot het achterblijven van de
waarborg. zcwcseeeekeïejcrençete-
den een student wiens kot In de loop
van het akademiejaar verkocht werd.
Oe student kriJgt een nieuwe korbccs,
de WQQrborg blijft bij de vorige elge-
nacu steen. Wanneer hll op het einde
van het jaar zijn kamer opzegt, wei-
gert de nieuwe eigenaar de huurweer-
borg terug te betelen ("nooll ontvan-
gen") en ook bij de oude eigenaar
vangt hij bot ("geen eigenaar meer").
Uiteindelijk Is de student er nog onge-
schonden vanaf gekomen. De Huts-

Van de rtgen in de drop (foto Stefan Oe Pauw)
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teren, wet zo goed als endeenbaar Is
voor studenten. Een aparte regeling
voor studentenkamers dringt llch dus
op.

Betrekking
Kersvers minister van justitie Ste-

faan Declerck kondigde een kleine
maand geleden met wel poeha zijn
nieuwe huurwet aan. Op het kabinet
Is men volop aan het schrljven, maar
van studentenkamers Is In de ont-
werptekst geen sproke. "Nee, erwordt
voorlopig niet aan gedacht, Hensnret
veeraren In het ontwerp. We wisten
niet dal er problemen waren op dat
vlak. Stuurt u ons gerust een brief met
uw klachten. Don kunnen we er reke-
ning mee houden. ~,aldus de heer Van
Haegenborg, kablnetsmedewerker
van Deden::k. Ook mevrouwPluggers,
dienst burgerlijk recht van het Minis-
terie van Jwtitle, gebaart van Diea te
weten.

Noc:htanswerd Inde loop van 1992
al een wetsvoorstel Ingediend om een
afzonderlijke Indeling ln te voegen In
het Burgerlijk Wetboek met als op-
schrift ~Rege1s betreffende de nuur-
overeenkomsten met betrekking !dl
de woningen voor leerlingen ol sru-
denten In het bljzonder.~ In dot veer-
stel zot ookeen regeling voorde waar-
borg, vergelijkbaar met de wonIng-
huurwet. Waarborgen op een geindi-
vïducüseerde rektnlng dus, en de int-
resten voor de huurder.

Venncgen Ot computer van de Huisvestingsdienst

•

(foto Stefan Ot Pquw)

Zeker nu meer en meer verhuurders
zich organiseren als naamloze ven-
nootschap, groeit de nood om de schappelijk vermogen wordt ccnqe- mevrouw Oe teer voor er een wette-
waarborgen op een geblokkeerde re- slagen,endehuurderskunnenflulten IIjke regeling Is voor de waarborgen
kenlng te zetten. A.ls de nv futlltet naar hun waarborg. Die stond Im- van studentenkamers ... of het plOOI.
gaat, wordt het schier onmogeUjk om mers niet op een gel:ndlvldualJ.seerde senvandehuwwaarborgopeenQll:n-
de waarborg terug te krijgen. Nemen rekening op naam van de huurder. dlvldual.beerde rekening opgeno,:"en
we terug het voorbeeld ven mevrouw Intussen kan mevrouw De icet - is in het modelhuurkontmkt van-de
Rita De Lcet. De dame richt venaoot- wiens privévermogen ook zo! aange- HulsvestlnQ5dlenst (en van mevrouw
schap nv Oe taet op die zich speciall. slogen worden - rustig verdervemu- De Laet).
seert In het verhuren van kamers. De ren als privépersoon met de gevreesde
vennootschop gaot romirt, "(Ir móor- - gevolgen vand!t'n. Hutu dus Tlfet bil Peler Van ROrnpOey

Op krot in Leuven
De veertien slechtste kamers
Sinds afgelopen ckcdemïejccr Is Sociale Raad opnieuw begonnen
met het verzemelen van huurervartngen van studenten. Het mid-
del daartoe Is de ketfiche. Deze kotfiches zijn voor Iedereen te
raadplegen in de kapel van de hulsbestingsdJenst in het Van
DalecoUege. Een kamer kan Immers in perfekte staat Ulken op het
moment dat men een huwkontrakt afsluit. De ongemakken ko-
men meestal pas na enkele weken armaanden aan het licht. Op de
kotfiche kom Ie van de volige bewoner op voorhand te weten ofhet
dak lekt, de kotbaas een maniak is, en of de zekeringen springen

als Je Je gelilk met Ie lief wtl scheren,

Veto heeft op bam van de kottiches
een tiental van de slechtst gel!va1u-
eerde koten op een rljt)egezet. Wewil·
len hier nogmaals benadrukken dat
dit gebeurde op basis van de, altijd
subjektieve, ervaring van de huurders
van vorlg akademlejaaf. Bovendien
beschikken we niet over gevens van
alle hulzen. Het kan dw best zijn dat
er nog ergere gevallen bestaan,

Wat trouWens opvalt In de kotflches
is dat de overgrote meerderheid van
studenten zeer tevreden l.lI over hun
kot. Een paar kleinere ongemakken
warden er vaak met plezier bijgeno-
men. Het is dus nlel zo dat studenten
overkritische pineuten zijn.

Bmbcmçonnestmat 105: Goed kat
voor mensen met weinig vrienden
(malulmwn 1persoon tegeHjk op be-
zoek), weinig behoefte aan prlvacyen
n{Ugheld.

Glraudstraat 7: Staat op Instorten,
zeker de achterbouw: grote bonten In
de muren en elektrische leidingen in
bedenkel1jke staat. Het regent gewoon
binnen. Het afgelopen [eer zlln er
twee mensen door de rotte WC-vloer
gezakt. Daar Is nu wel een plankje
overgeklopt, maorvermits de WCnog
steeds liters water per dag lekt ver-
wacht men zich In de Giroudstroat 7

OM nog meer ongelukken.
Halvestaat 13: Hler heettde scrum-

melplaag toegeslagen. Er wordt dan
ook geen enkele moeite gedaan om
het gebouw te onderhouden of om te
voldoen aan de hygiênlsche mini-
mumnormen.

Lakenweventraat 10: Vloeren en
muren zijn In vergaande staat van
verrotting. Verder IS het elektrISch dr-
cult voor geen haar te betrouwen.
f. Unatroat 7: U denkt de regels te

kennen vooraleer u het kontrakt te-
kent: !out, het echte reglement wordt
pas na een week bovengehaald. Oe
sociale kontrole die door de huiseige-
naars wordt uitgeoefend op hun huur-
ders Is volgeru deze loatsten 'verslik-
kend'. Bovendien wordt het oneer-
houd sterk verwaarloosd.

F. Lintstroat 46: Dit Is één van de
hulzen die elgenll]k rijp zijn voor de
sloop. U vindt er vlooien, rotten en het
Is er vergeven van de butszwem
(:schimmel).

Justus Llpsius.straat 43: Volgens de
studenten die er afgelopen jaar ver-
bleven, wordt dit huls totaal crueer-
baar gemaakt door de kotbaas.
Maria Thereskutruat 8: Geeft on-

geveer de slechtste prljslkwa1Jtelt-ver-
houding In Leuven, De kotbaas Is

trouwens voor geen haar te betrou-
wen. Uw waarborg Is absoluut niet
veilig bil hem.

Naamsestraat 224: Hetob$urde re-
glement doel u teqende muren lopen,
hetgeen een zeer slecht Idee Is II;ldit
nuu.

Tervuunevest 38: Weerom een
krot: De elektrische bedrading ligt er
bleer, de trap staat op Instorten, de
muren banten, enz. Hel Is dan nog
behoorlijk duur ook: tets meer dan
6000,' Bef, 12 maanden Ie betalen.

Van 't Sest1chstraat 7: Oe ultieme
kombinatie van een versleten elektrl·
dteltsdrcult (er zijn dan ook regelma·
tig stroomonderbrekingen) en een
dak waar het door regent (zorgt voor
schimmel). De kotbaas geeft geen en-
kele prtvccy, valt zomaar de kamers
binnen en "weet op de minuut wat je
doet". Bovendlen ts er slechts 4 uurper
week douche-gelegenheid.

Van Artnbergplein 10: Heeft een
overdreven streng huisreglement dat
door de inwonende elgenoars ~lfmet
de voeten getreden wordt. Van tnlge
vorm van prlvacy Is er volgens dt vo-
rige huurders geen sproke. Het huls
uI( is tochtig, zeer slechte LsolotIe.

Vandedtelenstraat 29: De verwar-
ming Is vaak kapot. De beloofde her-
stelllngen komen er nooit. De kans dat
u uw waarborg terugkrijgt is zeer
klein. Hethul5lsoverhetalgemeenln
zeer slechte staat. Dot alles kost u
7700 Bef per maand, vermeerderd
met 7700 Sef vaste kosten en een
waarborg van dat bedrag dle u weer-
schljnlljk nooit terugziet.

VesaUwstroat 56: De verwarming
Is kapot en wordt, zelfs na herhaa1d
aandringen, niet hersteld. Het ge-
bouw Is ondertussen doortrokken VQI1
het vocht.

Wim Oe Rop



De Leuvense grootgrondbezitters

Ofhoorde U lieverkotenma(fia?
Terwijl eind Jaren zestig, begin Jaren zeventig de kotmodam nog
8ertha of jecnne heette en de student gezellig biJ haar inwoonde
(zie 'De Kotmadam' op VTM), luisteren de eIgenaars tegenwoordJg
naarmyster1euze nemen als Immostud. Studioom, Horsallmmoof
Movaco. Wie zit er center die nrunen en wat zijn hun praktijken?
Demannen van de kleine lettertjes.

Het is natuurlijk veel verstcndtqer om
kamers te verhuren onder de vlag van
een neemloze vennootschap dan on-
der eigen naam. Opdie manier dek je
jezeUin tegen de rtstkc's van een fail-
lissement, en betaal je enkel vennoot-
schapbelast1ng. De voerdelen veneen
vennootschap liggen voor het grijpen,
als Je maar de nodige portie kreati-
viteit bezit. Studiereizen voor de firma,
iemand gratis laten inwonen, en na-
tuurlijk jezelf, je vrouwen kinderen in
dienst nemen. Dat de auto op naam
ven de tinne staat, spreekt voor zich.

jaguar
Neem nu LudoSchelleru, gerenom-

meerd dokter-specialist uit de Schrtln-
makersstraat 19 in Leuven, A4 Ie bil
hem een huis gaat huren, rijdt Lord
Schellensje In een Jaguar door Leuven
om je Zijn huizen te tonen. Samen met
zijn vrouw, Ria 8rullemans en met
schoonzus Aline Hupcerts, bestuurt
Ludo Schellens de naamloze venneet-
schop StudJoom. Zijn prinsipe Is een-
voudig. HIJkoopt een bouwval op voor
een erg IQge prijs en stelt het direkt te
hUUI 013 gemeenschapshuis. Oe stu-
denten voeren een eentel herstellin-
gen ult en Schellens verhuurt het huls
het loor nadien voor meer,
Loten we het even illustreren met

een typerend voorbeeld: Quinten Met-
sijsplein 6, een gemeenschapshuis.
Schellens koopt het huis een aantal
jaren geleden - op dat moment niet
meer don een krot - voor 750.000
frunk. Hij voert zelf geen werken uit
aan het huis, maar verhuurt het dade-
lijk verder aan enkele studenten. Hun
beschrijving van het huis tertelkever-
beefding. In de kamers lag er naar
verlwdt op sommlge pJekken.een hal·
ve meter zand, Na een grondige op-
rulmbeurt, werden een douche, een
geiser en enkele 9'lskachels qeïnstcl-
leerd. Let wel: alles op kosten van de
huurders. Schellens sOijkt enkel het
geld van de huur op en laat de huur-
ders gratiS en voor niks Zijn huizen
opknappen, zodat ruj het jaardaama
steeds gemakkelijker nieuwe huwden
vindt. De enkele studenten die de kas-
ten op scnenens probeerden te verho-
len, vingen telkens bot.
Reparaties door Schellens zelf loten

uitvoeren, is nog moeilijker. De stu-
denten die dit jaar op het cumten
Metsijsplein woonden, kamRten met
een overstromende wc Na tcnoee tele-
foons kwam er dan loch Iemand k.Ij-
ken. Met een simpel "noclt een wc ge-
zlen die zogoed dccrloopr", wimpelde
hij het hele zaakje af. Als uiteindelijk
de hoofdhuurder, dJe pas dokter ge.
worden was, een brief aan 'dokter'
Schellens stuurt, en met zijn beroeps-
tiIel ondertekent, komt er onmiddel-
lijk iemand de boel repereren. OOk
ucn telefoontjes van de Huisvestings-
dienst zou Schellens snel gehoor ge-
ven. Het hele boeltje levert Schellens
en zijn DV Studioom overigens een be-
hoorlijk pak geld op. in 1994 kende
Studioom een bedrijfswinst van
20.187.879 frank.

Fax
Minstens even berucht alsSchellens

is de familie Coenen. Onder de para-
plu lmmostud, Tradelmo, Et'!Coenen
en Movaco - groep Coenen voor de
vrienden - maken Zij het mooie weer
opde komennarkt. Oe familieJ:oenen
doet al jaren in peperdure luksekoten.
De Immestud-leuze "met de goed-
koopste, wel de beste" spreekt In dat
verbond boekdelen. De kamers en
studio's die dezelfde nv aanbiedt, zijn
volgens hun strooi folders niet alleen
jong, netjes en betaalbaar (een rek-
baar begrip), maar beschikken OOk
over "een beveUlgde toegang met
mcgneetkacrt", "efficiënte brendoe-
veîligÛlg met individuele rooxdetek-
tors" en andere fadlltelten zoals "een
munttelefoon, fax en fotokopieerap-
paraat, wasmachine en droogkast, en
een zonnebank". Kortom, het basis-
pakket voor de studentenkamer. Het

konsept kent sukses bij onKhuldige
eerstekenners. hoewel de opmerking
cIat de "'hygl~nlsche couches" onbe-
perkt en volledig gratis te gebruiken
zijn, toch een belletje zou moeten
doen rinkelen.
De geschiedenis van het Coenen-

imperium begint in 1984. Dan beslui-
ten vader Henri, landbouwer Uit de
Tiense deelgemeente Kumtich, en zijn
vrouw A.-M. Cordonnier, de Et'! (oe-
nen nv op te richten. Hjervocr nemen
zij zes vennoten onder de arm. Die
brengen samen de ronde .som van
6,,000 frank In, de lamllie Coenen
hoest 13.994.<XlOfronkop. De nieuwe
maatschappij Is volgens haar stctu-
ten opgericht ter uitbating van 'kte-
kenkoten', veevoedervervoer en ob
allerlaatste puntje immobiliën. Ets
(oenen floreert. Oe jaarrekening van
1985 toonteen omzet van 3,3 miljoen
frank. In '86 komt zoon Guy Zijn ou-
ders vervoegen en verdwijnen de zes
spookvennoten. Het maatschappelijk
kQpitaal wordt opgetrokken van 14
tot 22 miljoen frank. De omzet be-
draagt 3,8 miljoen frank In '86. In '88
Is die al opgelopen tot 8.600.000
00"".
Vader Henri ruikt nog meer geld en

richt in '89 met zoon Guy en diens
vrouw Morleen Decester een nieuwe
Immo.stud nv op. Het startkapitaal
bedraagt 1.250.000 fronk. Het doel is
ditmaal duidelijker omschreven:
"Hnndelln studentenkumèrs". Enook
deze zaak bloeit In '93 en '94 bedroeg
de omzet respektievelijk 4.164.432 en
4.099.729 frunk.

Monopolie
Nog twee nieuwe maatschappijen

worden oPgeri~~rl.rodelmo nv meieen omaei van. .0'9 rroïlk in '93
en 4.880.351 tronk In '94, en Movaco
nv, 3.275.344 frank In '93 en
4.129.672 tronk In '94. Ook Agrimud
nv behoort tot groep Coenen. Of de
maatschappij daadwerkelijk aktief is
In de landbouwsektor zoals In de stc-
tuten vermeld staat, of als dekmantel
dient voor verhuumknvttetten is een-
ter nog onduidelijk.
Dat het zoQkje de familie Coenen

geen windeieren legt, staat buiten
kuif. In 1990 bezat (oenen volgens
het eigen sekretariaat in de Mechelse-
straat97 niet minder dan 246 kamers
en 136 studio's, wat 31.670.400 frank
aan inkomsten opleverde. Over nee-
va!1 kamers Coenen momenteel be-
schikt is niet duidelijk, maordotheter
nietminder zullen Zijn, leidt geen twll-
rel.
Om te winnen met Monopoly, moet

je van tijd tot tijd vcts spelen. Buiten
de speeltafel, is het net zo. Guy cce-
nen balanseert voortdurend op de
rcnd van de wet. Enkele jaren geleden
kwam het tot openlijke konfllkten met
huurders die plots een bedrag van
8000 frank voor vaste kosten kreqen
aangesmeerd. Anderen kregen dan
weer hun waarborg niet terugbetaald.
Sociale Raad heeft nog altijd een pro-
ces tegen Coenen lopen. Ook met de
privacy van de huurders neemt Coe-
nen het niet zo nauw. Vorige zomer
kwam er op onze redaktie een klacht
binnen van een huwder die, toen ze
terugkwam van haarvokontle, merk-
te dat er ingebroken was in haar kc-
mer. De 'dief' Jn kwestie was de foto-
gracfvcn Coenen die niet alleen haar
voordeur had loten openstaan, moor
ook de deur van hOOI keukentje Uit de
scharnieren had gelicht om mooiere
foto's te kunnen maken.
coenen dient elk jaar een bijzonder

Intensieve kompagne te voeren om
voldoende huurders te strikken, TlJ-
densde infodagen van de KU Leuven,
die het afgelopen jaar plaats vonden
van 4 februari tot 18 maart, stonden
al een eentot kinderen de blauwe
reklamebriefjes Uit te delen een de in-
gang van de fok unerten en studenten-
restaurant Alma. in de zomermaan-
den staan de lieverdjes opgesteld aan
de Ingang van het Van Oalecollege in
de Naamsestraot, waar de Hulsves-

tingsdienst Is gevestigd. De koten van
Ccenen zijn nochtans stnds kort opge-
nomen biJ de Huisvestingsdienst. Het
overschot op de kamermarkt dwong
de man tot toegevingen. HIJ bracht
zijn kontrakten in cvereenstemminq
met die van de Huisvestingsdîenst, de
voorwaarde om in hun bestanden op-
genomen te worden.
De hele operatie is volgens de Huis-

vestingsd1enst een positieve evolutie.
Coenen rekende zijn huurders vroeger
bijvoorbeeld 2500 tronk cdmtntstm-
ee- en dossierkasten aan. Die admlni·
stratiekosten weren don het invullen
van het kontrokt en het aanmaken
van een dossier over de huurder. Do.t
soort dossierkasten vormde een uni-
cum in Leuven. In de nieuwe huur-
kontrokten Is er van dossierkosten
geen sprake meer.
Dat de kotbaas ziJn kontrokten niet

om Idealistische redenen aanpaste,
stoot vast. Oe echte reden ligt voor de
hond. Coenen bleef vorig jaar met
veel kamers zitten en probeert ze nu
met alle mogelijke middelen verhuurd
te krijgen. Naast opname in het be-
stand van de Huisvesünqsdlenst. be-
tekent cIat: reklamefolders uitdelen
aan de ingang van diezelfde dienst,
affiches hangen op de Leuvense plak-
plaatsen, advertenties plaatsen in de
regionale bladen, en dies meer.
Het lijkt dan ook niet zo'n verstan-

dige zet van de Hulsvestlngsdienst om
Ccenen 's kamers In hun bestand,~ te
nemen. Dezelfde man die nu vrij van
zonden naar buiten mag treden, pro-
beerde enkele jaren geleden nog een
kartel op te richten van merktee-
palende, zéér bemiddelde eigenaars.
Vla dat verbond zouden ze dan zelf de

prijs kunnen bepalen. Door het over-
schot op de komermarkt is er van oot
plannetje weinig in hUis gekomen.
Niet! wijst er echter op dat Coenen-
als er binnen een paar laar terug een
tekort aan kamers zal zijn - niet cp-
nieuw Zijn oude kontrakten zal opdie-
pen en ook weer van een elgenoors-
vakbond zal beginnen dromen.
Bovendien bevatten zijn hulsregle-

menten nog steeds 'merkwaardige'
regels. Zo lezen we in artikel 19 van
zo'n reglement: "Vuilnis dient op de
daartoe bestemde plaatsen achterge-
laten te worden. Het Is verboden vuil-
nis naast de containers te plaatsen.
Huurders die zich hieraan niet hou-
den, zullen hun vuürus terugkrijgen,
zij het dan onverpakt." Smakelijk.

Doop
cceneu ts niet de enige die de re-

klamefolder heeft ontdekt. Sinds kort
wordt aan de Ingang van het Van'
Dalecollege rekJame gemaakt voor
kamers "vanaf 6500 frank". Wie een
rek,!amebriefje van eigenaar Jamani
toegestopt krijqt, heeft geluk: "Bl] af-
gave ontvangt U een korting van 500
fr per maand op uw huur." De man
kocht op zeer korte tijd het centrum
voor BIjbelstudie op en doopte het
Campus Alexander. Ondertussen beo
zit hij ookaJ leven andere huizen, vier
appartementen en twee gemeen-
schapshuizen. Waar de man zo plots
vandaan komt, blijft een mysterie.
Neer verluidt zou hij een politieke
vluchteling ZIJn, afkomstig uit Iron.
lavedanl opereert voorlopig nog on-
der eigen naam, en heeft geen vaste
verblijfplaats, mogelijk om de belas-
tingen teontwijken.
Ook een relatief nieuwe naam op de

Leuvense kamennarkt is de nv Hor-
scummc met ZEtelin Maasmechelen.
zeekveereers zijn de heren Icseph
Horrtx, handelaar uit hetzelfde Maas-
mechelen, en Jozef Saillart uit t.eo-

poldsburq, bijgestaan door hun vrou-
wen en een zekere Meurree Ondin Uit
Rlemst-Valmeer. De vennootschap
had In 1994 een omzet van niet mtn-
der don 46.056.904 (ronk. Hun opval-
lendste bijdragen aan de Leuvense
skyline zijn twee nieuwe blokken Inde
Park.stroat. Horsallmmo specïcuseert
zich vooral in de verkoop van kamers,
een konsept dat veel sukses lijkt te
hebben. Ouders kopen bij het kantoor
een kamer voor hun kind, waar die
dan gedurende de studie in Leuven
kan blijven zitten. Na de studJe willen
de vriendelijke heren van het Imme-
bürënkcnrcor de verhuur wel tegen
een zacht prijsje voor hun rekening
nemen - "je kan toch moeilijk een
kamer verhuren vanUit west-vtocn-
deren" - en strijken zo een aardige
dUit op.
Op het vlok van de verkoop van

individuele kamefli, is ook de
KU Leuverr niet helemaal vrij van
zonden. ltS bouwde de vzw Aktief,
Mecenaat Pro KU Leuven, die zich tot
doel stelt "<te ontwikkeling en de uit-
straling wn de KULeuven te bevorde-
ren" In (992 Residentie Groenveld.
Om het projekt te finanderen zette de
vzw een heuse obiigatielening op po-
ten, De prijs van de-o~li9'ltie bedroeg
600.000 frank, Obligatiehouders
werd op een termijn van 25 jaar een
nettorendement van 6,81 % beloofd.
peernoest werd nog een ander voor-
deel aan de obligaties vertonden. de
obligatiehouder krijgt een toe-
wijzingsredlt op één kamer, die kon
toegekend worden ucn om het even
welke KUL-student. Welstellende ou-
ders hapten toe en Groenveld werd
een elitaire residentie, grenzend aan
Terbank, een peda waar vooral de
minder gegoede studenten de kans
!uijgen om te huren. De sociale in-
gesteldheid van de KU Leuven wordt
blijkbaar niet altijd gedeeld door het
moederbedrijf.

Peter Van Rompaey ....

brievenbus moet langs buiten geopend worden
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Als je nieuw bent in LeU\l€l1 -
weJkom, averigen:t - dan is de
kans groot dat je oog nooit van
Lcko of haar geledingen gehoord
hebt Maar ook als je hier al wat
iang<u rondhangt, ~ he. bost m0-
gelijkdat je niet preties weet waar
Loko voor staat en vooral waar ze
in godsnaam mee berig zijn. Deze
bladzijden kunnen je dan wellK:ht
een beetje wegwijs maken in de.
stud.~ntenvertegenwoordigîng ,
want daar draait het immers om.
loko is de afkorting van Leu-

vense Overkoepelende Kring-
organisatie, ug maar ck Leuven-
se studentenvertegenwoordiging.
Loko verenigt en overkoepelt de
verschillende afzonderlijke fakul-
teitsloingen ofte peeesküe, die in-
staan voor de studentenwerking
binnen de fakultait. De preesidie
zorgen ervoor dat de eerstesen-
naes onthaald worden, dat er op
tijd en stond een fuif of een kant'ui
doorgaat. meer zij organiseren
ook de kursusverkoop of grotere
~rures~D~,~rnk~nde~
>J.IOl1é teestweek lot een film· of
muziekfestival. Een overkoepe-
lend orgaan is echter een bitte:ro

noodzaak gebleken om de stem
van de studenten krochtiger en vooral
eensluidend te laten doorklinken in
het universitair beled. Loko holXlt
zich dan ook in hoofdzaak bezig
met kwesties die alle Leuvense stc-
denten aanbelangen.
loko besteet uit vijf raden weenn

de diverse studentenvertegenwoor-
digers zetelen, die door de studen·
ten van hun fakulteit voor die funk-
tieverkotenzijn. Voor haar werking
vertrekt Loko vanuit het beginsel
van demokraüserlng van het onder-
wijs. Elders in dit blad kan je lezen
dat die demokratisering bijlange
nog niet voltooid is en evenmin
verengd mag worden tot een lee-
tere centenproblerreüek. Het de-
mokratiseringstrevE:n ven Loko ein-
digt dan ook niet bij de poorten van
de universiteit, maar is gericht op de
ganse maatschappij. Oe studenten
warm maken voor begrippen als 50"'
Iidariteit en sociaal engagement ÎS

een even wezenlijke vorm van de-
mokratisering als het wegwerken
van kulturele, psychosociale of ft-
rnmciële drempels.
Bij K rJngrood (Krira) ligt de na-

druk op het onderwijs. Deze gele-

Kringraad, of hoe lang een
vergadering kan duren

De tuinen VQnde
rektor
Je zou denken dat er niks aan is om uren te vergaderen over de
modaliteiten van een toegangsbeleid, Ie zou denken dat wie zich
daarmee bezig houdt, ongetwijfeld een droogstoppel is. Ie zou Ie
zelfs nletschamen te hopen datje met zulke mensen maor nooit op
dezelfde trein moet zitten. Moor de mensen van KrlngMod denken
daar anders over.

Oe naam Klingroad is een beetje on- Vroeger moesten cueen studenten ek-
gelukkig Qeko~n. Oe kringen zijn Im, scmens afleggen, nu worden ook de
mers In ufle roden ven tokc verteg",rr-'" proffen op hun doen en kunnen be-
woordigd, en niereneen in Ktingroad. proefd. Professoren die goed lesgeven,
In teqenstelhng tot de andere raden een verzorgde kursus hebben en niet
houdt Kringraad Zich wel bezig met alleen tegen de meisjes sympathiek
wat in het jargon krlngkoördinatie doenophetek$QmenJwordengefeUd·
genoemd wordt. Zokrijgen de kringen teerd, de anderen worden aange-
de mogelijkheid om hun kalendersop spcord het even goed te doen. Voor-
elkaar afte stemmen of elkaar raad te taan zal er zelfsbij benoemingen reke-
geven omtrent specifieke problemen. ning gehouden worden met de resul-
Een voorbeeldje. Omdat er dit jaar teren van deze evaluatie, en dar is
ondUidelijkheid ontstaan wasoverde helemaal niet evident. ZOnderKring·
Sabamregeling voor knntussen, no- raad wasde evaluatie erwellicht neon
digde Kringraad iemand ven Sabam gekomen.
uit om ons te vertellen dat jezelfsmoet
betalen als je fluit op straat.
De belangrtjkste bezigheid van

Kringroad is onderwijs. Niks spe-
ciaals, denk je, iedere student is toch
met onderwijs bezig. Maar dat wordt
hier niet bedoeld. Weereen voorbeeld-
je. Totmeerdereeeren glorie van onze
entversneu werd de cncerwrjsevc-
luctie geschapen en Kringrood heeft
ze boven de doopvont gehouden.

De verqaaeroeesten
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Palaveren
Volgend jaar zal de aandacht van

Kringraad waarschijnlijk uitgaan
naar metodes om te meten hoeveel
tijd je nu echt aan je studies besteedt,
een aktueel onderwerp nu de minister
beslist heeft dat een jaartje studeren
uit maximum 1800 uren studie mag
bestaan. Als je er zin in hebt, mag je

overstijgen, onder andere op ge- Lokoboom,Dezeraaclrichtzichin

L k bied \IM. mignmtenwerldng en eko- de eerste plaats QP de boneneed-

O 0 logie. Zo richtte Scre een ~Ngele-- se studenten, Enkele jaren gele-
den mee de Betsenherstel- en ver- den opgericht, moest Portuiaca
huurdienst Velo op, die tegelijk als hetdoordukMemischeoverheid
tewerksteUingSpro}ekt voor kans- omstreden lsol Onfemational SbJ-
~rmejongerengekonsipiëerdwerd. dent Organisatien Leuven) doen

ding let zich In voor kwalîtal:îef Kultuurraad staat voor een he- vergelen. Portulaca kende echter
hoogstaand maar betaalbaar (en '-'ngrijk jaar. Tot dusver ging de een bewogen start, niet in het
nog het Iîefst gratis) OMerwijli. De meeste energie van Kura immers minst omdat het ontrnoetingcen-
problematiek van de. loegangsbe- naar de werking van het kunsten- trum Pangaea nooit een echte
perking - een proper woord voor centrumStuc. Sinds kort is het Stuc kans: heeft gekregen.
numerusmusu5-, de financiering echter op eigen benen gaan staan. En dan is er ook nog Veto, het
van de voortgezette akademische' o.uat Kura meteen de vrijheid laat blMdje dat je nu aan het lezen
oplek:lingen, de bervcrming van het zich meer te oriënteren op speet- bent. Veto is het weekblad van
hoger onde1wiJs en de le~renoplei- fteke studentenwerking. De jongste Loko. Je vindt het elke \lJeekgratis
ding of de proffenevaluatie zijn rut- jaren liet Kura al merken wat het inde universitaire gebouwen en in
keJevandenetenge~waarin wal in zijn mars had middels de een aantal kefees. Je kan ook zelf
de Kringraads1èden lkh verdiepen. loo--frankdagen en lthaka. terwîjl komen meewerken want dit blad
SoclofeRaod{Sornldaarentegen ook de bestskursussen die in het, is 100% student made. Ons re-

houdt zich in eerste inStantie cnle- Stuc worden gegeven (onder an{ daktielokaallJind je in het Lcko-
dig met de sociale IIOOTZieningen dera teater- en dansworkshops en' hoofdkwartier in de 's Meiers-
van Oe UfÜversiteît. Sara waakt alo. kursussen film, video en fotografie) - sb'aat 5. In hetzelfde gebouw zijn
dus over de huisvesting van de Lau- het werk van Kura zijn. '( tevens Krlngraad en Sociale Raad
vense student, maar zorgt er ook Sportroad Is de raad W.IO de; ~vestigd. Kultuurraad heeft zijn
voor dat de prijzen van je groente- epcrtklessiekers. Elk jaar vergasten stek in 't Stuc, Van Evenstraat 20.
taart (bij Alma) of syllabus (bijAcco) zij studerend Leuven op enkele fel terWul Sportraad te bereiken is op
nîet de pan uitS'Ningen, Daarnaast gesmaakte massa-evenementen, het SPortkot in Heverlee. Voor
tracht deze raad de stvdent ook be- waarvan IIQOIQ) de 24-urenloop de Portulaca tot slot moet je in de
wust te maken van meatscheppe- aandacht trekt. Vesaliusstraat 34 zijn.
lîjke kwesties die de AJma Mater Portulacaisdejongstetakaande Beri Eeckhout

LOKO
Sociale Raad

Kringraad
Kultuurraad

Sportraad
Portulaca

IVetol

Fakulteitskringen
alvast beginnen Ie noleren hoeveel
uren je op je burostoel zit.
Om de diskussie over dergelijke on-

derwerpen te kunnen voeren, heeft
Kringraad vertegenwoordigers in een
aantal belangrijke beleIdsorganen
van de universiteit. Voor het ctqe-
meen beleid is dat de Akademische
Raad, die voorgezeten wordt door de
rektor. Oe Onderwijsraad behandelt
onderwijszeken en de Raad voor Inter-
nationale Relaties onderhoudt de tui-
nen van de rektor. Het Akademisch
Vormingsinstituut voor Leraren ten
slotte rekent de aggregatie tot zijn do-
mein. De standpunten die de staden-

ten innemen op de vergaderingen van
al deze organen worden voorbereid op
de bijna welu>lljkseAlgemene verqc-
dering van Kringraad, waar ze er niet
voorterugdeinzen uren overéénzelfde
onderwerp te blijven palaveren.
Het blijft echter nlet altijd bij pre-

ten. Tijdens het afgelopen jaar heeft
Leuven een paar keer op zijn kop ge-
staan. De mensen van Kringmad -
nel zoals die van SOCialeRaad ecu-
wens-konden het namelijk niet ver-
kroppen dat je voortaan voor een
jaartje bîjstuderen gigantische bedra-
genzou moeten neertellen. lij organl-
seerden dus enkele betogingen.

De werking van het afgelopen jaar
werd overheerst door verkiezingen.
Eerstwaren er de rektorverklezingen,
die heel wat drukte met zich brachten,
toteneerde essemens toe. De studen-
ten hadden namelijk tien procent van
de stemmen. Om kennis te maken
met de kandidaten organiseerde
Kringroad een debet, Daarna maak-
ten de stemgerechtigden de afspraak
om en blocIe stemmen.
Even later kwamen de parlements-

verkiezingen roet in het eten gooien.
De hervormingsplannen voor de
lerarenopleiding, die het hele jaw de
nodige aandacht hadden gekregen,
vielen in het water.
Wat dil akodemiejaar zal brengen,

kunnen we dus moeilijk voorspellen,
meer de Kringroadavonturen kan je
wel verder volgen in dit blad. Come
and see nexr week.

de besten van Europa te zijn.Waaron-
der Leuven, wat had je anders ge-
dacht. Om de belangen van de Eros-
musstudenten te verdedigen is er het
trosmus Student Network (ESN).

Water

Erasmus
Veelvan de onderwerpendie Kring-

raad behandelt, gaan ook de studen-
ten van de andere universiteiten aan.
Daarom stuurt Kringraad mensen
naar overkoepelende organisaties.
Op het Vlaamse nivo werkt de Vereni-
ging van Vlaamse Studenten (WS),
dfe alle studenten uit het Vlaams ho-
ger onderwijs vertegenwoordigt. Op
Europees vlak is Kringreed lid van
Mosaic, dot studentenverenigingen
overkoepelt van de drie- of vieren-
dertig universiteiten die pretenderen

KoertDebeuf
Frank Ribbens

(foto archiefl



Sociale Raad stelt zich voor

Zijvuh~nvooYuwYuh~n
Als oudste dochter (31, bijna ouwe vrijster) van de grote Lcko- van de VAO's het In.schriivin~eld

mag vrtjgelaten worden. Akties zullen
ook in het nieuwe akademîejaar niet
uitblijven.

Een onder voorbeeld u het zware
lobbywerk dat Sociale Raad vorig
voerde In verband met de studietoe-
lagen. De belangrijkste Som-ets -
jaarlijkse Indeksering van de toela-

gen - maakt steeds meer kans om
realiteit te worden. Rond al deze re-
ma 's 15 het natuurlijk belangrijk dat er
op Vlaams nivo overleg is tussen de
studenten. Sociale rood levert dan ook.
twee van de vier stemgerechtigde ver-
tegenwoordigers van de KU Leuven
in de Vlaamse studentenkoepel VVS.

boom slaagt Sociale Raad er toch in een fi1s en jeugdig imago te
beweren. Dat effekt wordt bereikt door een overëcchte afwisseling
tussen het opvolgen VCUl klassieke temo's rond sociale voorzienin-
gen en hetopstruten van nieuwe initiatieven voor een rechtvccrdt-
gere (studenten-jwereld.

Net ob bij de andere toko-roden is de
Algemene Vergadering van Sociale
Raad samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de Leuvense fakulteIts-
kringen en de studentenraden van de
Leuvense hogescholen. Zij zijn het die
In overleg met hun kring - of
raad - de standpunten van Sociale
Raad bepalen. Naast deze stemge-
rechtigde vertegenwoordigers steunt
Som ook op gemtt'res.seerde vrilwilll-
gers. Het zijn meester die vrijwilligers
die medebeheersteken op zich nemen
aangezien de kringvt'r1egenwoordi-
gers vaak reeds te veel verplichtingen
hebben binnen de eigen kring.

Stem
Diestandpunten neenscecte Rood

in de eerste plaats nodig In de orgont'n
waar zij het medebeheer van de stu-
denten verzekert, meer bepaald in de
seciele sektor OQn de KU Leuven. So-
dale Rood stuurt studentenverteqen-
woordigers naarde beheersstrukturen
van studentenrestaurant Alma, kut-
susbedrlJf sa» en naar de Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS). Van
die drie Ishet laatste orgaan veruit het
belangriJkste. RvS beheert immen het
totaal van de middelen die de over-
heid, de universiteit en de hogescho-
len ter beschikking stellen veersecere
dienstverlening eenstudenten. Erzijn
drie grote kategorlt!n waarvoor die
middelen aangewend worden. Ten

eerste worden die gelden aangewend
voor de werking van de eigen diensten
zoals Huisvestingsdienst, sectere
Dienst en jeedrenst. Een tweede kcte-
gorie betreft het Instandhouden van
de gesubsidieerde restdendes en het
subsidiëren van sociale initiatieven
die ten goede komen aan studenten.
Dat zijn ondermeer Alma, het Sport-
centrum en de srudentenbeweqing.fn
al deze beheersstrukturen moeten de
vertegenwoordigers van Sociale Rood
ze goed mogelijk het standpunt van
de Leuvense student vertolken.

Nawt die klaMieke medebeheers-
taken neemt Sociale Raad ook dossiers
op die het Leuvense nivo oversti}gen
zoals dat van de studietoelagen, de
huurwetgevlng voor studenten ka·
mers, numerus clousus of Inschrij-
vingsgelden. Het zijn meestal deze
dossiers weerrond oe bekendste Initia-
tieven van de studentenbeweging ge-
organiseerd worden: de betogingen en
andere ckttes. Zo zijn vorig Joor in sa-
menwerking met Kringraad twee
betogin~n opgezet rond de proble-
mctiek van de voortgezette ckcde-
mîscheopleidingen (VAO's). Diebeto-
gingen waren gericht tegen de nieuwe
reglementering van die VAO's dieon-
der eneere een beperking van de fI..
nandenng koppelde aan hetvrijlaten
van de inschrijvingsgelden. De akties
waren tot op zekere hoogte suksesver.
Het Uiteindelijk gestemde dekreet stelt
bijvoorbeeld dat slechts voor de helft

Gif
Waar mogelijk tracht Som ook de

werking van de diensten van Studen-
tenvoorzieningen aan te vullen. Zo
nam Sora het initiatief voor de kot-
fiches, een systeem waarmee stucen-
ten de kamer evalueren waar ze het
afgelopen jaar in gewoond hebben.
Sora voert ook gratis processen voor
studenten die gedupeerd zijn daw
hun kotbacu (zie elders in dil num-
mer).

Een paar jaar geleden werd binnen
de raad Studenten Teqen Reeisme
(Ster) opgericht. Ster Is ondertussen
een eigen leven gaan leiden maar So-
dale Raad verleent nog steeds haar
volledige medewertdng en logistieke
steun aan leder InitiatiK:dat het slui-
pend gifvan reeisme en diskriminatie
op demokratl5che wijze wil bestrijden.

Afgelopen jaar 15 er, naar eeniet-
ding van de problemen rond de foll-
nee geelwerf binnen Sociale Raad
ook gedebateerd rond de problema-
tiek van de werkloosheid. Werk is im-
mers allang geen evidentie meer, ook
niet voor hooggeschoolden. Aarului-

Sportraad overweegt invoering nieuwe klassieker

Kafeesportendag nietweerhouden
De Utden veranderen. De enige manJerom u n~.!!!sportgeïntel'e$-
seerd te krilgen is dus allicht door u erop te wil zen dat een zieke
geest ineen gezond lichaam zo zijn voordelen heeft. Sinds wij onze
sportkaart ingebruik genomen hebben, kunnen wij het kanaal bij
momenten niet meer uitgebaggerd krijgen. Als het kriebelt, moet
je krabben: Sportraad.

Sportraad (Spora) 15 de enige geleding
van de Leuvense studentenoverkoe-
peling die niet in het stadscentrum ge-
vestigd 1$. Niet toevallig bevindt hun
kantoor zich In sporthal De Nayer,
midden tussen de unrversttctre sport-
terreinen. De mad wordt vaak, zonter
altijd geassocieerd met de spcmrcs-
stekers die zij leder jaaropnleuworga.
ruseert. Spom staat ook wel In voorde
studentenvertegenwoordiging In de
Sportadvtesmad en je kan tevens bij
de Sparakkers terecht om sporttruitjes
te lenen - en ongewassen tt'rug te
brengen. De o~nlsatie van diverse
sponevenementen vormt echter het
leeuwedeel van de Spomwerking.

De meest tot de verbeelding spre-
kende klassieker Is allicht de ze-uren-
loop die dit akademiejaar aan zijn
drlèntwintigste editie toe Is. Het opzet
is in essentie simpel: de verschillende
ploegen trachten elkaar de loef af te
steken in een vierentwintig uur du-
rende estafetteloop. Natuurlijk is het
sowieso al lollig om bijvoorbeeld mid-
den in de nacht rondjes te lopen rond
de aUetiekpiste van het sportkot. ~
charme van de ze-uren heeft echter
ookoardig watte maken metde rcnd-
animatie en de diverse neven klasse-
menten. Zo was er vorig laar een vrij
podium In het amflteoter, vlakbij de
ptste. Destunds van.sommlge kringen

lonen ook 'look de moeite. Haantjes-
M-voorste' wotdat betreft lijn vuaJr;~
meer bouwkundige ploegen - zoals
de Archies, vn:: en Groep T -, maar
ook veel andere teams fleuren hun
pitstop graag ze opvallend mogelijk
op. Een parcours overspannende bier-
kmttenkcnstruktte volstoot bijvoor-
beeld allang niet meer om de jury die
de stands beoordeeld gunstig te stem-
men.leder uurven de wedstrijd wordt
door de lopers bovendien gestreden
om de overwinning in één of onder
nevenklassement. Het meest bekend
Is allicht dat voor de loper met het
minst eentot kleren. Het record In die
di5Clpline is al laren onklopbaar.

GB-karretje
De Sporthappening Is ondertussen

ook al een vaste waarde geworden In
de Spomplannlng. Bedoeling van de
happening is studenten gratis kennis
te laten maken met allerlei sporten,
waaronder een aardig pak zoge-

VRG-stand op de vierentwillrigurenloop (foto Suzy Van Dun)

Klapstuk zoekt U
Het volgende Stuaelzoen opent met het internationale festival voor heden-
daagse.dans Klapstuk 95. Dit InItiatiefvan Stuc en Festival van Vlaanderen
Internationaal presenteert uitdagende kreaties van bekende kunsteneers
en ontdekt long talent uit België, Europa en ver daarbuiten. Zoals gewoon-
lijk wordt over het muurtje van de hedendaagse dans heen gekeken,
ondermeer naar teater, film en muziek.
In september wordt het hele programma bekendgemaakt en stort de
ticketverkeep.

Studeden en zij die het Stucprogramma in de bus ontvangen, krijgen de
Klapstukbroc:hure gratis op hun thuisadres. WlegeenStuckaan heel'tofhet
Stucboekje niet krijgt toegestuu.rd, kan dell' bon Invullen. In september
ontvang je dan gratis het Klapstukprogramma met een schriftelijke
bestelbon, zodat je niet naar Leuven hoeft te komen om tickets te kopen.

Klapstuk 9S zoekt ook vrijwilligers voor de verspreiding van affiches en
folders, voor het vervoer van artiesten, voor sleurwerk bij technische
hoogstandjes en voor talrijke onvoorziene taken. Van deze vrijwilligers
wordt verweent dat ze zowel in de periode voor het festival (vanaf septem-
ber) als tijdens Klapstuk 95 regelmatig beschikbaar zijn vooraUerlei hand-
en spandiensten. Als tegenprestatie kunnen vrijwil1îgers grotis naar alle
Klapstukvoorstel!ingen. Kom vrijblijvend eens langs of stuur toenbon.

Voor zijn Internationale gasten zo;kt Klapstuk ook dit jaar naar
gastenkamers. Hotels zijn voor langere pedodes niet ol tijd vrij en bovendien
duur. Heb je een kamer op overschot en wil Je groag één van de Klapstuk-
gasten (choreografen, dansers, organisatoren, critid) ontvcnqen, bel 0161
23.67.73. of vul de bon In.
Naam;
Adres (In september):
Telefoon:
Geboortedatum:
D Kriigt het Stucboekje niet toegestuurd, moor wil wel hel Klapstuk.
progmmma ontvangen.
D Wil verwittigd worden van de vrijwilligervergadering van Klap5tuk...
D Heeft een kamer vriJ en wil één van de Klapstugasten ontvangen.
Opsturen naar Klapstuk 95 - Onthaal. E. Van tvensecct 2d, 3000
Leuven.

tend op dat tema zijn er nog de dts-
kw.sies rond basisinkomen en studie-
loon, dJskussles die zeker verder gezet
zullen worden. Een ander breed-
maatschappelijk thema dat Sora hel
afgelopt'n jaar aankaartte was de ge-
nocide die Shell In Nigeria veroor-
zaakte, met de bedoeling het meer In
de publieke aandacht te brengen.

Tenslotte nog een woordje over
Vela, een Initiatief dat mede onder
impuls van Sociale Raad opgestart
werd. Velo omvat een fletswerkploots
en -verhuurdlenst, een centrum voor

informatie en sensibilisering rond de
mobllttettsproblemutiek en een te-
werkslelllngsprojekt voor kansanne
jongeren. Sociale Raad steunt dit pro-
ject omdat dit volgt'ns haar voor een
groot stuk aan haar eigen Idealen beo
antwoordt

Wim De Rop
Iedereen di~gri'nteres~ is om ma' te
werken rond de hierboven besQl~n
lema's ofdJ~nieuwt' ideeën heett binnen
Soru'swrrlcingsdomrin, IJ sleE'd5 Wt'/kom
op het kantoor van Sociak Rond In de '5
Meimstroat 5, rel. ZZ.95.4/.

naamde netuursporten. Vorig jaar
kon te ondermeer Inttlatlelessen vol-
gen in diepzeeduiken, roeien, surfen,
klimmen. mountainbiken, karabijn.
en pistoolschieten. Zelfs een les In
cncustecnrueken behoorde tot de mo-
geU'kheden.

men door twee Leuvense teams. Die
dienen zich daarvoor te plaatsen lttde
Interfacultaire Bekercompetities
(IrB). De verschillende IFB.wedstrlj-
den worden afgewerkt in de moonden
voordien. Het slotverdict wordt qeveld .....'l
tijdens de IrB-finaledag. Bulten de
Usstdisciplines bestrijden de verschil-
lende faculteitskringen eüccrock bij-
voorbeeld nog in handbal, minivoet-
bal en rugby.

Voor wie 1'1 niet 9I'noeg van kan
krijgen: momenteel is er sproke van
een nieuwe sportk.lassleker. Wat dat
precies moet worden is vooralsnog
niet duldeUjk. In een eerder stadium
werd gedacht aan een cafésperten-
dag, maar dat idee vond weinig ge.
node bij de Algemene Vergadering
van spore. °Argument daarbij was
dot destudenten sowieso al niet bewe-
gen. en om bijvoorbeeld te biljarten
heb je geen sportklassieker nodig", al-
dus vrijgestelde Hennelere Grubben.
Het Idee Is nu meer om ergens rond
eind Januari, begin februari Iets op
poten te zetten. "êen mogelijkheid Is
om de stad in te trekken. Dat zou niet
de eerste keer zijn trouwens", weet
Grubben nog. "vroeqer organiseerde
Sportraad ook al kwtstcxroces op het
Hogeschoolplein en laterin het stads-
park. Het is echter nog te vroeg om
daar al iets definitiefs over te zeggen.
Alles moet eerst nog door de kringen
besproken worden. ~

Verdict
Deelnemers aan de Leuvense Stu-

dentenmamthon kunnen kiezen voor
een hele, halve en vanaf dit Jaar op-
nieuw voor een kwartmarathon. Tot
twee jaar geleden liep een groot stuk
van het parcours over het jaagpad
langs het kanaal Leuven-Mechelen.
Bij de vorige editie opteerde Sponraad
erecbtervoorom zowel de start-als de
aankomstplaats aan het Sportkot te
leggen. De GasthuJsbergtrophy Is op-
nieuw een loopwedstrijd, ofwasdat In
het begin toch. De deelnemers probe-
ren w snel mogelijk de top ven die
berg te bereiken. Oe oorspronkelijke
organisatoren Medica vonden dat al
moeilijk genoeg. Toen Spartraad en-
kele jaren geleden de wedstrijd over-
nam, vond die het echter nodig een
hindernisparcours aan de beklim-
ming toe te voegen. Wie nu de Gast-
huisbergwIl bekilmmen, moet samen
met twee ploegmaten door, onder en
overalierlei obstakels zien tegemkt'n.
Voor het gemak mag u een stuk van
het lratekt ook nog op skilotten afleg-
gen. En dan hebben we het nog niet
over dE.> kwbtaksen en GB.karretjes.

Sport zonder Grenzen Is de Spore-
verste van de bijna-gelijknamlge tv-
jdcssieker. Ploegen van elf tot vijftien
studenten bekampen elkaar In allerlei
spelletjes, die in de geest van de tv-
voorloper rond één of ander concept
gebouwd zijn. In de tweede seme-ster
brengt Sportraad teams van buiten-
landse universiteiten naar Leuven
voor het Leuvens Internationaal Stu-
dentensporttcmoct, beter bekend on-
der de afkorting ttsst. Het internatio-
naal gezelschep bestrijdt mekaar In
voetbal, volleybal en basketbal. Het
Lisst neeneen eeeqe de reputatie meer
rond de cvcnocknvtrenen te dmalen
dan rond het eigenlijke tornooI. veer
daarvan is allicht overdreven en
Sportraad probeert het één jaar al
wat meer dan het ander het geheel in
goede banen te leiden. Eengoedegast.
heer moet echter ook wrg dragen dat
zijn gasten tets van de plaatselijke
kultuut meedrogen. Een 'Pub Crawl'
of'Toumé-e de brasseries' zal (jan ook
niet snel van het Lisstprogramf\la ver-
dwijnen. Aan iedere categorie van het ."A-
usst wordt trouwens ook eeetçenc- p

Kris Jacobs

Men- informatie vind je Oflgttwi;feld in
t«komstige V~to-numm~r:J, maar wij
zetten aNast de data voor de -,.,.rschil-
lende Sportroodoc1iviteîlen op een rii. De
Sporthoppenill9 vindt plaats op woens-
dag 4 okloOO-. De Z4-urmloop gaat van
stort opdinsdog 17 oktober. Volgende in
de rij is de teeeense SrudenrenmarotllOn
op WOE'n.sdag8 november. De Gasrhl.:ls-
ber9trophyen Sport lOnderGrenzen .du/·
ten het rijtje klassiekers voor J 995 arop
resp«tft'Yf.'lIjk donderdag 30 OOVl'mber
en wOfmsd09 13 december. Op Valen-
tiJnsdag Is er de lFB.!inoJedag, gevolgd
door hel Ussi in de wrekvoll J 9 februari.
Als u dan nog energie OVI"rheeft, kan u
rond eind maart nog meedoen aan nef
bodmlnfortonnooi.
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Kultuurraad wil eigen profiel
Dekultuurdemokraatdinamiek
Wot heb Ie gemist als je vorig laar niet in Leuven wQS? Een stel
gekken die, tot verbijstering von de ploatselijke bevolldng - zij
dachten een roofmoord - de apportementstoren van hel St·
MolQrtensdal bekUmmen om deer te luisteren neer rodIofonisch
verspreide schandgedichten. Nog een stel gekken dat geboeid en
als het moet een uurtJe of twee renekteert over het konsept van een
stel hagelwine lakens die uit de ramen wapperen van ~n of ander
kollege. Verantwoordelijk voor deze goedmoedige waanzin? Oe
KultuUJTQod der Leuvense Studenten (Kwa).

8[1 het studentenpubllek Zlln de kul·
ruurmcnrrestcues van Kuro wellicht
hel beste bekend. Btjvoorbeeld de
neer hun toegangsprijs vernoemde
lOO-frankdagen. die meermaals per
Jool georganiseerd worden. Het gaat
om een reeks kleinere prolekten,
waarme-e Kuro noar eigen zeggen een
aantal goten in het Leuvense kultuur-

landschap wil opvullen.
Kunst wordt doarbij breed gemter.

pteteerd; verschillende kunstvormen,
zowel uit het populaire 01$ uit het eli-
taire register, komen aan bod en wor-
den, als het even kan, gekomblneerd.
Oe voorkeur gaat wel uit naar heden-
daags en jong talent die komplemen-
tair ZIjn aan de werking van het kun-

..,......
gelieve d
glazelr"1
binnen te

Anders krijgt u problemen mei. Rob (foto Katrin ValIdenbosch)

stencentrum Stuc.
Vorig jOarvergasne Kuro haar stu-

denten ondermeeropeen xcnsertvcn
de trcuocnse patchankarockers (7)
Mau Mau en op het zelf ineen gesto-
ken projekt Radio Leuven. Hierbij
werd in samenwerking met Radio
Scorplo een parkoers uitgestippeld
doorheen de stad. Op verschillende
plekjes waareen verstandig mens an-
ders niet komt, mochten de luisteraars
dan genieten van een auditief spekta-
kel dat tot hen kwam middels daartoe
opgestelde radio's die op de scerpic-
frekwentie FM 106 waren afgestemd.
Verscheidenheid treef dus, en dat 1$

tevens het motto van Ithaka, stilaan
uitgegroeid tot Kuro's eigen klaM!e-
ker. Ithaka is eveneens opgezet ah een
kunstperkoers. Zoals Odysseus over
land en zee rondzwierf alvorens in
Ithaka thuIs te komen, ZO zwerven elk
jaar kunstwondeloaI$ een dag door
Leuven, woor zij op de meest vreemde
plaatsen met beeldende kunst gekon-
fronteerd worden. Zowel gerenom-
meerde kunstenaars als studenten
mogen hun ding doen rond een niet aJ
te strikt kon.sept, wat een spannende
min oplevert Sukses Is echter niet al-
tijd gegruund~rd.

Tank
Zowel voorde medewerk';;; al$ voor

de vele studenten die Zich laten verlei-
den tot een tochtje, Is Ithaka In de eer-
ste plaats een boeiende inleiding in
hedendaagse kunst, en door Is het
xurc om te doen. Als geleding von de
Leuvense Overkoepelende Kringorgo-
rnsctte (Loko) droagt ook Kura de
demokratisering - In h-et bijzonder
van de kultuur - hoog In het vaan-
del. Door een regelmatig aanbod aan
hedendaagse kunst met een uiterst
loge linondele drempel binnen een
studentenstad te brengen, werden een
aantal hinderpalen uit de weg ge-
ruimd die de beleving van aktuele
kunst in de weg steneen.
()QgrnOosl wil KuJtuWTaOdookeen

denKtank Zijn. xurc neemt Zl.chvoor
een kritische rol aan te nemen tegen-
over het kultuurbeletd, zowel op na-
tionaal als op stedelijk of universitair
vlaJt. Die kritische houding kan zlch
vertalen in dIskussies over de maat-
schappelijk-kulturele aktualiteit, het
organiseren van debatten oflezingen
of het innemen en naar bullen bren-
gen VWl standpunten.

Amateuristisch
Kultuunoad log ook aan de basis

van de oprichting van het Stuc. De
huidige splitsing KuralStuc kwam er
voornamelijk om praktische redenen.
met name om de noodzakelijk profes-
sionele werking van 't Stuc niet In het
gevaar te brengen (Zie kader). Belde
verenigingen trachten nu, elk vanuit
hun invalshoek, hun doel van ver-
spreiding en demokratlserlng van het
hedendaagse kunst- en kuttuuroen-
bod te bereiken. Stuc streeft noor een

living apart together: Kultuurraad en Stuc
Om het prindpe van de dernckrc-
tl$ering van kultuur konkreet vorm
te geven, richtte Kurc in 1977 het
kunstencentrum Stuc op. Tot van-
daag neemt het Stuc een specifieke
plaats in tussen andere artistieke
centra ob de Vooruit (Gen!), de Sin-
gel (An[Werpen), of het xccttecter
(Brussel). Wat de progrommatîe
betreft, is het Stuc zich gaan beper-
ken tot film, video, dans, teeter en
recent ook muziek. De eigenheid
von het Stuc wordt echter groten-
deels bepaald doerZijn publiek von
vooral studenten wat de pro-
grammatoren aanzet tot voortdu-
rende vernieuwing. Via het Stuc
konden artiesten cts Anne Teresa
de Keersmoeker, toneelgroep Stan
of het BUndman Kwartet Zich een
weg naar internationale erkenning
banen. Ook het gerenommeerde
daosfestJval Klapstukgroe!de uH de
schoot van het Stuc.

In de loop der jaren werd de wertung
van het Stuc, als gevolg van ZIjn eigen
sukses, steeds verder geprofessiona.
neeere. Oot leiddeerlOedatln mei ven
dit jaar werd beslist om de vzw Kui-
tuurroadlStuc te herstruktureren. Tot
dan toe had het Stuceen beheerstruk-
tuur met een meerderheid van studen-
ten In de rood van beheer en een alge-
mene vergadering - net zoals de an-
dere roden - van uitsluitend studen-
ten. Die beheersituatie klopte niet
meer met komplexltelt en protessfo-
naJiteit van het kunstencentrum. die
een voltijds en beleidservaren engage-
ment vereisen. Nu is Stuc een vzw
geworden.woarblj de studenten nog
maar één derde uitmaken van de
raad van beheer. Hun inspraak wordt
wel verzekerd door hun evokatierecht,
waardoor ZIJbeslissingen kunnen 0p-
schorten en voorleggen aan de basis,
die nog steeds gevonnd wordt door
KWQ.

Stuc en Kuro zijn dus niet onher-
roepelijk van elkaar gescheiden,
maar werken verder semen ob 'be-
voorrechte partners'. In de praktijk
wil dat ondermeer zeggen dat Kuro
gebruik mag blijven moken van de
Infrastruktuur, huisvesting en tech-
nische kennis van het Stuc. Ook
heeft surc bepaald dal de toe-
gangsprijs voor Stuc-evenementen
zo laag mogelijk moet gehouden
worden. In ruJl verbond Kultuur-
raad er Zich toe om een groot deel
van zijn universiteitsubsidie af te
staan aan 't Stuc. Daarnaast zal
KuroookZijnochterban blijven mo-
biliseren om mee te werken in het
stuc. urterccrd blijven destudenten
ook het grootste deel van het pu-
bliek Uitmaken. Als Jeer-eens Uitwil.
w~t je dus waarheen.

(bel
(pm)
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relevante en aktuele kunstenpro-
grammatJe In een professionele struk-
tuur, terwijl Kuro studenten en kul-
tuur, in een niet-professionele struk-
tuur dichter bil elkaar tmcht te bren-
gen. Stuc vertrekt daarbij vanuit de
kunstwereld naar de gemeenschap,
Kura maakt deomgekeerde beweging
en stort vanuit de gemeenschap, in
casu vanuit het studentenpubliek.

srccndeckuvttenen. Wie vorig laar In
volle blok nog de euvele moed had om
een beetje politiek korrekt te denken
en de perlementcrre verkleZl.ngen
volgde, herinnert zich ongetwijfeld de
.sympathieke -aprè$-kies" -verkiezing-
show die Kum, Radio scorpc en Veto
In elkaar timmerden. Wie er wo.s, had
een grote kans op tweede Zit, maar
wist op Zijn minst toch waarom de
sossen en de tsjeven alweer niet verlo-
ren hadden.Professioneel

De onderliggende harstrukture-
ringsgedochte _ namelijk dot Stuc
professioneel gericht werkt en Kul-
tuurreed meer QffiateWiSt1.5Ch,in de
beste zin van het woord -, maakte
dot Kuro vorig joaraJ hetpalletinlei-
dende kursussen von 't stuccvemem.
Met die kursussen wil Kura de moge-
liJkheid geven beginnende interesses
af te tosten, en het kunstenprogram-
ma te ontdekken. Het aanbod cmvct
doos, teater, fotografie, en muziek.
Daarnaast zijn er ook nog kursussen
film en video In 't Stuc.
aencive die kursussen en de al ge-

noemde manifestaties, wil xure aCen
toe ook uitpakken met enkele los-

Tsjeven
Ook dit Jaar wordt allerlei lekkers

beloofd. Ie hebt nog maar net je eerste
boeken In Acco op de kop getikt en je
nieuwe rugzak uitgepakt of het is al
van dat. Net als vorig jaar wil Kurn Ie
In de openingsweek van het akade-
mlejoar tot de kunst bekeren met en-
kele grQt1s aktiviteiten. Tel daar JOop-
stuk nO<:!bij en je weet ongeveer hoe
heet de~emt LRLeuven zal zijn.

'8ar1 teeshout
Piet Maris



Uit dienstbaarheid aan de student:
de sociale voorzieningen (1).

Een vermeende
geschiedenis
Ze was al een kleine eeuw aan het gisten, maar het duwde tot de
laren viJtt1g vooraleer inBelg1êde nog steeds zeer levendige sociale
beweging rond de 'demokro.tlserlng van het hoger (unlvel'$lto1r)
onderwiJs' tot volle bloei kwrun. Er vormde zich een brede moot-
schappelijke konsensus rond de eis dat iedere longere de studJes
moet kunnen volgen die overeenstemmen met ziln lnte1lektuele
k.apadtelten en dlt niet verhinderd mag worden omwllle van 11-
nandêle redenen.

Van overheidswege kwamen om aan
dezt els te voldoen twee Initiatieven.
Het belangrtlkste was de Invoering
van het systHm van studiebeurzen,
nu studietoelagen van de Vlaamse
Gemeenschap genoemd. Het tweede
Initiatief Is terug te Vinden ln de wet
van 1960 die voorziet In de sub!l-
di'rtng van de 50dale voorzieningen
aan de universiteiten.

Samenwerking
Enkel de universiteiten? IQwel,

hogeschoolstudenten hadden volgens
detoenmalige wetgewr~n behoefte
aan sociale voorzieningen. Het duur-
de tot de laren '90, en het minister-
schap van Luc Van den BoS$Che, om
tot het inzicht te komen dat de prijs
van het leven (slapen, eten, de pU, en
de juridische bijstond als men het op
deze levensvlakken verknoeit) niet
goedkoper Is voor Iemand die voor In-
dustneel In plaats van voor burgerlijk
Ingenieur studeert. A1dw hebben de
hogeschoolstudenten sinds het dek-
reetvan 1994 nuookrKhtoP96ubsl.
dleerde sodale voorzlenlngen.

1::(1t~
COO~~

Tiensestraat 118 • Leuven
016/23.70.30

Open van 9 tot 22 u.

Het bedrag dat per hogesclloobtu·
dent gespendeerd zal worden voor so-
dale voorzieningen ligt echter bedul-
dend lager dp.n dat voor universiteit·
studenten. Hogescholen ziJn dan nog
eens klelnereentl.telten zodat het voor
hen moeilijk is om op volledig ulf·
standlge basis alle diensten aan te bte-
den. Voor de Leuvense situatie komt
daar nog eens bij dat grote zus de
Alma Mater, al sinds laren overvolle-
dig uitgebouwde srudentendlensten
bMchlkt. Vandaar dat de Leuvense
hogescholen somenwerkin9SQkkoor·
den gesloten hebben met de staden-
tendiensten van de KU Leuven. ZIJ
staan het grootste deel van de hun
toegekende subsidies af aan de
KU Leuvenenlnnilldaarvoormogen
hun studenten gebruik maken van
het merendeel van de sociale veeree-
nlngen van de universiteit.

Hetenige watnog moet gebeuren Is
de hogeKhool5tuden ten op de hoogte
brengen van de diensten die hen aan-
geboden worden. Lees daarom deel
twee van dit bescheiden erükelen-
reeksle.

Wlrn De Rop

Uit dienstbaarheid aan de student (2):
operatie sodale storm

Ja, voor ongeveer leder probleem
dot u kan ontmoeten In uw leven
als losbandig of toegewijd student
heeft de KU Leuven wel een dienst
om u biJ te staan met advies, geld,
attestjes, ofwat het ook Is dat u no-
dig heeft.
Dat geldt niet enkel voor studenten
van de KU Leuven maar ook voor
de zesduizend hogeschoolstuden-
ten die dit prov1ndestadje rijk ls.

Enkele voorbeelden. U wil goed
en goedkoop op kot? Wendt u tot de
HuIsvestIngsdienst en de residen-
ties. U krijgt of te rekenen met ver-
schrikk@lIjke faalangst en reletie-
stoomlslen? Het Psycho·therapeu-
tlsch Centrum. U neert geen geld
meer om uw studJes te betalen? Ga
eerst naar de lobdJ@nst en 015 dot
niet werkt mag u naar de Sodale
Dienst. Er b altfJd een oplossing. Ot
verkeerdestudJekeuzegemaakt7De
Dienst StudJeadvies brengt u op het
luiste spoor. U heeft honger? Ga
naar een frletkot. U denkt uw domt-
cllleadres In Leuven te moeten
plaatsen? De juridische DIerut. U

•
heeft één of ander Idioot anm nodig 7
Het Studtnterlsemtariaat.

U kunt het zo gek niet b@denken,
het ls er allemaal, het Is er voor ons,
voor alle Leuvense studenten. De
meesten onder ons weten het wel,
maar de verantwoordelijken voor de
diensten hebben zo een donkerbruin
vermoeden dot degenen die het ecu-
den moeten weten, het nu luist niet
weten. Bovendien ls 1995 het eerste
jccr dat de hogeschoolstudenten ook
gebruik mogen maken van het me-
rendeel van de studentendiensten
van de KU Leuven.

Vanuit het Idee als-g@-weet-dotge-
het-ntet-weet -zul t-çe-het-wet-weten
startte dus het bekendmakIngsoffen·
sier 1995-96, kcdenccm: sociale
storm. Om alles In goede banen te ter-
den werd een deskundig kommunl-
katle-strate~ aangeworven. Deze
merkte onmiddellijk op dat tot nu toe
de informatie over de studentendIen·
sten veel te gespreid en te onaantrek·
kelljk op het srudentenpubll@k werd
afgevuurd. Bovend1en krijgen ziJ een
taktisch mr ongeschikte positie tee-

gewezen Inde omdfle Infobrochure
van het opperbevel van de r::U Leu-
ven.

Een snelle, koelbl~ge, doch
genadevolIe lngfMP was noodzake-
lijk. Als eerste Intlatlef: de kalender.
Iedere etrstejaan zal bij de rondlet-
ding In het Van DalecoUege voor-
zien worden van één zeer handig
kalendertje waarop zeer beknopt
en overzichtelijkaUe diensten veer-
gesteld worden die te Zijner beschik·
king staan. De bedoeling is dot dit
kalendertje een vast attribuut
wordt op het buro van iedere stu-
dent wdanlg dat deze, IndJen ge-
konfr6nteerd met een probleem-
situalil!, slechts een bUk hoeft Ie
werpen op het kleinood en zich
daa.[na gezwind tot de bevoegde
lrutdntle kon wenden.

overendere op til zijnde lnltlatll!-
ven wilde men op het hoofdkwartier
In het Van DalecoUege nog niets los--
sen. Oe enige zekerheid: de stucen-
tendlensten zijn alom oanweZig en
u zult het geweten hebben.

(wdr)

Raad voor buitenlandse studenten
begint met propere lei

Portulaca degoede
weg op

Binnen de Leuvense studentenbeweging is er ook een raad van en
voor de buitenlandse studenten aan de KU Leuven. Uit het vree-
gere lsol (international Students Organisatton Leuven), opgestart
in 1971, is er een paar laar geleden een nieuwe studentenraad
ontstaan: Portulace. Eigenlijk is Portu!oco de noom van een
plantensoort waarbll aan één plantte bloemen van verschillende
kleuren groeien. ~n symbool dus voor de verschetdenhetd aan
kleuren binnen de rood.

Met hun plepkltlne kantoor In Home
vescuus, de peda waar traditioneel
veel bultenkindse studenten op kot
enten, zit Portulaca vlakbij de bron.
Portulaca helpt bij het vertalen van
dokumenten voor een verblijfsver-
gunning, het zoeken noor een kot
waar buitenlanders welkom zijn, of
bemiddelt bij hetscäïdteren naar een
studentenjob. Elke namiddag kan Je
er terecht met vragen en problemen.
Omd!!le Instanties en pottntieJe werk·
gevers bUjken immen: veel vriendeUj.
ker als de N«1erlondstallge koOrdl-
natria van Portulaco In naam van de
student met hen kontakt opneemt.

Udrnaatschap Isgrutls. üe Portulaco-
leden ontvangen maandelijks een
tijdschriftje, waarin alle akt1V1telten
en nieuwtJes worden aangekondigd.
Verder kunnen de leden gebruik ma-
ken van een telefoon waarmee ze te-
gen vemunderce prijs naar binnen-
en buitenland kunnen bellen.

Pangaeo
Secie-kulturele aktivltelten zijn

voorde buitenlandse studenten altijd
al belangrijk gewft!st, vennJts zij til·
dens de weekends en de vakanties niet
nao.rhuIskunnengaan. Voordeorga·

nisatle van deze akrtvttetten zoals
trips In blnnen- en buitenland, kultu-
rele fuiven, tentoonstellingen, ftlmsof
sport werkt de studentenreed samen
met Pangaea, het Interkultureel en
multll'llnktloneel ontmoetIngcen-
trum van de unief. Dit centrum 15
eveneens te vinden ln Home vescuus
op de plaats waar vroeger de bar van
Isolgevestlgd wO$- die ln tegenstel-
ling ter Pangal!O. door de studenten
zelf beheerd werd. Pangal!O. biedt de
studenten een krantenhoekje met bui-
tenlandse lektuur en een apart tetevt-
ue- en vIdeozaaltje. Korte ~bJes tij-
dens de Kerst- of Paasvakantie Zijn
steevast een sukses, aangezien het
studleverbUjf In BeIgi!! een unieke
kans ls om een stukje van Europa te
zien. Vorig jaar stonden Parijs en
Pmag op de agenda. Voor het ko-
mende okademiejaar ts er al vraag
naar het karnaval In Keulen, jawell

Opzet
Portulaco ulf tracht de kon takten

tussen de buitenlandse en Vlaamse
studenten en de buitenlandse studen-
ten onderling te bevorderen. Daar-
nacut spitst de rood zich toe op de fel-
teHJke vertegenwoordiging van de
buitenlandse studenten in Leuven.
Pertulace Is de offldi!le spreekbuts
van de buitenlandse studenten naar
de unief toe. VorigjaQf studeerden er
meer dan 2(X)() bunenïenders ecn de
K.U Leuven, studenten In uitwisse-
lingsprogramma's en anderstalige
p05tgmduaten Inbeqrepen. Om zo-
veel mogelijk van die bultenlondse
studenten te bereiken, werkt Portu·
loco vla twee kanalen. De verenigin-
gen van de buitenlandse studenten
zelf, meestal per land gegroepeerd,

kunnen vertegenwoordigers naar Por-
tuIaca sturen. Zo is er bijvoorbeeld de
Indlan Students Organisation en de
interneeener Musllm Students Ano·
clatJon of Leuven. De afgevaardigden
van deze verenigingen vormen de
Sodo-Culrural Coundl van Portulaca
en houden zich In eerste Instentie beo
zlg met materies van socIokulturele
oord. Dot kan gaan van het opzetten
van een nieuwe aktiviteit tot de huls-
vestlngsprcblemen van Emsmus-
studenten die hier maar een paar
maanden blijven. Uit de buitenlan-
ders van de Sodo-Cultwal Councll
wordt elk jaareen vccratterverkcaen:
het voorbije jaar WQS dat een Etlopli!r.

Bisrecht
Een tweede kanaal om de bulten-

landsestudenten te bereiken en te ver-
tegenwootdlgen zijn de bestaande
srudentenlu1ngen In Leuven. De krin-
gen van de fckultetten delegeren zo-
wel een 8elg\.sche als een bulten land5e
student noor de Coundl of Faculty
Representatives van Pcrnuccc. Deze
deelrood houdt t1ch vooral beZig met
ondewljsproblemen. Zo behandelt
Portulaco ondermeer de problemen
die te maken hebben met erkenning
van buitenlandse diploma's, de kur-
sussen In Engelstalige programma's
enzomeer.

De opzet van deze dubbelstrukruur
van rcrnueec heeft zijn redenen. Uit
het verleden Is gebleken dat h@tgeen
slnekure is om een deg@lIjk@organl50-
tie voor uitheemse studenten op poten
Ie zenen. Ten eerste verblijven deze
studenten slechts kone tijd In Leuven,
wat de kontinUl'1elt zeker niet ten goe-
de komt. 80vendlen krijgen de bulten-
landse studenten vaak te kampen

•

(foto Frank Viaene)

met problemen van sociokulturele
aard die studeren vervan huls nu een-
maal met z.lch brengen: De bulten-
landse studenten leggen zich ook-
meer toeop hun studies dan op neven-
aktiv!telten. Het Is immers voor het
onderwijS dot ze thuiS niet kunnen
krljgen. dat ze naar Leuven komen.
Hun engogement In de tttdverslfn-
dende nudentenbeweglng ts bijgevolg
eereer beperkt. Voor de buïrenlcndse
student uit de Derde Wereld u het Im-
mers vaak nu of nooit. In 1993 werd
het bisrecht voor ntet-tc-swcenten
beperkt. Om Ie mogen bissen hebben
.tiJ een speciale toestemming van hun
fakulteit nodig. Portu1aca nocht hen
hierin te helpen woar nodig.

Peter
De plannen van Portu1aca voor het

volgende akademiejaar zijn beschei-
den omwtlle van het krappe budget
Er wordt al Joren hardop gedroomd
om hetvademecum voorde Leuvense
Studenten neer het Engels te vertelen
voorde po.saangekomen buirentend-
se studenten. Portu1aca gaat dit jaar
proberen een Ingekorte versie op punt
te stellen. Ook zou de organisatie
graag een peter- en metersysteem
opstarten. Dat kunnen ze uiteraard
niet zonder de hulp van de Vlaamse
studenten. Daarom ZIJn qernreres-
seerden of vrtjwllilgers, ook niet-bui-
tenlanders, van harte welkom.

llse Fredertdur.

Porfulaca, Vesaliusstroot 34, 3000 /..tu-
Ilen, tel. (016132.33. 95. Ma., di., do. en
mJ. opm van 14 lof 17 uur. Wat. YIln 17
tof 19.30ulU. ,
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En dan nu uw aandacht voor ...

Onsze/ff
Pravda van Leuven. Hobbiekrantje voor gefrustreerde genna·

•nisten. Negotivlstisch pulpblaadje, Toevallig een Jmagootje
nodig? Veto heeft er wel enkele op overschot, het ene nog
enterechter dan het andere, althans dat vinden wil marxisten,
gennan1sten en n1hWsten onder elkaar toch, Al dJe geuzennamen
zijn hel resulteer van eenentwintig Jaargangen vechten en zweten
voor demokratlsert.ng van het onderwijs en tegen de deadline.

In die tijdspanne onderging Veto een
grondige metomorfose. Veto 1 rolde in
het najoot van 1974 ven de offset-
persen. Veto was - en is - het blad
ven de everkeepetende Leuvense stu-
dentenbeweging. Toen heette die nog
Algemene Studentenraad (ASR). Jn
trouwe navolging ven die ASR, waar-
van de kern ook de r'!daktie van Veto
uitmaakte. was Veto uitgesproken
linksen antiburgerl11k, geheel in over-
eenstemming met de tlJdsg~st.

nauw verbenden is met laka maar
toch de redokttonele anafhankelljk-
held hoog in het vaandel droogt.
In Veto. vind je In principe alles wat

de uetversnotre gemeenschap en
haar studenten bezig haudt. Aange·
zien dit dus het blad van laka Is, beste-
den wil veel aandachtaan de werking
van de raden - Kringraad. Sociale
Raad. Kultuurraad, Spartraad en Par-
tulaca - waaruit lako bestaat. Dat
betekent dat Veto. de ckruete kwesties
vooral op gebied van onderwijs- en
sociale problematiek op de voet volgt.
Daarnaast berichten we ook over wat
leeft In de atucentenwerejd, In de fa·
kuJteitskrtngen en andere studenten-
verenigingen. Het spreekt vanzelf dat
we ook verder kijken dan het strikt
universitaire. Ook nieuws uit stad en
wereld dat relevant is voor de teu-
vense student kamt in dit blad aan
bod. Om streefdoet IS telkens een
evenwtcht te vinden tussen krltbche
berlchtgevlng, kultuur en entertem-

ment. orwe eccr In slagen is ook voor
ons elke week weer afwachten ...
Het streven naar demokrotlsertng

van het anderwiJs en - als we dan
loch bezig zlln - van de hele maat-
schappij Is het uitgangspunt dat dit
blad verbindt met de studentenbewe-
ging. Die demokrolisertng, een woord
dat misschien een beene oudbekken
smaakt maar nog altijd razend aktu-
eells. mag je gerust erg ruim Interpre-
teren. In eerste instantie wllloko (en
dus Veto) vooriedereen het recht en de
mogeUJkh~ld vrijwaren om univenl-
taironderwIjs re volgen. Daartoe moe-
ten alle nnandi!l~, sectereen kuJ~le
drempels uit de weg geruimd worden
die bepaalde groepen mensen nog al-
tijd verhinderen om de weg naar de
inschrtjvlngstafel te vinden. Maar
demokratlsering gaat verder dan dat.
De universitairen die zich vandaag

nog een kromme rug zitten te blokken,
zijn de Intellekruelen van morgen.
Velen van hen zullen In de nabije toe-
komst een verantwoordelijke funktl~
krtlgen In de samenleving. Het komt
er den ook op aan die jongeren te ver.
men tot krttt.sch nadenkende volwas-
senen dle In staat lijn op een demo-
kratische manier hun verentweeree-
lijkheld op te nemen In de meetschap-
pil. Hierin IIgl voor de ckcdemtsche
everheld een zwa~ taak, die het afle-
veren van diplama's ruim ever-
schrijdt .

Foutje
Velo van zijn kant wil hierbij ziln

steentje bljdrag~n door als 'weck-
hond' 10 de unrversrtctre gemeen-
schapop te treden, ~n rol die de pers
wel vaker toegemeten"Wordt. Dat Im-
Wic~~n wel dat wij een onafhcnke-
ntkeen kritische berichtgeving nestee-
ven. tot spilt van wie dat benijdl Er
wordt ons ans vaak verweten dat wil
bljten In de hand die ons voedt en dat
wij al te vaak de universiteit in een
negatief daglicht stellen. Dat is echter
verte van crue bedoeling. Zou het niet
kunnen dat wil ap onze bescheiden
manier en zeker niet eender een foutfe
hier en daar, de universtelt een grote
dienst bewllz~n door hoor voortdu-
rend tot nadenken en zelfkritiek te
dwingen?

Bart Eeckhout

Veto, daar hoor jij bij

Erzit meer in een
krantjedanjedenkt
Je zit rustig met je vrienden een pIntje te drinken op kcfee. Plots
wordt het muisstil. Een gebronsde halfgod(ln) stcptkwcst-ncnchc-
lont het etablissement binnen en loopt zelfverzekerd op de toog af.
De kafeebaas, zweetdruppels op het kalende voorhoofd, laat de
andere klanten voor wat ze zlln en bedient de mysterieuze vreem-
deUng(e) op zijn (hoor) wenken. Iedereen kijkt sprakeloos toe hoe
de Jonge god(ln) zijn (haar) glas kola in één teug ledigt en vervol-
gens het etablissement weer verloot, op zoek noor een nJeuw avon-
tuur, Een luid gejuich stiJgt op. Geen twijfel mogelilk, dat was een
Vetomedewerk(st)er.

voorbil de lens, En de paw had er een
heupbeenbreuk voorover om dot nret
te moeten doen.

Onrwtkkelen doen de meeste toto-
grafen pas op zondagavond, wanneer
duJdelljk uwelke fota's er precies no-
dig zijn, Deze doorgaans nlet bijster
boeiende en tijdrovend~ kant van het
fatograferen wardt door het groeps-
werk loch nog aangenaam. Filmpjes
en materiaal om die dingen te cnrwtk-
kelen krijg je van ons. zelf hoef Ie dus
alleen maar voor e-en reflexkomera te
zargen,

Als Veto. al v1lftig laar bestaan had,
dan was W111yVondersteen welücht
z'n tekenccrrtére begannen In dit
blad. Veto heelt een zekere reputcne
op het gebied van cartoons, en daar-

Ook als je jezelf niet anmiddellljk om ziln we op zoek naar een nieuwe
zlet als de rueuwe Save does otSlgrid cutenten kwc zone tek~nlngetjes.
SpNyt, kan Veto. Je wellicht goed ge- Ook cartoonisten zijn hier dw van
bruiken. Een blad bestaat godzijdank harte welkom. WIJ beloven alleszins
niet alleen uit t~k$t, er moeten ook eens hartelijk te teehen om uw kun-
foto's getrokken worden. Geen be- sten,
roemdheld kamt Leuven-Centrum Schuilt er een computer ..wu kid in
binnen af hll maakt kennis met ëën je, dan kan je aan de slag als nieuwe
van onze portr!nentrekk~rs, naarstig vete-cep'er. Dtp'ers (voluit desktop
op zoek naar de beste Invalshoek. De publtshers) toveren de tek$t~n en
jongste ja~n passeerden onder on- toto's om tal een leesbere krant. lij
dere Umberto tee, 8~r1 Anclaux, staan namelijk In veer de layout van
lahan vcndeïcncneen Micha Marah het blad, di~bil Veto 01 een laarofdri~
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Zin om z~lfook bij de utrqetezen krans
venvetomedewerkers te komen? Dat
Is - het zal je mtssemen verbazen -
çeen enkel probleem. Wal meer is:
Veto. heeft je hard nodig, Dit blad
draalt Immers nagenoeg volledig op
vrijwllligenwerk. 81jvete vind je geen
enkele proressicneïe joemallst, want
het blad Is niet alleen voor moor ook
door studenten qeschreven. AI '4IPt Ie
nodig hebtam bij ons te komen, is een
gezonde nieuwsgierigheid. Een beetje
een scherpe pen kan naruurlijk ook
getn kwaad. Een grote bek kunnen
opzetten strekt tot aanbeveling.

Kwark

Entertainment
Ondertussen Is zowel de stucenten-

beweging, die er zelfs haarnaam bij in
scheet en nu als Loko (Leuvense Over-
koepelende KringorganIsatie) je beo
langen verdedigt. als Veto een andere
kanl op gegaan. Veto Is doorheen de
[eren uitgegroeid van een revolutio-
nairaktiemedium lot een volwaardig
[cemcltsuek produkt. dat nog wel

•

met de computer g~5tuurd wardt.
Desktap publishing veretst dus wel
enige vaarkennis aongaande tekst-
verwerking en het helpt als [e al weet
wat je met tets 015 qucre-xpress
(Page Moker) kan uitveeren. Weet Je
echter na uwelijks hoe je een computer
aan en uJt zet, maar wil j~ er wel all~5
over leren, dan rs ook dat geen pro-
bleem. Goesting om ons kran~e mee
te helpen maken, is ook hier de enige
vereiste.

Vlooien
D~ veteweek begint -; Je bent te-

gendraads of je bent het niet - als de
week voorandere mensen eindigt. Op
vrijdag namiddag am drie uur (nogal
stipt) Is er ~aktl~vergadering. Alle
medewerken verzamelen dan om de
Veta's van de volgende wek~n voor te
bereiden. De teksten (In prlndpe cue-
maal) van de eerstkernende veto wcr-
den ncgeleaen en besproken, de
schrijven ervan uJtg~Khalden en met
degrondgelljkgemaokt. vereerwordt
de vete van de week ervoor aan een
kritische evaluatie onderworpen, de
schrijvers ervan, ... nu ja bçn, dat Is
een halfuur doorbijten, maar dat
went snel. Tot slat wardt ook de plan-
ning opgemaakt voor de volgende
week, Onderwerpen worden verdeeld,
Ideeën om de veto-oplege spekte-
kujclr tedcen toenemen luidkeels toe-
gejuicht en voor je er erg In hebt, zijn
we een paar uur verder en kunnen we
met zijn allen naar de Alma,

Koekjes
Daarna begint net werk van de

elndredckteurs. lij vlooien de teksten
nQ, It1kkeren 11l1~joemalIsten en ver-
geetachtlge fotogro~n af, stellen het
layout-schema op, kartom zij m~n
het weekblad. Elke week nemen twee
endere medewerkers die taalt. op zich.
Maar bij Veto werk j~ nooit alleen.
Demokrat:1sering van ee mcctscncp-
pij !sans doel en solidariteit Is bij vete
dan ook geen loos begrip. Daarom
komt tedereen die vete lief heeft op
zandagavond de elndredaklle en de
dtp'ers nog vlug een handle toesteken

CN1:·I1\~Ä
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bij het lcyouten.
Bovendien Is dit voor de fotografen

het moment om zich In de aan de ver-
betoldlng niet te wensen everletende
denkere kamer t~rugIe trekken, en te
zorgen voor het gewenste plaatje bij
het praatje. De rest mag zich dan In
stllt~ bezighouden met het ncteeen
van de teksten, het veralnnen van
ondertitels, het uittekenen van pagi-
na's en allerlei knip- en plakw~rk,
waarvan we !~de details besparen.

Kontakt

ondergang van het avondland, door-
gebracht met resecrch voor de arti-
kels. Int~rvl~ws, perskcnferenties,
blbllo!eekstudl~ of boekbespreking~n
houden dan vetc's rczende reporters
van de straat weg. Tussendoor gaan
we ook nog Hns naar d~ les, kwest1~
van het kantakt met de bas1J nl~t te
veruezen. en teweten wiens natltlesln
de mooie maand mei best warden uit-
geleend. Dit lijkt [e wel wat? Kom dan
zonder aarzelen eens langs op de
'5 M~ieC5$troat 5. De W~rerdwlnkel-
kome en koekjes staan al klaar.

Bart EKkhout

vero -..tryOdtn tik Yl1Jdoy vaM' dri( uur
In ~ '$ Mtlersstroor S.

De rest van de week wordt, behalve
met het op kafee analyseren van de



•

Meer naakt inVeto!

,••

(foto Tom Van TnlenenJ
Delt ULIdcln volled1g van lou QthQn~n. Want ug nu lelf, dJt 1.$ geen guicht.
Nochtans trok Veto een ruim budget uit om In Mo.row een eksklu$leve
reportagtrftks te moktn met de topmodellen ven ee 's Melenstroot 5. Het re,uI·
laat Is ..• nu la. niet echt wetwe 'Mln ~rwQCht hadden. Dat komtweUicht omdool
KeUypfo.tf en IJobelle A bezet waren. MaM -thlngs con only gel berter", met IQU
erbij. Heb Ie Jin om zelt Kull'lt odl!ema te gaan op ",por1~ op de meen even-
tuutUjkt pltkktn In Leuven - K.ampus Hogeheuvel om mQ(U'Îets te neemen '-,
kom dan eens langt: bil OM
Of mlAch.Jen wille wel Hn van Veto', sterfofogrWtl worden om al het mcrme-

IIjlt schoon dat delf 'tod telt op de gevoelige plaat vest te leggen. Voor vrouwe-
Ltfke medewerken 15 er nlln'ltlilk goed nieuws; de nleu_ I'tktorploeg beltQal
Qll~n moor uit mannen. En cICIn hebben we het nog niet over eSt malt-
chauv\n1.rtstUdtnttnQfvoQrdiging. ten tklldusletkontrokt [sin de mlKlkom een
repen. met dt helt ploeg te mobn op het Idy1llsdtt Ttrmunckvelc1.
Ook monntUjke KhrljL'Jttn, fo(ograM kMtoen!.'ltu 0( dtp'sten zijn w.!kmn,

als ze lTIQQf nltt beginnen tagtn, G.rapteuh. gcm er bliln cSe 's Mtltrwtrnol5.
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Dillemans gaat nieuw universitair
dekreet schrijven

Wordt de stroper
boswachter?
Op 12 december 1994 wist Veto al te melden dat professor
DUlemans na het beèlndJgen van zijn ambtstennijn als rektor van
de KU Leuven de funktie van kommissaris voor de hervorming
van de universltellen op zou nemen, Nu Is het dus officieel: op 1
augustus vatte hilziln nieuwe funktie als adviseur van het kabinet
van vlccms mirustervcn OnderwilsLucVanden Bossche(SP)een
en wel voor een periode van vlJflaQ.f.

Nadat In 1991 een nieuw universitair
dekreet In werkJng trad, gingen erbin-
nen de VUr (Vlaamse lnterunfversl-
tctre Rood) stemmen op voor een ver-
ëere rationalisatie von de universitei-
ten. Het vtccmse umversnetre land-
schap b volgens hen te versplinterd.
Op het vonnlngsnlvo, zeggen ze, zie Je
dat bepaalde opleidingen waarvoor
slechts geringe belangstelling bestcct,
door meerdere universitaire tnsreuto-
gen ~rgoniseerd worden.
Een voorbftld uit de vttr-stcäsue-

ken: In 1992 schreven 23 studenten
zich In voor de kursussen Geologie
aan de KU Leuven, 14 voor dezelfde
opleiding aan de RUG, terwt]l de VUB
enkel de licenties organIseen. Respek-
tievelijk leverden de Instelllngen In
1993 zes, negen en twee ucentrccts-
diploma's In de Geologische Weten-
schappen af,
Andere voorbeelden van weinig be-

volkte fakultelten zijn onder andere
Klassieke FIlologie en verschillende
deeldlssJplines In de Eir.sokte en Toege-
paste wetenscheppen.

Vis
Ongetwijfeld heeft de verspllnte-

rtng ook Iets te mcjen mrtdepolltlek-
Ideologische tegenstellingen tussen de
Instellingen, Zoiets bevordert de se-
menwerklng uiteraard niet, maar ga-
rendeert musenten wel een waarden-
dIversificatIe In opleiding en onder-
zoek, hoe wacrdenvtf en objectief
scmmlgen die wetenschap ook bere-
ven.
Hetvlccmse regeerakkoord van 15

juni 1995 stelt dot "om op Internatio-
naal en Europees nivo kompetitief te
bUjwn. de versnippering van het uni-
versitaire landschap, zowel op het
vlak van opleiding als van Instelling
moel worden tegengegaan via over-
leg en nauwe samenwerking; zwaar-
tepuntvorming Inzake onderwijs en
onderzoek zal worden ccnqemoe-
dlgd ......

Opportuun
De geschikte persoon om deze Gor-

diaanse knoop te ontwarren zog mi-
nister Van den scsscne In oud-rektor
Roger Oillemafl$, HII krijgt hiervoor
vilt laar de tijd, De kroon op deze
vll~arige advIesfunktIe van professor
Dillemans zou dan een nieuw univer-
sitair dekreet moeten ziln voor het
jaarZOOO, De keuze van Oilleman!au
'kommissarls' Is weloverwogen. De
voormalige rektor ven de KU Leuven
voelt zich op dit terrein Immers cts een
vis In het universitaire water en weet
waarde gevoelige punten van de ver-
schillende Instellingen liggen. êoven-
dien garandeert de minlater Zich door
deze aanstelling van de medewerking
van de grootste Vlaamse untversttett.

Boter

ACCO IS een cooperane! en geeft aan ZIJnaandeelhouders korting. Voor slechts
1 250 BEFben Jeaandeelhouder van ACCO en dat Jeleven lang,
Het aandeel ISImmers geen lidkaan en hoeft dus niet elk Jaar vernieuwd te wor-
den Met dit aandeel heb Je meteen 15% korting op al Je cursussen Daarnaast
gemet Jeeveneens 15% reductie op al JeschnJfmatenaal, cursuspapier. laborassen
en de overige 2.500 produkten van de papierhandel. Bovendien profiteer je van de

speerale ACCQ-actles In de boekhandel Een ACCQ-aandeel
wordt dan ook terecht beschouwd als een noodzakeluk Instru-
ment voor de student 87% van de hUidige studenten IS
aandeelhouder, In zIJn totaal telt ACCO momenteel 110.000
aandeelhouders. En jij?

peulde studJerichtl.ng bespaard wordt
door de 'rationalisatie' ook terug-
qeinvesteerd wordt in diezelfde studle-
richting valt echter af te wachten.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Annemle Ded:x

Veto vroeg DIllemans om een reek-
de over zijn nieuwe funktie. HIJ wilde
hier echter niet op Ingaan aangezlert
hiJ dat niet opportuun vond: hij ww
nog niet gebriefd door de miniSter,,.
Tenslotte nog d1t: naar Veto mocht

vememen op het Departement On-
derwijs vande Vlaam. regering u het
geenszins de bedoeling dat er ge-
snotld zou worden In universiteitsc
budget. Oe besparingen die de 'her-
schikkingen' zouden opleveren, wor-
den weer geinVHteerd In de universi-
teiten zelf. Of het geld dat in een be-
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Toen nog stroper (foto KMOf Braekelelre)
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• Gezocht Wie heeft er miln Io:lelnlief poesje
gevonden Kt! Is zwan met witte pootjes en
heft un htel ucht snorretje Naam en adres
bekend biJ ee redactie
• Lolozotkt hulpjes enklusjeslI\Jnnen omde
gebouwen zogotdkoop mogelijk Ie onderhou-
drn lJeh melden bij f Rrnbbens. '5 MeIers-
strut 5
• SdI.tJt, hel WHun hurllJke rom.mtlsche
olltma-avond '5110' WIS wel HO 9(1tdt '100(-
bertl!Jjng
• StriWbtrry-'ffshlrts en goeie openlngslines
maken veel meer indruk op ten prof doln
domme feitenkennis

• Groetjes aan _ Pol
• Hint: Varkens zIJn er dol op
• Veto loekt vUJllg" en nutstlge mede-
werk.{st)f'rs
• Sleutelbos 9NOnden LlChmeldtn 'sMtitrs'
striat 5
• Winneer komt er eens een leuk schuk-
raadseltje in de Veto1
• Dringend gezocht menu" om ILItmiln-
ForrYfrnidef1jes Ie rullen lidi wenden 101.
Wim Of' Rop, Soci.IJe RuIt, 's MeÎerSSfrUI 5
(l2 9S 41) of Kopstuk, Van EveRmuI 2d (22
9550)
olk verwidll dillJulhe tod! eens Wilt POls gt-
venever het Klilpstutprogrillmmillkdillrnldilll
jullie goede reranes onderhielden met het
'IOCo Magidanaten laat eens Wilt van Je horen
Schnjf eens een loek~rtje
o uweetwaneeer u getangood bent
o Schaakliefl1ebbers. kom eens ~nJdagavond
(20 1S uI naar Ons Huls vooreen leuk partijtje
schaak
o rweedeznrer, h~b Je ~r"gen omtrent de
eksamens_Je kan nog altijd met al je vragen
terecht bij Kringraad Onze charmante vriJge-
stelden en sympatieke medewerkers staan Je
biJ met raad en dud '5 MeimSUMt 5 (zij-
sn".t Muntstra.t-Hogeschoolplefn)

• Veto acekt Imbltieuze ;onge man/vrouw
voor behef!nfunktie Inlichtingen 's Meiers·
StrS
• W"nneer krijgen we ....'eer eens zo'n 9root
blokjesrudsel?
• EttejOs zoektdanspill'lnf:rom hemwakkerte
men voor hIJ gut Gut hIP
o Zoeken heen: gef!n enkele zin Allef!n Bat-
man-FOl'I'Yffprentjts genn zin UIl dit onder-
munsbestun
o Otutvandeweek OiChl)"Godmiljaar,zo'n
mottig wicht. Ik 91 tod! mnr bij mijn hef slol-,., .
• PIff, klote, kut! ()je stomme illjfns willen de
urde veroveren met hun tilfelpoten Ik heb
toch mijn atoommlJnt~ klaar slaan
• Neig SIKht .).I. neig slecht Kompleet idioot.
Alhelstischerwljs godgeklaagd
• Porno Is kinderspel Enkellive-verkrachtlnQ
un mij nog opwinden
o Verkrlrnten Is trouwens ook een Infantiele
bezigheid
• Ik weer niet of ge het weet, mUf eigenlijk
beSla ik helemaal met. jatman
• Dat voln die stlckel'\lu Is trouwens Wf'1 st-
neus bedoeld
• En tod! ben ik voor eeuwl9 en altijd echt!
Batm"n
• Hahaha.

H.1 "groen." copy-c.n1.r v.n Leuv.n.
O.reoycl_rd .n 1()()% chloor-vrll pep'."

Th•• I._n •Cur.u._n - Folde...
For..... 1A5 101A2

AL.L.EInblndlng.n, Pl•• tlflc .... n tot A3
Snel_v.rzorgd _volledig .fge_rkt

• Als ge nu naç niet doorhebt dit Ikwlnhopl9 • Zoekenjes Zijn steeds welkom tlij Veto, 's
op loek ben nUf dIe stkkenju dln Meierssuut 5.]OOOleuv~n_
Wef!t Ik het niet meer • En liefSI enble meer

3000L.uven CANONKI.urkopl. 50 Fr .• n minder.
tel.: 016·23.70.30 v.n 9 u. tot 22 u. door1opend.
fa.: 016.23.34.31 _1.'0 u. 'ot 17 u. -.-
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Horizontaal - 1 Personen die 's nachts een oogfe in het zeil houden
2 Oppervlaktemaat - Meisjesnoom - Japans bordspel 3 Zongnoot -
Engelse stad 4 Aziatische staat - Brandgang 5 Oude vochtmaat - Touw
6 Deel van een vislijn - K1aog, zeur 7 Puntig werktuig - Gedicht 8 Deel
van een trap- BergplOOl$ 9 Lengtemaat- Engelse biersoort-Houten la(
10 Volgens de regel.
Vertikoal - 1 Ellendige gebeurtenissen 2 Oorlogsgod - Reeds - Bel·
gl.sch plaatsje 3 Certum - Goat wild tekeer 4 Keur af - Mannelijk dier
5 Arm van een handkar - gustteken in de psalmen 6 Rad - Toonbeeld
7 Ovaal vat - Gebied 8 Zeezwaluw - Heilig man 9 Hydrorgyrum -
Europees eiland - Meisjesnaam 10 Het geheel omvanend.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3
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5
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7

8

9

10

Horuontccr - 1 Afgestoken heldezode - Politieke mening 2 Hard me-
taal 3 Voorzetsel - Fijngemalen tufsteen, gebruikt als metselspede -
Zongnoot4 Vervoennlddel- Uiteindelijk5 Luizenei -Godin van de twist
en zuster van ~ 6 Nijlreiger - Afrikaanse havenstad 7 levendig -
Maak een weinig Indrukwekkend geluid 8 Mansnaam - Toverkol -
Griekselener9 Koninklilkesmulportij 10 Gezongen toneelspel-Overzet.
Vertikaal - 1 Protestbeweging - Volkomen ontwikkeld insekt 2 Tenn
uitde marktekonomie 3 Verslond - Zuiver- Zangnoot" Zwarte delbtor
- Bijbelse vrouw 5 Onaantrekkelijk meisje - Echtgenoot 6 Onbek.leed,
onbedekt - Zeezoogdier 7 Kwaadsprekerij - Vocht 8 Voegwoord -
Aziatisch land - Belgisch plaaUje 9 Door vustgenelde tekens meëedeün-
gen overbrengen 10 Franse stad - Houten vat

.. Door Rlip De Keukeleere

Voor zowat alle fukulteitskringen begint het nieuwe akademie-
joor al aan het eind van de vakantie. Don wordt traditioneel
aan de toekomstige eerstejenners uitgelegd waarom precies zij
het volgende jaar 'domme schachten' mogen genoemd wor-
den. Opdat de onschuldige wichten in kwestie niet meteen
gillend weer naar hu.15 zouden lopen, worden ze per kring
somengetroept op één ofanderdomein in Zuid-Umburg of het
Land van Herve. Alwaarer'Vliegt de blauwvoet, storm op zee'
op hun rug getatoet'erd ml worden.
Het VRG (VlO(1mS Rechtsgenootschap) zal al wat scheef is

aan de schachtbijknippen InDe Winner In Overpeltvan 19 tot
21 september. Voor Inschrijvingen kan je 1.500 frank over-
schrijven op rekeningnummer .24-4126071-02 met vermel-
ding 'VRG·weekend·.Je krijgt don een blief met verdere infor-
matie in de loop van september. Het VRG bellen kan op
22.75.97, foxen op 22.38.97 vonafbegin september op werk·
dagen tussen 14.00 u en 18.00 u.
vrs; de Vlaamse Technische Kring die studenten burgerIJjk

Ingenieur verenigt. gaat voor hoor Schadltenweekend nOOI
B~ (20 tot 22 september), olwoa.r In kamphuis De Viggel
eerstekenners met elkaar en enkele proffen kunnen kennlsma·
ken. Wle InLeuven geslaagd isvoorhet~ksamen krijgt
de nodige Informatie en Inschrijvlngsfonnulleren thuis van de
postbode. Zij die dot elders deden loten iets weten oon VIl(,

stuclentenwoonwtjk Arenberg, Groenveldlaan 1, blok 5, bus 0 in
3001 Heverlee.
De onthaaldriedaagse van de Landbouwkring vindt plaats

van 20 tot 22 september. Betrokkenen zwijgen als mummies wat
verdere detalls betreft, maar het gerucht doet de ronde dat geïh.
teresseerde eerstekenners met de fiets moeten kunnen rijden. Wie
zich inschrtjn, krijgt het kring blad Oe noreet thuisbezorgd en
vemeemtzoolles.
Medica onthaalt dit jaar van 22 tot 24 september. Bij de in-

schrijvingen In de hallen krijg je meer Infunnatie, alsook in de
hoofdkwartieren van Medica In de Brusselsestroat 246 (tel
20.68.69, fax 20.53.67).
Politiko's eerstekanweekend vindt plaaU van 21 tot 23 septem-

berin 't Pelterke InOverpelt. Wie meewil stort I.OOOfrankop 424-
4121321-05. Meer kom je telefonisch te weten op 32.30.86.
Aspirant-wiskundigen, natuurkundigen en informatid vinden

elkaar In Blankenberge van 20 tot 22 september, alwaar hun
kring Wlna haar eerstejaarsweekend organIseert. Voor 1.000
frank mag u mee, en wie dit alles minderenIgmatisch wil dan hier
gefonnuleerd, draalt 22.21.39.
Andere kringen onthalen hun eerstekenners op de eerste dag

van het nieuwe akademiejaar. De Nieuwe Fl1060tische Kring
(NFK) verwelkomt hoor nieuwelingen op maandag 25 september
om 15.30 ulnA.udltoriwn BvonhetHogerlrutituutvoorWiJ,sbe-

Zoekertjes zonder kommerdeel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn gratis. Voorde andere (te
koop, te huur, tikwtrkJ wordt 100fr, per week aangerekend. De redaktie behoudt zich het recht voor een
zoeke~e niet te plaatsen. Gebruik cndersuand rooster, 1 teken per vakje, 1vakje tussen de woorden.

Zenden aan of afgeven co's MelersnTaat 5. "'"

jlllllllllllllllllllllllllllllill
g
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Van Onthalegem
"",,,,.
Blos, de luing der Biologlestudenten. neemt haar scheenten Ol

sleeptouw door de campus en de stad en toont hen waar he'
prettig toeven zet zijn. Wanneer dJt precies zal gebeuren kornel
zil te weten vla het krlngorgaan Biosblad dat zij in de loop va
september thuis mogen verwachten. Echt ongeduldigen kcme:
alvast meer teweten op02f767.42.S4 bij Koen Troppenien, crvï.
de Blosbrievenbus, plo Zoölogisch Instituut, Nccmsestrccr S9
3OCO Leuven.
De Psychologische Kring vangt het nieuwe laar aan me

welkomstdagen voereerstekenners. Wie de velven 1.0 het Psycho,
logisch Instituut (Tiensestraat 102) raadpleegt, komt meer ti
weten over de rondleiding en de spelavond op de eerste dag va
het nieuwe jaar.
Merkntcr, de geogrofische kring, organiseert een eerste kennis

mak1ng op 25 september In haar fakbar Napoli (op de hoek va
de 5chaperutraat en de Tervuursevest), waar de eerstekenne
een dta.nkje en een rondleiding mogen verwachten.
Ook andere kringen organiseren onthaalaktiviteiten. Van he:

krik) je meer Infunnatie bil je inschrilving in de hallen of blll'
thuls In de bus.

-e.

(be/jj
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Energie

Balkankenner Mon Detrez ziet een oplossing in de opsplitsing van Bosnië

IlDe internationale gemeenschap gelooft zelf niet in een
muJti-nationalesamenleving. J1---~

Nier dat er propere oorlogen bestoon, maar in ex.Joêgoslavië spelen ze het tegen-
woordig wel erg vuil. VuU omdat er onschuldig bloed. aon de handen van aUe
partijen hangL Vuil omdat niemand in staat blijkt een menselijke oplossing te
bedenken zonder zich belachelijk te maken. Roymond Detrez doceert oon de
KU Leuven Geschiedenis van de Balkan en schreef een boek over de &:lkan. Veto
zocht hem op tussen twee geschonden wapenstilstanden in.

Veto: Dr gnch~nl$ von M 8a.Ikonlondt-n 1$~
Ingewikkeld en de berrokketl volkeren slre't'en bJijt-
boar allemaal naar een rigen 9rondgebied. een ei-
gen /lal/onale staat. ts dal mogf!/ijk?
Roymond Detrez: -Ic. dat Ï$ mogtlljk als men
overgaat tot etnische zuiveringen en genocide.
AI de 8alkanlanden kenden tot in het begin van
deze eeuw een even gemengde bevolldng als nu
in ex-Joegoslavië. Moor ze hebben een politiek
gevoerd van etnische zuivering, genocide en
bevolkIngsruil. Op die manier hebben zij min of
meeretnisch homogene staten kunnen kreëren,
Griekenland voorol en Alba.ni~. Alleen In Joego-
ucvtê heeft men dat niet gedaan. Na de tweede
wereldoorlog heeft men daar een manier van
samenleven geprobeerd in de vorm van een fe-
derale staat waarin alle volkeren dezelfde rech-
ten hadden. Dat wcs onder Tlto. Blllkbaar kon
men daar geen genoegen meer mee nemen. Het
Ismlsschien hard moor wat nu in ex-tceçcsrcvrë
gebeurt, ligt voor een stuk In de IIln van de ge-
schiedenis van de Balkan sinds de negentiende
eeuw.,

(~

Veto: Waarom gt'beurt dat daar zo gewelddadig?
oeeez: ...Het is absoluut niet zodatdegeschlede-
nis van de Balkan gewelddadiger is dan die van
West-Europa bijvoorbeeld. De eerste nationalis-
tischeoorlogen dateren moor van heteinde van
de negentiende eeuw. Daarvoor, trjcens de
Turkse overheersing, maakten die landen deel
uit van het Osmaanse rijk. Er zJln toen helemaal
geen nationalistische oorlogen geweest of bloe-
dige konflIkten .•

Veto: Her iJpas bij her overlijdenvan Tirodo! eteen
helebod misgelopen is?
Detnz: ~Tito Is naruurlijk de architekt geweest
van het federale systeem, een systeem dat afge-
keken WQS van de Sovjetunie, waar men ook
werkte met republieken en autonome provin-
cies. Het Joegoslavische systeem was echter veel
liberaler. Na de dood van Tito is het inderdaad
slechter beginnen gaan, maar dat heeft minder
te maken met Zijn dood dan wel met de desinte-
gratie van het kommunisti.sche svsteem..

Veto: Blijkbaar heeft het \l('rval wm de kommu·
nistisc~maal5Chappij dan meer invl«d gdlad op
ck 1ituatie dan nationaiistiJche teT"Kknun.
Oetftz: Dat hangt allemaal samen. Enerzijds
heb Je het ver doorgedreven federale systeem-
net zoets in België bijvoorbeeld -waarde auto-
nome staten elkaar meer tegenwerken dan SQ-

menwerken. Het enige wat die federatie semen-
hield was de kommunistische partij (KP). De
kommunIkatie tussen de deelgebieden van de
federatie verliep via de KP.Een verzwakking van
de partij heeft geleid tot een desintegratie van
het systeem. Met het wegvallen van de KP kreeg
jede opkomst van meerden! partijen dle gingen
inspelenopnatîonalistischegevoelens. DeVOOT-

Veto:CNwrsr~pmmaaktnogalgraagboeman- «Het klinkt misschien im-
nenvan de Serviërs,moaruireindeli;klljkhl toch alle
9roepen behoorlijk wat bkJft1 aan hun handen te moreel en sinisch maar de
hebben.
Detrez: Er zijn eigenlijk geen partijen die zich sterkste partijen krijgen in
niet bedienen van het nationalisme, zelfs de
oppositie doet dat. Door het uiteenvallen van Bosnië uiteindelijk hun zin
[oeçoslcvtë krijg je het ontslaan van een aantal •• • ,.
nieuwenat1onalestaten,dleemaarstrevenhun en dat ZIJn de Serviërs en de
staatsgrenzen en emtsche grenzen te laten se-
menvcüen.tn Kraatii! vallen staatsgrenzen ech- Krooten.»
ter niel samen met etnische grenzen. Dat pro-
beert men dan te korrigeren.
..De Serviërs zalen in de meest ongunstige si·

tuatie om de eenvoudige reden dat men na WO
II doelbewust heeft:geprobeerdom servië klein te
houden. Daarvó6rvormde Servië een overwlcht
en dat wilde men vermijden. Men heeft: toen een
aantal nieuwe republieken gekreëerd, onder
andere Macedonië, dot voordien gewoon be-
hoorde tot Zuid-Servië. Idem voor Kosovo en
Montenegro. Daardoor leeft:ongeveer één derde
van de Serviërs buiten hun eigen republiek. Van
de bevoorrechte situatie die zij hadden in Joego-
slavië worden zij nu, door het uiteenvallen van
het land, gedegradeerd tot minderheden. Er be-
staat geen enkele twijfel over dat de Serviërs zich
in dit konflikt het meest schuldig gemaakt heb-
ben aan agressie en emuene zuivering."

mallge polltteke ettres hebben het nationalisme
gebruikt om aan de macht te blijven, Izet-
beçcvtu uitge20nderd. De hele privatiserings-
ponnek ginder Is zo uitgevoerd dat de srcceee-
drijven weer In handen kwamen van de ex-
kommunistische kaste. Oot fenomeen vind je
echter ook In de andere Oost-Europese landen.

Zestig
..Wat bestond in het federale Joegoslavische

systeem was naar mijn gevoel het best mogelijke
systeem gezien die etnische mengeling. Er is
geen enkel Balkanland waar de minderheden
zulke uitgebreide rechten hadden ob in Joego-
slavië. Zelfs de kleinste minderheid zoets bi].
voorbeeld zigeuners, hadden eigen onderwijs,
radio- en televisieulUendingen. Wat nu in de
Balkan gebeurt, ts niet het gevolg van een slecht
funktienerend systeem, wel van de meenrswel-
lust van de politieke elites die het vroegere.sys·
teem hebben kapotgemaakt .•

Veto: Bestaat er!Jeen kotu dal het konIlikt zich ult-
bTl'idt naar de autonome ~biedm?
Detrez: .Voorlopig althans niet. Men Is op dil
moment, naar mijn gevoel, niet ver meer van
een oplossing."

Veto: Waarin bestaat die dan?
Detrez: dn een opdellng van scsmë. In maart
vorig leer hebben de Kroaten en de moslims,

onder druk van de Verenigde Staten, In Bosnië
een federatie opgericht. Op lange termijn 20U
dieaans1u1ten bij Kroatll', wat de facto neerkomt
op een groot-Kroatische staat. Zoiets geeft na-
tuurlijk aan de Servïërs het morele en politieke
recht om zich los te maken van Bosnië en zich
aan te sluiten bij Servië. peermee zou dan de
opdeling van scsmëeen feit zijn. Al zal men dan
eerst overgangsmaatregelen treffen waannee
de Bosnl.sche regering genoegen lol moeten ne-
men, aan de me kontom het voor'de moslims
niet te erg te maken, aan de andere kont om de
Internationale gemeenschap de gelegenheid te
geven hOOI gezicht te redden want zij heeft nc-
tuurlijk die Bosnische staat ol erkend.»

Veto: Leidt dit op termijn niet lot problemen voorde
moslims?
Detrez: ..Er ziln In Bosnië drie verschûlende vol-
keren en men kan ze natuurlijk niet allemaal
hun zin geven. Het klinkt misschien Immoreel
en sinisch moor de sterkste partijen krijgen daar
uiteindelijk hun zin en dat zJjn de Serviërs en de
Kroaten. De moslims zijn niet sterk; demo-
grafisch en militair niet omdat ze In de steden
leven. ZIJ zijn ob het ware omsingeld door de
anderen. volgens koeesters van vóór de oorlog
bezitten de Serviërs in Bosnië ongeveer zestig
procent van de grond, geWoon omdat zij een
landbouwbevolking zijn. Een tweede nadelig
punt voorde moslims Is dat zij geen ruggesteun
hebben buiten 8osn1ë, wat wel het geval is voor
de Bosnische Kroaten en Serviërs. De moslim-
landen buiten joegoslavië zijn ook niet erg hap-
pig om de moslims in êcsntë re steunen. Hetzijn
Immers geen echte moslims die wijn drinken,
geen stuters dragen en zo allerlei dingen doen.
De Joegoslaven zijn erg verwesterst,»
Veto: Ja, hoe 91001 tijn eigenlijk die kulfurr/e ver-
schillen binnen Joegoslavllzeif? Kon men de Y{'T-

schillende I'OIkerrn hertenntn of zo?
Detnz: ..OCh, die kan men niet herkennen, dat
moet je vragen. Er zijn eigenlijk nauwelijks ver-
schillen. De Serviërs en de Kroaten blfvoorbeeld
spreken één toal: het Servo-Kroatisch, net z.oals
Vlaams en Hollands één toal is. Het enige ver-
schil is de godsdienst. Het 15het enlge etement
waaraan zij hun Identiteit ontlenen. Er is een
grote Identifikatie tussen religie en nationale
Identiteit. tenservïër ueencrtcdcks, een Kroaat
is een katoJlek.. ..

Veto: T~ JOQf geleden hreft DuItsland als eerste
land Kroiitiemend. Hoe zit dat met de relatie ms.
sm die twee landen?

Detrez: ~Ik ken geen afdoende verklaring voor
die relatie. Wat een grote rol gespeeld heeft, is
weer die nationalistische Idee. Wat er in Kroatië
gebeurde, vond plaal:5 kort na de Duitse een-
making- cue txntserstnéénstcot -wat men
daarna ook tn KrotItie Is gaan verdedigen. Als
men één volk ts, moet men in een aperte staat
leven. Ongetwijfeld heeft de Tweede Wereldoor-
log er ook iets mee te maken. De Serviërs hebben
het de Duitsers toen erg moeilijk gemaakt. Die
herinneringen zullen misschien een rol gespeeld
hebben. Na.WO 11 zijn bovendien veel Kroaten
naar Duitslópd geëmigreerd. Door Kroatië te er-
kennen, hoopte men de oorlog te bt't'lndigen
doordeServen voor een voldongen feit te stellen.
Voor Dui~and was dJe erkenning echt zeer beo
langrijk. Het,_beeft enorm veel druk uitgeoefend
op de Europese Unie (EU) en allerlei toegevingen
moeten doen, bijvOOrbeeld aan Groot- Brittan-
nië met betrekking tol" de monetctre unie, om
steun te vinden voor de erkenrunq.,
.Ik denk dat de erkenning in elk geval een

vergissing geweest ts. Men had veel langer op
een onderhandelde cplcssfnq moeten-aandrin.
gen. Wat men over het hoofd heeft geZien, Isdat
er In 20'n federatie in de loop der jaren bepaalde
evenwichten gegroeid zlln. Door de erkenning
van Kroatiê als een onafhankelijke staat, ver-
stoon men dat evenwicht. In Bosnië leefden
moslims, Kroaten en Serviers samen en zij had-
den tot op ieke~ hoogte een gevoel van rechts-
zekerheid en veUigheld dank zij grote~ even-
wichten binnen de Joegos.lavische federatie. De
moslims bijvoorbeeld stonden altijd aan de zijde
van de Kroaten wanneer die zich verzetten tegen
de Servische suprematie, wanneer de ,Krooten
echter separatistische neigingen haddel) sten-
den de moslims aan de zijde van de Serviërs.
Iedereen had daar zij n plaats in die hele "beren-
ce-of-power" ."

"Samenleven u daar volgens mij mog!!t1)k,
maormen moetbepo.alde evenwichten in stand
houden, net als In . e hebben hier een
vergelijkbo.re slruatle In 8rosse . n van
fmnstaligen en nederlandstaligen zijn hie
Belgil' volledig gelijk. Maar die situatie kan ei-
leen maar bestaan dank zij het Belgische fede...
raJe systeem. Ab Vlaanderen eruit stapt, dan
bestaat dat evenwicht nietmeer. Dan worden de
VlamJngen Jn Brussel een mlnderhelddleon~
drukt wordt of niet meer dezelfde ~tsft'J:er.
held heeft._ ~

Veto: Vo/9('tu u Is een multi-etnische samenln'if19
in loeyoslavit mogeiijk. Had de internationale 9t'"
mmuchap In het konnila dan ren IUndam~ntm
~ rol moeten sptIen?
Detrez: «De internationale gemeenschap ge-
looft 2elf niet In die multi-nationale samenle-
ving. Alle In temenenere organisaties zijn Instel-
Iingen van nationale staten. Het prindpe van
een nationale staat op zich wordt dus nooit In
twijfel getrokken. Iedereen redeneert vanuit dat
axioma, namelijk dat de nationale staat een
hoeksteen Is, terwijl je dat toch in twijfel kan
trekken. Als een volk dan weg wil uit zo'n muItI-
etnische samenleving ziet de internationale ge-
meenschap dat als een volkomen legitiem stre-
ven. Ook dat valt nog te bezien. Men moet ook
nog bekijken welke konsekwenties dat heeft..·

Veto: Wat is ei9('nlijk ~ bijdra9(' lIan de EU!J€Wffst
In her/ dat konflikt?
Detrez: «Die bijdrage is heel groot geweest. Men
leest vaak dat het Westen niets doet. Er Is geen
enkel konflikt geweest waar de wereld aoveet
energie in gel"nveneerd heeft als hier in [oegoslo.
vil': diplomatie, militaire aanwezigheid, humc-
nrtene hulpoperettes en wat fe maar wil. Maar
alles heeft uiteraard zijn beperkingen. De Unie
mag niet zomaar optreden zonder toestemming
van debetrokken landen. Tweede puntisdatal
die organisaties ook verschrtkjelltke burokrc-
ueën zijn die heel traag beslissingen nemen en
uitvoeren. Men kan dat allemaal betreuren,
maar anderzijds is het een gerwtstelling dat
zo'n konflikt niet onmiddellijk leidt tot een derde
wereldoorlog. Dot Ishet volgens mij ntetwocrd.,

Veto: Denkt udat waf ernu uitdebw lijkt te komen,
de opdeün9, za/leiden lot een stabielere situotle?
Detrez: -aetccs wel, ja. Als je de geschiedenis
van de Balkan bekijkt dan bUjkt dat die bevel-
kingsrull en de ruiverlngen het gewenste resut-
toot hebben opgeleverd, een homogene bevel-
king en weinig territoriale geschillen. Opgelet, Ik
verdedig dat niet, ik konstateer dal enkel, Het
.schijnt dat de Serviërs en de Kroaten op het punt
stonden een modus vivendi te sluiten in verband
met de Krojina. De Kroaten hebben daar blijk-
bccrwetniq geloof aan gehecht en hebben mili-
tair ingegrepen. Dat leverde bovendien het
enorme voordeel op dat de plaatselijke bevel-
king - Serviërs - kon verdreven worden. Dat
voordeel heb Ie niet met een onderhandelde op-
lossing._
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