
Achteromkijken naar schoonheid
f)DfI1s un voIwassrn roduJrliat

«ti korueptpltult ,"lUIkt. heeft
Joh,," RC)"'iers. artistiek

dj~kteur van Klllpstuk. dit jaar blijk-
baar geopteerd voor iets wat men "ft
konseptfestival zou kunnen "oemen.
Spijtig9nr~g komnr rij"zi,.~",
kol/ega's op de proppen met lO'"
konsrptnr als ~ iets te weinig inspi-
ratie heblnn om hun plll4tjes gewoon
te vuIle" met g«1Ü liedjes. Reynm-s
kan missdrim gem gebrek all" MVel-
ins worden verweten, mlJQr toch blijft
het spijtig dil' men zich in tijM" vlln
gustelijb chok,." altijd vastklampt
un het wrakhout van het konsept.

Het lijkt t~gl:nwoordJ8 modieus om een
festival te verantwoorden door de voor-
srelllngen In vakjes te: plaa~n. Maar
waarom kan men het publiek niet geween
diets rnaken dal men <tie stukken heeft
geprcgrammeeed die men waardevol of
goed vindt? weerom altijd die verant-
woording zonder dat het publiek daarom
vraagt? Alleen het Te.te:dn:tlv.1 (dit jaar In
Gent) lijkt Ie emsnappen aan deze trend en
nodigt de 'meest belangwekkende' voor-
uemngen van het jaar uit ronder daar een
al 1(' vergezocht verhuhJe bij te verzinnen.
Zoals ook In het werejdkamploenschap
voetbaltussen de beste ploegen ter werejd
wordt gestreden om de titel ronder dat Jan
weeters daar een diepere besekenrs achter
zoek!. Maar voor het overige dttlt men
festivals op In lemadagen, speelale cntnese
weken of de driedaag~ Vlonber oeëeeoe
gedicht.

Niet dat KlapslUk uiIdrukkelIjk in de

val van het konsept Is gedonderd. Johan
Reyniers spreekt zichzelf dan ook niet echt
tegen wanneer hij In non interview met De
Morgen zegt dat hij niet van de term terne-
tisch houdt. Maar loch wringt er letf~e
de programmabrochure opensloeg o'r lasf
overzictnsbladzljde kon moeilijk aan ~teI
indruk ontkomen dat her al rema was Nat
de klok sloeg. 'TWee Ijkpunten', 'Snlpers' en
'Outbreak" stond er klaar en dUidelijk te
lezen. Mooi onderscheiden reeksjes van
twee. drie of vier voorstellingen die, vol-
gens KlapslUk. netjes bij mekaar hoorden.

Kneuteri9

Echt tematisch was dal natuurlijk niet.
Zo panen de Improvisaties van Puton
evenmin bij de verhalende duet jes van
koUega-IJkpunt Hans van Manen als een
Turk bij een Griek. Zo had de Immer In-
nemende Raimund Hoghe met ziJn ritualis-
tische voorstelling 'Melnwärts' weinig
gemeen met de vijf brutale solo's van
Mehmet Sender. Maar Klapstuk voelde zich
wel verplicht om op de proppen Ie komen
met verhaaltjes. De brochure staat vol met
vertelseltjes, interpretaties van vocrnellln-
gen die er enkel op gericht zijn het hele
festival te doen kloppen. Hoghe, Sander en
Mkhad Matthews horen thuis In eenzelfde
rijtje' en twee plus twee is vier. Het gevaar
aan dergelijke verdichtsels is dat afbreuk
gedaan wordt aan de voorstelling op zich.
seeeee bijvoorb«ld had evenveel te ver-
rellen over architektuur als over aids, maar
een argeloze toeschouwer gaat aan de hand
van de brochure al vlug hard zijn best doen
om aids-retereeuepuntee Ie vinden.

Een flagranter voorbeeld kwam enkele

weken geleden aller sprake in de voor-
beschouwing van de video -corban' van
walter Verdin. -corben' werd aangekondigd
als Verdin's ironiserende aanklacht legen de
Vlaamse kneuterigheid en bij de program-
malle werd gretig gebrulk gemaakt van de

vuvol, op p. 6

- Verdorie, ik heb
geen kleingeld voor
de drankautomaat.
- En dit, wat is dit hier?

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.
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Vlir nelfmt de bocht
Vorige week verklaarde rektor Oosterllnck
tegenover de qudenten voorstander Ie
zijn van een centrale toelarlngsproef voor
de eerste kandidatuûr geneeskunde. Dat is
opmerkeUjk omdat hij,.door dille verk-
laren, inging tegen het olücrete standpunt
van de overkoepelende Vlaamse Inter-
universitaire Raad ren aanzien van
toegangsbeperking. ondertussen moduen
wij van de voorzifter van de vlir, levens
rektor van de RU Gent. Jacques Wil1ems.
vernemen dal binnen de Vlir die stand-
punten gewijzigd zijn.

-ne vu- erkent dat er een probleem
15met her artsenaanbod. Aangezien de
onrradtngskampagnes geen voldoende
effekt ressoneerden kan zij zich m mUf-
derhtid scharen achter de vuurstellen van
Van den Bossche die. door het nrgaruse-
ren van een centraal Ingangsexamen
zonder quota, de dreiging van een vesu-
gtngswer wU omlopen." Op de vraag
welke universiteit zich niet kon vinden in
het nieuwe standpunt van de Vlir stelde
Willems dat "het standpunt van de VIJr
een gezamelljke beslissing was van de
raadsleden" en dat hij nier op dit' vraag
kon antwoorden omdat hij de venrouwe-
IIJkhelrl van bepaalde kollexa's nlet kon
schenden. Ook rektor Oosterlindc. wenste
hicn10 D1~..lJÎi;fn.l.w..22.rd_C'..!!:...

Toch konden we uit goede bron
vernemen dilt het de Vrije Universiteit
Brus~1 W;!lS die moeite had met het
nieuwe standpunt van de' Vlir. De VUB
heeft zich onder het rektoraal van profes-
sor Witte altijd prindpieel gekant tegen
elke vorm van tuqangsbepe-ridng.

Door dat njeuwe standpunt komen
de universiteiten up dezelfde lijn als
minIster Van den Bossche die voorstander
is van een proef voor de eerste kandida-
tuur geneeskunde. •

I

InIiliBl ill i1
r!lMaraton

WIe na een rondje op de 21o'Ullr meest worden
algewoerd met een opgeblazen long doef beSI
mtl mee ain de maralon. Wte graag de 112
kIlometer mnnen de hUlfoopt. vertrekt beter
nu al. Nleul'l dil Jaar: sameevers kunnen neze
aeer ook door deelnemende netsers merreuen
worden.

Mecenaat
uue-smuenten van de MULeuven wezen
gewaarschuwd, Binnenkort komt reklor
Oosferlin~k aan de deur met de koliektebus.
HIJ hoopt pp een guite llijd'3ge om de etennes
van de eresenaal te kunnen betalen. secraar
londs heel lOl ets.

eee
KredIetbank belloo nen jaar voor de konkur-
rentie met csnerseace. Je gin; er naartoe en
Je was er geweest. Oe eee eues in 1985 hel. "
KI-lranloM In leuven op. Goed dat er ilO;
echie kommunlSlen liJD?
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• lezersbrieven 10, de indruk zou gekregen hebben dat
Sponraad en In het bijzonder het 'buro',
een fasclstoïd kJubje ts, dan Is dat manifest
verkeerd.

Hel Is ons dulddijk geworden dat zij
allen van ~C' wIJ zijn, vol inzet en enga-
gement. ZIJ hebben ons verteld dat zij ge-
kwetst waren door onze brief. Hiervoor
verontschuldigen wij ons. Dit betekent
echter niet dat wij met meer achter onze
kritiek staan. Maar het is voor ons nu dui-
delijk d.Jt wij okt fundamenteel van me-
ning verschillen. Wij hebben gewoon elk
een eigen mening. De argumenten dle ver-
meid staan in de brief van het buro van
Sponraad eetr kunnen we begrijpen, maar
wc gaan er desondanks niet mee akkoord.
Een mogelijke oplossing. om niet meer In
dergcUJkc situaties verzeild re geraken, is
het In voege ,doen treden van een regel die
SIt:l1dal de rt'alementen van klasstekers
okt veranderd kunnen worden. wanneer
dit niet een week op voorhand gevraagd
wordt. Oflnders kan men bepalen dat dit
wel mag. maar enkel met tweederde meer-
derheid. Maar misschien vervallen we dan
In een statutenwoede.Z

We hepen tenslotte dat men ons wil
begrijpen door deze brief. Hopelijk zal men
llch ook niet meer storen aan ons taalge-
bruik. Ter afsluiting zeggen we nog even
dal we zeker lljn van een verdere goede
samenwerking.

Open brief aan Sportraad 2

Op onze brief van vorige week zijn er. be-
grijpdijkerwi;s, veel reaktjes en kritiek
gekomen. Daarom willen wij even ons
standpunt verduidelijken. en dil op een
minder emotionele wijze.

Onze brief van vorige week was hard
aangekomen bij velen. vooral omdat hij zo
negatief was. WIJ geven toe dat hij enigs-
zins overdreven gesteld was. maar daar
waren redenen voor. Juist door deze brief
werd er niet voorbijgegaan aan dit voorvat.
want op de daaropvolgende algemene vet-
gadering heeft een goede diskussie plaats-
gevonden. Daar werd duidelijk dat wij na-
genoeg alleen stonden met onze kritiek. De
meesten vonden de beslissing van het buro
Juist. WIJ gaan nog altijd niet akkoord met
wat zich toen afgespeeld heeft. We verdut-
delijken even.

De twee belangrijkste redenen die
gegeven werden voor de beslissing van het
buro. waren de volgende. Ten eerste wou de
vraag van VTK veel te Iaat. namelijk nog
geen dag voor de 24-urenloup. Ten tweede
was na de stemming een kringstandpum
aangevraagd. Daarvoor moet de stemming
naar de kringen gaan en komen de kringen
na twee weken weer op Sponraad met het
resultaat van de afzonderlijke stemmingen.
Zodoende kon de stemming niet plaatsvin-
den op de vierde algemene vergadering.

Wij kunnen beide de argumenten beo
grijJlC1t. maar we gaan er niet volledig mee
akkoord, Over het eerste pum willen we
nogmaals zeggen dat we inzien dat VTK te
laat was, maar dat 15 voor ons geen vol-
doende reden om de stemming niet te laten
doorgaan. Bij hel tweede punt hebben we
ook een aantal opmerkingen. Dat kring-
standpunt Is aangevraagd enkel en alleen
om de stemming te blokkeren en niet,
waarvoor het eigenlijk bedoeld Is, om zeker
Ie zijn dat men als vertegenwoordiger de
mening van de eigen kring weergeen. Dit
was volgem ons een oneigenlijk gebruik
van de procedure. In feite waren wij zelfs
niet bewust van het feit dat ze aangevraagd
was. Yt1J hebben immers geen oflldële ver-
woording van hel standpunt gehoord. In-
dien het werkelijk is aangevraagd. dan kon
de stemming inderdaad niet doorgaan.

De konkiusle voor ons Is duidelijk. Als
men. na het lezen van de eerste brief In ve-

Alk Jezersrc-~ kunne'o btmQId ~ ~ het ~ ... 's
MdtnstrMt ,. lOOG ~Dvrca.
De bdnm modeD lMsMddnt: bebbcD op in veto boet tddt uudei iitoIpe&i ol op
~ (ltDdentep.~. ADoIYaM brttwrt Ic:oawa nooit la. ~ de
tc.tutva- mud ~ DMIQ. .. ..tkjur en .m:s ~ 5lecba IdUrIcIdntIjk.
ee na uhdrukkdQk ee aunotfveerd verzoek.kun~ ze ~en wunIm In Veto.
BMvm dir a.naer lOn dan )$ regels van ó8 aanslaam (spaties I~ w.al

0l'a'f:C'n komt mt:t ~ I,' 8etUcte bI.ad7Jjde met du~k lDtatiok)MmIeo In prlndpe
ingekort. De rtdolktic behoudt %ich b('t recht voor tnievcft nkt Ir pIuueD.

loop een aanpassing van het reglement aan,
terwijl dat reglement vier weken daarvoor
al was uitgedeeld. Op de av Is daarover
gediskussleerd, en Is de diskussie dus niet
gesloten voor u geopend was. Die diskussie
was echter toraal zinloos om de volgende
redenen. Ten eerste Is het absurd om op
minder dan 24 uur voor de ze-ureelocp
het reglement nog te willen aanpassen,
Maar dat is een subjeklieve Interpretatle en
geen reden om een stemming af te wijzen.
Ten tweede. en dit is niet subjektief, had-
den illie kringen dit reglement voor ak-
koord ondertekend. De derde en voor-
naamste, niet misinterpreteerbare reden
waarom er geen stemming kon doorgaan is
het {eit dat een kring een krtngstandpum
aanvroeg, wat betekent dat de stemming
met twee weken moel worden uitgesteld.
Maar dit vergat Politlkilte venneiden In de
open brief, hoewel dat precies de reden was
waarom er geen stemming kon doorgaan.

Het was de bedoeling van Polltlka om
met hun brief een "gezonde druk' uit te
oefenen, de Leuvense studenten bewust te
wtllen maken van de 'wantoestanden' bln-
nen Sponraad; en op die manier een ge-
sprek af te dwingen. Dat die druk totaal
ongezond was en bovendien ons en ook
kringverantwoordelljken tegen de borst
heeft gestoten, werd duidelijk In het ge-
sprek op de av, dat er zonder brief ook wel
gekomen was. Heel genereus om dlt alles
via Veto te doen was h~t ook al nlel. WIJ
z.l.jnook op een &Dd~re manier beretkbaar,

Heisa Van Loo
Barbara Maes. Sportraad

Hann~lore GrublH'n
Ellen de BI~,vrlJIHt~ld~n Sportraad.

Homo

Klapstuk wordt meer en meer een egotrip.
perlj voor homo'S en Veto dl: lalder daar-
van. Op kosten van heel de gemeenschap.
dilt wel! Zie interviews mei homo-fascist
Mehmc:t sander, Danny en Hugo .... en het
jaar Is pas begonnen. Kennen jullie alleen
zulke?

Professor Van eerven heeft groot gelijk
dat hij nler wil dat de KU Leuven een
jeant'lIenktlt wordt. Wal minder roze spe-
cialisatle graag.

R04."I Vanderhulst

sreve eeuwsere
Steven Van Dessel

nvdr: Vanuit EVl'rt btrtilat ans hel bujcJr/ dal
dt Navo aftit/l'Iln fuch/bumbardtmenttn op htt
Spcnkot, nu dt ttxt/ond tich lijkt tt SlP.biJiHrtn.
Onls/ajntmtnd stkrtlarÎS-SfflnQtll W. Clatt zei
wrl dt ri/ua/ie op de \lOt/ te 'VO/jen.

Sportraad antwoordt

Als antwoord op de 'open brtel aan spon-
raad' die in Veto 6 verseneen. willen wij,
hel zogenaamde 'buro' van Spon raad, een
aantal dingen rechtzetten. Na een verrük-
end gesprek met de auteurs van die brief op
de algemene vergadering (av) van Spon-
raad zijn wij, en blijkbaar ook de meerder-
heid van de kringen. er nog steeds van
ovenulgd dat toen de Juiste beslissing Is
genomen. niet alleen door ons, maar ook
en voorat door de kringen.

Ten eerste heeft het kieskommhee bij
de verkiezing van de nieuwe vrijgestelde
inderdaad een fout gemaakt door de namen
van de kringen op de stembriefjes te zetten.
Die lout werd echter op de ve~derillg
hersteld door de i1imenYäri de kringen van
de stembriefjes te lillen afscheuren.

Dan komen we aan het tweede punt.
waar PoUtlka zoveel belang aan hecht. VTK
vroeg Inderdaad. de dag voor de ze-uren-

,
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I::(IJ~ \crij:ir!
Tiensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u.

o berichten
On1moBllngsgroep Wal er te zien zal rijn op Ithaka. dat

gepland staat op 29 februari. dan kan je
naar de vergaderingen komen op maandag
om 19 u, In het Kuhuurraadlokaal. op de
eerste verdieping van het Stuc. Nu maan-
dagavond 30 oktober vindt daar de eerste
echte Ithakavergadering plaats met een
Infurmatiesessie en een brainstorm aan de
hand van vtdeo's en ander materiaal.

Als je liever tets kleinschaliger werkt.
kan je meedoen met het architektuurpro-
jekt eind [anuart. Of met het meer welaal
getint projekt half december. waarbij xul-
tuurraad de link legt naar Sociale Raad.
Verschillende perspektleven van en visies
op de (studentenjsted. die Leuven is.
wnrden op illleriei manteren mei elkaar
gekonlromeerd, ondermeer in een work-
shop fotografie.

Voor deze en alle andere proje":.ten die
Kultuurraad up Stapel heeft staan en voor
meer Informatie: kan je altijd langskomen
bij Kultuurraad, op de tweede verdieping
van stuc, tel: 016/23.67.73 (vragen naar
Plet) of op de eerstvolgende algemene
vergadering van Kultuurraad. op vrijdag)
november om 19.)0 u up de eerste
verdieping van -t Stuc.

Hel PsY$erapeutisch Centrum voor sic-
deOlen)1 . ~ dit akademiejaar met een. ,;[ .
untmoe-.,~sgf(lep. In een ommoeungs-
groep wordt een werkgemeenschap ge-
vormd van een tijdelijke en beperkte duur.
Men§en maken er tijd voor zichzeIl en hun
omgeving. De deelnemers zijn bereid reed-
back te geven en Ie ontvangen. kommunt-
katieve vaardigheden kunnen zn op punt
gesteld worden. Van deze groep kan ver-
wacht worden: zicht krijgen op psychische
processen die aan de gang zijn in zichzelI
en tussen elkaar, het verbeteren van kom-
munfkaueve vaardigheden om aldus een
stuk perstKmlijke groei te bevorderen.
cermeresseercen nemen be-st zo snel moge-
lijk kontakt op met het Psychoterapeuttsch
Centrum daar de groep van stan zal gaan
begin november.UwApple Partner
!lhaka
Na de vliegende sran van Kultuurraad met
de openrngsweek - een hele week gratis
aktiviteiten van Kultu urraad. Stuc en
Klapstuk tijdens de eerste week van het
akademiejaar - en een Dance Hall op de
24 Uur (als verwijzing naar het Klapstuk.
festival). worden nu de grondslagen voor
de volgende Kuhuurraadprojekten gelegd.

Zo is er ook dit jaar weer Ithaka. Dal is
een parcours vol hedendaagse kunst in de
Leuvense binnenstad. dat elk jaar weer
anders wordt ingevuld. Wil je mee bepalen

EasyWare nv Vaart 31 3000 Leuven
Tel 016/23 1020 Fax 016/29 41 24

Open elke dag van 9u tot 19u en zaterdag van lOu tot 18u
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Ingangseksamen geneeskunde vanaf volgend akademiejaar

Arlsensyndikaten halen slag thuis
Od lijkt erop dilt ik gmeuku,,-

destlUknkn volgnuJ jaar met
heel Wilt minder zullen rijn.

Dat is ,,'rans IK konklusie die je luJn
1ftllkm na Ik vuklaringen vrijdag-
avond, van Vlaams ministu van on-
derwijs Luc Van den Bossche (SP):
voldoende konsensus OW!rstudenten-
bqNrking in geneeskunde in Vlaan-
durn, minder unsgmndhrid in Wal-
lonië. Van den Bossche spreekt van
een mislukking van tk ondLrhanth-
lingent~n degemeenschappt!nm
de fethrale overheid. Colla (SP),
minister van volksgaondhrid, iets
genuanCLenlLr. huft her IWU un
'tU/empauze', De feduale minister WIl
in elk gtVal in beilÜ landuhlen uni-
forml:maatrrgdm voor~rking
\lQnhet a~naanbod. Ovtrigensis
lklgii het enigeland in Europa dat
nog studs gun enkele vorm van nu-
tkntenwperkin9 ken' in genuskunde.

De suksesvolte betoging tegen numerus
etausus van de stucenten vorige donderdag
blijkt dus een maat voor nlers. Vorige week
vrijdag verklaarde Van den Bossche, noen
om een boude uitspraak vertegen. dat hel
overleg lussen de gemeenschappen en de
federale overheid over de problematiek van
de tcegangsbeperkjng voor studenten ge-
neeskunde mislukt was, Vanaf hel akade-
miejaar 1996-1997 wü hij In Vlaanderen
een centrale Ingangsproef organiseren, Hel
is echter niet de bedcellng van de minister
om quolil vast Ie leggen die bepalen hoe-
veel studenten lot de opleiding toegelaten
worden, Iedereen die de tngangstesr sukses-
vol aflegt, kan dus de geneeskundestudles
aanvatten, En, ongetwijfeld tot grote vreug-

.... ~d~.~v".~ncd~.""u.nj~11IiIfellen,bUJfr de vrije keu-
l;e van" unlvenl\e\t gewurbOrgd. Luc Van
den Bossche stelde wel dat hij die essemens
enkel wenst te organiseren op voorwaarde
dal hij van de Iederale oyerhe\d voldoende
pr.tnties krijgt dat de artsen in spe aan
geen andere beperkende maatregden on-
derworpen zullen worden tijdens of na hun
Studietijd, Volgens de Vlaamse minister be-
staat er in viaenderen een voldoende grote
konsensus om die centrale proef te organf-
seren. Van den Bossche zei In een Interview
mei de BRTN·radio dal hij een werkgroep
van studenten, urnversttenen en admlrns-
traue wil oprichten om de geplande maar-
regelen uit te werken.

In een reaktie op de mededelingen van
de Vlaamse minister van onderwijs gaf Col-
la roe dat hel organiseren van een centraal
Ingangsexamen tot de bevoegdheld van de
Vlaamse gemeenschap behoort maar hij
ontkende dat de gesprekken tussen de ge-
meenschappen en de lederale overhejd
mislukt zijn. HIJ had hel over een 'adem-
pauze' in de nnderhandelingen, Zelf laat
Colla niet alle veel in zijn kaarten kijken.
HIJ gaal er wel van uil dal er in Vla~nderen
en Wallunlë een uniforme regeling moel
komen mei betrekking tot het artsenaan·
bod.

De diskussie rond de slUdentenbeperk-
Ing heeft dus een kommunautair lintje.
Volgens sijfers van de Vlaamse Interuniver-
sitaire Raad IVlIr) blijkl het perct'nlage an·
sen per Inwoner in Wallonië en 8russel ho-
ger Ie liggen dan In vlaanderen. De inspan.
nlngen die de Franstalige gemeenschap lal
moelen leveren wanneer een bepc:rking in·
gevuerd wurdt, ligt dan ()uk hoger dan In
Vlaanderen. En hel is vlM'falln Wallonië
dat er geen eensgezindhdd beslaat rond de
prub1em~lÎt'k van hel nvt'raanbud v~n an·
sen en de mOKeJijke uplussin~en.

Tnt nu I<le heeh de Vlir zich ~ltijd uit·
gesprnken le~en elke vorm van studenten·
beperking zolang er onvoldoende welen·
schaprelijke sijfers heschikb.aar zijn IJver de
ansenprobJematiek en de maatregelen om
de beperking door Ie vueren niel ingeDed

zijn in een breder pakket maarregelen brn-
nen de geaondheldsektcr. Bovendien Is de
vur ten gevolge van de grote verschillen in
ansendicmheld in de verschillende ge-
meenschappen voorstander van ofwel een
kommunautarisering van de gezondheid.
zorg ofwel het kreëren van dezetlde artsen-
dichlheid In beide landsdelen. Verleden
week deed hel gerucht de ronde dat de vu-
zich beraadt over een nieuw standpunt.
Rektor oosterunck kon dIt zondag bevesn-
gen.

Dicht

OosterlInek: -tn de VUr hebben we over
de hele problematiek al veel vergaderd en
alle rektoren eisen hel behoud van vrije
studiekeuze. We willen ~I akseptêren dat
er voor geneeskunde en tandheelkunde een
uitzondering gemaakt wordt omdat, door
het huidige overaanbod van ansen, de
volksgezondheid in gevaar Is. Wel vinden
we dat de untversnettskeuze vrij moet bil;·
ven."
Veto: D<t Vlir h«ft zich a/tijd !Jey1rDfi/ttrdals
tm u!J"ISlarultr '\IQn dt nUmtnd cJausus.Hun
srandpllnt is dus 1711 sMjziSd?
OosterIlnek: «Hun standpunt Is gewijzigd.
maar niet unanlem.e
Vno: Wtlkt uniVf'rsi~il WQStTlt~n? Brus~l"
OosterlInek: _Dat kan Ik u nog niet zeg-
gen omdat het verslag nog niet vrijgegeven
Is._
Veto: Vandtn &sscht sttU tt'n anIraaI
insanj~ksamm voorzondu numuJlS fixus.
Oosterlinek: .Ik.denk dat we er met een
ingangseksamen alleen nlel komen maar
dal we daar ook een marge moeten aan-
koppelen .•
veto: Dal!Jaal Van dm &sscM nu nitt dom?
OosterlInek: «Neen, maar dal Is ook niel
nodig in het begin. Eerst moet er gekeken
worden naar welke resoneren een lngangs-
êksamen ronder numerus fixUS-Opleven.
Wel kunnen we de moc:llijkhddsgraad van
het examen opdrljven, een soon van ver-
borgen numerus fixus .•
Veto: U btnll'ODrst4ndtr van ttn t1cumm I'Ó6r
ttrsu klI.ndidalliurma(lr 11 klI.nzich wtntll«1
\AltI vindnT in tm eba~n na Mt «rsu jaaT als
o"'"!lanjfmaatrt!Jt!1omdal dal makktl!ïkLr It
ua loom is.
OosterlJnck: _Ja. De minister zegt nee.
Goed, ik kan daar ook mee leven, maar dan
moet je rekening houden met hel feit dat
de inloopperiode niet één Jaar zal zijn maar
verscheidene jaren. Zelf ben ik er voorstan-
der van om een inlunpperiode in Ie lassen.
Indien je nu een eksamen voor eerste kan-
didatuur organiseert is hel zo dat een aantal
studenten die nu in de humaniora zitten.
uitgesloten worden van de studie genees-
kunde. gewoon omdat ze een verkeerde
studierichting gekozen hebben waardoor ze
nier voor een Ingangseksamen kunnen
slagen. Bovendien moet een logangseksa-
men geoptlmahseerd worden. Er moet im-
mers gelest worden of de k.andidaat-stu·
denten beschikken IIver de julsle kennis en
dat is zeer moeilijk. Jn de fakulteit psycho-
logie is da~r reeds onderzoek naar gedaan
en dat zullen we moeten gebruiken._
_Bij burgerlijk ingenieur is hel zo dal, In-
dien we niel zeker zijn van de kapadteiten
van de Student. deze toch de studie laten
aanvallen. Bij een numerus fixus ligt dat
anders. Als je m~ar zeshonderd studenten
doorlaat dan moet je Zeker zijn dat de zes·
honderdste sludent beter is dan de l.eshon·
derd en eenste. Dal Is moeilijk. Zn'n test
bestaat nog niet. Het systeem waarmee we
nu ga~n beginnen moet op termijn verfijnd
worden. We hebben al zoveel tijd verluren,
waarom zou hel dan nu plots in een jaar
geklaard moelen worden .•
Veto: U benIvan bij dt a(J/'fl'tlnfivan uw funk-
lit altijd al voorsumdtr !JN'IUSI\'an sludtnltn·
beptrkinj in fJOfttfkundt.
Oosterlinck: _Ja. maar nok de universiteit
in zijn geheel Staal daar achter; wwel de
Raad van Beheer ~Is Akademislhe Raad .•

veto: Vol!Jt7UCel/a is er heimlaai gun IprrJkt
\lQneen mulukUif van Ik DnMrhanMlingm
tIIlStn dL~happm m dt ftdmdt over-
Mid.
Oosterlinck: _Ik denk dat Van den Bos-
sche met zijn verklaring bedoelt dat er geen
akkoord Is met de Waalse tegenhangers.
Maar volgens mij hebben Cclle en Van den
Bossche geen problemen met elkaar ...
Veto: Dt inspannÎnfjaf dit in Wallonil jtltvtrd
m~tm wordLnzJÏnsrDln
Oosterlinek.: «Inderdaad. veel groter. We
moeten eenzelfde ansendlcbrhejd krijgen In
de beide landsdelen. Als de Walen daar niet
aan wilfen meewerken. goed, dan moeten
ze het maar zelf oplossen. Maar de Waalse
mutualiteiten zIen wel degelijk In dat wan-
neer waüontë niet meedoet, ze nog veel
sneller gekonfronteerd zullen worden met
de Vlaamse eis tot federalisering. De mutu-
aliteiten zetten trouwens zelf de Waalse
rektoren onder druk.e
Veto: fndim dal insan~ksal'l'fn! mktf btptrla
is t.D1Vlaarultrtn dan zal dat wrinis tfftla
htbbrn op dt arutndichlhrid?
ooseerunck. -vele Vlaamse studenten zui-
len dan naar Wallonië trekken, Met alle ge-
volgen van wen. En dan zal de overheid
verpUcht zijn om een beperking op te leg-
gen na ~ven jaar studie,_
Veto; U dmla dal indien de !JOII«'IS'happm
SludmlmbfPtrktndt maatrt!Jt!fm doervotrtn.
Cclfa nitr '\IQnplan is Dmzijn kcnlinjmttn'njs-

(joUJPhilip De Keystr)
plan door It VOtrm?
Oosterlinck: .Colla kan veel wensen maar
als hij In zijn eigen partij en bij de koalitie-
partner geen politieke steun krijgt dan is
zijn voorstel niet haalbaar .•

Spel

-trouwens binnen de Vlir stellen wij heel
duidelijk dat een ingangsbèperkinjot niet de
enige maatregel mag zijn om dl" gezond-
heidszorg te saneren. Wij pldtt'n IK,k VlM,r
een andere finandering van de universitai·
re ziekenhuizen bijvoorbeeld. En vom een
g",heel van m~atregelen binnen de gezond·
heid:wrg .•
Veto; D<t ministtr heefloek StZtjd dal er un
-waksrctp opStslar1UIl wordm samm mn dt
sludmltn, de univtrtittiltn tIf dt adminislratie.
Zcals u WUI is LoJw (lLullf'nSt Ovt:rkot~/tndt
Sludtntenorsanfsalit) usm numtrus clausus. ZL
~ulltn hun Slandpunrrn dus moeten WlïziStn.
willm 1t n;tl built" s~/ yztl W(Jrdrn?
Oosterllnck: .Ncen, zij kunnen doen wals
de vice-rektor van Gent die zegt dat hij te·
gt'n numerus cI~ums is maar als het muet
dan zal hij meewerken urn de studentenbc·
perkini-: zo goed mogelijk Ie maken, Ik dl'nk
dat de Studentt'n voldoende rt"~liteilslin
hebben om, eventUeel vaslhoudend aan
hun standpunt. toch mee te werken aan de
hervurmingen .•

Annemle Deckx
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Vanafvol!Jtrld jaar komt er etrI w-
Iotin9sd:SIlmnl in dt riehtÎltj gnlttSkundt,
Alfam VOl!lnuministtr Van dnl &MU!t. Md
dt subtUi/ril \lQnetrI pr«isitbombardmtClf
vuk4ndigde h.ï zijn voomtmnl net iin dag
nadat dt studmtm mtt lub~ bdoogd hadden
ttgm tlu t«janjslwperkinj aan dt uniq.

Em kitint rwuduiund uudmttn
10wmm dondtrdag op straal om dtl bedrûjdt
vrijt studitkLuu Itl btschtrmm. Dat is hul
wat. want 1II7(Ir velen is dt drtiginj voorlopig

ncs nitt laslbaat; aangrom de bqltrkins in,
tUSU imlantit aUttn gtnte$kundt viseert.
Blijkbaar vondtn- dt sludmlm dt dtmokratist-

rinj van hrl DrJdtrWljstoch ulansrijk gmwg
om Zt Ft wrdtdism '!'tr WOlJrd en daad. [k

minisltr v.:In Ondtrwij,. vond van niflt.
IX miniuer vfII J WJ;domdt kDnsensU$

om een totdQ/ingseksamm 1II7(Ir ttntt kan
gmtnkllndt It inslaf/trm. Hiumtt bntnrijl
hij dt nitUWlflbettkflnis van de urm ·kDl'IStrI·
sus'. dit ttrdtr al door liln k4l1t!JaCol/a aan
dal woord WIfIrdjtsn-tn. Em kDmtruus is

ttgmwoordis een akkoord dal achlfITdt tcher-
mnf door mbit partijm iJ btdisstld, ztntdtr
mtd~lm van dt sludmtm - Nlrokkfln par·
tij hij Uilfltk. Wtllichl adtltrl dt ttrbart polilia
dt Sludnfltn Itl grom aehltr dt oren om mtt
htr beltid It b~paltn. DIS/Dorthtl dt btlláds-
makLrs dat sllldrnltl'" wtl vasûeouden aan hUif

basisprincipes. WQatvan vrijt sluditktult er

IIn iJ?

Bt-trtllrmswaarr/ig maar nirt cnvoorspet-

baar is dt bochl dit de akadtmischt awrhtdtn'
jt1l1aakl hthben in dnt malm'tI. Ni~t langtr
dan muit Wf!un !Jtltdtn n«mdt dt VloartUt
inltr1miwrsi/iJirt ro.ad (Vlir) in tfIn nota dt
owrtuising dal dt probltmm in de gtlPndhtid-
zorg kwnnt" wordm OPStlOSIdoor tm bqtr·
kinj van hn aan/al Stlldmlm gerrttSkund~
"un unJtr naiirvt konstnsus·. QDkhtktldt dt
Vlir htl ongtrluamwnJe m tml'1jdiSt pltidooi
voor tctlalingsbtptrking in keI ministtriilt
standpunt. d(ll volSens dntl/de nOla ·!Jtsehrt-
vm door tm artstrlsyndilalal~ luk.

Hoewtl aan dt voorwaardm dit dt raod
uan tm disku$sie over IDtlalinSJhtptrkins ver-

hond - o"dtrmttr inbtddi"!J in ft" gthttl
va" m(lalrtstltrl in de gtzendhtidstJ.;,or _ nirl
voldaan is, wilzi.J nu loeh haar slandpunt wij-
~i!Jtn,Hitrmtt jttft dt vtir lot aan dt druk
van dt art1mryndikalm m juft zij lt.qflijk /in
van dr sro",dbejinstltn van dt dtmokralistlrinfi
VQnhet ondtrwljf op.

Voorwie een buld wil krijsm van htl
nivo waarop dt diskussit !JtvOtrd wordt. is hrt
!Jtkrakullusstn dt koflt!Ja·minisltN Col/a en
Van dm Boueht (btidm SP) vtrhfldtrtnd. Ik
tminmrlts blijk~n mttr jtlnttrtssttrd in kt!
opvotrtn vun hun tijm (mtdi(l-) nummrnfr.
dan lil' ttn grtntdi!Jt rtfltl:tit ovtr htt p,oblrt1l1
Ot Hn sprukt olltr komingmttrm!J. dt (lndtr

noem/ dat "dt sltchl1l mDgtfijke opl"ssing·, de
lin nttml rm maalrtjtl omd(ll dt ondtrhan-
dtlingtn tIIssm ftdtralt nf S~fltlijkt owrht-
dnf vjn afstfprongtn. dt a"dtr onlkml dit
mislukking.

Dal al/tlsm"akl wtl d(lf dt voorgtlsltldr
10t!J0nssbeptrkm.'l alfes behalIlt et'" uktrhtid
is Het is immtrs "ndenkbaar dal tr bijvoor_
bttld i", Vla,mdtrt" wd te'" btptrking koml
UI in Wal/onir mtl Or nOliomil/estudtnttnbt.
lDsin.'!",alf 15 novtmbtr '" 8rwssrl huft dals
nO.9allijd li" Al was hrl ma(lr om Q(ln Ir
lonm dal fÜ I'TI}htld .'an IluduktuU ,'oor
studtnltn "",I drgt/ljk ttn fundamrnletl
pnneipt is
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Studenten betogen tegen toelatingsbeperking

"Ansensyndikalen: anlidemokralen!"
Guim v;jft;~"ho"derd studenten

kwamen vangt donderdag op
straat om te betogen tegen Ik

plannen van de overheid om de toe-
gang tot lid universitair onderwijs re
bepuken. Onder hen ook enkele op-
m«kelijke dekgaties VQn andere uni-
versiteiten uit het hele land. De enige
officiele reaktie op de betoging kan
alvast kJlt": minister van Onderwijs
Van den Bossche maakte vrijdag be-
kLnd dat er vanaf het volgende aka-
dnrciejaar een toelatingsexamen in
genuskunth komt.

Hel debat rond nudentenbeperklng is de
afgelopen weken nauwc:]ijks uh hel nieuws
geweest. De dreigende beperktng, die
steeds vastere vorm krijgt, steh zich hel
meest akuur in de Iakuhelten Geneeskunde
en Tandheelkunde. Het drastische komin-
genrertngsvoorsrel van minister van Sociale
Zaken CoU. !SP), dal Inmiddels werd afge-
schoten. trok d~ meeste aand ..cht. Tegen
dal voorstel dat neerkomt op een beperk-
ing van het aantal Studenten dat na zeven
jaar mag beglanen aan de noodzakdijke
laatste twee jaar van de ansenoplelding,
werd vorige week al eens bcuK'Sd door de
Leuvense Medica-studenlt'n.

Die kring was op de algemene betoging
van donderdag echter de grote afwezige.
MedJca kant zjch Immers niet zonder meer
tegen elke mogelijke beperking en wil wel
praten over een toelatingsexamen. In schril
kontrast daarmee was de aanwez.lgheid van
geneeskundekringen van andere universi-
teiten. Ondermeer de kring Aesculapia van
de Antwerpse UIA was vertegenwoordtgd.

Moeder

.f..erckr op d.~~aLhad<!!.n de.,l.on~ren-
afdelingen van de belangrijkste vlaamse
politieke panijen zich op een perskonferen-
tie geschaard achter de pl... tormiekst van
de Leuvense Overkoepelende Krlngorgani-
wtie (Loko). die de betoging organiseerde.
De politieke jongerenurganlsaûes onder-
schrijven de redenering van Loko dat even-
tuele problemen in de geltlndhddzorg in
die sektor zeil kunnen opgelost worden en
ook willen zij niet turnen aan de vrijheid
van studiekeuze. Daarnaast vinden zij dat
de artse-n eerst zetf een Inspanning moeten
leveren om !Ut een betere arbeidsverdeling
Ie komen. Een verplichte pensionering is In
het vrije artsenberoep onmogelijk, maar er
kan bijvoorbeeld wel aan gedacht worden
om artsen op bepaalde leeftijd hun Riziv-
nummer Ie omzeggen. stipten zij nog aan.

Om de kwaliteit van het onderwijs U'

bestendigen, stellen zij samen met Loko een
herwaardering van de PMS·centra voor en
ook een verbreding van de opleiding ge-
neeskunde. waardoor afgestudeerden kun-
nen kiezen voor een andere uitweg dan
een artsenjoopbaan. Voorlopig kon welis-
waar alleen Jong Agalev haar moederpartl]
overtulgen van dat standpunt.

De betoging zelf verliep donderdag-
avond in een vrij rusuge sfeer, niet in het
minst door de overweldigende machtsont-
plooiing van politie en rijkswacht. water-
kanonnen, rullen te paard. en ontelbare
overvalwagens maakten van Leuven een
belegerde stad. Een bron binnen de korpsen
bevestigde dat indien nodig tot duizend
eenheden ingezet konden worden om de
straten - en dan vooral de stadsring -
weer betogingsvrlj Ie vegen. Blijkbaar had
de uit de hand gelopen betoging van frans-
talige studenten in Brussel afgelopen week
de autoriteiten 101 de hoogsle waakzaam-
heid aangezet.

TIjdens de betoging getuigden de orde-
drensren van een dlskrete maar kordate
aanpak. Gttn afwijking van hel trajekt
werd geduld en op het eind vielen nog

enkele rake klappen. Een meisje werd bij
de traditionele uitloper van de omdële
betoging hardhandig aangepakt toen zij niet
snel genoeg wegliep In de voetgangerstun-
nel aan het Sponkot, terwijl een andere
betoger het kat- en muisspeUetje met de
ordehandhavers bekocht met een leIJjke
karatetrap in het gezicht. Ondanks de Ste-
vige organisatie, blijkt de rijkswacht hel bij
dergelijke manifestaties toch altijd moeilijk
te hebben om al haar pionnen in het gelid
Ie houden. Nog altijd blijft het trouwens
moeilijk om in dergelijke gevallen een
klacht in te dienen.

Sassen

Vooral studenten uit psychologie. pol 6-
sec en letteren verschenen donderdagavond
op het appel. al ging ook de besenerden
maar luidruchtige bijdrage van enkele
xatecheuxa-eommeteers niet unopgemerkt
voorbij. De Studenten skandeerden hun af·
keer legen numerus etausus en numerus
fixus en verdedigden de vrijheid van onder-
wijs. Daarbij moesten vooral de ansensyn-
dikaten (·antidemokraten·), en de eevoeg-
de ministers Colla en Van den Bossche

C·vulle sossen") het ontgelden.
De betoging werd gesteund door enke-

Ie deleganes uit de andere untversnensre-
den. Naast de fraktles uit Antwerpen, Gent
en BrussellJepen vooral de vele waalse stu-
denten in de kijker. Zij kwamen de voorbije
dagen wel vaker op Straat en hun protest
gaal ook veel verder, aangezien zij een
fundamentele onderwljshervormlng willen
(lees Veto S en 6). Ook de vlaamse steden-
tenkoepel VVS stuurde een afvaardiging.
vvs organiseert mee een nationale beto-
ging tegen toelaungsbeperklng op woens-
dag 15 november in Brussel.

Tot grote ergernis van de organisatoren
poogden enkelen om de betoging tegen toe-
Iaungsbeperking om te buigen tOl een pro-
testmars tegen het slUdentonvri~ndelijke
klimaat in Leuven. Het mag dan wel zo Zijn
dat de recente-sluhlng van enkele Iutjzalen
voor heel war ongenoegen zorgt. toch kan
men zich afvra8en of er inderdaad geen
beter moment voor een protestaktie kon
gevonden Worden dan deze betoging die
nters ven doen' had met de manier waarop
Leuven haar stucensen behandelt. De 000-
gers die na de aktie hu!Tdeei van hel gratis
val in een kalee in de buun gingen inkas~e-
ren, lullen die avond trouwens geen bood-
schap gehad hebben aan de klachten over
gebrek aan verdraagzaamheid tegenover de
srudemen.

Bart. &ckhout
Op 'lWtnsdag 15 1I0vt1f1Mr is" «11 lIatUJllalr
brrogillg Irgrll slwdrllfrllbrp(rkillg in Bnl~l.
AI/u hiuovrr ill «ti volgemJr Vt1O.

Sludenlenmaralon nu ook
OP wielen
(U) ie na de vierentwintigurenloop

nog niet genoeg heeft van al·
lerki geloop, kon alvast ujtkij-

kor naar de achtste november. Op die
dJJg o,.ganisun SportrlUUJ voo,. de
bijna dertigste keer de studentl:nma-
raton, een kJassielar van rt!~ktabele
leeftijd die djt jaar met onder ande,.e
een fietszoektocht een fau·lift krijgt.

Ooit, lang geleden, liepen enkele studenten
na een avondje uit in Antwerpen noodge-
dwongen te voet helemaal terug nailr teu-
ven. Transponproblemen zorgden voor het
omstaan van de studentenmaraton, en het
trajekt Antwerpen-Mechelen·Leuven werd
eenmaal per jilar een echte nudemenkalva-
rte. Vorig jaar diln werd dit parcours volle-
diS overboord gegooid: de maraton zou

vanaf dan In en mnd Leuven gelopen wor-
den. Iets meer dus dan zomaar een nieuw
kleedje, en ook dJt jitat Is er weer Wilt
nieuws.

Voor het eerst kan je de 42 kilometer
met je eigen fiets alleggen. Wie: geen zin
heeh om te lopen of te stappen, pakt zijn
doorroeste kotwrak en kan aan een geupig
tempo de fietsmaraten aOeggen. Het gaat er
immers niet om zo snel mogelijk te ziJn: dit
onderdeel van de maraton Is opgevat als
zoektocht. Er worden dus geen toppresta-
ties van je verwacht, de bedoellng Is ge-
woon om als deelnemer eens op een spor-
tieve manier de omgeving van Leuven te
verkennen. Mililr koiüersen zijn vaak fra-
giele dingen die spedate zorg nodig hebben.
Voor hel goede verloop van deze fielslocht
kan je dan ook rekenen op de hoog ge-

waardeerde medewerking van VELO. Op de
maraton zullen zij zowel aan de aankomst
als op het parcours zelf aanwezig zijn. Daar
staan ze met twee snelle interventieteams
om zoveel mogelijk depannages op zo kun
mogelijke tijd te verhelpen. De ûersmararon
Is dus gloednieuw en hopelijk wordt hel
een mooie prcmoûe voor het fletsen In
Leuven.

Smaak

De tweewielers zijn echter niet het ent-
ge nieuwe dit Jaar. ook de tien kilometer
voor lopers wordt terugopgevtsr. Vorig Jaar
was dat onderdeel uil het programma ver-
dwenen maar aangezien heel wat mensen
terug vroegen naar iets lichters dan een
halve maraton. wordt de tien kilometer na
een jaanje weggeweest te zijn opnieuw ge-
lopen.

Naast deze twee nieuwe onderdelen.
fletsen en tien kilometer, blijven dan ook
nog de oude. gevestigde waarden voonbe-
slaan. Met een volledige of halve maraton,
telkens voor lopers of stappers, kan elke
hde ol halve sportlevellng wel Iets naar Zijn

smaak vinden.
Ben je echt niet te vinden voor al dat

geloop ol gettets, dan kan je n<'S altijd je
bijdrage leveren aan de maraton. Zoals elk
jaar is Sponraad ook nu hopeloos op zoek
naar voldoende seingevers die de verschil-
lende kruispunten kunnen bewaken. zen-
der dC'ZCmensen Is de veiligheid van de
deelnemers onvoldoende gegarandeerd. Zij

zijn blJ~vol8 van enorm belang voor het
goede verloop van een maraton. Als jij ook
wil seingeven (je krijgt eten en een t-shlrt]
dan kan je steeds een berichtje acmertaten
op het Sponraadsekretariaat.

Samen mei enkele honderden andere
nudemen kan Je volgende woensdag onge-
twijfeld een aangename en sponleve na-
middag of avond meemaken. Voor amper
honderd frank kan je als Student deerne-
men. en bovendien Ioijg Je daarvoor een t-
shln en bevoorrading onderweg. Om niet te
spreken over de eindeloze eer en eksube-
rantt: geldprijzen voor de winnaars. Rede-
nen genoe-g dus om op 8 november je
sponkledij nog eens van onder het srot Ie
halen en naar het Sponkot Ie komen.

Koen Vrrheydn
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Oosterlinck lanseert sociaal mecenaat

Een
n?

Onlangs lid en-rektor
Dillemans zich ontglippen IÜlt
hij tijdens zijn ambtstermijn

heeft voorgesteld om th KU uuven
eksplidet te richten tot de armsten DI
jongeren met Ik minsk kansen. Niet
dat er alleen maar arme studnrten
louden mogen studeren, Dillemans
wou I!nkel dot de KU Leuven een
aktief beuid zou voeren om het
intellektueel k4pitaal dat nu nog
verloren gaat. aan te trekken.
Voorwaar een nobel en kristelijk
voorstel dat het et:hter niet geh,"Jld
heeft omdat het binnen de gdulin,gen
van tU universiteit "P hevige
tegenkanting stuiNe. Blijkbaar is nog
"iet iedereen er van overtuigd dat er
naast psychologische, kulturele en
sociale ärempets, nog steeds financilk
drnnpels bestaan. De huidige rektor.
Andri Oostulinck. wil alvast f!nlule
inspanningm äoen om ik fjnanciele
drempels te verlagen.

Piëtër De somer en Roger Dillemans waren
rektoren die gedreven werden door een
sterke sociale bewogenheid. Ze hadden
aandacht voor wat er zich in de sociale
sektor afspttlde, en deden bij tijd en wijle
dan ook voornellen om de meest akute
problemen op te lOS5Cn. Ook hun opvolger,
André Oosterllnck.. blijkt niet ongevoelig op
dat vlak. Nochtans was er juist op dat punt
enige kritiek tijdens de rektorverkiezingen
van vorig Jaar. Om aan die knusene gelul.
den tegemoet Ie komen, beloofde
Oosierlinck tijdens zijn kampasne onder
&nd~'om het \timenaiib6d van de 'KlJ
Leuven uit Ie breiden en om aan het huis-
vestingsprobleem iets Ie doen. Onmiddellijk
na Zijn verklezlng liet Oosterllnck andere
geluiden horen en was "het kameraanlxxl
geen akuut problttm meer".

Dossier

Dat er wel degelijk problemen zijn, kan
de rektor nochtans niet ontkennen. De rest-
denlies van de KlJ Leuven worden bijlange
niet meer onderhouden zoals hel hoon,
gewoon omdat de Raad voor Studenten-
voorzientngen (RvS) niet genoeg geld heeft.
Eigenlijk zou RvS dat zogeheten 'groot
onderhoud' niet moeten, meer zelfs, niet
mogen betalen. De wet op de financiering
van de universnelren laat Immers niet toe

leil voor de
dat sociale subsidies gebruikt worden als
investering in bakstenen. Dat dit nu
gebeurt met gemeenschapsgeld en inschrl-
jvlngsgeld van studenten is In feite pervers.
De eigenaar van de restdennes - de KlJ
Leuven dus - zou eeu haar groot onder-
houd moeten betalen. Dat hecf1 ze ook op
papier beloofd op JO Januari 1990 maar tot
nu toe Weid de universiteit, en meer
bepaald haar algemeen beheer, Zich van de
dotolstojmme.

Miljard
Rektor ocsrernnck wil nu blijkbaar Zijn

sociaal imago opvijzelen want vanuit het
algemeen beheer kwamen et recent
signalen dal men bereid is de beloofde vijf·
tien miljoen jaarlijk5 te betalen. Hoog tijd
trouwens, wam binnen de sociale sektor
voelen steeds meer mensen zich bekocht.
De afspraak van 1990 bestond hierin dat
RvS haar finandële reserves dit' het in de
loop der jaren had opgebouwd. zou af-
bouwen. Moeilijk. was dal nler want RvS
kampt met een struktureel tekort, precies
door het groot onderhoud van de restden-
ties. Het algemeen beheer van de KU
Leuven beloofde toen om ünanoeel russen
te komen als de reserves op waren. Vorig
jaar was hel punt gekomen dat de reserves
op waren. Van de tussenkomst was plots
geen sprake meer, terwijl de KU Leuven
zelf over een reserve van meer dan J nul-
jard (rank beschikt. Voor rektor OOSterlinck
Is dit dossier alvast een eerste grote test-
case. nel als voor de kersverse voorzitter
Studentenaangelegenheden Dirk Van
eerven die de nodige druk moet uitoefenen
op het algemeen beheer om de beloften om
te ZetlCn In konkrete daden~

Van eerven lijkt alvast een goede pleit-
bezorger van de sociale sektor te Zijn want
het dosster werd al opgenomen in de ko-
mende begronngsdlskusste. Dit positieve
nieuws wordt bevestigd door oester-
Iinck:"Er wordt niet alleen over gepraat.
maar ook gepland."

Gevaar

In het kadertje op deze pagina lees je
alles over een ander plan van de nieuwe
rektor om de scctale voorzieningen van
bijkomende fondsen te voorzien. Kun
gezegd wil oosiernnck met een extra
bijdrage van alumni een sociaal fonds
oprichten. TOl nu toe is er slechts één voor-
beeld in de geschiedenis van de KU Leuven

Sociaal fonds met alumnigeld
Om de finandële problemen In de sociale
sektor Ie vernemen heeft rektor
öosterünoc vorige week een totaal nieuwe
en ontegensprekelijk originele oplossing
geianSttrd: giften van oud-studenten. Veto
stond voor dag en dauw op en vroeg de
rektor om een woordje uitleg.
Veto: G~imwrgnr, h« konkr«, is uw plan
Dm alumnibijdragen aan ft wnrdm loWr sodale
dlJtltinden?
Oosterl1nck: .Het plan is gerijpt na
gesprekken met mijn voorganger. rektor
Dillemans. Ik heb ook komakten gehad
mei de alumni zelf. Ik maak mij sterk dat
Ik de alumni kan overtutgen een persoon-
lijke bijdrage te doen voor een sterk
herkenbaar sociaal projekt, bijvoorbeeld
een sociaal fonds. Waarvoor dat sociaal
fonds dan moet aangewend worden, moet
nog besproken worden met mensen uit de
sociale sektor en dus ook met studenten .•
Veto: H«ft u tm tnmijn in jtdadllnr
waarbimlen htl plan konkrelt vorm kim krij-
!I""

Oosterlinek: .We plannen om Ie starten
in het eerste kwartaal van 1996 .•
Veto: Zal htl gaan 0'" tm vrijwillige
bijdrage?
OosterUnck: .Het gaat niet om de basis-
bijdrage - dit is het lidgeld - maar om
een vrijwillige bljdrage. Die laatste bijdrage
is bovendien fiskaal aftrekbaar vanaf
duizend Irank.s
Veto: Htbl u enig idee h«vul dt bijdra!Jm
'lJIlltn opbrtngnr?
Oonerlinck: «Neen, maar we stellen wel
vast dat er al zesentwintig speetale
leerstoelen zijn die werden opgericht mei
giften, dus dat loopt goed. Waarom
zouden oud-studenten, die ook hebben
kunnen genieten van sociale voorzienin-
gen. hun opvolgers niet wiJlen steunen op
sociaal vlak?
Veto: zal er voor de donornr ptN«lnll)k iets
Itgt1Wwr de bijdragnr Slaan?
Oosterlinck: .Dal moel nog bekeken
worden .•

(tv)

waarin de link tussen sponsoring en sociale
voorzieningen wordt gelegd: het fameuze
Groenveldprojekt uit 1992. Toenmalig
rektor Dillemans had er zich in oktober
1991 IOC':verbonden om 500 nieuwe
studentenkamers te verwezennjken. Deze
doelstelling werd door de KU Leuven
echter minder prioritair geacht dan de
nieuwe fakulteit Ekonomie (prijskaanje:
een half miljard) en de uitbreiding van
Ganhuisberg (zevenhonderd miljoen).

Sukses

Om de schamele denig miljoen die na
deze twee prestigeprojekten nog over bleef
aan te vullen, deed de KU Leuven een
beroep op schenkingen van -svmpeusamen
van de KlJ Leuven". Die konden voor
625.000 frank een obligatie kopen met een
Intrest van 6,81 % plus het toew1Jtingsrechl
over één kamer per obligatie. De beo
middelde Inrekenaars konden dus hun
neefje ol nichtje een nagelnieuwe kamer
aanbieden op het moment dat er een
kamenekon was op de markt. Eigenlijk was
deze nieuwe beleidsoptie dus niet eens Hef-
dadlgheid of mecenaat voor de gemiddelde
student. maar eerder een kado aan de
bemiddelde student. Bovendien mocht RvS
nog eens opdraaien voor hel beperkte
sukses van de aktie. De raad werd namelijk
gedwongen om de kamers die nlel waren

•
(/010Frank Viamt)

toegewezen te huren tegen zesduizend
frank.

Tij

Rektor oosterltnck begeeft zich nu op
hetzelfde gevaarlijke pad van de zege-
naamde -eksreme ftnancienng". Het is nog
te vroeg om nu reeds konklusies te trekken
uil zijn plan. Binnen Sociale Raad wordt
erop gewezen dal sociale voorzieningen een
recht zijn, dat niet mag afhankelijk worden
van liddadighdd. Het idee dat aan de
bijdragen van de alumni bovendien per-
soonhjke voordelen zouden gekoppeld
worden, roept bij sommigen l'en Hchte
huivering op. Hel -srerk herkenbaar
projekt" dat de rektor wil opzetten Zoaldus
moeten gedepersonaliseerd werden. Ten
slotte kan men Zich de vraag stellen of dit
initiatief niet moel verdoezelen dat de
Inspanningen van de KU Leuven in de
sociale sektor 'Zdf op een laag pitje staan.
De bedoelingen van rektor Dostertlnek zijn
ongetwijfeld oprecht. maar dat neemt nier
weg dat de demokrausertng van het onder-
wijs er de laatste twee decennia op achter-
uit is gegaan. Om dil tij te keren lullen de
Inspenntngcn van alle overheden. zowel
akademische als Vlaamse, tnoeten verho-
gen.

TIjl Van brabent

Tiensestraat 64
3000 Leuven
• 016120.22.24

* Skiweekend PitztaJvan 9tot14 november 1995 (vertrek: 20.30 uur; terug in
Leuven: 6.00 uur); prijs: 11.700 frank indo autocarreis + halfpension*Wekelijks La Rosière vanal 10.600 frank incl. car + studio 4 pers. + skipas*Wekelijks Vaujany vanaf 13.280 frank (voor beginners) incl. car + HP in app. 6
pers. + skiles + skipas + huur materiaal* 26/1196MOhlbach; prijs 19.650 frank incl. car + HP Gasthot Grünholz + skilessen

Lic. A 1769
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Ekspositie Koen Meyers in de Blauwe Schuit

Foto zonder ka
trt:tlotograaf Jacques Sonck. ne groefende
respons op deze initiatieven deed het idee
omstaan om In Leuven een forum voor
fotografie op te richten. onder de noemer
'Hel lichtend salon'. Jaarlijks worden er
dan lezingen en tentoonstellingen georgan-
tseerd. Op termijn sm:eh De Kunstbank
naar ten tweejaarlijkse grotere ïoromentres-
teue. De Kunstbank zit echter verlegen om
ruimte. De Blauwe Schuit is een kefee zon-
der afzonderlijke eksporuimte. De foto's
verzuipen In hel dekor en je kan er moeil-
ijk bij zonder de klanten te hinderen. Er Is
echter voorlopig geen andere ruimie be-
schikbaar.

Intimiteit

TOl26 november kan je alleszins in hel
kafee terecht voor een rentoonstelling van
foto's uil Cambodja en Sibrut. Koen
Meyers, afgestudeerd ;!IaDde Koninklijke

era
Akademie en het Hoger Instituut voor
Schone Kunsten In Antwerpen, trok er op
eigen houtje op uit en mengde zich onder
de plaatselijke bevolking. HIJ probeen altijd
zelfstandig kontakt te leggen om dan dl:'
mensen hun eigen verhaal te laten ver-
tellen. Meyen is geen persîotegraal. HIJ
graaft dieper. Rlj konironteen ons met zijn
eigen ervaringen, en toont ons zijn beeld
van de werkelijkheid.
Koen Meyers: -lk probeer van binnen
naar bulten te fotograferen en dus niet als
buitenstaander, van buiten naar binnen,
zoals de meeste persfotografen te werk
gaan. Een persfotograaf kan ook bijna niet
anders, omdat hij meestal onder een grote
tijdsdruk staal. Door langere tijd ter plaatse
te blijven. heb je meer voeling met de
bevolking. Je leeft echt met de mensen
mee. Ik probeer steeds op een of andere
manier kontakt mrt de mensen te krijgen.
Ik ken dan ook hun verhaal en dat is niet

onbelangrijk voor mij. lk tracht niet de
realiteit ~r te geven, maar geef eerder
mijn eigen Jc:4lUteitweer. hoe ik het ervaar,
Ik geloof trouwens niet In reaüsnsche pers-
fotografie. Het 15 normaal dat je subjektief
bent. A1s je een kind voor Je kamera ziet
sterven, dan heeft dat een enorme Impakt
op je .•

«Ik heb het In Cambodja meegemaakt
dat er een Japans persfotograaf het hospi-
taal. waar ik zelf al een paar dagen zat te
werken, binnenkwam en onmiddellijk
begon te flitsen. Op zo'n momenten wordt
het moeilijk,. maar Ik hoop dal het loch in
mijn werk tot uiting komt dat ik er langere
penede heb verbleven. Ik hoop dat de
mensen hel verschil zien tussen mijn werk
en dal van een persfotograal die op één dag
hetzelfde probeen te doen. lk twijfel er
soms aan. tk heb er al ettelijke drskussres
over gehad.,j,
Veto: Hot ga J! tewerk als jt trjmJ aankomt?
lkgin jt tmmiddtllijk ft fOfosraf"m?
Meyers: ~ begin nooit metten plaatjes te
schreien. Rondlopen en kijken. Is het eerste
wal Ik doe, totdaÎ c:te mensen je kennen. Ut
noem het fotograferen-zonder karnera. Dan
neem ik gewoon mijn toestel mee. en laat
het ze aanraken, zodat ze kunnen zien dat
het ongevaarlijk is, tot ze eraan gewend

•

edert enkele jaren houdt vzw
'De Kunstbank' zich "jet zon-
der sukses bezig met fotografie.

Zo kI", je in ka/ee 'de Blauwe Schuit'
op de hoek van de Vismarkt sinds
199J genieten van fotoknloonstellin-
gen onder de noemer 'BLOW UP',
Van 26 oktober tot 29 november kan
je er nu het werk van Koen Meyers
gaan bekijken. Het gaat om spreken-
de, emotionele beelden lIan nood-
lijdentk mensen in Cambodja en het
Indonesische Sibrut,

In de Blauwe Schuit worden jaarlijks acht
tentoonstellingen georganiseerd. Ze sluiten
tematisch aan bij een reeks lezingen, die
gehouden worden In de periode van okto-
ber tot november. Begin dit jaar gal de
Kunstbank ook al het boek 'Lcrgenoren'
uit, rond het eigenzinnige werk van por,

Klapstuk
vervolS VAn p. 1

tegenstellingen tussen een Amerikaanse
(kosmopolitische) en een Vlaamse [kneu-
terige) video. Wie zich koncentreerde op
het lachwekkende gedrag van de preserna-
toren, veld!!':het dodelijke oordeel dat de
video misschien wel grappig was tijdens de
eerste vijftien minuten maar dat het plezier
er daarna wel af was. Het verhaaltje leidde
de aandacht van de mooie teksten die ver-
din gebruikte al naar de lagere regionen
van de soms oppervlakkige humor.

Anatomie

Puadoksul genoeg opende. Klal"Stuk
m('f een kring uil hel werk van wijlen
Daniël Robberechts. Deze eigenzinnige
auteur kanne zich jarenlang tegen de dêc-
taruur van het verhaal omdat zo'n aanpak
van de werkelijkheid enkel de grote lijnen
liet zien. Die benadering Iaat. als een raster,
geen ruImte voor eerarts. zodat de werke-
lijkheid geen werkelijkheid is, maar een
voor een goed begrip gekreêerde realiteit.
Toppunt van tronie was wel d<ll de akteurs
van Stan enkel Iragrnenten uil het eerste
en meest verhalende deel van Robberechts
nagelaten werk voorlazen.

Klapstuk begon haar dansluik veet-
belovend met 'TWu Peers van de Amen-
kaense Amanda Miller. De drie stukken
Wilcen inderdaad krachtig en nu eens lege-
togen en dan weer uitbundig en de muziek
van Ano Undsay was hypnotiserend. Maar
dan was het wachten op Annamirl van der
Pluljm yoor et'n volgende mlKlle ervaring.

UIL OP DE BOND !
De Witle Uil die in ons land al IR
Antwerpen. Gent en Brugge werd
waargenomen, nestelt volgens
Leuvense vogelaars nu ook op de
Bondgenotenlaan. Ook hier is het

devies van De Witte UH:
Van ales, van overal en nog veel meer

Bond 99: Uil
Daarenboven: klantenkaart =:> 10%

op het totaal van de kaart

6

MeI twee korte en ingetogen solo's palmde
ze het publiek volledig In zodat ze, tn na-
volging van Lynda Gaudreau bij de vorige
editie, uitgeroepen milg worden 101 de
revelatie van het fesuval.

Die Lyndil Gaudreau maakte hel de
eenvoudige recensent niet makkelijk met
haar eigenzinnige 'Anatomie'. SOmmigen
spraken mei afschuw van hol esreuosme
en verheerlijking van het lichaam (In Idiote
I<ltexpakjes), maar toch maakte de voor-
stelling indruk. door haar ingehouden
'anatomie' van het lichaam en van de dans
in het algemeen. Het lichaam was ook na-
drukkelijk aanwezfg In de vijf solo's die
Mehmet sender danste. In tegenstelling tOt
twee jaar geleden sloeg zijn optreden dil
keer niet meteen In als een bom. Het was
een wat ontgoochelende, soms fletse
vertoning van herzellde oude valkunstje.
ondank~ ene veranrwoordtngen die sander-
- ook in dit blad - aanvoerde.

Het werd een behoorlijk zwaartmoedjg)
festival vol aandacht voor akelige virussen.
moordende mensen en uitgesloten minder-
heden. Raimund Hoghe had zijn voorsrel-
ling opgebouwd rond zijn idolatrie voor het
joodse zangfenomeen Joseph schmtdr maar
verder dan het opvoeren van aftandse
rituelen en het voorlezen van zeem-
zoetenge teksten kwam hij niet. Zijn
kollega Maltht'ws maakte meer indruk,
maar schiep nok meer verwarring. met zijn
'Hyde". al was ht't maar omdat de man zn
overduidelijk ziek is. Een andere grote
revelatie was de documentaire -verüées
d-armes' van Marcel Ophüls. Deze vier uur
lange film g<lfeen indrukwekkend beeld
van de oorlog in Bosnië, van oorlog in het
afgerneen. van de oorlogsverslaggeving en
haar producenten. Mouie momenten lagen
ook voor hel rapen bij de avond-dans-
tmprovaaues waar een VIM)rde gelegenheid
samengesteld kollektie! dansers elkaar ren
dans ulmodigdc.

Improvisatie was wellicht het meest
geslaa~de luik van de Xlapstukafflche.

ZAAL TE HUUR:

SILO
basisprijs per vat: 6000frank
VAART29ALEUVEN
teI.OI6/20.17.71
digit049/21.38.31

DISCOTHEEK SILO
IS OPEN

VR-ZA-MA
VANAF22h

Ma 22-24h: happy hour

Immen nok het muzfekeksperimeru 'Fear
no Fall', waarbij enkele topmuslel twee
weken lang elke avond improviserend van
jetje gaven, mag een bescheiden sukses
genoqnd worden,

Tema

Dat is dan vcorat te danken aan het
venameld talent van sympathieke spring-
in-tt-veld Grazhcppa. gitaarheld Marc
Rtbot, geluldskunstenaar David snee en de
ontoerekeningsvatbare Ban Marts. De
kommunikatie tussen de verschillende ar-
nesren durfde al eens mank lopen, maar
over hel algemeen kreeg het trouwe
publiek met de stevige [amsessles toch waar

voor zijn geld.
veertten dagen leek de New Yorkse

'Knitting Pactorvc-club naar de joewip
verplaatst. veenren dagen was Leuven het
Mekka van de hedendaagse dans. Klapstuk
leverde genoeg moois op om er weer voor
twee jaar tegen te kunnen. Boveradien
hoeven de danstlethebbers zolang niet op
hun honger te blijven zitten, want sinds
enkele jaren pregrammeert de orgamsatle
ook dansproduktles tijdens het stucserzoen.
De produktles zullen dan wel moeten
passen binnen het Stucprogramma. dat
vanaf nu ... tematisch wordt opgebouwd.

I:rik Ziarayk
Bart seckhcut

.,

1
Ftor? No way!
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geraken. Zo is hel ook gegaan in Sibrut,
waar ik me heb kunnen jntegreren In een
stam. UiteindelIJk ben Ik geadopteerd door
de familie. Na pakweg een maand begin ik
dan te fotograferen, de mensen schrikken
dan minder omdat ze me kennen. Ik led
met ze mee. Dat leven soms konîrcmaues
op, ik bedoel. hel Is logisch dat als je
Iemand of een lamille dag In dag uit met de
kamera volgt. dan kunnen er spanningen
onstaan. Maar anderzijds zorgt dat juist
voor die intimiteit waar ik naar streef.
Misschien verties je beelden als je in het
begin je kamera niet bij je hebt. maar Je
rekepereen dat achter.ölf, omdat de mensen
niet naar de karnera kljken, maar door de
karnera .•
Veto: CNbuiden stralm tm ukrrt sp(mtanit~jt
lilt. tm mtrtltlijkL nut.
Meyers: • Ik probeer een soon Intieme
sfeer op te wekken. Menselijke stilte. Het is
helemaal niet miJn bedoeling op spcktaku-
laire wijze etnische verselullen aan te
tonen. Het zijn geen tropenplaaijes. Ik ga
niet uit van het vreemde. Ik heb niet de
bedoeling een dokumentaire te schleten of
te vertellen hoe die mensen daar leven.
maar eerder hoe ze Zijn. Ik probeer hun
menselijkheid te fotograferen._

_Het is belangrijk dat je kan kommu-
niceren. Op voorhand probeer Ik de taal te
leren. Mur eens je ter plaatse bent. leer Je
snel. Ik maak een lijstje van woorden dir- je
vaak nodig hebt. Je moet absoluut iets
kunnen zeggen regen de mensen, anders
word je gewoon gek. En ook om te kunnen

werken moet je met de mensen kunnen
pralen, H gerustnellen. De angst voor de
kamera wegnemen. En ik werk dan ook
nog met een 24 mm zodat je bijna op een
halve meter van de mensen moet gaan
Zitten. Ik probeer Ie vermijden dat H zich
beschermend voor mijn lens opstellen. Er
mag geposeerd worden voor de karnera.
maar de muur die ze rond zich hebben
gebouwd moel doorbroken worden, anders
ben ik niet tevreden .•
Veto: Watd~ jt ~t jt tI~n emotia? Jt mofi
d~ mmst7I uittimül!j"kt«h acht~latm. Wal
wor impakt h«f1 dar op jt?
Meren: eIk heb het daar heel moeilijk
mee. Soms denk Ik ermee te stoppen omdat
ik het niet meer aankan. Je vraagt Je regel-
mallg af waarme-e je bezig bent. Ik voel nu
soms nog de weerslag van die maanden-
lange stress en spanning. Toen ik net terug
was van Joegoslavië zat Ik ergens op kafee
en plots viel er een glas op de grond. Wat
voor een schok er toen door me heen glng,
dat is onvoorstelbaar. En de emoties •... Er
Zijn beelden die Ik bewust niet fotografeer.
Omdar ze te spektakulair lijn. Iemand met
pas afgezette benen die voor je zit te we-
nen, daar word je niet goed van. Je moet
natuurlijk een beetje afstand houden. maar
als je langere lijd ter plaa~ bent, Is dat
heel moeilijk. Maar ik probeer dan zo'n
beetje met mezelf in het reine te komen. Ik
hoop dan ook dat de foto's uitspreken wat
ik wil zeggen .•

Kristor areeketetee
likt' Chrtstlaens

Verjaardagen en verkoopsijfers in de
stripwereld

Hoe ouder hoe liever
(9anneer u en ik een jaartje

ouder worden. geeft dal aan-
leiding tol eens stevig doorzak-

ken met kameraden en liefjes. of het
Buiig in llnIVlmflSt..n~m.en van wel-
gekomtn luuJo's en sponsoring \lan Ik
bankrekLning. Vooral d~ laatste
mogelijkheid lijkt in de stripwereld in
Ik smaak te vallen. Natuurlijk laten
de stripheldLn van rupektabele kef-
tijd zich ook antüre eerbewijzen
welgevallen. En hel Slrippubliek viert
jolig mee.

Het heelt nochtans even geduurd. Europese
srrtphelden begonnen pas echt te leven na
de tweede wereldoorlog tekskuseer Hergé,
u was natuurlijk al eerder op het Juiste
pad). In afwachting van enkele serieuze
verjaardagen vermeldden de nog jonge
marketing •. merchandlsfng-. en andere
verkoopsafdellngen van stripuitgeverijen
zich dus maar met andere in het oog sprin-
gende gebeurtenissen.

Hel publikatIeritme van Vlaamse strips
zorgde er bijvoo ..beeld voor dal hel aantal
verhalen al snel opliep. Een zichzelf respek-
lerende strip verscheen vroeger kwasi-altijd
In de krant. waardoor hel aantal verhalen
opliep tor een vtenet per jaar. Ter vergelijk-
Ing: In Frankrijk is hel heel gewoon dat er
een jaar aan een strip gewerkt wordt.
Kuifje geraakte In meer dan vijftig Jaar
amper tot twee-entwintig albums; Suske en
Wiske waren in tien Jaar al meer dan dertig
avonturen rijk. Voor de Vlaamse Strips was
het dus al snel duidelijk dat het honderdste
album voor een feest kon zorgen. Zo vierde
Jommeke In het honderdste album ZIJn
'Jubilee', waarin de hele cast van honderd
albums nog eens snel ten tonele werd ge-
voerd voor een dun verhaal.

Suske en wtske slaagden er zelfs In om
hun honderdste album te vroeg te vieren.
Hr-I album met het nummer honderd. 'Het
gouden paard'. kreeg al een feestelijke Ster
mee, hoewel In de vermelde nummering
ook een aantal Ingekleurde herdrukken
was opgenomen. Toen het echte album
honderd. 'De gouden lokomotief'.
verscheen. draalde de promotie voorneme-
lijk rund het net daarvoor verschenen

album 'De raap van Rubens', gewijd aan
hel Rubensjaar. jeegegeven. dit laatste
album is waarschijnlijk net iets meer
feestgedruis waard dan het leken film-
afkooksel 'De goudr-n tokomouer. Suske en
Wlske nummer Iwtthóhdent.~
ëmoras. leek nogal op 'Het Jubilee' van
.rommeke: te veel personages en een te
dunne plm.

De mkonsekwente nummering van
enkele Vlaamse strips - Nero begon
bijvoorbeeld opnieuw bij één toen hij trans-
fereerde van Het Volk naar Standaard
Uitgeverf] - zorgde voor de eerste proble-
men bij de viering van historische num-
mers van een stripreeks. Blijkbaar kon dat
prccecee niet voor alle strips toegepast
worden. Hoewel Kiekeboe en recenter
ureanus nog met veel overtuiging hun
vijhigste spruit vierden. Hgt de nadruk
tegenwoordig in plaats van bij de albums.
bij de verjaardagen.

om de verkoop Ie garanderen, zijn verjaar·
dagen alvast betamelijke ekskuzes om 10

m08~ljk bfedla-aandachl voor een
stripreeks te lokken.

Ik uitgr-verij bespaan koslen noch
moeite. Het schoolvoorbeeld vanaf 1995 is
de verjaardag van Sus en Wis. Het hele jaar
door ontStonden onder Impuls van de
uitgever allerlei festiviteiten: remocnstelltn-
gen. een musical. een feest in het Melipark.
Tegelijk liep een grote wedstrijd om oudere
albums te promoten en kwamen enkele
boeken uil: de bio- en bibliografie van
vandersteen. een boek over de vijftig jaar
Sus en Wis, een extradik jubileumalbum -
De zeven schaken - en een mtnt-edtne
van het eerste verhaal. Vakkundig leesten
dus.

Ook rivaal Jommeke Iaat zich niet

Die verjaardagen hebben het voordeel
dat ze eenduidig zijn voor het grote publiek
en datje de akuvtrehen over een heel Jaar
kan spreiden. Ht'I begon allemaal vlij on-
schuldig met de viering van vijfrig jaa r
Kuifje. Daarna verspreidde het verjaar-
dagenfenomeen zich, vooral onder Impuls
van Standaard Uitgeverij. Dle uitgeverij
herbergt het merendeel van de suksesrIjke
Vlaamse reeksen, en telt dus heel wat
bejaarde strips in haar fonds. Wanneer de
kwaliteit van de strips niet meer volstaat
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onbetuigd. De dfjarige spruit wurdt veerug
- 0 heerlijke paradox! - en zal bij die
gelegenheid ook zijn veerug miljoenste
album aan de man brengen. Bij het album
dat daarvoor moet zorgen. De kroon van
Kazimir, loopt een ielerootsche wedstrijd.
En na 4 november organiseert de krant Hel
Volk een -Jommekesweek' met kleurwed-
strijd. koningsbonnen, posters, vrijkaanen
en nog van dal moois. Deze zomer verza-
melden zlch al dertigdutzend fans in
Bokrijk ter ere van hun idool.

,

(fOIOK~n /tfryn-s) •
Maar niet alle striphelden zijn even

gelukkig. Kleine ultgeverfjen kunnen de
enorme promotiek.mpöl811es die bij een
serleuze verjaardag komen kijken, niel aan.
ASlerix werd vorig jaar vijfendertig, maar
vierde enkel de oudere albums, omdat die
door Standaard worden verdeeld. De
nieuwe uitKeverij AJben Ren': Ivan de
auteurs zelf) hedt namelijk geen promotie-
afdeling In de Lage Landen. En Lueky Luke
dreigt volgend jaar helemaal tussen wal en
schil' te geraken, want hij heeft in zijn
negenenveerügjange camere al drie uitge-
verijen versferen die maar zeer schoorvçe-
tend t1ll samenwerking bereid lijn.

Spijtig roch. want een goed georga-
niseerd feest bezorgt niet alleen de lezers
lijne momenten. De verkoopsfjfers ver-
trekken met ruimtependel garutras naar
Mars. Van Sus en Wis werden dit jaar
enkele honderdduizenden albums meer
verkocht: de ras verschenen jubileum-
Jommeke UK zijn Ilplage met twintig
procent vetgroot en vorig jaar stegen de
vl'rkuopsljll'J"S van dl' oude Asterteen met
een kwart.

Hl't Is natuurlijk overdreven om te
sreucn dat de verjaardagen enkel Ier verbe-
tering van de omzet georganiseerd worden.
De uitgeverijen leven van het werk van
hun tekenaars en ze nemen de gelegenheid
dan ook Ie baat om eens iets speciaals te
regelen voor hun auteurs. Hec Leemans
kreeg onlangs een heel stuk bos kado voor
de twlruigste verjaardag van zijn kreatie
Bakclandt. En na suske en wtske en Nero
krijgt Jomrneke ook een standbeeld. Het
strtpjnch wordt volgend voorjaar tastbaar in
Antwerpen, tot grote vreugde van zijn
geestelijke vader Jef Nys.

De verjaardagengolf. die subtiele
mengeling van hulde en kommersie. gaat
een grote wekomst tegemoet. Volgend jaar
wordt Lucky t.uke Abraham. en het
medium stril"l- vrij willekeurig - een
eeuw oud. In 1997 is het de beun aan
Nero. In hetzelfde jaar wordt Kiekeboe
twen. we've gUl a long, long way to go ..

Gen M~teNi
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&rik hllip bij avrrva/kn

Slachtofferbeleid in België

Meer inspraak voor hel
slachloHer?
Od is nu tien jallr gelednt diJt

de 8DuJe vlln Nijvel en de CCC
de bnoolking teisterden met

hun urul4gm. Op hd gebied vlln
slIIdtwfferhulp storuJ mm t«n nog
..iet wr ilf IkIgii. Nur aIInldJjng_.fG-_ er _~
Df'tID"Idrt MJrOr de sltIdrloJfns dIL op
g«n mhk IIt11lnr wiju lunuIm wor-
dm wt"fI«4. J.. hd ",iddm VIIn de
jarrn I4Jchtjg dokm ook de tn'StL Gtn-
tnJ voor SlMlrtoJfcrltulp op. En dIuu-
lIf« WdS • kous IIf.

sprek met Ivo Aertsen. vUctJmoloog aan de
KUL die meewerkte aan verschillende on-
derzoeksopdrachten van de vlaamse en Ie-
rkrak overheden betreffende soctale en
psydlOlogi5d1e gevolgen van geweldmts-
drijven en de hulpverleningsmogelijkheden
hieromtrem. Dit gebeurde In de onder-
• mekstP'*p' Penolog!~~rrVl1ctTmologfnan'
de afdeling Strafredll, Srnfvordering en
Xriminaliteit van de KUL

Een «me onderzoek liep van januari
"90 tot juni '91 en kaderde in de groetende
aandacht van de overheid voor de dachLOf-
ferpmblematiclt. oiIldus ëensen. -en ge-
beurëe vanuit de beleidsverantwoordelljk-
bdd van de Vlaamse rqcerlng wat betreft
de bijstand aan personen. dus ook aan

dOM Ludt Vangvvm)

stectucuers. Men wil hen waar nodig een
ge<!;Rtdallseerde hulp kunnen bieden.'

-un enderaeek kwam naar vuur dat
een groep slechtetters Van geweldsmjs-
drijven (in 20% van de gevallen gaat het
dan om held-ups) met ernstige verwerking-
stoornissen kampt wat zich uit !n sympro-
men als neerslachtigheid, prikkelbaarheid
en ook herbeleving van de feiten, zegt
Aensen. Daarnaast wijst hij op het belang
van een aantal fakroren die. zoals uit het
onderzoek blijkt. een grote rol spelen In het
verwerkingsproces. Er zijn de kcnkrete fei-
ten van het misdrijf. de persoonskenmer-
ken van hel stacmoffer en de sociale omge-
ving die een Invloed. kunnen uitoefenen .
BIJ deze laame faktor zou men dan een on-
'dersChdakunnen miken tussen de Infor-
mele omgeving. die zowel op emotioneel
els op praktî5d1 vlak voor de zogenaamde
mantelzorg zou instaan, en de formele om-
geving. waartoe de politie, de medische
sektor enz. behoren. Naast dit onderzoek
dat. zo zegt Aensea. eereer beleidsvoorbe-
reidend was, is er ook een 'beleidsbegeld-
dend' onderzoek gedaan. "Dil gebeurde in
de vorm van een aktie-onderzoek, wailrblj
men bepaalde benadertegen en handelin-
gen uilprobeen en deze tegelijkenijd op-
volgt en evalueert. Hieruit resuheren dan
aanbevelingen voor de sektor of de over-
heid. 011 enderaeek liep van december '91
tot november '93 en was gericht op de
Centril voor Geestelijke Gezondheldrorg.
Men had hierbij de omwikkeling van voor-
al rerapeuuscne metodes maar (lnk van
preventieve strategieën op het oog.-

aan.ezc voorziet de Wet op het Politie-ambt
biJvoorhec:ld uitdrukkelijk een verplichting
op bijstand aan sladrtcffers. Daarnaast
werden tijdens de vorige legislatuur door de
overheid veiligheldskontrakten afgesloten
met 29 gemeenten. Zo werd er 55 miljoen
vrijgemaakt voor Buro's voor Slachtoffer-
bejegening In 27 van deze gemeenten. Zij
zijn er vooral om de politie-agenten te
sensiblllseren en bij te staan In slachtoffer-
zorg. De bepalingen van deze veiJlgheids-
kontrakten blijven misschien nogal alge-
meen. Dit Is echter niet ro voor de Ministe-
riële Ornttndbrief die konkrere verplich-
tingen oplegt wat betreft slachtofferbejege-
ning door politiediensten. 'rensjoue 2ljn ook
wijzigingen opgetreden in de opleiding van
politie-agenten. Slachtofferbejegenlng werd
een verplfcbt vak. Bovendien werd er zeer
recent vccëereuw opleldlngsmatertaal ge-
zorgd (wat óp 30 oktober aan het publlek
wordt voorgesteld]: er werd spedaal vtdeo-
materiaa~oor:zien met bijhorende handlei-
ding (duur KUL), een syllabus 'Voor de do-
centen en een ';ademekum voor de praktijk
(duur KULI."

Gerecht

Naast de politie en de Centra voor
Slachtofferhulp, vormt de gerechtelijke we-
reld de derde pool In het konlakt met het
slachtoffer. Aan deze kant Is er büjkba.ar
ook heel wat veranderd. Aensen aan het
woord: "Om te beginnen zijn er sinds sep-
tember '93 op de parketten maatschappelij-
ke assistenten aangesteld die instaan voor
slachtofferomhaal. voorat op gebied van
strafprocesrecht zijn er tegemoetkomingen
aan het slachtolfer gekreëerd. Zo werd de
procedure voor de minnelijke schikking in
'94 versoepeld zodat meer slachtoffers op
deze wijze een 'Vergoeding kunnen krijgen.
Door dezelfde wet werd ook een nieuw sys-
teem van strafbemiddeling gekreëerd. Op
parketten zijn dan ook bemiddeüngsassis- ~
temes aanwezig dle zowel op vlak van
schaderegeling als op tmmarerteel vlak
(aanbled~n van ekskuzes ) voor een kon-
takt tussen dader en slachtoffer kunnen
zorgen. In het kader van het snelrecht kan
het slachtoffer zich sinds '94 nu bovendien
met een eenvoudig ven.oekschrih tot de
rechter wenden, indien hij zich geen bur-
gerlijke panij heeft kunnen stellen. Zo kan
hiJ de zaak nog biJ de strafrechter aanhan-
gig maken. Op die manier wilde men reke-
ning houden met de plOblemell die het snel-
recht voor het slachtoffer kan inhouden.'

Sedftt enkele jaren is hierin toch grole ver-
andcrtns JdI:~. Getuige hiervan een ge-

Ook U kan
adverteren in

Veto
Bereik een jonge en dynamische doelgroep
via een dynamisch en jong weekblad.

Vraag vrijblijvend onze folder:

Politie

Tot zover de alvast goede bc::dodingen
van M overheid die een hoop tnreressanr
materiaal opleveren.

Wat is er intussen veranderd voor het
slachtoffer?

Deze komt meestal het eerst met de
puHtk: in komakr. Bij de politie kunnen we
al heel wat wiJ2lgingen aantreffen. "Het
politic:systc:.::m Is, als onderdeel van het glo-
baal gerechtelijk systeem. vanuit zijn histo-
riek immers gericht op ~ opsporing en de
vervolging 'Van daders. Ook de polItIekuI-
tuur is hierop sterk gebaseerd. Men kan het
de politiediennen dan ook niet ten kwade
duiden dat zij op een manier Ie W1;:rk gaoiln
die ~inig aangepast is aan het slachwffer",
aldus xenseo. Toch zijn er hler nu wettelijk
wijzigingen in aangebracht. Aeruen geeft :zt

I::["~ 1C(ij~.,·
Tiensestraat 118 - Leuven

016/23.70.30
Open van 9 tot 22 u•

Erkenning
In het ontwerp tOt herziening van het

wetboek van strafvordering is bovendien
een bepaling opgenomen die het slachtoffer
Inzage biedt in het gerechtelijk dossier en
hem de mosdijkl1mm geeft de onderaoexs-
rechter te vragen bepaalde nnderzoeksda-
den Ie stellen. Hierbij zou hel slachtoffer
dan wel geen beslinlngsmacht krijgen. Toch
krijgt hij meer een vinger In de pap. Men
wordt meer erkend In hel strafproces."

"In het kader van deze poging tut bete-
re erkenning van hel slachtoffer loopt nok
een aktie-onderzoek dat betrekking heeft
op de hemelbemiddeling tussen dader en
slachtoffer. Een geschreven overeenkomst
tussen dader en slachtotter wordt dan bij
hel strafrechtelijk dossier gevoegd en heeft
Zll een lnvksed op de procesvoering. Ook dit
geeft het slachtoffer een plaats in de straf-
rechtelijke afhandeling. In Nederland gaat
men hierin zelfs nog 'Verder en mogen
slachtoffers van bepaalde feiten een gesprek
mei de prokurrur vragen. Bovendien heeft
het openbaar ministerie er een informatie-
plicht.- Dit zou ook zeker voor België een
goede zaak zijn. Het argument van de hoge
kosren en praktische bezwaren dat hterte-
gen vooralsnog wordt ingeroepen, is,
volgens Aensen. ongegrond, "Het gerechte-
lijk apparaat dat up gang wordt gebracht
VtlOl' de opsporing en berechting van de da-
der wordt niet in vrug gesteld. Indien men
konsekwenr erkenning wil geven aan het
sladlluffer, moet men daar ook de midde-
len 'VOO'r willen vrijmaken.-

~ AHaset cvb. - "s Meiersstraat 5 - 3000 Leuven
Ir 016122.04.66 (tussen 15 en 18 uur)
.!!I 016122.01.03

adverteren op maat
lnJrld vandenborre
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Tiende verjaardag CCC-bomaanslag in
Leuven VEEAKKEAi

SPECIAAL VOOR U

Op vertoon van uw studentenkaart
Spaghettisaus 199 fr/kilo

+ een pak biologische spaghetti gratis
Verse Natuursoep 49 fr/liter

Alles zonder hormonen, antibiotica of onnodige additieven
Gecontroleerd door de vzw Plattelandsontwikkeling

Boem Ui boem
Gij!lIovnnw 1985. Het was «n

kUIL hufstdJJg zoals WI!' er elk
jaar wel meer te verduren krij-

gen. Een dag die we nonnaal al lang
vayeten zouden zijn, wart' het niet
dat Leuven toen even letterlijk op zijn
grondvemn trilde. Ent kleine stuk-
proef in de buurt Vdn de plek des on-
heils tien jaar na de feiten kerf ons
dat het voorval bij th nieuwe genera-
tie studenten zogoed als onbekend is.
Enkd wat ouderen en mensen uit de
buurt van Leuven herinneren hel zich
nog vaag ...

held-ups toevallige passanten koelbloedig
neer te knallen. En even later waren er de
CCC, de zogenaamde slrijdC'nde kommunu-
tischê sellen. De aanslag In Leuven was de
vierde in twee dagen. Hulpiau:·Er heerste:
toen een echte angstpsychose over gans
België. ln eerste instantie dachten wij dat
de CCC enkel ageerde tegen Amenkeanse
belangen. Maar toen Wil}: er die aanslag in
Brussel bij de BSL Dat was ongeveer een
week voor wij aan de beurt waren. Toen
begonnen we schrik te krijgen. 0<, bende
bleek het Immers eerder op het kapitalisme
in het algemeen te hebben gemunt. En een
bank is toch één van de voornaamste eks-
ponenten van dat kapitalisme. Oe schrik zat
er zodanig in dat we de dag voor het ge-
beuren ons nog lieten verzekeren tegen
dergelijke zaken. Dat was toen zeker niet
evident, want er was geen enkele Belgische
verzekeringsmaatschappij die het aandurfde
om dergelijke rtstko's te dekken. WIJ zijn
toen genoodzaakt geween om naar een
Amerikaanse maatschappij (sic) te stappen.
Een bijkomend aspekt dat ons angst Inboe-
zemde. was dat de aanslagen lot dan toe
uhslulrend gericht waren tegen vrij recente
gebouwen en wij zaten sinds 1981 in een
nieuwbouw aan het Ladeuzepleln."

Zwarte Zustersstraat 14 Leuven, 'ir (016)/20.62.38 'i
(tegenover de ingang van het Groot Begijnhof) 1

betalen," aldus Hulpiiu.
Na de öntplofflng vreesden de orde-

diensten nog even'voor een tweede bom.
Hulpiau:"De unlmijnfngsjliensl van het
leger onderzocht met een relegelelde mini-
tank of er nog andere springttngen in het
gebouw aanwezig waren. Hel bleek geluk-
klg een ijdele vrees te zijn. Maar het gevoel
dat bij de aanwezjgen overheerste was er
een van machteloosheid. We vroegen ons
af wat de zin was van dit alles. Er kwamen
ook heel wat emoties los. Hier en daar
vloeiden traantjes. ik zie niet vaak mannen
huilen, maar toen zag ik er zo toch enkele.
Iedereen voelde zich bedregen en was per-
soonlijk door hel gebeuren getroffen. Was
dat nu het soon kommunisme waar de
CCC voor Ijverde: ons recht op arbeid alne-
men? Volgens mij was het gewoon een
dekmantel voor zinloos terrorisme."

Tom peeters

geluld dal wc buiten gehoord hadden, deed
ons vermoeden dat het allemaal nog mee-
viel. Die hoop bleek achteraf dus onge-
grond. Zulk een puinhoop had ik nog nooit
in mijn leven gezien."

Die avond nog werd gestart met de op-
rutmtngswerken. Een dag later moesten de
jdlemen immers weer ontvangen kunnen
worden.

Predes om 15.0) u op die bewuste vijfde
november deed er zich een hevigc ontplof-
fing voor in het Leuvense KB-kantoor aan
het Ladeuzepleln. Eef\ halfuunje vroeger
had een bendelid van de CCC er onopval-
lend een koffenje vastgemaakt aan de re-
ling van de trap. die de knëruennurme ver-
bond met de eerste verdieping. Het moel
een menslievende terrorist geweest zijn,
want na enkele pamfletten IC hebben rond-
gestrooid. waarschuwde hij ook nog de
hostess en zei haar dolt een springtuig. dat
zich in het koffertje bevond, over welgeteld
een half uur zou ontploffen. Er werd on-
middellijk alarm geslagen en het gebouw
werd zo vlug mogelijk ontrutmd. "Mocht
dit niet het geval ziJn geweest, dan zouden
er minstens vijftig slachtoffers gevallen
ziJn·, aldus Leo Hulplau. reen onderdirek-
teur en ver antwoördëljjk voor een deel van
het bankkantoor. "Nu bleef het bij een
enorme materiële schade. Het was apoka-
Iyprlsch."

Primeur

Voordien was de evakuatle van de
plusminus driehonderd personeelsleden
zeer vlot verlopen, mede dankZij het ren
dolt iedt'reen--4irekt besefte dat het dit keer
serieus was. "In nog geen vijf mlnuren was
Iedereen In veiligheid gebracht", aldus por-
tier Benny Mellaeru. Hij was het die de
alarmcentrale bediende en iedereen de op-

Een simpele droge knal was het. Een dracht gaf het gebouw zo spoedig mogelijk
stofwolk steeg op vanuit de stukgesprongen te verlaten. De man kreeg een pluim van
ramen van het bankgebouw. Oe ravage was de direktie en werd enkele Jaren later he-
enorm, Hulplau:"Toen Ik achteraf de toeta- vorderd tot kantoormedewerker. ffij blijft
ting kreeg om weer naar binnen te gun, echter beschefdenr'Ik deed gewoon mijn
kon ik mijn ogen niet geloven. Oe bom had [eb."
een krater geslagen van anderhalve meter Ook de hulpdiensten waren vrij snel
breed, helemaal door de dubbel geberen- aanwezig. Nadat ze een deel van de buun
neeroe vloer. Oe Iuchtverplaarslng had er- hadden afgezet, namen ze geen enkel rtstko
voor gezorgd dat alle losse elementen Wil- meer en wachtten ze samen met de toeval-

weggeslingcrd. ~-vloer-.8 vol~ paiWlU:u..en-he~&eC-vakue~dt;..pe:fs~~
stukken van de valse wanden en het pla- neel op de ontploffing. Een slimme student
fond. ik zag anderen zich snijden aan de maakte van deze wachtperiode gebruik om
overal verspreide glasscherven. Het doffe vlug naar zijn kot te rennen en een video-

r------------------------------------, kamera boven te halen. Hij schoot de eerste
beelden en met die primeur stond hij even
later In het middelpunt van de persbelang-
nelllng. Uiteindelijk verkocht hij de beel-
den aan RTL. -vcor een aardig centje. heb
ik later gehoord. H()ev~1 weet ik niet meer
juist, maar hel was alvast voldoende.' urn
enkele maanden zijn kafeerekenlngen te

Gevaar ,
ZAAL TE HUUR
DE BLAUWE KATER

HALLENGANGI
(Naamsestraat 15-17)
di git: 049/45.34.11 of

__ 049/45.35.71- JAZ:z.&
BLUES
KAFFEE

Plezier
Het was geen pretje om tocntenijd

boodschappen te doen In de Delhálze. De
bende van Nijvel schrok er met zijn waren-
hutsterreur niet voor terug om tijdens hun

I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO
a1ledagen
open vanaf j
19uur !

12

3
- MIIT OPbi: OPEl'tBAAE;
\ (\\ItCi uOO\Et\ A.U.B.

( 1/\
I4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal - I Grote loopvogel 2
Opstootje - Vreemde munt - Chinese
afstandsmaat) Meisjesnaam - Kubieke
meter 4 Dagelijkse plaatsbepaling-
Nederlandse rivier 5 zurepees eiland -
Bezoldiging 6 Sct!i1dersattribuut -
Slavisch landvoogd 7 Aanvoerder der
zuidelijken - Straat 8 Aaneenscha-
keling - Zink 9 Bevestiging - Groep
dieren - Bloeimaand 10 Schoeisel.

Vertikaal - I Haastig geschreven
briefje 2 Mansnaam - Pers. vnw. -
Deel van een wiel) Hoewel- Kaarsvet
4 Dierenverblijf - Bijbelse vrouw 5
Boomvruchten - Marihuana 6 Schra-
per - Trofee 7 Sterk ijze.rhoudende
grond - Kluchtige passages, grappen 8
Hen - Het honderdste van een deciliter
9 Lengtemaat - Kluitenbreker - Zeeg-
dier JO Lichaamsdeel.

Door Flllp De: xeukeleeee

onll Jaargang 22 nr. 7 dd. JO oktober- 1995 9



Begrotingsdiskussie op RvS versneld

Kringen builen spel
in RvS
(j)fgeJo~"vrijdag trokken Ik

studentenvertegenwoordigers
op ik Raad voor Studntten·

voorzieningen (RvS) weer blijgnittd
naar hd rektoraat. Op Ik 4gmda
stond ondermeer th eerste ronde van
de begrotingsdiskussie. Ih t,.aditiond~
agenda voorziet in begrotingsdiskus+
sie tijtkns Ih maanden oktober en
november. In tÛ«mbe,. wordt de be-
groti"9 dan 9lH!dgdaurd. Maar dat
was buiten de regeringskDmmissaris

gerekend.

me regertngskcmmlssarts is een afgevaar-
digde van de vlaamse regering die als waar-
nemer op de Rilild voor Studentenvoorzie-
ningen zit. Daar meet hij in de galen hou-
den of de uugaven van de raad wel stroken
met de bepalingen van de wet van 1960
betreffende de sociale voorzieningen aan de
universiteiten. Vrijdag stuurde de regerings-
kommissaris nlet alleen zJjn kal maar ook
een brief waarin hij RvS liet weten dal

• helpt

Student Aid op zoek naar vers

tudent Aid. bij het grote publiek
W\!.llIdu één van de meest beken-
de studentenorganisaties, heen het

dit JUT een ~ lastig om van wal
te steken. Vooral fn reuven lijken er prob-
Jemen trK't de opvolging te tijn. Voorlopig
stun er enkel kcmmuees In xmwerpen,
Geel 01 mepenbeek klaaf om eraan Ie be-
ginnen.

Student Aid is een vzw die ondanks
het zware budgd volledig op vrljwWlgcn:
moet teren en btt probleem daarbij Is dal
men nooit met absolute zekerheid over
opvoJxen kan beschJll('Q. Door eea sa-
menloop van omstandigheden h: nauwe-
UJks temanë van de mensen die vorig Jaar
verantwoorddijk waren voor Stu<km AId
Leuven dil }uT nog besc:bikbur. En ~-

Leuven traditiOflC'cl Cf!U beetje hel

ban YllIl de SUJCknl-AkJ,-M:fkiDa vormt,.
et"-1J'OI'!dIg gedJ(til·trfftl~

medewerkers. Op de algemene vergadering
van afgelopen vrijdag werden alleszins
WUI' enkele vrijwilligers bereid gevonden

de kar te trekken. Volgens Luc Ceule-
mans, nllltioDDI koördlnaoot van vorig

is er dan ook er geen reden tol pa-
·Het is nog ~I srneutd d"l de werk-

kiS trager dan nonnaal op gang koml.
er tijn in Leuven loch al «0 twintigtal

mensen afgekomen (lp onze starwergeder-
Ing.· Er Is voor dit jaar ook nog geen
bepaald tema voorgestekt StudC:nI Aid wil
afwachten en kijk~n wat de voorsrenen

van nieuwe medewerkers.

•

Slaeerij

De voorbl}eJarm",",$ de Wttklo8 VIJl

Student Aid uitgegroeid van een srudenn-
koz:e 8Cldjnzamelakti~ tul een diepgaande
ren~ktic over het keusept ontwikkdlngsa-

t

10

menwerking dat tot In de wereld van de
NGO's cpzlen Narde. Vorig jaar nog werd
In Leuven de universitaire' onrwikkC'lingu-
menwerkJng onder de loep genomen.
M.Jar trgeUjk bled ook de jaartijkse Stu-
dent Aid-wed. beet belangrijk. waartn met
optredens van blJvoorbc:dd -IICS 'rambours
du Bronx' til 'SlageriJ Van Kampen' het
grote publiek wem eengespreken. MIs·
schlen moet Student Aid dit jaar gebruiken
om zkh eens grondig af te vragen hoe het
verder racet en uf de organisatie zkh niet
m<.Ie1 ~n tot Hn van de twee Inge-
slasen wegen. De orgalJl$atie wil haar uee-
{,ie verjaardag volgend jau alksruu aan-
grlJpe:n om eens diep DOl ~ denken ever de
clgtn wttkin.g en vcrwttcolljklngen_

Ondertussen Is het bijna we) teker d"t
er in Leuven «0 SCM>n allfin_atieve jessec-

~~:.uH~Utiti-
;uid komt van het ltu (de jmerfakuhalre
Raad voor Ontwlk.kelingsamenwC'rklng)
vaD de KU teuven en Student Aid is mee
op de kar gesprengen. weermee de organ-
Is.atie het pfatfonn vanhul' dgen'm~-
lessen hoopt te verbreden. Student Aid wtl
ectuer .abu ..ppen van de ldassiekC' ex C3tbC'-
dra-coäeges til dC'nkt mC'CT in de richting
van een debervorm waarbij de •
1builenlandst'1 studenten ilktie'! worden
betrokken. äcvendren uier venrekken
worden v.tnuit enkele konkn:te vragen die
onder studenten leven OVC'lde' zin en
onzin van ontwikkellngs.amenwerldng.

voonaan de begroting van de raad mee
goedgekeurd moet worden binnen deze van
de KU Leuven.

Schema

Hel gevolg is dilt het schema van de
begrotingsronde 'Volledig in de war werd
gegooid. In de plaats van te kunnen beslis-
sen op de raad van december dtenr de
beslissing nu te vallen tijdens de vergader-
Ing van november. Reruh.aat: één raad min-
der waarop de begroting bedlskussfeerd kan
worden ..Er werd wel beslist om een uilge-
breid buro - per Iraktie één persoon -
van de raad bijeert te roepen om de ont-
werpbegroting verder te bedlskusstëren ..Het
nieuwe vergaderschema van RvS kan er nu
wel voor zorgen dal SOfa haar achterban
niet meer fatsoenlijk kan raadplegen. Ge-
volg 15dan ook dat de studentenvertegen-
woordlgers hun werk minder goed kunnen
doen.

Sodale Raad (Sora) heeft er altijd voor
gepleit dat er dringend werk moest gemaakt
worden van her groot onderhoud lzie anl-
kd pagma 5). Prufessor Van eerven. koër-
dinàlUr Studemenbeleld. heetr al wel meer-
dere malen beloofd dal er schor in de zaak
komt. Het probleem wordt immers op dit
moment besproken op het Gt'mec-nschap-
(lelijk Buro (Gebu) 'Van de KU Leuven. Hij
gaf echter niet meer details vrij omdat er
nog geen definitleve beslissing genomen
werd. Dal betekent dat Sora In het beste
geval het voorstel van het Gëbu kan be-
sprdltn op haar völgende algemene verga-
dertng, maar dat er de krtngvenegenwoor-
dlgers geen tijd meer rest om hun kring te
raadplegen.

E*_

(bd)
Alle vri}wI/bgns DI ,eillteressurden bmttv!
kTfcht up ft Ya81ukrjllj W11f 7-«r Dm

20 JE Î" de Si"t-Midnebstruf 6. Meer mJidmn-
!JC1t kun jt kriJ!JC1t /"ï LMe Ct'IIkm4P!S f1P

OJI455.j{}.48.

Standpunten

sora heeft tijdens de begronngsdlskus-
ste meer eisen op RvS dan haar traditlonele
dalms rond het groot onderhoud. Zo heeft
sera aan professor Van eerven gevraagd
om druk uit te oefenen op de stad om de
konaks voor aUe studenten ol minstens
voor de beursstudenten af te schaffen. He1
gcvt?;lg daarvan zou een besparing 'Voor RvS
betekenen van om en bij de drie miljoen,
omwille van hel feit dat ook zij studenten-
koten verhuren.

TC'n sloue werd er net zoals vorig jaar
op Sora beslist om niet meer te pleiten voor
het op nul zetten van de inkomsten van de
inschrijvingsgelden. In 1986 werd het in-
schrijv1ngsgèld verhoogd. omwille van de
Slru-Annabespartngen. en werd de verho-
ging hiervan gc-geYen aan RvS. D.tl bere-
kent een extra-inkomst van een zestig mil-
joen. Sora vindt een dergelijke autofinan-
ciering nog steeds even pervers als vroeger.
DtICh gezien het vrijwel zeker Is dat het in-
schrijvingsgeld niet np het nivo van voor
Sint-Anna wurdt gebracht Indien RvS deze
gelden weigert. lijkt het Sora beter deze
middelen te besteden aan de soctate sektor
dan aan €én of ander nieuw prestigleus
Hugeheuvd -prujekt.

Tom van Thienen
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~ zoel(erties
..J 1995 big dsrer Is w.lItchlnl you.
..J X vt'rl(()OPl Hn waterkanon en drie överv ... •
wlgens Yan de riJkswKhI. rerereee. bel
221900 .
..J Alle ~('kindj" V~ '8 mul X' houdende
..vond van woenwg 8 november vrij.
..J Lubter dat weck naar de Sludl:'ntenr,dlo op
SCorpIo en word lid van nel gtoemen-
bevrijdingsfront"Te koop: Sludcnlenfiru voor damC'S in goede
stil,)!. 500 fr.
TeL: 016/26.07.90
" Dames in goede SIUt?
..J Ofwel kan de ",dUik van veto niet leun.
ofwel kan ze ntet tiepen. Ter verbetering van
vorige week: Ik draai geen acht jongens binnen
per fuif. Leen
..J Alit. leven dan.
..J HeUo knappe, vorige week dinsdag lal je in
het kaleUll1~ van L&w. Ben Je een jongen ol
een meisje? Een bc:wonderUr]Sler).
.J Wie veneh mij hoe Ik In kont tiJd een
serteuze som leid kan verdienen. wnder er I1 Ie
veel moeite voor IC mocu:n doen? Alle tips zijn
wetkom. LD.
..J Bruno, W.I! moeten wij mei veenbessen in
onze ondcrb~k?
.J Maandverb.l.nd met veenbessen voor al die

andere dagen .••
Patent bij Bruoo van Klio.
.J Wie Wil tijn plru rullen legen mijn mundver-
band7
.J Domweg verloren op woro5dag 25 oktober In
Sedes: wil ukje mei I5 CD·s. Emotionele
waarde. Beloning. eeuwige dankb.iarbeid en
meer in hel verschiet ,"leid. Tel.: 016129.50.89,
vragen naar sreran.
.J Vuurwerk en springmuis: 't Is niel omdat Ik er
niet beo dat november geen alarmbel moet
doen rinkelen. vrBVDES.
,j Zelfs aan vragen over eindwerken komt een
einde. VTBVDES.
,j 2 from I pany met o.e. TooI. Publk" Eoemy.
Nomeansno. GodDelb. Bad Religion. The Bevts
Frond in Rumba & Co op 20 november.
,jWoensdaS I november om 19 u: Joy Division
fanavood voor lngewijden. Breng uw rolleaor's
items en liefde voor de groep mee naar
Gumher. Bondgenotenlaan 119, Leuven. Tut
do".
" W1l1em zqp.: ·0800-135-36 jekkedie-
Jekkediejekjiehocl Willem de zwijller beeft
ongelijk. mur blijft loch spreken.v Tillen villn resrs, versr., brielw Kris Rosselle.
Hof ter Bekdaar 12. 3020 Herent. TeL ... fn:
016120.70.77.

I::(j~m:o€Het "groana" copy-center van Leuvan.
Garecycleard en 100% chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
• Formaat A5 tot A2cr. ~ ALLE Inblndlng.n, Plastificeren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

CANON Kleurkople50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. doorlopend.

zat. 10 u. tot 17 u.

• agenda & ~ ad valvas ()()(,,""W~O[)E\'"

TIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

MAANDAG
19.00 u VERGADERING Amnesly Intemation.al

KampuSflroep. ~mdJng van een inlo-
·.vond,-.IM: belafl&SlcUcudcn van b.inc:
welkom. io " Melen:lOtrul 5. 01"1.AmnC5ly
1111"milllionilil

20.00 u DANS xone dlnsvooouUina door drk
I«rllneen van de Kunsthuma.nion uil
Brussel, in Auditorium Minnepoon. org.
FilIbuleus 95.

20.00 u TEATER Filip Jcrëens brengt een
'Hommill,o:. Brd', In Auditorium
MInnepoon. org, Fabuleus 95

20.00 u TEATER 'The Ftn,e' door Theill"iul
Studio Actorn uil ROlnilVa iSlovakijel. in
Auditorium Minm::poon. Ine!. 1201150. Drs.
FabuleuI95

20.00 u LEZING ~Wlcdrijft dl" blijk: Mururoa',
SlandurdjuumaU~1 Jurn Do: Cnek vertelt
over liJn bdev"nissen op de kauni TonL in

Jeugdhuls ClocIcwork. tOCi. gratis. erg.

Clockwork
ZO.lO u KONSERT ëequrem van Faurl en xees

iNuestra Senorill de I. Soledadl. in St·
Lambcnu~crk.. Heverlee. tOCS. )OOI400,org.

Arenbrl"lknor

DINSDAG
I!I.OO u KONSERT Bclurdkonscn met

vidroweergave in do: hall van de antrale
bibUou:o:k.. DIJ. kU Leuven

20.00 u TEATER 'Tbc Web of rnecceeee' van
spounes uit hc1 arnse (en bliur) Rocbnter,
in Auditorium Minncpoon. tOCI. 120/150,
01J. Filibukus 95

20.00 u KONSERT EbB Produaioni Thralre
Ltd. brengen -tue coneen Ihey never gave".
een mUDhal feesl rond EMs Prnley, Buddy
Itolly en Roy Omiwn, in Sta.dschoowburg..
lOCI. 200/750. org. Kuhureel Centrum
Leuven

20.00 u VERGADERING VO(Jrbcl'<'iding fakkel·
tocht 9 november. in 'S Meierntrllill 5. 01"1.
AJniegrocp recht op vluchten

20.)0 u KONSERT Hu"lg.s Ernemblr onder
leiding van Paul van Nevel. In stnt-
Gecnruikerk. orl. Festlval van V1aandel'<'n
V1ums·Bnbant

20.)0 u KONSERT "Cara meao door K_ Van

uethcm. Musia Amiqua kiiln. in Pieter De
Somer·aul., I<JetI. 600. ors. Muska. Antiqua

teuven
22.00 u KONSERT Ivan's lAnd (akoestische sen.

in De wemetaeen (Vismarkt). 0"," Fabuleus
ss

WOENSDAG
20.00 u KONSERT Herman Van V«n. In

StadsrnouwbulJ, loe&. 65011000. DIJ.
Kultureël Ccmrum Leuven

20.00 u TEATER 'Het BlIne Land" door
~alerhuis Jonoa. in Audilorium
Mionepoon, lOCI. 1201150, 01"1.Fabuleus '95

22.00 u KONSERT Ame & II"OCP (j.aul. in De
wemelsreen. Ort. hbuleus 95

DONDERDAG
20.00 u TEATER Kristien Slel'glTllnS brengt de

monnloog van 'Al{i)one' van Judith
El~vien. in foyer van de: auditorium
Minnepoort. org. Fabuleus 95

20.00 u KONSERT Herman Van Veen. In

StadlidlOuwburg.. lOeg. 65011000, 011.
Kulturcc:l Centrum Leuven

20.00 u TEATER 'Chaos" door TUbav Youth
Club (Thrkije), in Auditorium Minnepnon.
lOeg. 1201150. mg. Fabuleus '65

22.00 u KONSERT EI Fish. in Do: WenteISie-cn.
DIJ- F.buleus 95

VRIJDAG
15 00 u TEATER "HOIeI" door de Alkmunc

.iCU1I':honedgroep Stkhting Unleke Zlken. in
StadsdtouwbulJ, lOeg. 1501200, 0IJ.
Kultureel Centrum Leuven

20.00 u TEATER ·Hello. Mr. Tannhauser", een
hedendaagse bc"Werking van de beroemde
Wlener-opera door In. Esto!tla (Panugall. in
Audilonum Mlnnepoon.lOeg. 1201150, 0I'g.

Fabuleus '9S
22.00 u KONSERT Pal Lauwen (Tydal) &

gilariSl van tvan's Land. in Do: wemelsreen.
erg. Fabuleus 95

ZATERDAG
20.00 u KONSERT Slglswald Kuljken dJrigeen

muziek van Bach, in ROmaanM' Poon. tori.
150. erg. Kulture<::l Centrum Leuven

20.00 u OPERETTE Gocse Oprrelle"ereniging
met "u brik Hélène' (J. Offenbachl. in
Stad$dll)uwburg. tocg. ZOOI.50. 01"1.
Kuhureel Celllrum Leuven

20.00 u TEATER -Grut PLay' door Krt!takör

"S.O.S.: WHr zijD die 12 cm van Geen naar,,,<7
" Dringend: sou hillndtekeningen om er nos 12
cm van ilIlte knippen.
" Gezocht: ) cm van xeren haar hur. AKK.
"Gevonden te Antwerpen: ) cm haar; af Ie
halen biJ A.A.K.K .
.J Wij Vinden dat Claude de schattigste oogj«
heeft van heel Hînoria. eermoes.
" Mu.nda.g 6 november niet IC mtssen
Proximus pany in zaal Albatros .
.J xaren. het trekt op niks. Koen.
-J xeen zo goed was je nu ook weer njet.
xeren
" " ..cum milia muha reeersmes. ronlurbabimus
m... ne soamus. aut ne quls malus inVidere
push. cum iamum Kiillt esse BASlORUM ."
Omdat ëëe bepaalde roeseneuwer inderdaad de
lel kwijtraakte. wacht Ues. Serge & Co nog de:
beloofde belening.
,j woensdag 7 november: A.k. PlNO·maaltijd in
Sedes tussen 18 u en 20 u. "Snoep vcrstillndlg.
eet een onl."
,j Elke woensdag A.K. PINO-vergaderinll om 20
u in Los Bueuos (Pa.rksnillat).
,j Laatste voorbereiding voor de 11.11.11-
kampagne: om 201.1.maandag lO oktober, In het
Genoegl projekthuis.
.J Amateur-rockgroep met 3 jaa.r ervaring zoekt
z.anger(es) (mln. 18 jur. ervaring niet vereist)
voor het maken van eigen nummers
(enBelstaligl
Genre: zwevend tussen R.E.M .. Cur .... Buflalo
Tom. Milignapop ...

kontakt opnemen met: Piel Van den gorre,
Bouchtstraat 125. 1770 Uederkerke.tcl.:
053/66.41.04.
" IAatSIC wanhopige oproep voor mijn zwarte
junsvcn die mij op de Iutste SrorpÎofuif (goede
IW« weken Beledenl in de BlilIUWl:'Kater
afhandig werd lemllakl. Nu ook beloning te
verdknen. Bel 20.12.06 co vraag naar Henk.
"COS-Leuven houdt op maa.ndag )0110 om 20
u een diskussie-ilivond met Studenten co jooge
CVP-politici in njl-Le Must lOod:"dcffo VO(Jr
de 21e «uw. onze «uw in richt" .
-J Beregoede ski-vûilInlies & ambiance voor
Studenten en jonlwerkenden. VoUediB ~Ct

(bus. pas. eten. appr. en n:isldding) regen zeer
sporueve prijzen (villoa.f 7000 fr.)
lel.:O 16/29.87.29.
Sponufil Reizen, MunlSu'ul 38 Leuven.
,jWie kan dit nu nog lezeo?

JO MEUWISSEN
",,",

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal. j'

Videoschermen tot 4 m. i
DISCOBAR EN CD's met of -

zonder D.J.

'li 016/201.301

Pieterskerk. weg. 450. org , Muskill Amiquil
Leuven

22.00 u KONSERT Jau.konM'rt met de doo:n-
ten Villnde KulluurTllad muziekkun;u~~n. in
Sw,bar. tOCI. gratis. DIJ. SlUe

Stinhaz (ltonga.rije). in Op lok.Itie {vertrek
Audilorium Minnepoon).toeg. 120/150.01"1.
Fabuleus '95

22.00 u KONSERT tbc Organll: Fruit Band. In
[k Wcotristeen. DIJ. Fabuh:u~;,,;.~' _

ZONDAG
11.00 u KONSERT Sigi:owald Kuijken diriBeen

muziek viln BIl:h. in Rom.unM' Poon, loeg.
I SO. DIJ. Kuhure-cl Centrum Leuven

15.00 u KONSERT -rcrccmenaryconart" met
Paultne Nobes op viool en Michad
Ninemann op hobo en blokfluit, in Sim·

•

MAANDAG
20.00 u fiLM 'Network' van Sydney Lumet. VS.

1976. kleur, 120 mmo Nederlandsc ondenj·
tds. in SIUC:.tneg.. 1001150. DIJ. StUl:

22.)0 u FILM "Network" van Sydrn:y Lumet. VS.
1976. kleur. 120 mmo NederLand~ ondeni-
tek. in SIUC, 1<'1q. 1001150. org. StuC

APDLLOON NFK
• )0/10 om 21.)0 u: Sponkot roes danctnS
(pari 111)•• 06111 nnt 20.00 11: InltialkkanlW,
In Waaibt-rg.

CRIMEN
• 02/11 om 18.00 u: Eten In "Ima 2.• 02/11
om 21.30 u: Pllkb,mlYOnd. in De Rektor.

EOOS
• 30110 om 20.00 u: 'UnIe Buddha'
(Bctn.1tdo Benonud), in MSI 00.28 .• ]1/10
om 20.00 u: PresldlumvClpdering. In L&W.

BERMANIA
·30/10 om 19.10 u: PC1C'r- en l1lt'lcl1Ivond.

HISTORIA
• 06111 om 18.00 u: Krin~rpdrriTii-

KLIO
• lOl 10 KlJ" tapt weer In de IH .... 06/11 ()In

20.00 u: P~$idiomve!JIildrrin8.ln "
Mden51raal 5.

LBK
• 30110 Doop-ernH'en«hachl-TD + !tantus.

MEDICA
• 30/10 lint 20.00 u: Ta-oa-Bvond • Afa~lc", hl
Gaslhulsbcrg. • 06/11 Sdu1Jlaktic Amnesly
International. in Abna GaWlulsbcrg •• O6Ill
om 19.00 u: SChcljlaktk Amncsty
International, In Doc's bar.

.. 02/1 J om 21.00 u: in kJkaal VlW Pluto
onder Jeugdhuls CktcltwClrk.

POLmKA
.. 11110 Nedertandse avond. in PoUtika Kafee.
• )1/10 om 16.00 u: Happy Hour.ln PoUtib
Kalee .• 0" 11 om 21.00 u: Jazz et) Blul'$ m~
Sleven De Bruyn.. in PoUtika Kafce.

PSYCHOLOGISCHE KRING
... 30110 Doop·TD, In Alball'OL • 3111000\
20.00 u: Gff8iII ISlov~ns sruëent) venen. In
Psycholo&JKh lnsthuut. 00_98 .• 02/11 om
7.1' u: Kultuunrlp nur Amsterdam. m
suuon.

HOMANIA
• lOl 10 om 22.00 u: ie IIc.-avood. in Ww. ..
Ollli Romanla lapt In de lak. in IhW.

VHS
.31110 om 22.00 u: Etillunudu!f. in Blauwe
Kaler.

me
• 31/]0 om 20.30 u: Info-avond Zuid· Afrika.
in KamJlu, Arenbcrs. aula G 06 .• ) 1'\0 om
22.00 u: Me»age·TD VUOf 75·)a.rtg besraan, in
Wulbetl-'" 01111 Fa.kbaravond met nagelk-
Iopptn. In NapolI.

WINA
• 02111 otn 20.00 u: Disney-llvond. in
Kampus Arcnbcrg.. Hevcriff.
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Veto's Witte Raven: Henri, de parkwachter

"Eens goed van uw oren
maken is goed voor de
bloedsomloop"

et komt dlee student die
tich twl eens fietsend

Leu~n beweegt
steevast het

'stJulspark op zijn \Wg
rich,in9 au'a vindt,

ongetwijfdd bebnd voor. Om toch
nog op een aanvaardbaar tijdstip in
de les toe re kamen, besluit je, na
enige aarzeling. om je fiets bij dL
trappers te nemen en UH poging te
wagen het park al rijdend door te
komen. De adem stokt je in de kul en
het zweer breekt je uit. wanneer plots
een stem uit IÛ verte je luidIueIs tot
de orde roept. Je stopl en je stapt af.
versla~ als Un kind dat aangetikt
wordt in een spelletje 'Schipper mag
ik over varen?', Schichtig kijk fr in de
richting vanwaar de stem opklonk.
Een niet zo grote man in een Brijze
werkbroek draait zich naar een kar
vol rode en ~le bladeren. De gouden
letters op zijn kepie sentneren in de
late herfstzon: 'PARKWACHTER', Hlj
dus.

jUf I.'e(, doordar hij kontakt bJ«!1 hebben
met zijn k1.1$maltkers, dat Henri lijn vrouw
goed leerde kennen. Eenmaal getrouwd
konden ze al dadelijk het bulsj!.' vooraan in
het puk betrekken.

Er kwamen drie kinderen: Joert (10
jaar), StJ\laya 19 jaaT) en Llndsey (6 Jaar).
Wie vlak voor sluitingstijd door het park
wandelt, beef soms het geluk om Jcerl In
akne Ie zien. Terwijl papa de poon aan dl'
BeriolSlra,1t op slot gaallcgg!.'n. lool}l hij
schreeuwend richting hoofdpoort om er de
mensen Ie waarschuwen dal het tijd is zijn
speeltutn Ie verlaten. Ol Henri In ziJn zoen
een opvolger ziet? -Hel za) veeteer ons
Undst'y zijn die zich daartoe geroepen
vcelr. Die denkt SQm~nu a! dat ze park-
wachter is. F

•

•Als ze echt in mijn rapen
schijten, ga ik door"

Intussen verpersoonlfjkt Henri al meer
dal] tien Jaar de 'Wct van hel Park'. Toch
1.Îet hij zlch7.df eerder als verzorger dan als
poltueneet tcenctuer, Ntet het bestraffen
van cverrredmgen. maar de zorg voor het
natuurschoon in het park is zijn grootste
bekommernis. BC't ligt evenwel in zijn
macht om, binnen het domein van het
".rk. "_'__~maken!'ll!II"-------------
zal nooit Iemand van de eerste keer een pv
geven. Voor mij is dat ook niet het plezant-
ste dat er bestaat. Alleen als ze echt In mijn
lOIpen ... euh ... schijten, ga Ik door," Het
gezag dat een parkwachter kan uitoefenen.
is echter beperkt 101 die: eruketen van het
politiereglement die betrekking hebben op
de bescherming van parken en plentsce-
nen. Dat kan gaan van urineren tegen de
muren, over het beschadigen van bomen
en het laten slingeren van vuil, lot hel
roemruchte anikel C3: 'verboden aan aue
voenuigen'r'Bn verder Is hel natuurlijk ook
verbodenje vissen op de wateren", voegt
Henri er lachend aan toe.

Henri had hel aanvankelijk wat mOC'ilijk
mei de vraag om Zijn tevensverbeet te doen
voor de mikro van een veterepener.
wegens een naar zjjn mening lasterlijk
artike! dat verschenen was in een Veto van
april '94. wilde hij met dit blad niets meer
te maken hebben. "Ik werd cr op WC'inlg
Rauernck m.tI~ ~ een
student die enkele dagen tevoren door miJ
uit het park was gezel. Nochrans was hel
reeds anderhalf uur na sluitingstijd en was
er dus wetldijk gezien sprake van Inbraak."
Pas toen het opzet van deze rubriek In de
verf werd gezel,. konden we hem overhalen
tot een gesprek.

(/010To", Mi,hitlm.jRIJdt rn geIt bltldtTm

mereen bekoren. De tmeresse 15er p.as
gekomen toen zijn broer van Sinterklaas
een klnderorgehje kreeg. -zo'n klein
Böntempl-orgehje met venulatorkes en v\jr
akkoorden. Daar kon Ik echt niet aIbllJvm.·
Henri was reen veemen jaar. -EigenUJk was
dal al veel te laat. Ik vind het spijtig dal ik
niet veel vroeger begonnen ben." BU hem
In de buun weende In die tijd een pianist
biJ wie hij van zijn moeder op les mocht
galtn. Op latere leeftijd is hij aan de Akade-
mie twee jaar notenleer gaan bijstuderen
en nadien nog eens twee Jaar begefeldlng
voor plano. TegenwoordJg treedt hiJ al en
toe op In de Krüger; ZIJn stamkafee, of In
één van de andere volkskalees die Leuven
nog telt. "Het is niet echt de bedoeling om
perfekte muziek te maken. Het belangriJk-
ste Is dat de mensen er plezier aan beleven
en dal er ambiance js." Hoe graaH hiJ ook
met muajek bez.ig is, het zal altijd een
hobby blijven.· Als je zoiets voor je beroep
galtt doen, gaat er veel van de sjame
verloren".

een heuse' dierentuin was. Vroeger zaten er
ook henen, koniJnen, geiten en, vóór Henri
parkwachter was. zelfs een lama en een
emoe In hel park.

= Waterplant
Gevraagd naar zijn mening over dl"

heraanleg van het park, kJinkt hij verdeeld:
·De dreef zelf vind ik wel geslaagd. m..ar de
talud ernaast is door de riteuwe beplanung
veel arbeidsintensiever geworden. Veel
inspraak in de werken heeft de parkwach-
ter In elk geval niet gehad. Ook over de nog
op ul zijnde aanpassingen kan hij ons nog
nkt veel vertellen. De vervallen toren en
de muur naast de talud, overblijfselen van
de eerste stadswallen (12C' eeuw). zullen
gerestaureerd worden. Voor de kiosk zou
een tertas aangelegd worden, zoals aan de
hoofdingang. eronder sanitaire vcoraemn-
gen. Hel zou de bedoeling zijn om er In dc
zomer een aantal konserren te geven,
hoewel Henri zo zijn twijfels heelt over het
sukses van dat opzet. Ook de speeltuin en
de vijvers voor de namaakrots zouden In
en' hersteld worden. -voor de vegetariërs
onder de studenten: er komen geen vissen
meer In de vijvers, enkel waterplanten." Oe
dag zelf van het interview was Henri even-
wel ter ere gekomen dat de uiteindelijke
plannen, zoals ZC'door arennektenburo
Stabo ontworpen zijn. op vraag van de
dienst Monumenten &- Landschappen nog
zouden aangepast worden.

Boeman
De bandopnemer gestart, steekt hij

moeizaam van wal. Hij wikt en weegt zijn
woorden, alsof hiJ zich nog steeds bedreigd
voelt duor hel vooroordeel. dat - daar Is hiJ
van ovenulgd - tegenover hem zeker
bestaat. Naarmate het gesprek vordert,
ontpopt de 'boeman van het park' zic.h
echter tot een aimabel persoon die meer in
zijn mars heeft dan de norse woorden van
ordehandhaving waarvan de meesten hem
kennen. Toch houdt niet iedereen er zo'n
stereotiep beeld op na. zo Is de ervaring van
aenn. "Ik krijg heel wat positieve reeknes.
Van Leuvenaars. omdat te het op prijs
stellen dat hun park mooi oneerbeuden
wordt, maar ook van studenten die hier
naast hel park in de Vlaminge05traat
wonen. Zij zien ook wel in dat het ni~1 km
dat Iedereen er zomaar mei de fiets or.
erger nog met de brommer, door komt."

Henri neleeuw ~37 jaar), geboren In
teeven. maar deels getogen in Lubbeek,
werkt aanvankelijk 0115tuinier op de diensr
beplanting van de Stad Leuven. "In de vlie-
gende ploeg: we hadden niet echt onze
vaste plantsoenen, we moesten gewoon
bijspringen waar het nodig was." Dat deed
hij niet zo graag. Toen hij in '84 de kans
kreeg om parkwachter te worden, greep hij
dle met belde handen. In dauelfde Jaar
trouwde hiJ ook mei sylvana Hoogeras. een
mdsjt dat hij al kende van In de min bouw-
school. "Ik heb dur nog één jaar gezeten
toen %Ij er begonnen I~ MIJn vrouw Is
namelijk acht jaar jonger dan ik. Maar al
haar broers en zusters hebben bij miJ In de
k1a5 gezeten. ~ Toch I~ het maar een paar

Lama
Die wateren staan Intussen al meer dan

een jaar droog. De ûarntngc's, de eenden en
ander pluimvee zijn ondergebracht In
komfonabe:lere oorden. WiC'de lIolmingo's
koste wat het kost nog eens wil bewon-
deren, zal er een daguitstap naar de zoo
van Planckendael voor over moeten heb-
ben. Het waren er overigens nog maar
twee. Van de negen die er oorspronkelijk
waren, zijn de meesten C'Cnnatuurlijke
dood gestorven en een stuk of drie zijn In
de loep der jaren gestolen. "Wat gelijk staat
met moord, aangezien flamingo's groeps-
dieren zijn die niet in staat zijn eueen te
overleven", aldus Henri. volgens hem
hadden ze hel in hel park zo slechl nog
niet. «kregen speciaal aangepast voedsel
en In de winter werden ze verhuisd naar dl"
Kruidtuin In de KapudJnevoer. "Echt nood-
zakelijk was dat niet: hoewel her rroplsche
dieren zijn. kunnen :ze best tegen vriestem-
pèreturen. Alleen wanneer bun poten
zouden vastvriezen In het water, kan het
fataal aDopen.· Hel meeste last ondervon-
den de vogels echter van zatte studenten,
die er lol in hadden er in het midden van
nacht mee te gaan 'densen-. Met de
flamingo's ZIJn mereen ook de laatste
restanten verdwenen van wat ooit bijna

Fiets
Of bij de rest van lijn leven parkwach-

ter zal blijven, weet hij nog niet. ·Dat ui de
toekomst unwïjeen. Ik hoop alleszins van

•wel. Ik ben hier heel graag en zolang miJn
gezondheid het toelaat, wil ik deze job
blijven doen. Ik moet af en IOC wel «os
van mijn oren rnaken. maat dat is goed
voor de bloedsomloop." Henri lacht. Het
gesprek loopt naar Zijn einde en het is tiJd
om afscheid te nemen. De parkwachter
moet terug aan hel werk. "En nter Hetsen
in het park. hè", roept hij nog achterna.
Met korte. snelle passen stapt hij naar een
kar vol rode en gele bladeren.

Bontempi
Naast het park Is er nog een tweede

grote passie in het leven van Henri:
muziek. "Daar gaat zowat al mijn vrije tijd
naartoe. Ik kijk bijna geen TV. de mintvoet-
balclub heb ik opgegeven om medische
redenen en veel andere hobby's heb ik
nlel.· TIjdens de twee jaar college die hij
nog biJ de Jczefieten heeft gelopen, konden
blokfluit en notenleer hem nochtans niet

wJllc:m $tdlamans
Tom MJc:hJeben


