
Ruzie tussen prof en studenten

Pronen slaan grol geld
uit verkoop kursussen
~ o",mige docenten deinzen er
~ niet voor tuug om op de rug

van de student grove
winstmarges te realiseren. Door de
verkoop van kursussen in ûgen
beheer kunnen zij van een extra
inkomen genietm. Zo trachtte profes-
sor Monballyu - onderhands - zijn
"u,-sussen aan de studenten gesclrje-
denis te verkopen met een winstmarge
van lOOprount. Het zaakje ZOIIItem
lO'" 35.000 frank opleveren. a/gezien
nog van he' feit dar hij de opbrengst
in het 'zwart' zou ontvangen. Historia
vond dit nogal sterk en besloot om
slechts Un eksemplaar van de kursus
van 275 fr. te kopen, deze uI! te ko-
piëreH en te verdelen onder haar stu-
denten tUln ik kostendekJcmth. prijs 'reen Monballyu achter bet hele zaakje
van J 50 fT/mie. Gevolg: Monballyu kwam. ontstak de man in woede en dretgde
bint met bijna 250 elcsemplaTl'n zit. ermee de taak voor de rechtbank I~ bren- Aangenen Hlstorta voor hl·t verspreiden en
ten en ontstak in «n Franse colèn_ gen. De auteurswel verbiedt Immers "het kopteren van de kursus geen toc:stemmin.g

"", vervctlvuldi&en "~Dpsçhritot:p"_~ ,..w.... -AMt. hm. er hun een veroordeling..... = g~eurlng van de auteur. Indien er toch boven hel hoofd, Nochtans was dat zeer
kopieën zonder toestemming worden ge- onwaarschijnlijk. Historia Is immers een
maakt, kan de auteur een strafvervolging ·feitelijke vereniging" waardoor Jos Mon-
laten Instellen. Oe ovenreder siell zich dan ballyu. indien hij al iemand wil vervolgen.
bloot aan een slrilf gaande van 5.200 tot alle leden van Hlsaorta moet dagvaarden.
400,000 fr en kan bovendien verplicht Dat zijn er al gauw een honderdtal en een
worden e-en schadevergoedlng te betalen, dagvaarding kost al snel enkele duizenden___________________________________________________________________ frank,

Een financieel debacle vrezend.
wendde HIstoria zich in pankk ter dekaan
Lamberts (L&W). Dankzij zijn bemiddeling
is het tot een vergelijk gekomen russen de
beide partijen. Hlstoria bood l.Ijn veront-
schuldigingen aan bij Monballyu en stelde

Traditiegetrouw besloot Monballyu ook dit
jaar een 'vernieuwde' versie van zijn kursus
op de markt te brengen. Niet vla Acro of
een andere uitgeverij. maar 'in eigen be-
heer, Monballyu liet zijn J 50 bladzijden
tellende syllabus 250 keer kopiëren, waarna

hij zich tOl de kursusdtensr wendde met de
opdracht deze te verkopen aan 275 Ir. De
opbrengst van de verkoop moesten zij hem
kontant overhandtgen en nlet via een over-
schrijving zoals dilt gebrulkeljjk is.
Monballvu, die naast een salaris als voltijds
docent aan de KU Leuven ook geniel van
een ereloon als suksesvol advokaat, ver-
diende zo per kursus 140 Ir of omgerekend
een winst van 35,000 Ir. Hij kreeg ziJn 250
eksemplaren echter niet verkocht. Ouk bij
Hiswria lopen er namelijk studenten rond
die kunnen rekenen. Enigzins verontwaar-
digd over een winstmarge van ruim 100
procem. besloten 1jj de kursus zelf te kopië-
ren en hem aan 150 fr, te verkopen.

Vébade

Onderwijskundige vorming voor docenten

Ook prollen moeten les
geven

~ ne \Wek beslist Akathmische
~ Raad (AR) over hd voorste'

van tk Onderwijsraad om van-
af volgend jaar een ontkrwijskundige
vorming te organiseren voor beqin-
nenth docenten en assistenten. welis-
waar op vrijwJ1Jigebasis. Een gelijk-
aardig, kleinschaliger projekt bestoot
nu reeds, maar het is de be4«1in9 om
dit verder uit te bouwen en te ver-
nieuwen. De studenten juichen dj,
initiatief toe, moor pleiten tevens voor
een. verplichte vonnin.g voor atle assis-
tenten en nieuwbakken docenten,

Hel voorstel om een enderwljskundlge vor-
ming voor onderwijsgevenden re organise-
ren Is een initiatief van de Dienst universt-
talr OnderwijS (Duo}, Bij de Janvang van
het akademlejaar werd er l'en werkgroep
opgericht die dit konkretere vormen moest
geven. Het ter rafel liggende voorstel wordt
deze week geëvalueerd en eventueel goed-
gekeurd op AR. Hel is de bedoeling om, zo
stelt hel dokument, "de docent en de assn-
tent in staat Ie neueo door middel van krt-
tische reüekue l.Ijnfhaar eigen lesgeefgedrag
verder te professionallseren en Ie optimali-
seren"

De deelnemers, slechts vijfentwintig In
aantal. wordt de mogelijkheid geboden zich
In Ie schrijven voor een jaarlljkse vijfdaagse
vormingskursus. Een basismodule (het eer-
ste jaar) vooniet In eert vcrmrngstweedaag-
se en drie workshops van één dag verspreid
over één akadernfejaar. In een tweede jaar
wordt aan de korststen de mogelijkheid ge-
boden zich verder Ie bekwamen door zich
in te schrijven voor een aanral specifieke
kursussen. de zogenaamde 'opbouwmod-
ulcs-. De werkgreep suggereert rema's als
"superviseren van kleine groepen", -bege-
leiden van resfsscn". "de didaktiek van het
werken met grote groepen".

Opbouwmodule

Om de problemen van beginnende
docenten, die volgens de nota In hun on-
derwijsopdracht te weinig steun ontvangen
van hun kollega's. voorziet de werkgroep in
een "mcntöring-pröjekt". Een doorwinterde
prof zal Instaan voor de opvang en de bege-
leiding van de nieuwbakken docent. Noch
professoren noch docenten worden echter
verplicht zich in IC schrijven in dil projekt.
Deelnemen Is volledlg vrijblijvend.
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Zin om-even
te telefoneren?

Gebruik je kaart
voor kleine uitgaven.

Proton. De kaart
voor kleine uitgaven.

Vraag te in uw bankagentschap In La,,-cn.
Heverlee of Kessel-Lo.

V~l\afnu ook in Herent en Wilselc.

(foto Kristal Brat/alliu)

zelf voor dl' gederfde aureursrecfucn 11:
betalen.

Fijntjes

In een teletonlsche reakne up het ge-
beurde, verklaarde Monballyu zijn huge
winstmarge door te wijzen op de kosten
vonr hel loon van zijn sekretaresse, die
nochlans betaald wordt door de urnverst-
teil, ook de auteursrechten waren verre-
kend in de verkoopprijs. Daarenboven
verwees hij naar hel fenomeen van de
"konjunklurele schommelingen": het 'ver-
lies door kursusoverschenen in sommige
jaren moel gekompenseerd worden in en-
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Hel ,erschrlkkelijke ongeval In de van-tema-
rlngensltaal vorige wee~ Is met zoneer nesm-
oen gebleven, De goede Sint. aan ue belernanll
na zijn .aliloor een eermeunue schoorsteen
aniaar. heeft de ockraillkte woning mussen on-
bewoonbaar Ictklaant maar heeft al nieuwe
helpers gevonden die Hem kunnen helpen bit
zlln zwart laak na de nekbreull van zijn ge-
klcunlc medemens. De beltok~enen: "Alles ts
neier dan naar onze mama retuu te meeten."

Studiefinanciering 6-10
Geen cemeneeen diploma, Geen diPloma.
geen job, Geen Joh. geen huls. En wre geen
dak boten hel hoold heeft. moel dan maar m
hel ifadspark gaan slapen, Wailrbl] deze dub·
beldlkke aatem ever studlellrlanclertng een
wanne Sleun In koulle dagen zal betekenen,
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• lezersbrieven
Alle lt:lc:l5ual..ties kunnen ~lUrgd worden HP hel redalui~k.rrtarla.1 in de ')

Mt:icmtraat 5, 1000 Leuven.
De brieven moeten bc::trekkiog hebben op jo veto brhande:ld(' onderweepen of op

Leuvense tStudt'men-}aktualileil. Anonieme brteven komen nooit in oIaomcrkioR_ de
s..hnJvcr mot'! SI~q1-rtaarn, ~ludiej<L1ren adre-; bèkendmal.eo. Slecbu ull2Ond<,rtljk,
en na uitdrukkeUJk t-n gemcuveerd verzoek, kuntle:o k weggetaten woreen III veto.
Brieven die 1,)lIlIer lijn dan 35 regets van 68 aanstagen tspeues Inbegrepen, wal

overeen 1..0101mrt ~ 1.5 setikte bladzijde met dubbele inlerlinit') worden In principe
ingdwn. De redakne behoudl zich hel rectn voor brieven nier re praaeee.

Medica en
demokratie
Dhr. Narongsack heelt vorige week In een
lezersbrief Ie kennen gegeven dal hij z.Ich
schaamt over de werkwijze binnen Medica.
HIJ schaamt zich terecht. Als Dhr. Nareng-
sack zijn fundamenrele aversie tegenover
de werking van demokratisch geönemeerde
verenigingen in hel algemeen, en Medica In
het bijzonder, handhaaft zal hij zich nog
dikwijls schamen. Ik wijze waarop Medica
-mer andere meningen afrekent" is name-
lijk deze van de west- Europese plurallstl-
sche demokreueén. en dat Is blijkbaar niet
de wijze waarop hij en zijn geestesverwan-
ten hun mening wensen op Ie dringen. Op
de Centrale Raad is elke geneeskundestu-
dent welkom om r ijn mening te uiten en
worden alle beslissingen bij meerderheid
genomen nadat iedereen aan bod Is gekc-
men. Als het hem al moctu tmcresseren
kan Dhr. Narongsack dolt natuurlijk niet
welen wam niemand heeft hem ooit in le-
vende lijve op dl' Centrale Raad gezien,
noch schriftelijk enige mening van hem
gehoord. tenzl] via de vorige veto.

Wat de betoging van de Belgische Fa-
kulreitskrtngen Geneeskunde betreft: Dhr.

Narongsack zou er misschien goed aan •
doen het begrip 'vrije meningsuiting' eens
nader Ie bestuderen. Dal recht heeft enkel
waarde binnen een demokratisch referen-
tiekader. Dat betekent in concreto dal men
niet overal te pas en te onpas zijn mening
te grabbel kan gooien. maar dat men dat
dient Ie doen vla de kanalen die de demo-
kraueën waarborgen. wle er een andere
mening OJI na houdt staal het vrij eigen
berogmgen en verenigingen op Ie richten
die dan hun spedfjeke belangen verdedt-
gen. Het basisprincipe voor demokralen is
dat men zich daarbij aan de regels van het
demokratisch spel houdt.

In casu hebben de Belgische Pakuhelts-
kringen Geneeskunde een ruime konsensus
bereikt om enkel en alleen tegen kontin-
gemeMng en voor hervormingen in de
gezondheidzorg te betogen. Daarbij was af-
gesproken niet te spreken over roegangs-
hell'id. daar de meningen van de diverse fa-
kuheitskrlngen daarover nogal uiteenlie-
pen. Op elke betoging proberen diverse
groeperingen van de gelegenheid gebruik te
maken om hun meningen extra aandacht
te geven naar de pers roe. Dit gerulgt van
een Iundameareel gebrek aan respekt. zo-
wel voor de mensen die aktief voor bepaal-
de waarden wensen Ie demonstreren als
voor de werking van de demokratie zelf.

Om deze redenen heeft men aan lrans-

~ vrije tribune
Numerus
clausus-----

het Strategisch belang van het onderwijs
voor de Europese kompetitivlu ..;t benadruk-
ken.~ De patroons willen een regeling die
hel studentenaantal beperkt en nrlërneen
naar die richtingen die ze nodig hebben.

Op deze manier wil men ook gaan beo
sparen in het universitair onderwijs, de
hogescholen en hel sekundatr onderwijs.
In totaal wordt er voor 4 miljard bespaard.
De totale uitgaven voor onderwijS bedroe-
gen in 1982 nog 7,5 procent van hl't BNP.
In 1992 was dit nog slechts 6 procent. Om
de Maastrlchtnorm te halen moeten ook
de openbare diensten en de sociale zeker-
heid eraan geloven. Deaellde maatregelen
treffen studenten en arbeiders: dezelfde
besparingen en beperkingen, doorgedrukt
via overleg als hel kan, met geweid als het
moet.

Deze politiek leidt naar een soctale ra-
vage. Om het verzet de kop in IC drukken,
voert de regering haar plan In stappen
door. Dlvlde el Impera. Als wij ons laten
verdelen en in kleine groepjes aan de on-
derhandelingstafel schuiven. zal de burge-
rij heersen in het Europa van Maastricht.

Wat ui dan ons recht op onderwijs
nog betekenen? Daarurn moeten we ons
blijven verlenen tegen elke poging om de
toegang rot het onderwijs Ie beperken.
Daarom moelen we eisen dat er terug
meer geld komt voor onderwijs. Alleen
door een hertinanctering kunnen Itnanctë-
Ie drempels verdwijnen die betaald moe-
ren worden door de grote ondernemingen
en de banken,

Wij mogen ons niet neerleggen bij een
stille dood van hel demokratisch onder-
~vijs, bij de eutanasie: van belaalbaar open-
baar vervoer, bij de moordende konkur-
remieloglka. We ondersteunen dan ook de
beroglng die de openbare diensten woens-
dag in Brussel organiseren.

oeere Asman, M.L.B.

lalige zijde dergelijke individuen uil de be-
roglng verwijderd. Aan Vlaamse zijde lagen
de kaarren leis anders. Daar hebben enkele
studenten van de VUB zich niet aan de af-
spraken, die gemeenschappelijk waren op-
gesteld. gehouden, en zowel tegen kontin-
gentering als tegen eender welke vorm van
studentenbeperking gemobiliseerd. In over-
leg mei de eindverantwoordelijken van de
VUB werd beslislom de spandoeken van
deze mensen uit het oog van de kamera te
houden en zo geschiedde. Iedereen die daar
aanwezig was, kan getuigen dal dil abso-
luut niel hardhandig was.

Micbel veemeuten
Jeroen Schouten

Medica

Afbraak-
politiek

De algelopen weken vonden er ver-
scheidene betogingen plaats tegen de on-
derwijspolhiek van mtnlsrer Van den Bos-
sche. unfversttensrudemen konden tijdens
hun akrles tegen elke vorm van studenten-
beperking op een intieme belangstelling
van de arm der wet rekenen. De regentaat-
studenten beloogden reeds In Leuven,
Brussel. Gent en Antwerpen. En als Van
den Bossche zijn zin doordrijft staan straks
ook de leerlingen en leerkrachten van de
sekundaire scholen voor het blok.

In zijn~ongc jaren ging Van den Bos-
sche zelf n~ de straat op voor de demckra-
lisering van bet onderwijs. Vandaag staat
hij zo il!~ieloos als de pest aan het roer
van de reSlililralie van het ellte-onderwljs.
Een radlkale orfl\'~enteling op onderwijs-
vlak, dal gaal er sc;bUîl achter de termen
'schaalvergroting', 'dwrllchting' en -enve-
loppefina nciering.'

In het kader van de envejoppeltnande-
ring krijgen scholen een vast - en orttee-
reikend - jaarbudget. 'Lokaal beheer' sten
de scholen vervolgens zelf verantwoordelijk
voor de geplande besparingen. Er zullen
managers worden aangesteld om de scho-
len te beheren ets bedrijven. Hel laai zich
raden dat er op die manier een polartsering
zal omstaan russen emescbolen die de te-
konen via verhoogd inschrijvingsgeld zul-
ten trachten te kompenseren en ghetto-
scholen ma klassen vanveertfg leerfjugen
die vanwege een ijzeren dissip1inc elkëper-
soonlijke ontplooiing in de weg staan.

De schaalvergroting zal scholen ver-
plichten te fusioneren en minder gegeerde
studierichtingen af te schaffen. In de Socia-
le Hogeschool in Gent zijn de nudemcn f'

sinds de fusie verplicht sommige lessen te
volgen in de refter. Momenteel plannen ze
om hun vorige school (die nu leeg Staal) te
kraken. Tel daarbij de dreigende ontslagen
voor leerkrachten en docenten en je hebt
een eksplosteve onderwiJscodctall.

Om alle krachten tegen Van den Bos-
sene-s afbraakpolitiek te bundelen werd
daarom hel initiatief genomen om op zo-
veel mogelijk plaatsen akuekommuees Ie'
gen de bespartngspiannen uit de grond te
stampen. De pogingen ror Invoenng van
een numerus etausus. de enveloppefinan-
ciering en schaalvergroting moeten worden
gestopt.

Een brede, eengemaakte beweging van
scholieren, leerkrachten, untversnens- en
HOBU-sludenten rou die hoogmoedige
grijns wel eens mee sukses van Van den
gossche's gelaal kunnen vegen. Een nobel
Streven, lijkt ons.

steven oroenez
Leuvens aktlekommit_ tegen de

besparingen in het onderwijs

-zen numerus dausus leidt niet rot een
betere gezondhetdzcrg. wel tOt de afbraak
van het onderwijs."

Hoe durven wij dit beweren. wanneer
Van den Bossche, de artsensvndikaten en
een recent verschenen studie van de KV
Leuven zeggen dat er teveel artsen zijn en
daarom een studentenbeperking nodig
achten?

lij gaan uit van de bestaande werk-
wij7t' en het huidige inkomen van de art-
sen, zij venrekken nlet van de werkelijke
behoeften. Geneeskunde voor het Volk
maakte een andere studie met een paüëm-
vriendelijke werkweek van 42,2 uren, met
20 minuten per konsultatie en )0 minuten
per huisbezoek. Het resultaat Is verbluf-
fend: er zijn )047 huisartsen Ie weinig in
België!

Waarom moet er dan loch een nume-
rus etausus komen? De Europese Komruis-
sfe legt In haar memorandum het doel uit:
-zo'n eksamen Itoelatingseksamen nvdr)
zou gerechtvaardtgd zijn door de geoden-
de bekommernis van de overheid om Ie
verzekeren dat de diploma's tegemoet ko-
men aan de noden van de markt." Wie
naar de radio luistert hoon elke dag
opnieuw de onheilstijdingen over afdan-
kingen, herstruktureringen en één miljoen
werklozen. Daar wuien de burgerij en de
regering het onderwijs ook op afstellen.
Het gevolg zal zijn: geen 'nutteloze' oplei-
ding meer voor roekomsnge doppen.

Wil men dan geen degelijke oplclding
meer? Toch wel. de industrie heeft Immers
goede wetenschappers nodig in de waan-
zinnige konkurrentleslag. -Kompetemie
en opleiding zijn vitale laktoren lOt sukses.
Dal is de reden waarom de konklusfes van
de Europese Ronde Tafel van Industriëlen

Het grote
'Waarom?'

Graag zou ik nog Iets willen toevoegen
aan hel interview in veto 12 over de rol die
Duitsland speelde in hel ontstaan van het
konflikt in eX-Joegoslavië. Immen, Duits-
land heel! dadelijk na het referendum over
de onafhankelijkheid van Kroatië, die onaf-
hankelijkheid gesteund, en meer nog: uit-
voerig gelobbyd opdat ook de andere Euro-
pcse landen zich achter het Duitse srand-
punt zoueen scharen.

Hel Is belangrijk te zien welke rul be-
paalde grootmachten spelen. Ook belangrijk
is dit'blj de evaluatie van de vredesproces-
sen. Als hel westen. in casu de Verenigde
Staten, zo hard juicht wanneer er in hun
ogen een belangrijke doorbraak komt, bete-
kent dat dat zij daar iets mee Ie winnen
hebben. Het feit dat de VS 20.000 man-
schappen gaan stenenneren in Joegoslavië
is belangrijk met hel oog lip de strategfscne
plaats die de Balkan inneemt op het kruis-
punt van de olievelden van de Kaspisdte
Zee en van het Midden-Oosten. Vooral als
je ziet wie de Navo eigenlijk in handen
heeft en welke rol de alliantie speelt. Hel
grote geweld is inderdaad gesropt. maar
voor hoelang?

De drie projekten die wij, in samen-
werking met hel Joegoslavische Rode
Kruis, hebben opgezet zijn: de aankoop van
een bestelwagen voor het vluchtelingen-
kamp In Kragujevac, de inzameling van
rnedlcijncn voor hel Moeder-ën-Klnd-zie-
kenhuls In Belgrado en van eerstdijnshulp
voor het vluchtetingertkarnp in Banja Luka.

Aan de unief komt de vredesbus langs
op dinsdag 18 december van 10.00 u 101
14.00 u voor Alma 2. Mensen die vermel-
de spullen hebben Ingezameld kunnen die
daar altijd kwijt. Tot 5101 nog dit: er is dis-
kussie nodig over Joegoslavië, de stnlsche
real-politik moet worden blootgelegd.

Peter Darln
Eerste licentie Modeme Geschiedenis

tenng. Professor Lamberts: -ü vind het niet
opportuun hieromtrent een reglement uil
te vaardigen. In de praktijk komen zulke
problemen immers weinig voor," Ook Mon-
ballvu zelf ziel welrüg in dergelijke regle-
mentering. Hij is voorstander van een 'vrij'
marktsvsreem. Door zo'n reglement zouden
proffen volgens hem immers belemmerd
worden nog een kursus uh te brengen.

Het fenomeen van proffen die van het
publiceren van hun kursus een vierde In-
komen maken - naast bijvoorbeeld hun
Inkomen als prof aan de KV Leuven, kabi-
netsmedewerker en advokaat - is een pro-
bleem dat in verschillende Iakuhelten voor-
komt. Aan de Kulak. waar deze praktijk
schering en Inslag Is. hangt dit trouwens
nauw samen met de zwakke positie die
Acco in Konrijk bekleedt.

Voorstellen van werkgroepen om een
deontologische kode op te zeilen voor
docenten stierven allen een stille dood. De
ulrgebrachre adviezen werden ventkaal
geklasseerd. Academid snijden blijkbaar
niet graag in het eigen vlees.

uevv Jordens
Annemle Deck.

2

Kursussen
vervolg van p. I
dere jaren. Tenslotte wees hij erop dat een
prof helemaal niel verplicht is überhaupt
een kursus uh te geven. lijn kursus, zo
voegde hij er nog flJ01jes aan roe. behoort
bovendien 101 één van de goedkoopste van
de KV Leuven.

Dekaan Lamberts, die enigszins ver-
veeld zal met de hele zaak, hield zich in
een reaktie op de vlakte, Prlndpieel heeft
hiJ niets tegen een auteursvergoeding voor
kursussen. -weljswaar is er in hel salaris
van een prof een vergoeding voorzien voor
het door hem/haar geleverde wetenschap-
pelijk werk. maar het toekennen van een
auteursvergoeding zal professoren aanmoe-
digen een degelijke kursus uit Ie brengen
Vla een auteursvergoeding kan men docen-
ten ook stimuleren om binnen het akade-
misch circuit te publiceren In plaats van bij
kommerstëte uitgeverijen. ~

Aan deze universttelt bestaat er rond
de problematiek helemaal geen reglemen-
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Krakers buitengesloten

Karel van Lotharingen-
straat 5 terug leeg
Oekraak in de Karf!( van

Lotharingf!nstraat 5 waarover
wij een maand geleden bericht-

ten, is afgelopen. Vorige wuk dinsdag
werd het kraakpand door werk-
nemers van Belgacom volledig afge-
sloten: keldergalLn en deuren werden
dichtgetimmerd zodat niemand het
huis nog kon betreden. Het proces dal
de telefoonmaatschappij ondertussen
had aangespannen tegen ién van de
vermeende krakers, wordt van de rol
geschrapt.

Sinds een aanlal weken werd het reeds
Jaren leegstaande pand In de Karel van
Lorhartngenstraat opnieuw bewoond: een
aarnel daklozen en minder begoeden had-
den er een nieuw onderdak gevonden. En
dal was niet naar de zin van Belgacom. De
kraken - de 'lustige krakertjes' zoals ze
zichzelf noemen - doorkruisten grondig de
plannen van de telefoonmaatschappij dit:
Immers een slopmgsvergunnlng had aan-
gevraagd bij de stad om er in parkeergele-
genheid voor klanten te voorzien. Voor
Belgacom, gevestigd in het aangrenzende
pand op de Vismarkt, kwam het er dan ook
op aan de krakers zo snel mogelijk bulten
Ie krijgen. Omdat dit enkel mogeLIjk Is vla
de rechtbank. moesten de krakers gedag-
vaard worden.

De krakers hebben echter altijd angst-
vallig hun identiteit verborgen gehouden.
Lastig voor Belgacom, want onbekenden

Om de werking van Acco Ie verduidelij-
ken, trokken we naar Rob Berrevoers, di-
rekteur van de afdeling uitgeverij bij Acco.
We vroegen hem uitleg te geven over de
werking van de Acco-kursusdjensr.
ACCOonderscheidt zich van gewone kom-
mersfêle uitgeverijen door hel sclldarttens-
principe. BIJ het bepalen van de prijs van
een kursus houden zij geen rekening met
de oplage. De vaste kosten tzoals perso-
neelskosten. zerkostem wegen op die ma-
nier niet zwaarder door bij kursussen met
een kleine oplage. Dit stelt de studenten
van kleine studierichtingen in staal om
hun kursussen even goedkoop aan re

kan men niet dagvaarden. Een bij de vrede-
rechter Ingediend verzoek om met een des-
kundige de identiteit van de krakers vast te
stellen. werd afgewezen. Verbazing dus bij
de krakers toen op 28 november bij hen
een deurwaardersbrtet in de bus viel die
ene B.S. dagvaarde. De gedagvaarde was
immers geen kraker en had bovendien een
eigen kot. Wel was hij eens bij de krakers
op bezoek geweest. TOC!nwe de woord-
voerder van Belg\com vroegen hoe hij aan
de naam en het adres van de berrokkene
kwam . wilde hij hierop niet Ingaan. "Ik
slet'k mijn vodhorens op, hé. Ik kan u niet
zeggen van wie ik dat weet." Uil goede
bron konden we echter vernemen dal Bel-
gacom de politie Ingeschakeld had om de
identiteit van B.S. Ie achterhalen. Derge-
lijke praktijk is echter onweujg. De politie
had immers geen opdracht en mocht zich
bijgevolg niet met deze laak Inlaten.

rn de dagvaarding beriep de eisende
partij zich op hel eigendomsrecht en het
leit dal het pand nog steeds in gebruik Is als
magazijn. Bovendien nen zij dat de nood-
teestand waarop de krakers zich beroepen,
dak.loosheid, helemaal niet gerechtvaardigd
is. Om hun mening kracht bij te zenen,
siteren zij Lord Denning M.R. die stelt dat
"dakloosheld geen noodtoestand is" en "dat
dergelijke middelen (kraken nvdrt. die
neerkomen op eigenrichting, gemakkelijk
uitmonden in een masker van anarchie."
De gedagvaarde B.S, diende "Ie verschijnen
op donderdag zeven december voor de heer
Vrederechter van het eerste kanton Ie Leu-

ven" en riskeerde een serieuze vergoeding
te moeten betalen aan Belgacom.

De advokaat die B.S. ondertussen on-
der de arm nam. vond de werkwijze van
Belgacom niet geoorloofd. Dat zijn k1iëm oij
de kraak belrokken is, staat helemaal nler
vast. Hij dreigde er dan ook mee om van
Belgacom een reduspleglngsvergoedlng te
eisen. Op geen enkel morru-nt zijn de advo-
karen van de tegenpartij er Immers in ge-
slaagd een bewfjs Ie leveren van de betrok-
kenheid van ziJn knêm bij de kraakakne.

Belgacom besloot dan maar afstand te
doen van hel geding. Op dinsdag. toen de
krakers niet aanwezig waren In hun
'nieuwe' woonst, hebben een aantal werk-
nemers het huis dan maar volledig dicht-
geslagen met planken en de spullen van de
bewoners meegenomen.

Pech

Ondertussen raakte ook bekend dal de
door Belgacom ingediende sloptngsvergun-
ning afgewezen is. De motivatie. het aan-
leggen van een parking. werd door de sred
niet aanvaard. De stad Leuven heelt im-
mers zelf konkrete plannen om in de loop
van dil jaar een parking aan Ie leggen in de
op dl! momeruleegstaande loods 50 meier
verderop. Pech VOOrBelgacom. Volgens de
woordvoerder zal het huis nu waarschijn-
!ljk verkocht worden in de staat waarin het
zich bevindt. Aan de advokaat van 8.S. ver-
telde Belgacom dat het pand gerenoveerd
en verhuesd zou worden. Afwachten dus.

En wat met de krakers? Zij zijn niet
ontevreden. Wel vinden ze het spijtig dal
de aktie van vlij korte duur was, nauwe-
lijks ëën maand. Maar volgens hen Is een
deel van hun opzet loch geslaagd. Door
deze aktie wilden Zé Immers de leegstand
aanklagen. En dal Is hen gelukt ook.

Annemte Deckx

schaffen als srudemen van grote Iakulrehen.
Over proffen dil" hun kursus in eigen

beheer uitgeven, wilde Berrevoets zich niet
uitlaten. -Bij ACOOdoen we ons best om
professoren te overhalen hun kursus bij
ons uit te geven. We kunnen echter nie-
mand hiertoe dwingen. Iedere docent is
vrij om zelf Ie kiezen op welke Wijze hij
Zijn kursus ungceü. Wel kan je stellen dal
sommige syllabi In eigen beheer van een
bedenkelijke kwaliteit zijn. Veelal is er lm-
mers sprake van een losse verzameling
papieren die bovendien nog slecht geko-
pieerd zijn. Wij daarentegen trachten altijd
een degelijke lay-our en struktuur te ver-

zorgen. Een docent die zijn kursus bij ecco
uitgeeft omvangt hiervoor trouwens 10
procent aureursvergoedtng."

Accn probeert zijn kursusprijzen zo
laag mogelijk re houden. -we onderzoeken
Jaarlijks de vermoedelijke behoefte, reken-
ing houdend met de nieuwe inschrijvingen
en de blssrudemen. Zo vermijden we met
kursusoverschonen te blijven zjucn. Indien
er toch onvoldoende eksemplaren zijn,
verbindt Accu zich er toe hel gevraagde
aantal eksemplaren bij Ie drukken aan
dezelfde kwaliteit en kostprijs als de oven-
ge eksemplaren. zelfs indien het om vijf
stuks gaat. Dl! is Juist een van de belang-
rijkste dienstverleningen naar de studenten
roe."

(dj) (ad)
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firedal(lioneel
Studiefinanciering
[Hu week pekt Veto uil met een Iul/trn

over nudirfinanciering. En dal gebeurt I1ÏtI

zomaar. Uil gegeYf!nI blijk! immers dal de
participatiegraad van studenten uil lafJtrt
mkomtmklassnr al sil1ds dt janl1 tachtifJ
daall Beurzen blijktn allu"g "itt meer de
niJe studitkaslm Ie dekke"

Dt klDeflussm Sludiekastm en -1Ot/ugm
wordt sluds groler Sludiefinanciering is op dil
momen! immtrs tnktl wtggeltgd \IOOrgezinnm
mtl een trg luag mkomtl1, Gtzinnen mtl rwer
inkomens vatten so..'-"itsouI uil de boot_Soms
durft men .~/ ttn{ ~ verwijzen naar dt
uatnueken dit ttn daling weeryewn van htt
aentat beursstudenten. En. ugl men dun,
studs mindtr :st~tn/tn vragtn een bturs aan,•dus dt bthotfu voor s/udirfinantitring wordl
kleiner. Op die manitr ontktnt mtn het pro-
bltem. Als er mindtr bturrtrt'Hgtktnd wor-
den. hMjt dUInitl t~ bettktntn dal er mi"dtr
1(udtnlm tOl /uurs nodig htbbm. Ha pro-
blum situeert zich in dt ttrsle plaats op hel
gebi~d van d~ :strengt toela/ingsllOorwaardm
voor beurzen.

Ot ftiltJijk~ afbraak vun dt Sludiefinan-
ntring is niet alfttn ft wij/tn aan btSparil1gtn
maar ook aan een uhrijnmd gebrek aan
btlanfJSlt/ling wmuit de samenirving. Vlaams
miniJl~r vun onderwijs Van dm Bosscht hrrft
dt laatste twet jaar gtnr nrktl welctSChappt-
lijk onderzoek meer laltn uin-'Otrtn naar dt
d~mokratiJtn'ng van htl onderwijs. Rtdtn'
ta/ale dNinltrtsst. Van dm Bosscht's WJQr_
ganfJtr. Danin Coens, verbood hn hogtr insti·
tuut voor de arbtid (Hiva) in /989 u/fs om ten
studie naar alternatieve financitringsmtchanis-
mm ft publictun: dt studie had diskussitS
kunnen lotweken dit mindtr wenst/ijk worm
\IOOrdt tHnmalijt minister. VtlOkon htl Hiva
overhelen om d~ onderzoeksretuheten uhnog
uil u brOlSOl (zie pagina 6).

TtgenwoorrJl:qis hel btleid ulft nia mter
btzig mtl htl problum Ot dimst sludielatla-
9tn. die de beurzen uilkun. is vol/tdig vast-
!JtrOtSlin haar tigen. bekel1deprocedure/jes.
Van nieu~ struk/urelt inilia/i(Vtn is gun
lprakt. Toch lIjn zulkt maatregeltn nodig, wil
men dt finondnt drtmpels \IIlorhet hoger
o"derwijs aJbouw,'tn En daar lijn palitiekt wil
en sm/tn voor l1odifJ.Enr grOI"t htrvtrdtlil1g
van dt nationalt welvaart dringt zich op_
Studit/minstn zijn doartcu mkt! in teorie het
gruhjkft middel In de pruktijk vomrtn llj tm
bijkomende dum",1 voer jon!ltnn die hoger
ondtrwiJs willtn aam'illtnr Dt onztkerheden
di~ met ten sludttltning gepaard gaon~ wt!Jm
bovtndit>1dts te mur opjongtrttt uit dt laag·
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ste tocio-ekanomische täassen.
Ook/tefdad(qheid is gun oplossing_Hot

!Jcudbtdculd htt idu \'an retaor Oos/tr/in,k om
studenten te laten spontoren ook mag zijn, hel
is gtttl strukturtlt maalregtl. Spon:soring van
studenten dMr /udrijwn of oud·studenltn
werkt de dtmokralistring van het ondtrwijs
nitt in dt hand. Wtl inugendttl, kun'tatitvr
aklitS vtr/rtkktn van d~ idu dal wcialt
ongtlijkhtid in dt sodalt struktuur z{l
ingtbakken. en willtn of kunnm daar niets
aan veranderen. Op dit manier veruerta lief-
dadightid de socialt ongelijkhtid en werkt ze
bovmdim Slt'gmolistrtnd.

Oek dt KV Leuven huft boter op Jut
hoofd in dt u/gemmt dtsimtrrsst_ Gtdurrndt
rwtt jaar huft zij allt !Jtgrwns mtt httrtkbl1g
tot dt sodo-tkonomischt afkomst van eerste-
jaars OnVl'rWCrklondtr lafti gNchovt!n_ Pa:s
teer rUtnl is un kammissit btgonnen met de
wnwrking van de gt,(/rvtl1s.A/s de kiJmmissit
binnen nrkele maandtn mtl dt rnulluttn naar
buiten komt, ::ullm wt weten hoe het met dt
participalie va" jonfJtrm uil de laagsft sooo-
etconomische kiessen SIaUI.Mis$Chim dott dat
htt stof dat op he/ dossier ligt. opwaoitn.

Maar ootcde sludmtmbt'Wtging ij niet
vrij Ir pltitrn. Ot neerwaartse spiraul val1 htl
eantet J!udittotlagen maokl dal slttds minder
Sludtnten zich bttrok"'n voelen. en Slttds
mindtr sludtme" zich inzetten WJOrdt problt-
matiek. Em intense b~Slmaldn.9 bij de tigtn
achterban mOt/ voor dt sludmttnorgallisalit
dan ook prioraai- zijn.
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Onderwijs
vervolg van p. I

Volgens de stucenten gaal hel huidige
voorstel echter niet ver genoeg. Zij hebben
vooral krllkk op hel fdl dat deelname aan
de kursussen helemaal nter verplicht wordt.
"Onderwljzend personeel van kleuter- en
lager onderwijs wordt verplicht een jaren-
lange opletdlng te volgen. Ook van regen-
ten en untversuarren dit- les wensen Ie ge-
ven in hel sekundair onderwijs worden

spectüeke kwauûkenes vereist. W Volgens de
studenten gaal hel echter nier op dat aan
het onderwijzend personeel van de univer-
siteit. die nota bene voor een aula van 600
studenten moeten coceren. helemaal geen
kwaliteitseisen inzake onderwijs gesteld
worden. Ook de bedrijfswereld orgamseen.
vanuit de bezorgdheid om een bepaald
kwemeusotvc Ie handhaven, voor haar
(nieuwe) werknemen bijschol!ngs- en ver-
rrungskursussen. Waarom zou een urnver-
sneu dat niet doen?

De studenten pleiten ook voor een
bredere sneering van dh projekt In de kon-
tekst van de nu reeds bestaande vijfJaarlijk-

se onderwijsevaluaties. Het geld dat geïn-
vesteerd wordt in zo'n evaluatie eendeen
volgens hen niet indien er geen eventuele
gevolgen vastgeknoopt worden aan zo'n
beoordeling. Een docent wiens onderwijse-
valuatie te wensen overlaat, rou bjjvoor-
beeld verplicht moeten worden een bijscho-
ljngskursus "onderwijskundige vorming" Ie
volgen.

Respons

Ook op de kleinschaligheid VJO het
voorttggende projekl hebben de studenten
kritiek. Op dh moment kunnen stectns 25
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Behaene opent Ulvssis·lezingenreeks
omtrenl Telenel Vlaanderen
De diskussie omtrent het projekt "retenet
Vlaanderen' "aat door. Hoewet dit 'projekt
voor de lu('k')rnSt van ons volk' meer dan
een simpele mecrderhejd acbrer zich kreeg,
worden vragen 8rolt~r naarmate ht!t zijn
kHnkn!te verwezenlijking naden, Zolang
de lnformeuesnelwcg in zijn virtuele vorm
de koude kleren van de man tn de Straal
ntet raakte, was relener hel onderwerp
van een lauwe. beperkte diskussie, Nu
blijkt dat de hiertoe benodigde f .. ndscn
echt over de brug moeten komen. haken
h«! wat geuueresseerden al. Dl' rol van
het prtvee-Inltlatlef Is reeds één pijnpunt
In het opzetten van een altcmatld medt-
ener. Een ander Is besün de vraag hoe wij
het projekt moeten zien in zijn Belgische
kuntekst, zonder kommunautatre bokken
te scbieren.

UI)'$sis. de Loko-werkgrl>c.'fl die zich
speCifiek beLighuud! met de Informatie-
problematiek naar studenten toe, nudlgt u
en de premier uil om met scherp geschut
te senteren ." Jean-Luc Denacne IIver de
Inflirmatiesne!weR" Is de wat neutralise-
rende titel van een evondvutl ende lezing:
lichte ungerusrheld omtrent de openheid
van de woordenwrsselts misschien niet
omerecht. Toch Is de aanwc'Llgbdd van de
premier ungetwlJfetd een bultenkans om
eens een kluk Ic horen die tut dusver stil is
gebleven. Tut op heden lu:elt hiJ zlch dis-
kreet aan de rand van de drskussle gehou-
den, in regel met de rigoureuze schetdlng
van nationale en gewestelijke bevoegébe-
den. Ab boegbeeld van lljn panij heeh hiJ
het gezamelijk goedkeuren van het ont-
werp niet openlijk betevloed. Toch mig
men veronderstellen dit de CVP over
'Ielenet niet even onverdeeld Is als over de

stemdlssfpltne. De interesse van de ver-
schillende regeringen voor de Integratie:
van nieuwe media mag dan min of meer
hulten kijf Staan, de konkrete wegen naar
dl' 'virtuele ruimte' willen op dit ogenblik
nog wel uiteen lopen,

Aangezlen (10k endere belanghebben-
de Instanties, waaronder orue eigenste
rektor en minlster-preslderu Van Den
Braede. op latere daturn In dl"'lelfJe tezln-
gen reeks lullen verschijnen, kunnen ln-
tentleverklaringen wel eens reëel gewicht
krijgen. Beiden gelden immers als de hoe-
dcrs VJn aankomende pmjekten al! "Iele-
net' en 'Kornet'. De elekrrorusche ""1.'8 van
de beschaving lijkt met enkel een onstuit-
bare evolutie, steeds meer worden u...k de
kracht van het medium en de rnal.hl van
wie het beheert. duidelijk. Indien de tede.
rale overheid nter achterop wll geraken,
moeren ook zij aktie ondernemen, BIJ de
kandidaat-priveepartners is het ongeduld
het grootst.

In wat voorlopig nog een SlriJdf'Crk
zonder genukken messen 15.mag dl' pre-
mier nu als eerne het woord nemen,
.cerrueresseercen vinden hem weensdag
13 December om 20.00 u tn hel MJria
Theresiacollegt' (MTC) Of hij dl!' Irucruet-
bal aan het rullen tal brengen. dan wel
zich zal versenutten in holle beschrijvingen
van de voordelen van de Infcrmaucsnel-
weg, hangt immers van uw aknevc aan-
wezigheid al. UlyssiS stelt zich als IJrganisa-
tor allt!ttlns open Om u de 1001 aan het
kruit Ie laten steken. Om de virtuele ruim·
Ie te realiseren moelen Immers zu veel
mogelijk middelen aangewend worden, en
media-aandacht Is er daar aeker een van.

uni

Veto zoekt u!

mensen deelnemen terwijl er aan deze unl-
verstten elk jaar 75 mensen benoemd wor-
den als assiSlenl of docent. Volgens de pro'
tessoren is het echter onmogdijk om op
korte termijn voldoende mensen op te lei-
den om te voorzien in de opvang van 75
kerststen. Toch blijkt de respons voor dit
lnhlatief vanuit hel akademisch personeel
groet. Nu reeds bestaan er wachtlijsten. Ve-
len willen blijkbaar hun nnderwljskwahrei-
ten wat bijschaven.

Annemie Deckx

vero zoek! schrijvers. cartoonisten, colum-
nisten. dtp'ers. (vtagrafen. En u. VelO zoekt
schrijvers, eencentsten. columnisten,
dtp'ers. fotografeti. En u. Veto zoekt schri-
jvers, canoorunen. columnisten, dtp'ers,
fotografen. EI'I(U. Veto zoekt schrijvers,
canoontsien, columnisten, ërp'ers.
fotografen. En u. veto pxkt schrijvers,
canoontsten, cclumnlswn, drp'ers.
fotografen. En u. veio zoekt schrijvers,
cancontsren. columnisten, dtp'ers.
fotografen. En u. veto zoekt schrijvers,
canoonisren. columnisten, dtp'ers,
fotogralen. En u. Veto zoekt schrijvers,
cartoontsren, columnisten, dtp'ers,
fotografen. En u. Veto zoekt schrijvers,
eenoomsten. ecrummsren. drp'ers,
fotografen. En u. Veto zoekt schrijvers.
canoontsten. columnlsren, drp'ers,
fotografen. Veto zoekl schrijvers, cartoonis-
ten, columnisten, drp'ers, fotografen. En u.
Veto zoekt schrijvers, cartoonisten, coturn-
etsten, dtp'ers. fotografen. En u. veto zoekt
schrijvers. cartcentsten. columnisten,
dtp'ers, fotografen. En u. En u. Veto zoekt
schrijvers. cartoonisten, columnisten,
dtp'ers. fotografen. En u. Veto zoekt schri-
[vees. eenoomsren. celurnrusten. dtp'ers.
fotografen. En u. Veto zoekt schrijvers.
cartcentsren. colurrmlsten, dtp'ers,
fotografen. En u. Veto zoek! schrijvers,
canoonisren. columnisten, ërp'ers.
fotografen. En u. Veto zoekt schrijvers,
eertoontsten. columnisten, drp'ers,
Iotograîen. En u.
Elke vrijdagnamiddag om 15u00
redaktlevef'Jadering In de -s Meiers-
straat Welkom
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Mediateek moet dicht

"Ze hadden beter de
stadsdiskoteek gesloten"
Oeuvense muzieklie/heblNrs

zullen vanaf begin volgend
jaar iets gemakkelijker Ie her-

kennen zijn. De wanhopig#! blik in
hun ogen zal hen ongetwijfeld verra-
den, wanneer zij niet langer terecht
kunnen in de mediateek in de öiestse-
straat. Sinds 1960 is de mediateek
uitgegroeid tot de vaste stek van vele
trouwe nwZ;ekliep,ebbers. Nu moel
zij dicht.

Sedert her bibltorekendckreer van 1978 is
iedere stad die meer dan denlgdulzend
inwoners ten. V<'rplichl een diskoteek en
een afdeling audiovisueel materiaalln zijn
biblloieekaanbod te voomen. In Leuven.
net als in de meeste andere grote vtaamse
steden. bestonden er op dal moment al
twee gelijksoonige Initiatieven naast elkaar.
In 197) werd van stadswege een diskoteek
ingericht - 101 op heden in de gebouwen
van de sradsbleb In de 'nensestreat. maar
ook daar Slaal een verhuis op hel program-
ma. De medialeek In de 'DIe'SlSe' is echter
heel wat ouder; In 1960 al kon men daar in
de -Nartonale Dlskoteek' terecru en sinds
1978 Is ze herdoeprtot 'Mediateek voor de
Vlaamse Gemeenschap'. Beide medialeken
worden door de vtaamse Gemeenschap
gesubsidieerd.

Gestampt

In feite is hel konsept van de media-
teek een Belgische;' unvlndlng. Toen Jean
Salkin zijn projekt 'Dlscorhèque Nationale'
in 1956 boven de doopvont hield, was dat
een wereldprimeur. Hel projekt kwam er
roen de jongeman zijn recmensrudtes moest

'eken wegens een ernMi.·pcMioo....en-
doening. Toen hiJ nch tijdens zijn herstel-
periode verveelde mocht hl! de platen van
zijn vrienden uitlenen. Zo kwam Satkln op
het idee om een organisatie op poten te
zeilen. gebaseerd op het principe van de
bfblfoteek.maar waar men platen kon Ont-
lenen l.p.v. boeken. De 'Dlscothèque Natio-
nale' werd een onverwacht maar groot
sukses. In de meeste andere belangrijke
steden van het land werd een bijhuis uit de
grond gestampt en ook in hel butrenland
was er veel belangstelling voor hel Idee.

Nuchter

Wie deze rijke geschiedenis in ogen-
schouw neerm, beseft het pijnlijke karakter
van de dreigende sluÏ1ing nu. De verant-
woordelijke van het Leuvense flliaal is er
het hart van In. -Hel Idee komt van ons en
nu moeten we de boel dicht doen. Dat
komt hard aan", neemt ze het op voor haar
winkel. De klap wordt nog eens verergerd
door het leh dat ze nu, na vijfentwintig jaar
trouwe dienst, aan de deur wordt gezet.
Haar kollega's werden oh ...el overgeplaatst
naar een andere dienst ot kunden in de
priveesektor aan de slag. maar lij blijlt als
een kapitein trouw op het zinkende schip.

Nuchter bekeken valt er weinig af Ie
dingen aan het besluit van de Vlaamse
overheid. In deze barre tIjden waarin cfk

politiek debat draalt rond besparingen. lijkt
her vrij onzinnig om twee Instellingen In
leven te houden die zich In principe met
hetzelfde bezig houden. Daarbij komt nog
dal sinds de opkomst van de relatief dure
compact dtsc en videoband het voor medi-
ateken in het algemeen knap lastig werd
om te blijven voorzien In een respektabel

MtdiaUtk dl' Ilichl in

en representatie! aanbod. Door het aantal
unieendiensten te raucnauseren zou men
dan kunnen voorzien in een ruimere sub-
sidiebijdrage voor de overgebleven medIa-
teken.

Lutlrer

AlJel'n ... dc stadsdiskoteek en dl' me-
diateek zijn eigenlijk helemaal nlet hetzelf-
de. Ahans dal vinden de trouwe aanhan-
gers van dl' mediateek. "In de stadsdisko-
leek hebben ze drie keer niets", zucht een
misnoegde klant, terwijl ze een oude plaat
van Kevin Coyne cn de nieuwste cd van
Arno op de toonbank schuift. Bij sommigen
brandt de strijdlust nog en misschien komt
er alsnog een petitie, al werd aan de werk-
nemers zelf gesommeerd daarin geen ini-
tiatief te nemen. Een klam: "ze hadden
beter die stadsdiskoleek gesloten. Ik betaal
nog liever het dubbele of het driedubbele
van de huidige prijs dan te veranderen van
stek." Nu al voorziet de mediateek trou-
wens voor veerug procent in haar eigen
inkomsten, een vrij hoog percentage voor
een kuhuurinstelling.

M.aar de grootste troel van de oude

organisatie voor Internationale dans en interculturele samenwerking
programmeert in 1996

1. Afrikaanse dans! 10, 17, 24 en 31 jan.. 7,14 en 28 leb. en 6,13, 20 en 27 mrt.
18.30 - 20.30 uur, i.S.m.Wisper vzw

PIasis: Stedelijk zwembad, Hogeschoolplein, 3000 Leuven

2. Salsa: 9,16,23 en 30 jan" 6,13 en 27 leb. en 5,12,19 en 26 maart, 20-22 uur
P1aats: LlKV vzw (Leuvense Infrastructuur voor Kunstzinnige Vorming), 'l

Diestsesteenweg 104, 3010 Kessel-lo l
Voor info en InschrijVing: Multicult, Geldenaaksevest 112, ti 016120.00.75

mediateek is haar unieke aanbod op gebied
van 'ernstige muziek', Haar kollektles Jan
en blues zijn betaamd, alsook hel aanbod
aan klassieke muziek. Bovenal is echter de
uitgebreide keuze in folkmuziek ongeëve-
naard. Vooral liefhebbers van deze mis-
schien wat minder in de markt liggende
muziek kunnen soms urenlang rondsnets-
Ieren In de platenbakken of cd-rekken. ZIJ
vormen ongetwijfeld hel taaiste onderdeel
van de gemiddeld drieduizend ontleners.
die jaarlijks in de mediateek over de vloer
komen. Een andere kategorie klanten dIe
zonder materiaal dreigen te vallen zijn de
'Iunktiunele' cruleners. leraars en hun
leerlingen die op zoek zijn naar bepaalde
specifieke plaatopnames (bijvoorbeeld van
de beroemde toespraak van Manin Luther

mensen naar het specifieke geluidje dat ze
zochten, Je kan een koppel dat op zoek is
naar muziek voor in de huwelijksmis toch
niet zomaar met om hel even wat op-
sturen. Je trouwt maar één keer dus dan
moel die muziek ook perrekt zijn. Daar
maakren wij dan een erezaak van. Service
stond bij ons voorop", luidens de verant-
woordelijke.

Uitverkoop

Eo wal gaal er nu gebeuren met die in
alle opzichten uitzonderlijke kollektie. ·Dat
gaat allemaal In een centraal staatsarchief.
Het materiaal gaal dus niet verloren. maar
tegelijk Is het maar de vraag of het publiek
er nog ooit gaat aan kunnen. Wel hoop ik

,

•'.\
•

(feta Ptftr Dhendr)

King) ui vtdeokassettes om de lessen Ie
Stofferen, maar ook amateurtoneelgroepen
of jeugdverenigingen dit: een geluidsband
moeren samenstellen. dreigen in de kou te
kernen slaan.

Nostalgie Is nter uh de lucht gegrepen
In de Dlestsestraat: "vroeger kon Ik een
hele middag mee op zoek gaan met de

dat up zijn minst een deel van de cd's
wordt doorgeschoven naar de stadsdisko-
teek. Zij die echter rekenen op een open-
bare uitverkoop. moet ik teleurstellen."

Bart geckhout

(ad)

VUB legen loegangsbeperking
Vorige week hebben een zestigtal studenten van de vrtte Universiteit Brussel. in het
kader van hun aknes tegen elke vorm van töegangsbepcrklng, de vergadering van de
Raad van Beheer onderbroken.

Op dle manier prebeerden 7.IJde akademrsche overbeid tQTsreûingname te dwin-
gen. Zij vroegen van de aanwezigen nlet meer of minder dan een eksplioete verklaring
legen elke vorm van studentenbeperking. Bovendien eisten zij dat de aanwezigen,
waaronder de rektor, zich schaarden achter de platformtekst die door hel
AktJekommltee Ondenvijs VUB opgesteld was. Hierin reeperi zij alle studenten. leerlin-
gen. leerkrachten en prollen op om samen een blok te vormen legen de aan de gang
zijnde hervorming in h~ onderwijs en voor ·vrijheld en kwaliteit van het onderwijs".
~De konuoue bezuinigingen kaderen in het alstemmen van ht:l hele maatschappelijke
gebeuren öp de imperatieven van de ekonomische wereld, ( ... 1 Het onderwijs wordt
enkel benaderd vanuit de enge begronngsopuek om de visie achter de hervorrmngen Ie
verdoezelen namelijk (1ndetwiJs als wapen tegen de kcnkurrenrlestrljd". De RvB wenste
op de eis van de studenten nlc..'l in Ie gaan maar belcolde de plarforrmekst tc
bestuderen.

Op de eis van de akuevcerders om steun te vertenen aan de beloging die zij nu
woensdag samen Jnêl her Fel organiseren In Brussel wilden zij wel Ingaan. Op woens-
degnamlddag worden dus aU.. lessen geschrapt. zodat iedereen de mogelijkheid hedt
om deel tt: nemen aan aktie. Tijdens de lessen vorige week betuigden zelfs een aantal
dekanen en proffen hun steun aan de akucvocrdcrs en riepen op om massaal op straat
Ie Komen. zeës de rektor zou, zo zeggen althans de studenten, van plan ZijD om woens-
dag nR--C= op te stappen.

lH -nafWMlt baogi1l~~arnhtt #ltrdrµ ondm.vrjJbC'kid" vin.:it nll Wotn!do.j I) tkrrmb.>r plao.ff
tri wrtrrkt cm IJ 11 aan htt NO(mUfaticn Ot Ulll'~nst Owrk«pdmrk Knnge'SanisQ/it lffil"t dt
tJktit nil1.
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argumentatie een drogreden is. wordt
duidelijk als men de besparingen van de
laatste jaren overschouwt. A1leen al door de
Kadasrraallnkomernesi (zie ook pagina 7)
werd 600 miljoen bespaard. Door hel
dalend aantal studieroelagen lopen de
besparingen ieder jaar nog verder op. De
unandete ruimte die daardoor Is vrijgeko-
men zou ook op een andere manier kun-
nen aangewend worden, namelijk door het
bedrag van de studietoelage zelf te verho-
gen. Vooral voor studenten uh de allerlaag-
ne Inkomenskaregoneën en voor zelfstan-
dige stud emen is zelf een maxîmumbeurs
onvoldoende. Bovendien is de studietoelage
gelijk voor iedereen wiens inkomen onder
de minimum Inkomensgrens ligt. Alleen zij
die minder dan 1/10 van de maximum
Inkomensgrens verdienen. hebben recht op
een anderha~e maximumbeurs. Dit is een
zwanwlnocstand die onrechtvaardig is. Als
je inkomen enkele franken te hoog ligt,
verlies Je a~gauw 50.000 frank studiebeurs.
De beursbedragen zouden beter lineair stij-
gen naarmate he .. inkomen afneerm.

Studiefinanciering in
Vlaanderen loopt mank
ee studietoelagen mogen dit jaar

dan al in extremis zijn ver-
hoogd. dat de Vlaamse studie-

financiering in het slop zit is duide-
lijk. Nog slechts één student op vijf
heeft een beurs, terwijl de bedragen
zelf de werkelijke studiekosten allang
niet meer dekken. Bovendien is het
systeem te ingewikkeld. Dat moet ver-
anderen vinden Sociale Raad en de
sociale dienst van de KV Leuven.
Daarom organiseren ze een workshop
over studiefinanciering in febmari
1996.

schikt. Samen vormen deze gegevens de
basis waarop de studiedag van start kan
gaan. Na deze status quaesuonls van de
Vlaamse studleûnanoertng volgt een blik
over de grenzen. Een evaluatie van de
studteünandertng in de ons omringende
landen kan immers ook leerrijk zijn voor
ons eigen systeem.

De interesseruste diskussie is ongetwij·
feld de vraag naar de doelmatigheid van
studietoelagen. Dit sluit ook hel dichtste
aan bij de akruele problemalisering rond
studietoejagen. Sociale diensten, studenten
en drukktngsgroepcn richten momenteel
hun pijlen zowel op de minimum als de
maximum inkomensgrenzen, Aan de kam
van de maximumg.renzen wil men meer
studenten binnen het systeem halen. Het
gaat hier om studenten die nu net uit de
boot vallen voor een studietoelage. Moes-
ten de maximum inkomensgrenzen met
50.000 frank worden opgetrokken, dan
zouden in 199) )54 studenten aan de
KU Leuven alsnog een studietoelage heb-
ben gekregen. Rektor OOSter1înck verklaar-
de enkele weken geleden nog dat hij
inspal1ningen wiJ leveren om voor deze
groep studenten een goed woordje Ie doen

z
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UtopischHet initiatief van de sociale orensr en
Sociale Raad is niet het eerste in zijn soort.
Reeds in 1978 vonden twee 'Studiedagen
over her systeem der studietoelagen voor
hel hoger onderwijs' plaats. De deelnemers-
lijst van die studiedagen mag gezien wor-
den; Willy Kuijpers. Frank sweeleo. Daniël
Coens. Wivina Derneester en nog een re-
sem notabelen. Er werden In 1978 vooral
plannen uitgebroed voor de invoering
van __een studieloon. Ondertussen is er
echter al veel water duur de Dijle gevloeid

Op de workshop in februari 4011een
antwoord gezocht worden op de vraag wal
nu de meeste V{K)TTanggeniet: de kwanti-
teit (het aantal studietoelagen) of de kwali-
reit (het beursbedrag] , Alsof dit nog niet
genoeg gesprekstof is voor een enkele voor-
middag. willen Sociale Raad en de sociale
dienst net als in 1978 ook nog alternatieven
aanreiken voor het huidige ffnanctertngsys-
teem. Een studieloon hoeft niet zo utopisch
te zijn als men denkt. Als men de kinderbij-
slag, de studietoelagen en de belasnngs-
aftrekken voor kinderen ten laste bijeerttelt.
komt men al een heel eind in de richting_

TIjl Vanbrabant

en het debat omtrent een studieloon is in bij minister van Onderwijs Luc Van den
Vlaanderen grotendeels stilgevallen. Toch Bossche, Zijn woordvoerder uet Houwens al
blijft er nog genoeg stof tot dtskussle over, welen dal -een dergelijk voorstel bespreek-

Vorige vrijdag werd op de algemene haar is indien dit beantwoordt aan de be-
vergadering van Sociale Raad de inhoud hoef ten van de snrdenren en als dit binnen
van de werkshop bekend gemaakt. Het vele het budget haalbaar is."
sijfer- en feitenmateriaal van de dienst Uit deze tweede voorwaarde blijkt}Istudtcroclagen in Brussel. zal worden duidelijk dat de behoeften van de studen-
samengevoegd met de gegevens waarover ten ondergeschikt Zijn aan de eigen ünan-
de sociale diensi van de KU Leuvt'n bt'- cit'1e middelen van het kabine!. Dat deze

De studie die het daglicht niet mocht zien

çcïntereucerdm in dl 1"l:'rk:/forps,,,dirfinande·
rin!) van Sociale Raad kunnen hiervoor 4111111k1
opnemen mtl 500alr Raad, 'S Meln'SSlral11~.
itdtu werkIJQfJ \'Q/I 140011 lOl 18.00"

minimum-inkomensgrens zitten die hij
beurstoekenning wordt toegepast. Met de
leefkost worden dan die kosten bedoeld die
studenten net als Iedereen moeten maken,
ondermeer voor voeding ui entspanning.

Het grote nadeel van die maatregel zou
echter precies het sukses ervan kunnen
werden. Aan het demokranserend effekt
ervan zou namelijk een prijskaanje hangen
van Ulo en bij hel miljard, en dat is in de
huidige konjunktuur ook in het grote
cnderwljsbudger niet ge-makkelijk Ie vin-
den, Hel Hiva suggerecn daarom de maat-
regel tlO'financieren door een selektleve
verhoging van de inschrijvingsgelden -
niet voor bcurssrudernen dm - gekombi-
nccrd met een verlaging van de maximak
Inkomensgrens voor beursaanvragers.
waardoor dus het aantal 'bursalen' lUU

dalen, Die maarregelen. dre ongeveer de
helI! van het nodige bedrag zouden oplcvc-
ren, zouden vooralren laste vallen van de
middengroep en zou de onderwljspartlctpa-
tie van de geviseerde groep slechts in gertn-
ge mate bernvloeden.

De belangrijkste konklusje van de
studie blijft echter dat hel huidige studie-
mclagestelselle weinig sekktîef is om de
dernokrartsertng van het onderwijs wezen-
lijk te bcmvloeoen. Ook de invoering van
de veelbcsproken kaddstr.l.l!înkomentt'lot
(lil' (lok elders in dn dossier), om de hogere
Inkomens uit het stelselte wippen, heelt
daar wl'imjolaan verholpe-n Integendeel.
Naar verluidt zou hel net zijn omdat het
Hiva dl' nad"lig" gevnlilen van de KI,te~t
vot,nijdi~ liet uitlekken dal het studieeen-
trurn siudcdlcn niel nu-er hoelt te rekcru-u
0l' \led svmpaün c van het ondcrwijskabi-
net. v\)\'r wie die rcsuhaten welrug üauc-
{end waren. feit lc dar er sinds 1989 ",een
en!...-I.· ~tudil' mver Î\ lIÎtt-:ev1lt'rdna ar een
ahnnaticvl' studichnanctertng. De wanver-
hnuding rn dl' deelname van d....vcrschil-
jende ~(lti.lil' klassen aan het hoger onder-
wij\ room "I' lijn minst aan dat dat gebrek
Jan illtt'rt"o~t-unterccht is.

FFN'1 ~~ IDe schone schijn van de
~H~ demokratisering

0"1988 bestelde lIet ministerie
van Onderwijs een studie /Jij
het Hoger Instituut voor

Arbeid (Hiva) vall de KU Leuven over
senarto's voor stIldiefinanciering in
het hoger onderwijs. Die stIldie kwam
er ook, maar de resultaten ervan, die
een affesbellalve rooskleurig beeld
geven va" dl' demokratiserinq van het
Vlaamse onderwijs, werden nooit
bekend gemaakt, Toenmalig onder-
wijsminister Coens (CVP) vond de
besluiten va" liet Hiva maar niks en
liet de studie nooit publiceren, Na zijn
dood had zijn opvolger Van detl Bos-
se/re (SP) geen interesse meer. Veto
openbaart de resultaten alsllog, Een
late primeur met een bittere nasmaak.

ren aan de unief. zoals hoera berichten aan
het begin van het akademiejaar meldden.
dan gaat dat blijkbaar toch niet op voor alle
klassen in dezelfde mate. Meer nog, de
nvcrhcfdsmaarregelcn om de dcmokrarfse-
ring van het onderwijs blijken vooral van
nut geweest te zijn voor de hogere klassen.
Ook hier speelt immers het in de ekonornle
welbekende Matteus-elfekt. Kon gezegd
komt dat erop neer dat de welgestelden
meer voordeel halen uit de welvaan dan de
armeren, die daar nochtans meer nuud aan
hebben, De rijken worden dus sneller (nog)
rijker dan de armen.

Bursalen

De Hiva-studie konc,emn'en zich op de
srudiefinanrtenng. zeg maar hel srudlcbeur-
zenstelsel. Die maatregel is erop gerichl urn
de ttnanoele drempel om deel re nemen
aan hoger onderwijs bij lallen: klassen Iv·l·g
Ie nemen. Vreemd genoeg zijn hel vooral
hogere sociale klassen die profiteren van de
studietoelagen, Niet alleen zijn de leden
van dre klassen over het algemeen beter
lngellcht over de mogelijkheden tol kosten-
besparing, maar "II,k vormen zij nu een-
maal het leeuwendeel van de studenten-
populatie. een vaststelling waaraan de
~ludiehetC\d<lging weinig veninden.

Ze!alen dat het huidige studieheu rzen-
stelsel hek-maal geen zoden aan dl' dijk
brengt, is overdreven. De studie \ an J 989
konkludeert wel dat er werk gemaakl rnuet
worden van een verfijning van dat std~eI
om meer doeltreffend de groep v an minder
begoedcn te bereiken. tielS! Z<'Sverschillen-
de:wnarto's werden onderzoem. Als meest
dernokrauserend senarro komt naar \'IH'r
wat in de studie een -selekuef studieloon"
\\ordt genoemd. Die t<H:'lagemoet de led-
ko..t dekken van die studenten dit' onder ce

Het is wellicht urcplsch om Ie srrcvcn naar
een studentenpopulatle die een pertekte
afspiegeling is van de maatschappij, Dat is
trouwens OI_'kniet primordiaal in de demo-
krati~ering van het onderwijs zuals die dlK1T
de studernenbewcgjng wordt gcmterpre-
rccrd. V<H'Then betekent dcmnkrarlscring
in de eerste plaats een gelijke waardering
van alle opleidingen en de mogclljkhctd
voor Iede-reen '1111de >lplcîding van zijn
keuze Ie begtunen. De sijkrs uit de 'gchci-
me' studie van 1989 wijlen erop dal de
untversncn echter nog 111o1.1r.....l'lni!! V.1n
haar elitaire bijklank verloren heen.
Iemand Uil een gezm waarvan de vader
hoogstens een dipluma lager onderwijs
heeft, lot!!t slelhl~ in I.e~procent van d.'
gevalle-n zelf h"g~r underwljs. Heeft dl'
vad ..r evenwet zeil hogere studies gedaan.
dan is de kans ddt tH'~ zoon- of doc hterllef
zo'n studies volgt liefst tienmaal zo groot
(/l'SliEtprocent}.

o,)!.. al crudeert du~ één oJl vijl jonge-

•

Bart geckhout
-J-/,'n"'rmm."l""l1tll,'t \',"'f Jf ,'"dltjmandl'tm ..,
In het h".4.'r "".unOl}_' - Ij \.ulolf nu te L_'l'p In
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Studiefinanciering in Nederland

Steeds meer gaten in de kaas
.,

rMrland hul' de naam haar
studenten financieel in de wal·
ten te leggen. De inschrijvings-

gelden zijn er weliswaar steeds hoger
gt')West dan in Vlaanderen. maar
daar stond dan weer een studieloon
voor alle studenten tegenover. Doel
van dir sucäietoon is de onafhanke-
lijkheid ten opzichte van de ouders te
bevorderen. Sinds t'fligt' jaren komen
er echter meer en meer signalen uit
het Noorden dat dit nobel uitgangs-
punt uitgehold wordt door bezuini-
gingen van de Nederlandu overheid.
Door de terugschroeving van de
studiefinanciering is de basisbeurs
ook in Nederland niet meer voldoende
om er studen,waardi'g van te leven.

Hel onderwfjssysteern in Nederland Is
ietwat anders georganiseerd dan in Vlaan-
deren. De meeste universitaire richtingen
bij onze noorderburen duren nel als bij ons
vter jaar, als alles goed gaal tenminste (In
principe mag iedereen er zo lang over doen
als hij wil. maar in dat geval word je ge-
kontromeerd met extra kosten en verfles
van studiebeurs). Een opleiding stan met
een 'propedeuse'. een algemeen Jaar dat
afgesloten wordt met een propedeutisch
eksamen. Daarna volgt de hoofdfaze. die':
sterker gericht is op één afstudeerrichting.
en die ook afgesloten wordt met een
eksamen, namelijk het doktoraaleksamen.
De kursusduur wordt dan weer uitgedrukt
In studiepunten. Een punt komt ongeveer
overeen met 40 uur (dus een week} werk,
en ieder jaar bestaat uit 42 punten. Elk vak
wordt afges!OIen met een tema men, een

soort van voereksamen.
Ook op hel vlak van de studlefinancie-

ring gaat het er in Nederland heel anders
toe dan in België. Zo krijgt iedere vo)lijdsr
student een basisbeurs. Voor 'urtwonencen'
(de kotstudenten dus) bedr a agt deze 470
gulden (ongeveer 8.600 frank) per maand,
en voor de thuiswonenden 158 gulden
(2.900 Irank). Hierbij dient opgemerkt dat
Nederlandse studenten geen kinderbijslag
krijgen. Studenten met Ilnanciee! minder
gegoede ouders krijgen een aanvullende
beurs (dil!' naargelang van het inkomen van
de ouders kan oplopen tot 321 gulden). De
ouders van de andere studenten worden
geacht om zelf de nodige bijdragen om te
kunnen leven op te hoesten. De basisbeurs
alleen is immers ontoereikend. Het voor-
noemde prindpe van de onafhankebjkheld
ten opzichte van de ouders, wat toch de
filosofie van de basisbeurs Is, lijkt dan ook
maar ten dele op te gaan. ZO kunnen
studenten met rijke ouders (en die dus niet
in aanmerking komen voor een aanvullen-
de beurs) ernstig in de problemen geraken
als hun oudelui hen geen bijdrage wilroe-
stoppen.

Prestatiebeurs

Opvallend is trouwens de daling van
de beursgelden sinds 1990, een jaar nadat
Jo rutzen (PVDA) minister van onderwijs
werd. Van de 620 gulden (ongeveer II.}SO
frank) die men in 1990 als student ontving.
zijn er 150 (ongeveer 2.750 frank) afgegaan
en men is van plan. om di! maandelijkse
bedrag nog te verlagen tot 425 gulden. Een
omgekeerde evolutie valt er Waar te nemen
met het collegegeld. In 1990 bedroeg hel

inschrijvingsgeld per student aan de gemid-
delde Nederlandse urnversnelt 1.750 gulden
(of 32.100 frank). Momenteel Is dit al op-
gelopen 101 2.250 gulden (ongeveer 41.250
frank), volgend akademiejaar komt hier
nog eens 150 gulden bovenop. en het jaar
daarop vermoedelijk nog eens 175. Er
wordt dus gesnoeid in het underwijsbudget.

Niet alteen budgettair wordt de lat
hoger gelegd. ook wat de studieresultaten
beitelt stelt men aan studenten hogere
eisen. want -wie studiefinanciering ont-
vangt, moet daar ook prestatfes tegenover
stenen". In augustus '9} heeft men daarom
het systeem van de -studjevocngangs-
kontrole" Ingevoerd, vaak ook 'tempobeurs'
genoemd. Hel komt er op neer dat hel
beursgedeelte van de studiefinandering
wordt omgezet in een lening wanneer je
niet veldoende studiepunten behaalt. De
voorbije twee jaar was de 'tempcnorm' 25
procent, momenteel ligt hij op 50 procent .
en er bestaan plannen om hem te verhogen
ror maar liefst 66 procent. Hel lijkt erop dat
men zoveel mogelijk potenuêle studenten
wil weghouden van de unief en, zoals zo
vaak het geval Is, zullen de sociaal zwak-
sten hiervan het slachtoffer wurden.

Naast die tempobeurzen, zouden er
vanaf vol84'lld akademiejaar ook 'prestatie-
beurzen' worden ingevoerd. Hier krijgt de
student zes jaar lang een lening. waarvan 4
Jaar wordt omgezet In een gift, Indien de
student voldoende presteert. Oorspronkelijk
was het de bedoellog om dit systeem reeds
dit jaar roe te passen, maar het protest ene-
gen, vooral vanuit de 'Landelijke Studen-
renvakbond tLSVB), was en blijft groot. De
evaluatie val) de student gebeurt In dil
systeem nkt jaarlijks, zoals bij de tempo-

beurs, maar slechts één maal. aan het eind
van de studie. Wie dan om een of andere
reden niet geslaagd 15 (naast betert" geschik-
theid voor het eerbare beroep van land-
bouwer dan voor de gekozen studie van
kernfysicus is bijvoorbeeld langdurige ziekte
ook een reden). moet zijn ganse studie
terugbetalen. In deze kontekst is het begrij-
pelijk dat er (vooral) vanuit de hoek van de
studenten heftig wordt geprotesteerd. De
kans dat de prestatiebeurs kan worden
tegengehouden. schat de LSVB zelf nogal
laag.

Telefoongids

Een markant onderdeel van de studie-
finandering. is de cv-studentenkaan. ook
Ov-jaarkaan genoemd. arennee kan je
gratis gebruik ma~en van het openbaar
vervoer, ofwel in ~4t,week, ofwel in het
weekend, naargeleng van de keuze die [e
maakt. Elke Necertandse student dil! recht
heeft op studieffnanderlng krijgt zo'n kaan.
maar er gaat wel steeds 91 gulden van de
beurs af. Op zich is er eemer geen pro-
bleem, want wie gebruiltmaakt van het
openbaar vervoer. maakt hier wel degelijk
winst mee. Maar iemand die nooit gebruik
maakt van hel openbaar vervoer krijgt ook
zo'n kaan. en voor hen houdt dit wel een
maandellJks vertres van 91 gulden in.

Echt positief Is de balans van het
Nederlandse systeem niet echt, vindt de
LSVB. De onafhankelijkheid tegenover de
ouders wordt helemaal niet gerealiseerd. en
bezuinigingen zijn schering en inslag. Toch
zijn er nog verdedigers van het sySteem.
Een willekeurige Nederlandse student die
reeds 4 jaar In Belgk studeert. verkrest het
systeem van zijn land boven dat van Belglë, "
omdat de Nederlandse student veel meer
verantwoordelijkheid zou krijgen. en ... veel
onafhankelijker Is van de ouders. Maar hij
heeft daar dan wel gestudeerd in de vette
tijden van weleer.

Dletmar Bosmans

BGJG en ABVV-jongeren eisen

herwaardering studiefinanciering
e Bond. Win Gro ... _ ~
GezinneN (BGJG) en ere
ABVV-jongeren zijn twee druk-

kingsgroepen die geregeld hun stem
laten horen over de demokratistring
vim het onderwijs. Hun standpunt
O1mo 1995 is opvallend gelijklopend
en liegt er niet om: verhosing en in-
dexering van th studietoelagen, ten
rechtvaardiger toekenni"ssystei'm en
aanpassing van di' inkomensgrenZi'n.

Toen eind april 1994 ulrlekte dat onderwijs-
minister Luc Van den Bossche 600 miljoen
had bespaard op de studietoelagen, was de
Bond van Grote en Jonge Gezinnen er als
de kippen bij om te eisen dat de mlnderuh-
gaven terug in het systeem zouden worden
getnveneerd. Om te beginnen eist de Bond
een systematische indexering van de stu-
dietoelagen zodat ze de evolutie van de
kosten volgen.

verder heeft de Bond nog drie konkre-
te eisen. Ten eerste moeten de minimum-
inkomensgrenzen met tien procent worden
verhoogd, zodanig dat meer mensen recht
hebben op een maximale toelage. Ten
tweede moeten de studietoelagen volledig
lineair stijgen naarmate het inkomen daalt.
Nu krijgt iedereen die onder de minimum-
Inkomensgrens zit evenveel. behalve als het
inkomen lager is dan één tiende van de
maximumgrens. Dele laatste kategorte
krijgt dan plots een eICtra toelage van
50.000 frank.

rennone wll de Bond een verhoging
van de maximuminkomensgrenzen met vijf
procent. Op die manier zouden een aantal
gezinnen die nu net uit de boot vallen maar

I::(-t~ 1
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toch een modaal Inkomen hebben. toch
een toelage krijgen, met alle voordelen
vandien (bijvoorbeeld een lager Inschrij-
vmgsgeld].

De ABVV-jongeren gaan nog een stap
verder. Zo Stellen zij voor om de maximum-
Inkomensgrenzen te verhogen met tien
procent. Verder wiUen zij de invoering van
een bodemkadestraaltnkomen. Voor de
toekenning van een Studiebeurs wordt hel
kadastraal inkomen (Klj van het woning
van de student of zijn gezin in aanmerking
genomen. Wanneer het Kl hoger Is dan 20
procent vervalt het recht op een studietoe-

lage. Met deze maatregel wou men nuden-
ten uitsluiten met rijke: ouders met een
kunstmatig laag inkomen. In de praktijk
werden door de KI-test echter vele studen-
ten uitgesloten dil! wel recht hadden op een
beurs maar die een zodanig laag inkomen
hadden dat ze al in een caravan moesten
wonen om een KI lager dan 20 procent van
hun Inkomen te hebben. Iedereen moet
echter ergens wonen, zelfs als Je maar het
bestaansminimum hebt. Daarom is een
bodem-Kj aangewezen.

Al deze voorstellen moeten volgens de
ABVV-jongeren leiden tot een rechtvaardi-
ger roekenntngsysreem. Maar dat Is niet
voldoende. De financiële drempel tot hel
hoger onderwijs kan maar verlaagd worden
als tegelilkertijd de studietoelagen up tijd

worden uitbetaald en de toelagen in de
eerste plaats naar de reeest behoeftigen
gaan. Een studiebeurs voor bissers, een
weinig gehoorde ets. moet studenten uit de
lagere Inkomensklasse bij falen een twe-ede
kans geven. verder etsen de ABVV-jongeren
Meen drastische daling van de inschrijvings-
gelden met als eindobjektiel de afschalflng
ervan." Als toetje zou de overheld de
sociale sektoren opnieuw meer subsidies
moeten geven, zeker in het Hobu. Al deze
voorstellen zouden een lonuin kosten aan
de overheid. Het Is dan ook jammer dat de
ABVV-jongeren niet duidelijker stellen
vanwaar de finandering moet komen,
zonlet zullen critid hun eisen al snet als
utopisch afdoen.

11jl Vanbrabant

o IIID Jaargang 22 nr. 13 dd_ 11 december 1995

,

7



Studeren in de Verenigde Staten

Groter, Sneller, Meer
(1J)jf! aan prestigieuze universi-

teiten denkt. IIMml onmiddel-
lijk de Amerikaanse instellin-

gen Princeton, Harvard en Vale of hel
Engelse dito Oxford en Cambridge.
Die uniefs bouwen hun naam evenwel
op hel hiërarchische en elitaire
karakter dat e;gell is aan het Angel-
saksisene model voor hoger onderwijs.
Dal is altallS de indruk die men krijgt
als men de studiefinanciering in de
Verenigde Staten vm. naderbij
bekijkt.

Dcmokratisertng van het onderwijs is In de
Verenigde sieren IVS) een loos begrip.
Meer nog, het streven naar een onderwijs-
systeem waarin ledereen de opleldtng kan
vulgen waarvoor hij zichzelf hel meest
geschikt acht Is Iundarnenreel in legen-
spraak mei de wijze Wild rop in de VS hoger
onderwijs wordt georganiseerd. Hel meest
tlplsche kenmerk van ddt onderwijs is de:
btërarchfe van onderw-ijsinstellingen vet-
gens prt'Sllge:. Een plaatsje op een unlef aan
de IOp van de: piramide. kost dan ook aar-
dig wal geld.

Er zijn twee soorten unrversncncn in
de VS: staersunivershetren en pnve e- Instel-
lingen. De beroelagtng van de staatsuniver-
sneuen hangt af ven de mate: waarin het
onderwijs binnen de Slaat waar 1.l·gevesügd
zIjn Ilnancleelgewaard ...c:rd wordt. Zo komr
het dat Berkclev nabij San Frandscu in
ceutornre ultgegroeld is ror één van de
belangrijkste untets van her land. over bet
algemeen moeten de staatsuulverstrelten
het echter mei heel wal minder prestige
stellen. Die Instellingen leggen hun lat
meestal minder hoog. hetgeen beteken! dal
ze vaak studenten over de vloer krijgen die
hoger op de: ladder geen kans kregen"
Ienmter, studente kunS"lgeschit'denis aan de
(priVl·l··)unjn"rsjtt'it van Loj-ola maar nu
met een beurs in Dd!{k, \'Cnwo..'rdt ho:'tals
volgt: MOt' vraag is niet of je na de mlddel-
bare school naar de unief gddt of niet. Wie
de 'high SChiKI!"zonder problemen door-
l()opt. kan in principe !Klk naar de univer-
siteit. De kwestie is ectncr naar welke
universiteit Je mag gaan. Als Je resultaten
niet te best waren, geraak jl" niet verder
dan de sraarsuntvershehen. Velen kljken
daarop neer omdat in feite ledereen daar
naartoe kan, Als je uil zo'n universiteit
komt, begfn je dus al meteen mei een
achterstand."

Steak

Hoger in dl' pjkorde staan de privee-
unlefs, zoals Lnyola (Bahimure. Maryland)
er een is. Alle hierna gesneerde prijzen
hebben Oei rekking np die unlel. Toegang
lOt een dergelijke universiteit knst tussen de
16,000 en dl' 20.000 dollar uf urngerekend
om en hij het half miljoen. In deze prijs zit

behalve het inschrijvingsgeld ('tuit ion', ook
de huur van een kamer in een studenten-
residentie ('room', en maaltijdcheques voor
de plaatselijke Alma ('board·). Op kot gaan
is in de VS nor done, niet in hel minst om-
dat de kampus zich vaak bevindt in de (niet
ahijd even gezellig ..., buitenwijken van de
stad. De sociale voorzieningen aan LO'n
unlverstteit hebben tets hutdachtig. Je kan
cr kiezen tussen kamers van verschillende
prjjsklassen ~ een Ahern Suill' kost je
ongeveer I 15.000fr. een Wynnewood
Apartmem 148"000fr voor n...gen maart-
den. of ongeveer het dubbele van de ge-
middelde Leuvense kot priJs. Maar voor dat
geld krijg je wel een kamer die voorzien is
van alle kernjun.

Levensverzekering

tevens zijn er drie kategorie ...n van
maalujdbons. Hiermee kan je In de week
drie en in hel weekend twee keer per dag
terecht in hel studenrenresrauram. Bij het

de koStprijs van je boeken (gemiddeld
21_000 fr per jaar met schommelingen
afhankelijk van de gekozen vakken) lnbe-
grepen. en een aantal kleinere kosten voor
exira-cumcutatre aktivitëlten of admtnt-
strane. Voor het overige is het studenten-
leven, dat zich meestal op de kampus
afspeelt, niet echt duur: met drieduizend
frank per maand kom je rutmschoors toe.

Universiteiten als toyola staan nog niet
eens dan de top. Die wordt gevormd duur
de bovengenoemde untversttenen Volle.
Prtnceron, Harvard en dergelijke. Vuur het
tuegang~kildnje tot zo'n instelling mag je dl'
reeds vermelde prijzen gerust verdubbelen.
Maar een inschrijving aan zo een lusmuur
Is dan ook min of meer een levensvee-
zekering. Alleen de absolute top wordt daar
toegclau-n en die 'happy few hebben na
hun vrcr jaar college meteen alle troeven In
handen voor een mooie carrière.

Nefast dan die hiërarchie is dal de on-
demokrausche idee dar universitair e n de
top van de samenleving {moeren] uitmaken
zo Jn het onderwljssvsteem Is verankerd. Er
wordt zells een onderscheid gemaakt russen
'c:rg moeilijke' en 'gematigd moeilijke' uni-
versneuen. Een diploma in Vale bijvoor-
beeld staal op die manier hoger aangeschre-
ven dan een van Loyola. Studenten in Vale
zouden dan ook wel eens de Indruk kun-

Verschillende beurssvsternen bestaan
naast elkaar en worden ook gekombinecrd.
Het financiële hulpprogramma van de uni-
versiteit zelf is onderverdeeld in de eigen-
liJke Levela-beurs en een presidentiële
beurs. Ook wie goed Is in spon beeft een
voetje voer, In ruil voor vier jaar presteren
voor één van de universitaire ploegen, mag
je even lang gratis naar de unief. Een beurs
kan je nok krijgen van de staat, van het
leger of van de senator tot wiens kies-
distrikt je behoort. Opvaltend is dat aan het
behoud van de beurs puntencriteria ver-
bonden zijn. Wie op het eind van hel jaar
geen B haalt en niet op alle vakken afzon-
derlijk minstens een C skocn .. mag het ver-
geren. Daarnaast kan je van StadtsWege ook
een studielening krijgen Het verschuts dat
je dit geld na je studies moet terugbetalen,.
Fonds ~.

Stuq;ntl·n soülcncn-n meestat biJ
mec:rder;?universitt'iten van helzelfde

<
kaliber en kiezen er dan de mstelltng uil die
hen de aantrekké?jk!le financiële voor-
waarden biedt. Jenntler: "Ik kon ook naar
Boston, maar dat had me hl"1 driedubbele
gekost, dus de keuze was snel gemaakt."
Van de 20.000 dollar die ze in Loyola be-
taalt, moest ze er slechts 7.000 zdf ophees-

begin van een semester koop je een soort
kredietkaart met een aantal punten erop.
Per gekonsurneerde maaltijd gaan er run-
ten van je kaan. naarll-d~ll~ van de waarde
van die maaltijd. Ruw gt.'SChat kost een
Amerikaanse Atma je per bezoek honderd-
vijllig frank. naarvoor eet je in de Leuvense
Alma driemaal daags steak au poivre.

Daarnaast zijn in her IIlt'gangsgeJd uok

"Een bisiaar wat is dat?"
De konkurrentie tussen de verschillende universiteiten wordt nog versterkt door de voor
Europeanen vaak onbegrijpelijke kompeurtegeest tussen de studenten onderling. Wilt hier
voor streberf wordt versleten. Is In Amertka de gewoonste 'laak ter wereld. De srudemen
hebben flink betaald voor hun studies en willen er bijgevolg maximaal µrl)lijl uit halen.
Spijbelen is er nagenoeg oubesraanée en de studenten lijn (KIk helemaal nlet bUj als een
prof aki opdaagt. Hef gebeurt soms dat ze in ac'n geval klacht indienen bij de direktie.

De studenten hoeven ook helemaal niet bang te zijn voor een btsjaar. Eens 2ij op de
unief geraken. ronden zij hun susnes normaal gt.?:ien binnen dl" vooropgeslelde termijn
af. Sprctdlng van de essemens en een - gezien de vaak kleine klassen - meer lndfvldu-
tie siudtebegeleldlng dO(lf rle proffen moelen hel welsJaSen van de studenten garan-
deren. Ik selckrle het'ft termers al plaats gehad VÓÓrhel eerste jaar. Ik keuze van de
instelling IS namelijk ulet ....rij. maar wordt bepaald door je punten in 'high schoor I)at
betekent dal scholieren al op jonge ledtijd onde-r een zware prestattedruk staan, Want
mis je je kans in het middelbaar, dan geraak je later onmogelijk nog In een gerenoru-
meerde htstdUng. Die ~tr~~c:rt'nde roesrand verminden niet een~ wanne ...r je 'binnen'
bent in de universiteit. Naast d... naam van de instelling bepaalt vooral je skore aan de
unie! je loepbaankansen. Of je een diploma helx is niet zo belangrijk. wel hoeveel graden
erop Sla~n en hoeveel aanbevelingsbrieven van proffen en direktie etaan vasthangen.

(be}

nen krijgen dat alle Amertkan ...n mtssenten
wel gelijk zijn. maar zij toch tets gelfjker
dan de anderen.

Sport

Ht'1 is echter een mfsvattlng te denken
dat alleen zij dit' het kunnen helalen naar
de unie! gaan. Ook diegenen die niet C1n-
middeUijk een half miljoen op rafel kunnen
leggen maar toch bewezen hebben (J\· e r
voldoende kwaliteiten te beschikken, kun-
nen aan de slag. De meeste universiteiten
beschikken nernelljk over een on~dtKJmjke
ünenoële reserve voor beursstudenten.
opgebouwd uit schenkingen. zowel van
bedrijven als van alumni. In het program-
mabock van Lovola lezen wc onder de
rubriek 'ünanoerc hulp": "Lnynla C"Jlt.·~'"
geh,oft dat de kostprijs van kwalhehsonder-
wijs geen drempel zou mogen Lijn voor
Illugc:lijke sollicitanten. Rckcntug houdend
met de zorg van studenten en hun ramtnes
om die kosten op te vangen, Is ons ffnan-
deel hulpprogramma bede ....ld om t.ovota
"pen te stellen voor dJf 5/udl'l/{l"Jl dIl' 14'1'

Irt/alm." De insrelhng kiest dus de studcri-
ten in plaats van omgekeerd. Eens uit-
gemaakt is of je geschikt bent - wat ge-
beurt op basts van je punten in hvt teerste
jaar high school. je plaats m de klasrang-
schikking en een hijkomende test - doen
ünanctële problemen er nlct meer 11.....

•

ten. waarvan dl" helft dan nog gefinancierd
wordt met een studielening.

Geld mag dan algeen probleem vor-
men. toch lijn er ernstige vragen te stellen
bij ht't Amerikaanse onderwtjssysreem. Zo
is de Idee om een delikate zaak als onder-
wijs OW! te laten aan hel spel van de vrijt
markt. zeker voor diskussie vatbaar. Op hel
eerste gezicht lijkt het wel zo dat elke
scholier, rijk ol arm. dezelfde kansen krijgt.
de praktij~ leert dat het nivoverschil tussen
de mlddelbare scholen een grote rol speelt
in de rekruu-nng. Bovendien kunnen be-
rrnddeldc scholleren zich beter bewapenen
in de konkurrenttestrijd. Vuur hen is er
immen vetbetaald privee-onderwjjs of bij-
scholing. zodat lij naar de hoogste regionen
van dl' klas !,epilotC:l'rd kunnen worden.
nat de hferarchlsche opbouw van het svs-
teem klassebevestigend werkt. I's reeds
olalll{dlaald en wordt bevestigd door de
praktijk van dl' Amerikaanse samenleving
mei zijn diept: klo.. f russen -haves' en
"have-mus'.

Ni...t u-n onrechte herkennen sornmt-
gen in de retente plannen van rektor
Oosterfinck om een sociaal fonds up te
richten. een doordruk van het Amerikaanse
"'-·ur~\~'~leem. Het mug!' duidelijk zijn dat
in dl"/l" materie. ondanks de goede bedoe-
lingen, enige reserve op zijn plaats is.

Ban Eeckhout
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noodzaak
tien procent hel statuut 'prioritair. Wordt
hel geld dal de Raad voor Studentenvoor-
zieningen In de jobdienst steekt dan niet
erg ondoelmatig gebruikt? Volgens De Baco($:
gaal die logika evenwel nier op omdat je
«'0 bedrijf nfer zomaar kan motiveren om nJI vanbrabant

Aantal jobstudenten stijgt jaarlijks Jobs te kreêren die prioritaire studenten op
het lijf zijn geschreven. Je mort met andere
woorden voldoende aanbod hebben om
passende jobs te kunnen voorleggen.

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN
Twee schrijvers, twee vrienden. tularische fantasieën en gevoel voor humor.
In de Nederlandse schouwburgen zorgde deze combinatie \'oor volte zaten.
Nu ook in Leuven. dir "dartel programma voor fijnproevers", dit "monkelend en glimtachend genieten",
Laat U\o\' hoek in de hoek en kom naar de
Schouwburg, woensdag 20 december 1995om 20.00 u.

YIDDISCH MINIFESTIVAL
Zahava & Psamiml Kalarash

Yiddiscke volksliedjes, religietee chassidische gezangen en gheuotiederen. De joodse zangeres
Zahava neemt u mee op een tocht door het joodse Oost-Europa en wordt begeleid door de groep
Psamim, die in 1994 op hef Sfinkspodium stond.
Katarast. brengt klezmernuciek. soms lyrische en ingetogen dan weer spetterend en swingend,
Voo.r de wereldmuziekfan!
Schouwburg, maandag 18december 1995om 20 u.

Job is 50
Qtudenten die hun studies min-

stens gedeeltelijk met moeten
'financieren komen voorname-

lijk uit de licenties en de derde cyclus.
Ook hlsstudenten bieden zich meer
dan anderen aan op de jobdienst. dal
Zl!gtBrigine De Baets van de job-
dienst vall de K U Leuven,

Wat als je geen recht hebt op een studietoe-
lage. je studit'toelage niet volstaat of je
ouders je financteel niet steunen? Dan kan
je een studielening aanvragen of wat biJ-
klussen. Ongeveer tien procent van de stu-
demen die zich op de jobdienst aanmeldt,
geelt als mcrlvane 'gedeeltelijke of gehele
finanderIng van de studies' op. Studenten
blijken over het algemeen zeer eerlijk Jn
hun mouvaue: als men wil klussen om Ie
sparen voor een gitaar ol om de benzine
van de eigen aUTOte betalen, 2egt men dat
ook. Toch lijn vooral studenten mei hel
statuut van zelfstandig Student erg gemoti-
veerd om te werken, omdat zonder werk
het studeren zelf wegvalt. Het zijn de best
presterende studemen. Het is immers mak-
kelijker een repetitieve job vol te houden
als je weet dal het maar voor enkele jaren
is.

In hel akademiejaar '87-'88 meldden
1017 studenten zich op de jobdienst aan.
Vorig jaar waren dal er al 1387. Steeds
meer studenten willen dus een eksrraatje
bljverdlcnen. Een duidelijk sociaal profiel
van de Jobstudenten is volgens Hrigltte De
Baets nog niet voldoende cndcrzoctu. Dat
komt omdat de jobdlenst jarcnlang op een
bezetting van één vrouw heelt gedraald,
Pas onlangs is er een mandaat bijgekomen
zodat er nu wal meer ruimie is om beletds-
voorbereidene werk Ie doen. Vragen zijn er
alvast genoeg. Zo Is het aantal beursstuden-
ren. of het percentage bljne-beursstudenten
dat bijkluSl .. voorlopig nog onbekend. Hel
eni~;t' IIndentl .. k IUt hiertoe werd verrtchr

..... door e.en leslsstudem en dareert Vin- i99l.
Uit die studie blijkt dat de jobdtensr serieu-
ze inspanningen doet urn studenten die een
huge prtortten krijgen toegewezen, aan een
passende jnb Ie helpen.

Instantie

De jobdienst Slaal in nauw verband
met de sociale dienst. leg! Brigine De Baets
uil. A1s de sociale dienst een dossier opstelt
van een student, dan krijgt die auromauscb
prioriteit. Voorwaarde Is wel dat de student
In kwestie zich na zijn ol haar doorverwtjz-
Ing. apart aanmeldt bij de [obdlenst , r'rtort-
telt houdt in dat de jobdienst sommige
werxaanbledtngen in eerste instantie aan
deze mensen voorlegt. ook is er een nood-
lijn met Alma die in laatste instantie altijd
nog enkele mensen kan rewerksreljen.

Uiteindelijk krijgt naar schatting slechts

GELETTERDE MENSEN
Remco Campert en Jan Mulder

-
(/010 KrIS/of Bratktltm)

Hoeveel kost een iaar studeren?
De meest recente berekening van de studiekost daleen onderrussen reeds van 1987. Het hOjle- r instituut voor de arbeid (Hival berekende
toen de studiekosten in tnjt zin. Dil zijn de dtrekre kosten die voortvloeren uit het fdt dal men studeert. zoals inschrijvingsgeld.
kursussen. kor, vervoer, emovocn. De indirekte kosten _ dit ls hel inkomen dal een srudem derft door niet te gaan werken - betrel-
fen in Iene geen uitgaven en werden bijgevolg bulten beschouwing gelaten. Naast dlrekre en indin-kte studiekusten zijn er 1)(lk lujkMlt'1l:
namelijk voeding. kJedlj, omspanrung, enzovoort. Om de le..erkosren Ie kennen moeten ....e alleruggaan naar 1979. Tuen begrootte
he~zel!.d~ l-!j~~.!rel_ls~C;~ ..e::!:.JÜn:_k.te...st~QJ_e~,*-I~n0j) 170.930 Irank. Hoeveel dit nu bedraagt is niet bij benadering Ie leggen. sommige
kosten. zoals de huur van een kot, zijn immers sterker gestegen dan de stijging van de algemene levensduur.

Op vraag van de sociale dlenst van de KU Leuven akuraltseerde hel Hlva haar ~ijlers uil 1987. Dil gebeurde dIM'>Tde ~Ijfcrs uit het
akademiejaar '86·'87 te indexeren volgens de gangbare index der kunsumpueprtjzen. Nu is het zo dat de studiekost vuur komudenren in
werkelijkheid sneller is gestegen dan de gewone konsumptleprtjzcn omdat de huur van een kol, die ongeveer de heltt van de dlrekre
nudtekosten uitmaakt, de hoogte is ingeschoten. Daarom wordt voor de helft de huurprijsindex gehnnkr.

studiekost 86-87 srudtekost 94-95 studiekost 95 ..96 max. sludiewt:latl;e
secundair 15.6]2 18.843 19.274 10.700
kotstudent 82.119 107.453 110.142 96.500
pendelsrudem 46.006 55.456 56.725 62.700
agglömerattestudent 34.084 41.085 42.025 57.200

(Iv)

•

Op die manier bekomt hel Hiva een schamug van de Studiekusten in enge zin in 1994·1995 tzte tabel) Reeds in 1987 rrok Veto hard
van leer tegen het Hlva omdat de uilgebrachte sijkrs een grove onderschatting van de werkelijke kosten betekenden. De leetkosren
waren er immers opeens niet meer in verrekend. Veto vroeg aan Sociale Raad om aan de hand van de mel."St recente lndexsijfers de enge
studiekosten voor 1995-1996 te berekenen. Dat de huidige studietoelagen vooral in hel sekundalr onderwijs en voor korsruderuen omo-
er~ikend ~jn Is dUideliJk, zeker wannee~ men beseh.dat de vc:rt~c1de lKurs~c1den mtlJ(imumbl'drtl91.'n zijn, die slecht~ do(.,.reen kleine
mrnderhetd worden omvangen. De gemiddelde studietoelagen liggen veelIáger. De oorzaak van deze achterstand IJgt bl] de
opeenvolgende Vlaamse ministers van onderwijs. Gedurende de laatste 17 jaar verhoogden zij de beurs vijl I'») maal. Het Hiva besluit in
1994 dan ook terecht: -ae Studietoelagen in het sekundair onderwijS en aan kotstudcmen vergen een gevoelige stijginj.:".

CULTUREEL
CENTRUM

LEUVEN
Schouwburg: Bondgenotcnlaan ê l
Reservatie: 016/222..113

•
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Het studentenparadijs: Finland

"Ik raad mensen aan in Finland te
komen studeren"

,

Oeen inschrijvingsgeld, een
studieloon van 16.800 frank
per maand, tUgelijk openbaar

vervoer aan hatve prijs, 100% slaag-
per«ntogt', /!en sociale sektor om u
'egim te zesgen mei inbegrip van spot-
goedkope maaltijden en medisd1e
voorzieningen. Niets is onmogelijk in
Finland. Toch zijn de Finse studenten
niet tevreden. De studentenorganisa-
tie Hoas uit Helsinki eist dat het
studieloon wordt opgetrokken tot het-
ZJ!lfde bedrQg als ae werkloosheids-
vergoeding_

•
Dal een min of meer volwaardig studieloon
niet Z() utopisch Is als sommigen wel den-
ken. wordt bewezen in Finland. De vijl
miljoen Finnen slagen erin om de narionale
rijkdom zo te verdelen dal srudemen be-
hoorlijk financieel ona!hankelijk zijn van
hun ouders. -me ünenoere onalhankelijk-
held ervaren wij als vanzelfsprekend", ver-
telt Piia umunen. een Finse studente
sociale wetenschappen. Lintuncn heeft dil
interview goed vourberuid en heef op een
blad de inkomsten en uilgaven van de
modale Finse student samengevat. In Finse
mark, en in 8e1gische Irank.
Untunen: .Het studieloon van de Finse
studenten Slaat volledig 105 van het in-
komen van de ouders. Iedereen krijl!t even-
veel. Het maandelijkse bestsbedrag. dl'
oplntoraha. is 1540 Finse mark, ongeveer
10.600 frank. Daar komt voor kotsrudemen
nog eens de öpiruotuki. een huurroelage
van 6200 funk bij. Nu is het wel zo dat de
huurprijzen in Finland hoger liggen dan in
België. zeker in Helsinki. Als je samen ol in
l'en gemeenschapshuts WOOnt, heli Je
teveneren m aar rectu 0l' 75 procent van de
huurtoelage .•

Biblioteek

- Veto: Kom jt toe met lrn studietoon van 16800
frank per maand?
Untunen: «Dat hangt er van al. Een klein
kot kost al gauw IIOQ Finse mark, onge-
veer 7500 frank. De huurtoelage volstaat
dus niet. Er zijn wel restdennes dit- eigen-
dom Zijn van de studcntenorgenlsaues en
de universiteit. maar daarvoor gelden dik,
wijb wachttijden van enkele maanden.
Naast huur I~ voedsel de grootste uitgaven-
post. De Finse markt is zeer klein zodat her
prijsnivo iel5 hoger ligt dan hier. ongeveer
vijl procent. Al~jt, een siucemenkaan hebt
kan je gelukkig al voor 68 frank terecht in
een srudernenr ..nauram. Dit' worden door
de overheid R~sLlbsidict'rd_ Cezcndhetdzorg
is nel zoals onderwijs leer goedkoop: voor
ongeveer 70 frank raadrll'el! je een arts. hij
een spedalîSt betaal je al snel !20 frank.
H..I uitgaansleven daarentegen is duur.
Voor een halveliterpint bier ben je bijna
200 frank kwijl, een filmtickei kost 300
frank, maar na vijf films krijg je cr wd twee
gratis. Hcl studieloon is dus voldoende urn
gewoon IC leven. als je wil uitgaan heb je
meer nodig. NaaSI het studieloon kan [e
ook een studielening aanvragen maar dil'
moet je terugbetaten met een hoge n-me.
zodat leningen nlet populair lijn Ik ken
ahans niemand die er een heeft aange-
vraagd. Hel i~ tmcrcssamcr om nog wat hij
te klussen. Je mag IlII 13.000 [rank Pt'f

maand verdienen zonder dal je studk-loon
wordt verminderd .•
Veto: Ook ~'t'nt':Io"Ten $Iudltmaltnaa/ ~lrktntn
VQakeen J1ml« hap m ht! !tudl'tIlmbud9i"_
Unlunen: -De afstanden in Finland zijn
vrij grrxu. Ht'l epenbaar vervoer is echter
zeer goed georgantsccrd en studenten krij-
gen daar ])uvcnup 50 proccnt n:duklie op
een trcinkaart. Studiemaleriaal is .11hd",,-
maal geen IIrtJblccm. Ku.-susscn kan je
gratis uitlenen in locn spcdalt: bibliutt't'k_.-

10

Veto: En ht' mschrijvinSS9tId?
Untunen: .We betalen bij de inschrijvin-
gen 2400 frank, Dit bedrag gaal naar de
studentenorganisatie en omvat ltdgeld.
registratiekosten en zfektevcrzekering .•

legerdienst

Veto: Zo Ie Iwrm MbtJffl studrnlm in Fin/and
niet ft klajm?
Llntunen: _Toch is de srudemenbcwcging
niet tevr eden. De srudernenoverkoepellng
in HelsinkI. Hoas, eist dat studenten de-
zelfde finandde tegemoetkomIng krijgen
als werklozen. Je moet weten dat Fîn.land

een uitgebreid sodalezekerhetdsnerwerk
kent. led(·re Fin heeft het reent IIJIeen
wo()nrlaat~ en kan dit recht (lnk upelsen bij
de overhuid. Dil' raaure moet dan een
woonst huren en de huur betalen indi e n de
eanvregcr dil I.dl niet kan. Ook voedsel en
elektriciteit zijn elcmenratre rectuen. Verder
kan een mens zich anno 1995 nict meer als
mens omwtkkclen zonder televhk en kran-
ten. dus tJelailh dl' overheld daar ook voor.
Daar staar regenover dal d~' Inkomensbelas-
Iln~ in Finland ..rR ho()~ ls. Dl· belastingen
stijgen I'r,'}:re~,il'i dus als je een hehuorlijk
inkomen hebt. hou Jl' misschien maar 30
procent nCIIII over van je Inkomen. Mijn
vader zegt altijd dat hij graat-: bela~tin~
betaalt vuor het oll(krwijs en dl" ~"1()nd-
heid7.lIrg. Voor dl' werkluzt'n hl'laalt hij
echter al veel mindn graag. Wt'fklomhcid
is ttn gnMII jlrubl ..effi in Finland. ongevl-er
20 procent van de <lb.lil'V"bc\'olking i~

werkloos. en bij de jongeren ligt dit getal
nog hoger.e
Veto: Misschien kan d~ Finw rtgtring een
WQ(hllijd invoeren. De ver/tnging van de wacht-
tijd is un von dl! meert gtbruiku maatrtjtkn in
!klgii om d~frug~rklooshtid te lijf tegaan.
i.tntunen: cWe hebben al een wechtujd
van 3 maanden, dank u .•
Veto: Vtrschill jullil' ondawijlSySUml wn dat
van hlt ontt?
Llntunen: «ren eerste beginnen Finse
Jongeren vrij taai aan hun studies. De jon-
gens vervullen hun verplichte legerdienst
gewoonlijk voor hun hogere studles. Door
de nabijheid van grote buur Rusland duun

(foto Kristo! 8'aekdri,~)

de legerdienst nog sleeds I1 maanden. Dl'
meerderheld van de etudemen vangen hun
studies maar 01,111als 7_1'19 "I 20 zijn. Er zijn
negen universitaire inSlellingcn en vier
polytechnische scholen in Finland. de kam-
pussen llggen dikwijls wat uil elkaar .•

Minpunt

LÎntunen: _ Je diploma. een ma~lt'r~
degrcc. lx-ha al je na lóO weken studeren a
raio van 40 uren studh- per IVI'ek. ZI.'n
weck srudte komt overeen met l'en aantal
studiepunten. Als J" voldoende kursussen.
met de bljbehorcndvsrudiepunten. hebt
R<,\"olgd. krijg je jc diploma, Het studieloon
is l'('ht e r beperkt ill dt, lijd_ Op 7<,vt'n jaar
rijll kan jl' maximum 55 maanden studie·
loon b.nJgl·l1. Met'still \'015I<1i10echttT vijf
jaiJr "lU jl' diploma te halcn. Je wordt im·
m..r, niel beoordeeld lIP t'<,n h.'.-! sllldi ..jaar

maar op alzonderlijke vakken. Zodra Je een
bepaald vak hebt gevolgd. leg je daar een
eksamen van af. Ben je geslaagd, dan ben
je weer wat studlepurnen dichter bij je
diploma. Als je niet slaegt. leg je enkele
weken later opnieuw eksamen al, lOt
wanneer je slaagt. Op die manier verlies je
nooit een heel Jaar voor enkele onvoldoen-
des. De prestatiedruk en faalangst vallen
weg na het ingangseksamen .•
Veto: Jnjanjltwmm? Toch niet in allt stud;t-
rithh'njl'n?
Untunen: «Jawel, overal. aovendten ligt
het sraagpercemage bij de verschulende
Ingangseksemens erg laag. ik schat minder
dan 20 procent. Hel eksamen zou zo moe-
ten zijn opgesteld dal vooral de motivatie
en de tnteüektuele kapeenenen bepalen wie
de studies mal! aanvangen. In de praktijk
komt het er echter gewoon op neer dat je
tijdens een ~mcrkursus na het sekundalr
onderwijs zo hard mogelljk blokt voor je
Ingangseksamen. Omdat er nogal een kloof
Is lussen t&1 sckundalr en het hoger onder-
wijs, is het v61gep van een vcorbereldings-
kursus aangeraden, De repeûtorenburo's
die zulke kursllssert'''o~anlseren zijn wc]
duur. vijf- tot zesduizend Finse mark
j40,OOO frankj.»
Veto: E'fl dtmokratisch kan je dit niet notml'1l.
Bcwndim is htl nie/ zo moti/ijk wcr dt Fin:w
uvrrhtid om studenttn m ondtrwijs in htl algt·
mttn ruim ft belDtlafltn als dl' instroom ven
studtntm vooraf \4IOrdtbeperkt.
Untunen: «Dlt is nu eenmaal hel systeem.
Voor diegenen die erin ztucn. is het 011
zekere manier de hemel op aarde. En als Je
erin geraakt kunnen 1.eje er niet meer uil-
gooien. Er vallen dus zee-r weinig studenten
al tijdens hun studles. ik ken iemand die
absoluut reemen wou studeren en à~drie
jaar heef! gestudeerd voor het ingangsek-
samen. Ikzelf ben In het systeem. dus ben
Ik wel tevreden. Als je slim genoeg bent, Is
ons systeem beter omdat het niet stres-
serend is. Hct enige minpunt vind ik per-
sCKm1ijkdal je nkt van studierichting kan jo

veranderen zonder opnieuw een ingangse~-
samen al te leggen. Je moet dus in feite een 'It

deümueve keuze maken als je 19 of 20
bent. Maar hoc ka 11 je zeker zijn als je 20
benl?~

Wanbeheer
Veto: Wat jrlNurJ te mI'/ jon!Jerl'n dit niet
$Ia!Jm in net inganguk.mmm?
Llntunen: -Br bestaar een parallel systeem
van hogescholen dic makkelijker toeganke-
lijk Zijn, Deze hogeschoolstuderuen krijgen
trouwens maar 80 procent van het studie-
loon .•
Veto: Studieloon. sodalt ul«rhrui. grzondhtid-
zor!]... ik kan mij voorstellen dal ,iI' na/i(Jnalt
uaauchutë in Fmland dt pan ui' :;;winjl?
Lln t un en: «De staatschuld bedraagt on-
~t'vcer 80 procent van hel nationaal inko-
men, schal ik. Wel is het zo dat dit voorat
buftcnlandse schuld is. Maar om Ie zeggen
dat die schuld Ie wijten is 01<111 onze sociale
poliliek? Dal weel ik niet. Ik denk dat de
schuld eerder tc wijlen is aan wanbeheer
van de regl'rÎng die kon lopend e leningen
hl"t'fl aangegaan II1l'l hoge rentevoeten. Dit
heef een snccuwbafeüekr gekreëerd .•
Veto: Klinkt bel«nd In dt "ren! Als dl' Finse
rrsen"j het Btlgisch modtl overneemt. V(J/~n rr
binnrnkoft bt$pann91'n.
Lirrtrme n: _Hul' raad je het? Vorigc maand
heeft dl' regertng aangekondigd dat lij het
studk-loon wil vermtndercn met JO mark
per maand (200 frank Ilhe een pint per
maand). Eigenlijk 7ijn de besparingen al bc-
gormen in 1992. maar dan vooral binnen
de- unrversnenen. Vandaar dill die nu vra-
gen om een in~chrijvin)(Si!t'1d IC mogen in-
voeren.»

Tijl Van brolbant

ICafé De Flint
~ t I .t..-.-,'_ ..........
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'The Klnqdom' van Lars von Trier

ruimte. Oe vreemde kamerastandpunten.
de grove korrel en de recht-toe-recht-aan-
belichting zorgen samen mei de springerige
en diskontinue montage voor een zekere
reelneusteer. Realiry-rv, zoals de laatste:
maanden veelvuldig te zien is op diverse

lijnen Is een voilcdlg overzicht op de ge-
beurtenissen onmogelIJk), wordt hel karak-
ter van 'rbe Kingdom' duidelijk. -Medtsch
Centrum West' ontmoet -rwtn Peaks' in het
bijna vijf uur durende epos van I..'HSven
Trier. Er is de hersenchirurg Dr. Helmet die
overloopt van arrogentie en zelfgenoeg-
zaamheid en die geen kam laai liggen om
zijn kollega's op hun domheid en hun
fouten Ie wijzen. Zijn lijdensweg wordt nog
eens verzwaard door het leit dar hij als
zweed tussen die achterlijke Denen moel
werken. Regelmarlg vlucht hl] dan ook naar
nel dak van het ziekenhuis waar hij zijn
zelfmedelijden en bin ere afkeer voor Dene-
marken de vrije loop kan laten gaan. Een
ander helangriJk personage is mevrouw
nrusse. l'en oud dametje dat naar zoon op
de voet wil blijven volgen. Omdat dit: arme
zlel In nel ziekenhuis werkt. laat ze zich
keer op keer opnemin door een uf andere
ziekte voor te wenden. Wanneer ze, door
een nrssenkomst van "Dr. Helmer; voor de
vijtcrnwtnrlgste kl{r uit het ztekenhuis oru-
slagen wordt. heeft 1& in de lift een kort-
srondtg kontakt met een-geest die in het
ziekenhuls ronddwaalt. Er'~t _pan niets
anders up dan zich weer onwèllc melden,
wam :Lij Is de enige die: de geest kan op-
sporen en eeuwige rust kan bezorgen. Dit
keer bereidt ze naar zaakjes icts beter voor
want ze wordt voor observatie opgenomen.
Langzamerhand komt ze, met veel hulp
van haar zoon die urenlang met haar in de
gangen rondrijdt, op het spoor van haar
geest. Hct gaat hier om Mary, cen meisje
dat in het begin van deze eeuw door toe-
ooen van naar vader. een arts in datzelfde
hesphaal. snert.

Een ziekehuis en haar geesten
Oen televisieserie die op groot

scherm wordt vertoond, u is
niets nieuws onder de zon. De

laatste jaren knJgen enkele series
meer en meer de allures van pure
sinema. Maratonvoors'ellingen van eh
volledige 'Singing Detective' of "îwin
Peaks' gaan er in als zoete koek. Het
Stuc probeert volgende week haar
publiek VIJf uur lang te boeien met
'The Killgdom', oorspronkelijk
gemaakt voor de Deense televisie
maar met een internationale
bioskoopcarrière achter de rug.

Film en televisie hebben altijd al een haat-
neraeverhoudrng gehad. In de jaren vijltig.
bij de opkomst van het medium releviste.
zag de toekomst er bijZonder somber Uil
voor net relatief Jonge Iilmmedium. Het tv-
toestel betekende dat tedere woonkamer
omgebouwd werd lOt een persoonlijke
bioskoopzaal. Televisie luidde een nieuw
tijdperk in, ZOklonk het enkele decennra
geleden. en voor film zou er In dal era geen
plaats meer lijn. Desondanks blijft de 4

sinema bezoekers trekken, zelfs nadat de
video (een nog grotere bedreiging voor de
sinema) haar intrede deed. En waar Hlm-
regisseurs en -senartsten In de eerste jaren
hun neus ophaalden voor het oppervlak-
kige 'kleine broertje' van hun vak, is er de
laatste tijd heel wal veranderd.

Montage

Niet dat alles begon mei '1\vin peaks'
van regisseur David Lynch, maar toch heef
deze serie, ook al omwille van haar popu-
laire cutr-karakrer, baanbrekend werk
geleverd.

Lynch kreeg navolging van onder
andere ouver stone (lijn 'Wild Palrns' is
dezer dagen op TV2 te zkn) om Bany

~inson ('Homodde'). In OenemarK<:n
1-~~ltt1-enfant terrible op leeftijd

Lars ven Trier eenaettde bocht in zijn loop-
baan ult. Voo 'rner schred, bernvloed door
'Twin Peaks', samen mei Nils vcrset het
senarro voor de serie 'Rlge!' (In tmemauo-
nale middens aangekondigd als "ïhe xrng-
dom'). De analogie met de cult-serie van
lynch is rot op zekere hoogte gerechtvaar-
digd en voor de hand lIKSend. Net zoals zijn
Amerikaanse kollega de detekrlve- of poll-
nesene als uitgangspunt neemt. venrekt
ook von Trier van een dplsche omgeving
voor een tv-serie: nel ziekehuts. In zijn
Deense 'Medisch Centrum West' laat ven
rrter tevens op Lynchlaan se wijze allerlei
okkuhe gebeurtemssen plaatsvinden. Er
komen geesten aan te pas, paranormaal
begaafde mensen. hvpnouseurs en ondanks
alle ogenschijnlijke normaliteit blijkt ieder
personage wet een duistere kant te hebben.
Toch kan -rbe Klngdom' moeilijk worden
omschreven als een neens of Europees
doorslagje van 'lWln Peaks'. naarvoor zijn

de verschülen dan weer iets U' opvallend.
Hel belangrijkste verschil Is misschien wel
het feit dat alles zich afspeelt binnen het
ziekenhuis "Ihë K1ngdom'. Geen ruim
aanbod van verschillende lokaties zoals in
net Amerikaanse stadje van David Lynch.

Maar ook de kameravoering en de montage
zijn op een heel andere leest geschoold dan
bij Lynch. Waar deze laatste nog reddijk
traditioneel te werk gaat, met mooi
gekeereerde shots, laat ven Trier enorm
veel ruimte voor ekspertmenr. Oe echtend-
lijke vergaderingen van her ziekehulsper-
soned zijn misschien wel de beste voor-
beelden van von 'rrters aanpak. Te:rwijl
iedereen rond de tafei ztt, laat de regisseur
de kamera als hel ware rondzweven In de

lina's eerste Nacht van de Straatmuziek
Op woensdag 1:\ december orgautseen het -sosjc-teem- van Wina baar eerste Nac-bt van
de Straatmuzlek. cemraal hierbij zullen de 'straatmuzikanten' staan, bekende en minder
bekende studentengroepen In akoestische bezemng, die de mulikale omlulderinillullen
vormen van een kerstgebeuren voor hel Goede Doel. Konkreet ui het gr.:lsveld voor
Alma 3 omgetoverd worden tot een heuse 'wereldwtnkelsrraat" waar vcrscheidene uet-
dadfghetdsorgentsaues kunnen ujtpakken met stand of kraam. Vanaf 18.00 u tot een stuk
In de nacht zuljen op twee lokaties van de markt een 8fQepje muakenren gedurende
anderhalf uur de gItaarkoffer openleggen en spelen. De organtsarcren beloven een leer
gevarieerd muzlckaanbod, gaande van rock, lolk en blues over Berber; akoestische new-
wave én fusion 101 Cl C1peUIIen 1t'IfS schotse traditionals-
Rond \9,00 u LOU burgemeester Tobback acie de présence komen geven. TijdenS hC't
Iesuval zullen warme dunken Cl) hapjes Iplta, mwambe. cëebollen, jenever, glübwetn]
verkrijgbaar zijn. Tevens kan de bezoeker zich verheugen up een kampvuur mct metalen
vaten errond waaraan men zich kan verwarmen. voor dl! meer cuh-minded muziek·
liefhebber uI in de cnë-ber gelijktijdig een U2·kafee plaatshebben. De opbrengst van bet
hele gebeuren ui jmegraal gaan naar Poverette, een org,anisalie die zich Inzet voor
daldozen en jaarlijks nok voor ben een Kerstmis probeen te organiseren. LUI de sneeuw
maar komen .. ,nct als u.

(tm)
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Moeras

Lars von Trier leven met 'Thc King-
dom' center niet enkel een intrigerend
verhaaltje af. Binnen het kader rekent hij
(lok .:11 met een aantal moderne fenomenen
die hem de keel utrhangen. zonder dat dil
ekspllcier de loup van net verhaal afremt.
Het ziekenhuis, plaats waar dl' weensehen-
pelijke rationaliteit in praktijk wordt ge-
bracht, is bijvoerbeeld gebouwd op een
moerassig gebied. En In dat ziekehuis pre-
be-en de direkteur vla C'C'nNew Agc.achlige
kampagne de klootrussen pauênt en
medisch personeel te dichten. Maar des-
ondanks dolen er spoken rond in der bas-
tion van wetenschappelijkheid en palmt het
moeras soms haar terrein weer in, Zoals de
mens zich lijklte versehullen achter het
rookgordijn van zijn redelijkheid, maar er
vaak niet in slaagt om erupties van trrano-
nalnen te voorkomen. En misschien klinkt
in de we-eklachten van Dr. Helmer ook wel

t."••••••••• 1IIi1 iets van von Triers eigen ambivalente houd-
• Ing tcgenover zijn moederland. Welk tand

roept Iemand die "Koekoek, koekoek. tal-
dera" op papier zette. uit tot grootste
dlchter van de natie?

,
-e

t
1

zenders. is een van de inspiratiebronnen
van von Trter, zoals ook mag blijken uil de
scène waar de kiJke:r een hersenoperatie
biJwoont. Erik Zlarczyk

Geest The Kingdom I'an Lars I'on Trier wordl in dl'
Sluc·zaal ITrlOO1fl op maandag 18 en dinsdag 19
dr«mlNr om 20.00 u, TH film duurt onjl!W(r 5
uur. Een p/aspauu is l'ODmrn.

wanneer een deel van hel verhaal
wordt vrijgegeven (door de: vete verhaal-

-



Kortfilms over opgroeien

Een weinig nostalgie
O"der de goed gd<ozen titel

'Groeipijnen' draait -r Stuc
dinsdag vier kortfilms van in-

ventleve filmus. Kinderen worden
volwassen, met atle problemen van-
dien. Ze hebben dus eenzelfde tema
als uitgangspunt, maar gebruiken de
schier eindeloze mogeUjkheden van
het fitmmedium op een andere ma-
nier. Deze films doen 0"5 nog eens
terugblikken op onze jeugd en tot de
konstatetie komen dat "iet alles even
rozengeur en manenschijn was.
Schaamteloos dromen was toen nog
vaak onze enige dagtaak.

Hel programma opent rner 'Alpsee van
Mallhias Muller. In een dekor Uil de vroege
jaren zestig plaatst Muller een opgroeiende
jongen. Hij kijkl naar zijn moeder rerwljl ze
her huishoud ...n duel. Zijn dagdrom ....n men-
gen zich echter mei de reemeu. \\,]t surre ...·
lfsrtsche tater ....len oplevert Zo gier de moe-
d r melk uit In zijn glas, etudeloos veel, tut
h t hel e huis uv e rstroomr. H....t lUU ee n
m rafoor zijn vuur d....eindeloze stroom
lnlormatl e die een moed ....r haar opgroeien-
de kind me ....g....dt, veel meer dan een kind
kan vcrw ....rken.

Zondvloed

Een vad e r heen het kind blijkhaar niet
meer. "Alpsee" is ee n intlmisttsrh werkstuk
dat veel van zijn waarde mede dankt J a n
suggestfeve kleun ..'erktng. Ook de klank·
band werd suggestief ingekleurd door
Juüan scheeter.

"Ihe Smdl ol Bumlng Ams' VJn Jay

Rosenblau is heel W,I1 minder zachtaardig.
De film wordt bekommemarteerd door eert
man die het opgroeien van een jun8 ....n lilt
man genedeloos observeert. Als een jongen
huilt noerm men hem een baby, terwijl je-
dereen zegt dat hij een man moet worden.
Dus wordt de jongen man. agsrt'Ssld en sa-
distisch. nlet alleen tegenov e r dteren. maar
ook tegenover mensen. Uit gevonden beeld-
fragmenten bouwt Rosenblan een realistisch
drama op. De rnvenuvneu schuilt vooral In
de momëge van dl' beelden. Ge....n lcss ....
lound Iootag e -cneos. maar een gestruktu-
reerd relaas, dat daardoor aan kracht wint.

De npenlngsbeelden tunen een stuk uit
een naruurdokumemetre waarin een schor-
pioen. dit: omsingeld Is door vuur. zlchzdf
vergiftigt. 10 ook v c rgihigl de: jongen zich-
zelt In de aggressi ....en kornp c-nüe. als hl;
zich omsingeld veen door e~n nlel·~rlj.
pende wereld. Tussendoor zien we beelden
van een man dk zijn vrouw hij het vrijen
hard aanpakt. Het zoud ....n de ouders van de
jongen kunnen zijn, of de jong en zelf op
latere lechijd.

Sitcom

Dl' derde konfilm in dl.' reeks korm van
de Amerlk aa n Todd Havnes. vooral bekend
van het meesterwerk 'Polson'. waarschf]n-
lijk zal 'I Stuc 'Pouon' in maan hernemen.
maar in ...Iwachring deze 'DOlik cets Span-
ked. die uit 199) dateert. De film Is de ....ni·
ge van de vier waarin de jongen nok een
naam krijgt: steven. Elke dag kijkt hl] naar
zijn favoriete: televlsleshow -norue'. en le-
kent dan portretten van deze vrouw Meis-
jes op de bus nOIOIrschool praten ook steeds
over öorue. maar als hij mee wil prat e n

Zweven in 't Stuc

Zonder boodschap
Otm blitzkrieg, dat is IIog de bes-

te term om de techno-ekspansie
vall de laatste jaren in een

woord samen ti! vatten, Doorwinterde
gitaarfreaks kopen IIU remixen va"
hun [avoriete groepjes en ouderen
banen zich triphoppend door het
leven. Tussen hel techno-koren schuilt
bijzonder veel kaf, dus proeven is de
boodschap, Die kam' geeft 't Strl( in
elk ge\lal eind deze week, wanneer liet
Duitse 0"'01, /tet Antwerpse ee"",allS-
projekt Starfish Pool en liet Fins
groepje panasonic er hun klanktopi-
ju" zulten weven.

Ambienl is niet h....1 makkelijkste genre om
re evalueren. Er zijn geen akkoorden. er is
zelden een tekst. MeeStal gaOlthet (KIk ner-
gens over. ot zoals hl'l hoe-sje VJn een cd
van Slarlish ponl zelf duidt: 'Er is geen
boodschap. je moet jo: ...woon kijken en luis-
teren.' DOltreehno. en dan vooral ambtent.
t"t:n nieuwe vmm van ....skajli~m ....is kan nkt
ontkend worden. Eigl.'nlijk Zuu ambie:nt wel
....ens hl.'t 5jln)()kjl~huek vonr nwdl.'rne: jun-
gert:n kunnen lijn. Hl.'l Bl·rJijns ....Oval
schept in...-lk ge:val ke:è:rkke klankstruktu·
ren WJOIrin het klik dwalen is. Dat kan ()p
cd maar blnne:nkort ook le:a....rlijk, want d....
me:ns ....n van Oval ~aan 0)' vt:n:o(k van 't
StuC hun klankinslallatie: Wnhnton twe:e
dagen in L....uven (lptrt'kken. Waar velen
hliJkbdOlTk~rrenvrachle:n drugs nodig heb-
~n om in ambientnumme~ te wrdwijn ...n
Is t't'n beetje fantasi ... hkr (.ok wel voldOt'n-
de. De cd Oval94Diskunt is in t'lk geval een
fasslnerendt' reis dnor l'en sprookjesbos \' ...n
lieflJjke en minder Iit'Oijke klanken. Ot' cd
is samengesteld uit manipulaties van 1)(:'·
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schadtgde cd's, wat met een die rart' tikjes
verklaan. die allengs opduiken. Een 'chül-
nut mum' noemen 7.e da t trouwens in het
technojargon.

Sterren

Koen Lybaen. ven Antw ....ms arnesr.
houdt zich hezis met rwe e Ilrnj ....kten. Ener-
zijds het meer gtta a rgerlchn- St,ufish Enter-
prises. anderzijds Starfish r,,~,I. Starlish ao-
serprises brengt een soon gitaar-a mbie nr
doorspekt met samples, en is bovendten
nogaltoegankelijk. St.nfish PIK.Jwerkt zo-
als de na am al suggereert met ee n donker
amalgaam van elektronisene klanken. Maar
waar Koen Lvbac n op de cd 'ChiJl out 'n
cootuseë' . van begin 1994. nog zeer mini-
maal tew c rk ging, is het laatst ....werksruk
'Amplified Tunes' gelukkig al Iets rijker aan
geluid. Amwerp ..n is trouw ....ns (luk dl.' Vl'S·
tigingsplaats voor de: Hvbrids. cen and e r
minimaal gcluldsensemblc. Beiden schijnen
gctassln ecrd door dl' klankenrjjkdum van
d....Antwe:rpsc: 11K).De: Hyhrids maakt ..n
........n komposilk voor h....t dolfinarium, en
het e....rst ....Ilumme:r voln 'Chill "UI' lijkl wd
ontsnapt uit die dierentuin. waarna de: cd
zich rechtstr ....ek$ n...OIrM.us kalapulteert.
Slartish Entt'rprik's ma.lkl t....gl.'l1w()()fdig
donkere: muziek. een sft'ef dit' vI'ura] op~e-
roepen wordt donr drdgende rntleh. op dl.'
...chtergcond. H t ml.'l·,t n'n'ml' produkt is
een minice ....de waarop d....mensen van het
HulJandsc 'Psychick Warrlors .IV. Gnia' en-
kd ... nummers van Starfish PIK,1ondl'r dl.'
mixer legden. De cd's van Starlish PIK)1zijn
dgcnlîjk nog mt'er komisch dan spann ....nd.
Ongewild waarschijnlijk; hl·t I.ijn de: sl'rieux
van titels als 'RadiOlt...', 'Transgres~ion' e:n
het gebrc:k aan humor die h..:t gl.'hed uit-

noemen ze hem een 'Iemtnino'. Steven zelf
is erg verward door lijn eerste seksuele be-
levenissen. Dan wint hij een wedstrijd en
mag Doltie ontmoeten tijdens een opname
van de show. Hoewel nu blijkt dat ze een
echte professionele 'tv-vrouw is, laai ste-
ve n's obsessie hem nog sleeds nter los. In
de show die Sleven live meemaakt, krijgt
Doule een pak op haar broek.

Nachtmerrie

's Nachts droomt hij van Dottie. HIJ Is
koning en domineen haar. In een tweede
droomscène krijgt hij op de billen van de
sterkste man van het koninkrijk.

Vooral deze droomscènes 'Zijn mooie
sraahjes van Haynes' kunnen. Het Is
trouwens een raadsel hoe Tódd Haynes ee n
akteur vond die zijn jeugdige rol zo briljant
Weet te verrolken.

Als uitsmijter is er tenslotte de video-
clip van cerne's -cerman SOng', die gedraald
werd door Sadie Benning. De gitaarrock-
groep Com e bracht enkele jaren geleden
haar prachtige eersteling 'ElevenElevën"
uit, maar werd later pas bekend, onder
meer met dit nummer.

nrmnet ne Maf'sschalck
'Gr~ipij"r,,' in't Stucop dinsdas 11dtamw
om 20 uoa en om 22 uJO.

.,

staat. Door die dan te herbalen krijgen l.l.'

l'en ritmisch, r e p....tilieJ, abstrakt geluld.
panasornc bewerkt nummers vanuit tre-
kwenucs. Emunon ....d kan je de mu:rick VJn
Pan ...sontc moeilijk noemen. eerder ijselijk
sober en kil. ,\-1i1Jrh ....t klinkt wel minder
elekrmntsch gestuurd. Li....[hebbers van
Lapse tolk blijven dus best thuis. Potentiele
toehoorders kunnen ztch ov ....rig ....ns ook
maar beter voorbereiden op eventuele
blaasproblemen. akure ho .. ldpijn of maag-
kr ...rttpen. Het is maar Ie hopen dat h e1
Jnsells)'ndikOlOlt haar hand e n afhoudt van
dil cd'lje. Hoewel het pwbk ....m van d....
numerus clausus in e:e:n kJilp tol h....t v ....rle·
dl.'n :WlJ I)(.'horen.

Dimitri De Maesschalck
[)( klal1kimrallime \'''111 0\'1.11l!; tI' bekJjken (lP d~
rerHt' I'l'rdirpm.'1l/on '/ STUCop dOlldrrdo.'l /4 en
vrijdag 15 december VOl! /9 Ij /(1124 u. 5rarfish
p(lollrrnir ()P In " Stuc "I' dr'1ldrrdas14 deum-
ber. (lm 20 u.:W, 1'lll1oS(lnir (lP \'1'JJd09 J 5 dram-
ber m I Stuc ('//1 20 11JO.
Nil hel op/rrden \'Ol! 5wrfish Pool sp(/rn VJ
V/mi J \'an U>wlal1ds. ell DJ pH )'im Gon:fl. 111

de Stud'ar. Na Pana51.llllf la/ DJ rommi
Grim/uni \'0" SähJW. hnlllbd )'011POl1ason/c.
di draaitafels MrIXrtll
DJ Dlml J en DJ pH nlllm ook kompm om dl
meert Idul/f naam

eindelijk nogal hilarisch maken. Soms
vraagt een mens zich OIfof rechnomuzjkan-
ren de wereld zien door gerasterd ....romput-
.. roogjes. En or ze geloven in marsmannet-
jes.

Lappen

Wk nog nooit een Fin in levend e lijve
gezien heelt. grijpt zijn kans een daK na
Slartish Pool. Dan komen er maar llclst drie:
dit. samen P...n ...sontc vormen. Zt: bewijzen
met ....en dal Finland niet alle ....n de mcest
e:kstreme metalgn~pen. maar blijkbaar ouk
dt' meeSt ekstrl'me teChnuktlllektlcvt'n
be:zit. Hun eent ....cd he:e:t 'VakilI'. wat :ro·
veel bt:tekent als 'konstan!'. PanOlsnnic
hrJcht eerdn al et'n 1.2 inch uit. dil' \Journl
in J::ngdand hoge u8 ....n gooide in d... tech-
noch~rts. Vuoral na een n:cenIC lOur ml.'l
AUll·c)He:, dt' me~t hriljant ....ekspllnent van
h....t g....nrt:. kan de gm ..p ~I C1p enige pnpu·
laritdt boSe:n. PJnaSunic maJkl alwijko:::nde,
l.et'r minimalîstische, ambachtelijke lt'Chno.
Dat amhachttdijh' sJaat dan v("lTal op de
analop.e inslrumt'nt ....n dit: Zt' g....hruiken. In
I"laalS \'an <,en beal uit een drumcomputer
te halt'n, werden ze: hier gemaakt donr ee:n
specifkke: lik, die je: (Kik krijgt als je l't'n
kabel uit t'en versterk ..r trekt di ....nog OIan·
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Bkonomika's smartlappenfestival

Vader Abraham's favoriete smurf
L (

Or zijn nog vaste waarden in het
leven: de Paus weet n09 steeds
niet hoe hij een kondoom moet

aandoen. Willy CkJes ligt nog steeds
met zijn klikken en klakken op de
stoep voor het Navo-hoofdkwartier en
jawel - weliswaar iets minder groot
wereldnieuws - Ekono",ika viertJe
verleden week haar zoveetste.smart-
la~. DiljltAr "'~ Sam
Gooris, Madam de Coeu,..Brisi. Eddy
Wallyen Vader Abraham zich voor de
op bloed en sensatie beluste spreek-
woordelijke leeuwen werpen.

Hiel nieuwe decor - hel smartlappensirkus
ls van de schaatsbaan IC Haasrode naar de
Brabanthallen verhuisd - kon nlet belenen
dat hel geheet leiS had van een tot hel
gaatje roe grIjsgedraaide tten-om-te-zien-
plaat. Blijkbaar slaat de formule nog steeds
aan, want hel relatief talrijke studentenpu-
bliek weerstond de bijtende winterkoude.

Sleutelbos

M.ldilm de coeur-artsé mocht de
avond openen en werd meteen onthaald op
een regen van scheldwoorden. boegeroep

en cbsene nièt nader te noemen gebaren.
De enkeling dil: het evenwel waagde de
Vlaamse aniest(e?) op een gastvrlJe Bel-
gische pint te trakteren. werd door zkono-
mika's security in ware CIA-Stijl opgepakt
en buiten op de stoep gegooid. Ik coeur-
Brisé zou zich voor de ren van de avond
beperken 101het subuejere presentatie-
werk. wat - gezien haar muZikale kwall-
tdten - dé dlSCh meet veramwoorde
keuze was.

Vervolgens was hel de beun aan Sam
coons. Deze onschuldige naïeveling waan-
de zich nog even in de opnamestudio van
Tien om te zien, maar een goed samenhan-
gend publiek dal hem voor zeepsmoel ult-
schold en met de InmIddels klassiek gewor-
den sleutelbos begon te rammelen, bracht
de jongen terug 101de harde realiteit. Mei
enkele schlagers zoals 'Oh Marijke', 'Je
bent nu !7 geworden' en 'Laar het gras
maar groeien' (dit laatste werd overigens
nog door zijn grote fan Eddy Grant gekc-
verd in he! kader van een antl-apanhelds-
lied) probeerde hiJ het nog, maar een kol-
lektlel opgenokeo middenvinger wees hem
waar hij zijn hits kon steken. In een reaktfe
achteraf verklaarde hiJ dal hiJ het geheel
~1Of.echt tof, echt waar lOf· vond, Een ge-
z.amenlijk geskandeerd "Samrnv go home"

moest hem uiteindelijk toch he! onderspil
doen delven. Voor hij van het podium ging.
slaagde hij er op een of andere manier nog
in zowat de hele wereldbevclklng te be-
danken, zijn landub tncruts. Hel moet
evenwel worden gezegd: hel was bewon-
derertswaardig hoe Sam zijn optreden loch
waardig trachtte af Ie werken en zich
vervolgens door het gejouw heensioeg.

Pizzatent
Een surprise-act moest terug enige

afkoeling brengen. Neen. dil jaar niet de
reeds vereeuwigde Jo SWingo, die de rest
van zijn dagen zal slijlen als Ekonomika's
beroemde surprise-ad in bange dagen,
maar een op leeftijd zijnde plzzarent-uu-
beter mei Italiaans bloed in de aderen.
Mario, want zo heel de man. waande zich
een opera-ster in de schouwburg van Rome
en gaf enkele ïtanaense klassiekers ten

beste. Hel resultaat mocht er best wel we-
zen, want zijn optreden kreeg iets van de
top-eet op de Nlght of the Prcms, waarbij
Bocelli bleek zou uitslaan. vooral 'Funiculi
Funicuia' kon op algemene sympathie en
medewerking rekenen.

onderrussen was Vader Abraham, die
overigens vroeger pornofilms produceerde,
zich reeds aan het opwarmen, want na
Mario's optreden zou het aan hem zijn. In
tegensreurog tot tWee jaar geleden - toert
hij ook reeds te gast was op hel smartlap-
penlesuval en als een zeer bedeesd man-
netje het podium opschutfelde, bevreesd
voor wal hem te wachten zou staan - was
de baardmens nu veel meer zelfverzekerd.
Hh:rdoor was zijn optreden juist net ters
minder goed dan de vorige keer, toen hij
zich nog moest I'~aarmaken tegenover de
smanlappenlesuêatganger. Dl! is echter het
enige punt van k~tit'k, want de bebolhoede
man was de eerste en enige aniest die wer-
kelijk sukses kVIde. MeI meezingen ats
'Het smurft'nlied'ç. 'Vader Abraham had 7
zonen' en 'Het kleiné ~fee aan de haven',
zene de aandoenlijk uitzje~de man de hele
zaalIn beweging. In een kritisch diepte-
lntervlëw achteraf deer Ekonomika's
(zwakke) sptessens. antwoordde Vader
Abraham op de vraag "wie is uw favoriete-
smurf r, dat hiJ een boontje koesterde
voor brilsmurf. Dergelijke onthullingen
ste-mmen een mens tol filosofische zelf·
reûekue.

,-,

Vlieqmachien

Alsluiter van het smartlappengedeelte
van de avond was - jawel. he's back in rhe
house - Eddy 'Double You' Wally. De ffiliIn,werd meteen getrakteerd op een koude
douche ahoe-geroep en indianenkreten die
ziJn hele optreden zouden aanhouden. De
Hrlek 'Ik spring uit een viiegrnachlen' kon
enig goedkeurend gemompel uit het pu-
bliek losweken, al sloeg dit dan vooral op
de Inhoud en niet op de muzikale vorm-
geving. Uiteindelijk droop de handtassen-
verkoper dan toch af, wat een 'opgelucht'
applaus veroorzaakte.

De avond zou tol In de vroege uren
doorgaan met eenm. Nog enigzins ver-
dwaasd door de onvermijdelijk nefaste in-
vloed van Vlaamse schlagers op de hersen-
seüen. was het toch een geslaagde avond.
Enige vernieuwingen zouden deze jaarlijkse
klassieker echter zeker niet misstaan. Het
geheel wordt nogal voorspelbaar en hel feit
dat dikwijls dezelfde artfesten blijven terug-
komen doet hier nog een schepje bovenop.
Toch mag het smanlappcnlesuvel voorals-
nog een aangename avond 'verstand op nul
en blik op oneindig' genoemd worden.

Davy JOrdens

\'

IPolilika behoudt deftige dagen
In vele kringen raken stilaan de plannen voor de leest week bekend. De meest ideale
periode daarvoor blijken immers de weken voor de kerstvakamie Ie zijn. Zo organiseert
de vijftigjarige Psychologische Kring dit jaar twee feestweken na elkaar, maar ook
Ekonomlka en Pölitika feesten er op los. 't Zal wel aan de feestdagen die in het verschiet
liggen te Wijten zijn zeker?

Ht'1 is een jaarlijks terugkerende traditie dal de studenten sociale wetenschappen het
Leuvense maalbeeld opfleuren door zich zo deftig en slijlvol mogelijk uil te dossen. Deze
traditie stamt nog uil de tijd toen hel 'schorremorrie' van pol &- sec zich hulde in
Palesnjnensjaals en genenwellen sokken. Eén maal per jaar. de week voor de
kersevakamte. parodieerden ze in Polltik.a zichzelf en halen ze hun deftige kleren boven.
De laatste jaren kwamen de Deftige Dagen echter onder druk te staan en ook dit jaar
stond de idee Ier diskussie.

Binnen de kring werd voorgesteld om het Deftige-Dagen-tema af Ie voeren en te
verwisselen voor een nieuw tema. De argumentatie hiervoor was dat de achterliggende
idee voorbijgestreefd was. Sommige Polirlka-leden vonden dat de hardnekkige
stereonpen afgedaan hadden: pol & sokkers zijn allang niet meer de slordig geklede
adepten mei lang haar die ze vroeger waren. Het is volgens hen niet meer mogelijk een
onderscheid te rnaken lussen iemand die rechten, ekonomie of pol &- soc studeert als
men alleen op het uiterlijk afgaat. Bij dh argument kwam dan nog eens hel gerucht dat
ook Ekonomika dit jaar haar feestweck zou houden onder het tema 'yuppie-dagen', wat
toch wel gevaarlijk dicht in de buurt kwam.

Daarom werden enkele nieuwe voorstellen geopperd: hlppteweek, jarenzestlgweek,
slordige week. Allemaal ideeën die al snel werden afgevoerd wegens gebrek aan
mogeUjkheden. Uiteindelijk besloot men een Deftige Dagen -werkgroep op te richten die
de vastgeroeste Deftige Dagen in een nieuw kleedje moest steken. Of ekuvnenen als
message-panv's. een schminksalon voor de dames, een sivUisatiekunus voor de heren,
een travestie-avond, een prottemap. een pol &- poe-show met avant-première van het
Politika-koor en een multilevelpany voor de nodig interesse zal kunnen zorgen, valt nog
af Ie wachten. Als ze bij Polhlka nu maar niet vergeten hun deftIge kleren mee te bren-
gen van thuis.

Jean-Luc Dehaene:

@@ @w@l1[ID@~@l
@W@l1 @l@

~W~®l1Wl<?l~O@~W@~W@®

Woensdag 13 december, 20u
Grote Aula, (MTC 00.10)

Inkom gratis
<Q)lf$fJrroft IllfJ rul'!? WTl!.'\Y~~II~ (wvm)
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~ berichten
RAngr •• d .. îCiïSi
Kringraad. de onderwijsraad van de Leu-
vense Overkoepelende Krlngorganisatle
(Loko), zoekt nog SI~S een vertegen-
woordlger voor de vereniging van vlaamse
Studenten en twee venegenwoordlgers
voor de sekue aggregatie van hel Akade-
misch vormlngstnstjtuut voor Leraren (één
uh biomedische en één Uil eksakte weten-
schappen).
Kandidaten dienen hun kandidatuur bin-
nen Ie leveren op hel kantoor van Kring-
raad voor woensdag J3 december 1995 om
18.00 u.
Inlichtingen zijn te bekomen op het kan-
toor van Kr1ngraad, '5 MeierssIraai 5, tel.
016/22.} 1.09 of 016/32.37 .89 tussen

Fax 016/12 Ol OJ
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100/0 Korting op elke CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

14.00 u en 18.00 u.
De gemeenscheppenjke algemene ver-
gadering van Kringraad en sodate Raad
zoekt ook nog een kandidaat om te zelden
in de cwts-kcrnmrsste. Inllchtingen kan je
krijgen op hetzelfde adres.

GenLr Eng.gement
Onlangs werd binnen Sociale Raad de
werkgroep menrvrocwzunrversnenzsamen-
levlng opgericht.
sera zoekt nog vers bloed (vrouwelijk en
mannelijk) om samen rond deze tema's na
Ie denken en aktie te ondernemen.
Alle geïnteresseerden zlJn welkom op de
volgende werkgroepvergadermg, donderdag
14 december om 2100 u.ln de rs Meiers·
straat 5.

Tlensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

• I(ruiswoord
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•
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•,
to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Horlzontaal- I Niet aan dwaling onderhevig 2 Bijbcl~ vrouw ~ Bijbelse maQ,-
Muzieknoot 3 Pers. vnw. - Franse stad 4 Deel van een rittenwedstrijd - voorzetsel
:> Opening - Touw op een zeilschip 6 Open plaats in een bos - Deel van een kerst-
boom 7 Bonte vogel - Lekkernij 8 Veile. dierlijke olie - Pers. vnw. 9 Getijde-
Blijk van genegenheid - Oppervlaktemaat 10 Bepaalde arbeider.
verukaal - I Bepaalde werkman 2 Luizenei - Slede - Klein dienje J Zangnoot
- Zeer hard kwartsgesteente 4 Boom - Knaagdier 5 Ongerijmd - Scheldnaam
voor een rooms-katoliek 6 Mansnaam - Volhardende 7 MC'isjesnaarn - Betrekking.
8 Knorrig. onaangenaam - HOC'wC'i9 Spil- Balk - Groen land JO
voedingsmiddel.

Door Filip De xeuketeere

Op vcrtoon van je stu-
dentenkaan krijg je bij
Superclub Leuven immers een
koning van 10% (ticn) op al jouw
favoriete CD's (ni<:l cumuleerbaar met
andere acties). En daar kan Je als student wel wat
anders voor krijgen. hljvoorbceld zo'n heerlijk koppel
pensen mei appelmoes en gekoekte aardappelen in een
bekend Leuvens stuëentcnrcstauraru.

Superclub beeft naast
CD's nog een ruim aanbod

aan videofilms. MC's. CD·].
DCC. PholO·CD. Phoro.servjce,

Games. Consoles en Blanco Audio-
Video. Je zou voor minder even langslopen.

SUPERCLUS"
Bondgenotenlaan 145.3000 Leuven
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~ zoel(erlies
..J Zeg W. als mannen ooIr:: al OOllljn Iuijgt"1l, aan
is de were~ loch _I om zeep
..J H~rbij Î$ he'! olfldrel: Wahlhcbn aocceeen
xaren. xoen, wij komen de dulzend IJ'ilol::
bovenop wel gewoon piUm uil dr us!
..J Op veto i!; een du.kcl1c binl'lC1'lgCbradll die
~YOrIlkn werd crp1U rond bmpus Hc~rk('.lt:
drugt hCI opschnh "GciVt'B m RC'lBJ.uw A<·Y-
of zoiets.
,Iarono. aJsje ol1d~ de'Wrt benrkwijl'
~raakl. gun paniek. saper-ëuse is onderweg.
..J WahJhcim schrijf je met ren H. huilskuikens.
"TenlpclllÎ5Ct1t piet ZOl'lu VTIIUW1'11. MiKry?
..J Z(M'k jij een kOl? Varuf I januari is er «Tl gezel-
1i1tC'. ruimt" kamer vrij in een gc'mct"nsmilpshuÎli te
Mtchdstm3at 1341 Er Is retetcon. C'C'n'"
wasmachine, een gt"mc:rnscb. living eru. f'rij$:
".500 frank per maand. Bel: 32.5).7). lo\'cldalll of
20.44,)7. ('s ","I.InlUI en vraag naar Monlquc .
..J Wahldm dlsuntlren tlrh van onnozrlc bler-
viltjes In de lak I 1.1: "Sloempjes vergaan, Khnpjn
verwelken. en ik vind nkmand om mijn koelen Ie
mcllu:n"
.J Thlnk HIW posh!v~.
..J Waarom ~kl de h~UI van Klio Kristusl Heb ik
~~ns een sd!lok~l8"mÎSll Opheldering II'C'vrulld.
en d ring<'nd.
..J Wij wiUttI W. Wf'g.
..J Kar"n, we Drn U nog I~wor als U ook naar
N~<krtand m~l. De lans.
..J Wit' in dl!' Dek~nSll ...al een distme mei onder
andere een c.v en ontwerpen van de Srorpio-
luiven h~dl gC"VOOd~nen gnllis wil drinken op 11k
fuiven. Mwrgl z~ bij PhiliPfl(. I..eopoldstr.41
(23.18.90.) .
..J Karen, appb.us. Koen. oot ~I. Histori.J, boel en
ewoen eu zo. Wah1h~lm.
" Wil L wijzer worden, wij willen W weer,

"Ik was wel nlel op dl!' belagLng. maar mijn nu.ou
btth mij endertussen al gC'VOOd~n,al laai ik in h~1
ongewi5K in w~lke Icnland. Ingeborg.
"Lid5t~F.C~ dc kaarten IadJm ons uil; de zwen-
del voorspen alle pds en ... wC' hebben elkaar
Gelukkig<' veIjIo,udagl P.M.
.J wa.hlbeim ohnkl en beloofl
.J Edc-Itjonkvrouwen: Ik prins mijntr dromen ben
ik 008 steeds 1tic111:gmgekomen. Dus pak ik
zoveel jo!lgi'ns lob ik kan. op ~k naar dl~ ene
ware m'In. Rapruzel .
.J 16 j.;Laren vol pubenlr~ken Srorpio luih op
dond~rdaB 14 december in de Blauwe Kaler. FM
106. Bedankt .
.J Wahlbtirn is niët wal U denkt dar hel is Alks
voor Karen van ons.
.J Koen De Sloo\ler. geel onmiddellijk tjnëes
speeltje terug!
..J Een dikke proficiat vanwege h~ voltallige A.R.F.
-ol Ik ben vrouwelijk ..n ben Mrlallirnfan. boven-
dim boor ik ook Slay~r; rne Algh.ln Whig,-
Fugati. Gvd Milchim. Quicb<tnd. snoep. Duggy
Dog. 2 Unlimiled, Helsnet. MOlörhead .... graag.
-ol Leen xcê zoekl haar zWome ponerecrue. ualSl
gezien op grote MrdiQ-kamus. atonenbrengen in
Rid,kmliilill 168.
.J MLB is $(I\idair mrt de strijd. die de _rknemen
van ce openbare dimslen leveren. I~n de af·
braak en ée priv.JÛ5eIiIljj; I13n de openbarr dieosll'fl .
.J Heeft brt eren u ook niet gesmaakl vorige- week
in AIma llUSKn 18.00 u en 20.00 u.l Probeer 106
FM.
.J MJ.B dort mee met de naOOJlile betoging van de
openbare diensten en verzamell op woensd.i" 13
dc.-cember om 10.00 u aan bel SI~lion.
.J X eist de hc-rfina~ \Ia" dt openbare dim·
$lverlcning. hèl ondc:rwljs en de wdal~ zekerheid.
op koslen 1131'1ee grote vermOjltIU, de rememers.

de banken en de bedrijven.
-ol Soda.aI.r:kologîsch~ krisis. Moeder wurom leven
wijl Heb j~er ook genlX'8 van? Ginhgo BIloba
staat voor u open."X beloogt op wotnsdag 11 ëerember in Bru.skl
voor hel behoud van de epenbare di~rut~n en
verrrekr om 10.00 u in groep aan het stalion LO

Leuven.
-ol X dankl de BOB. de politie. de rijnwxtL1 en Ik
StaatSveiligheid voor baar btWting van het
rrkloraal van donderdag 7 december, want onder·
lussen kon X rond~rprobl~mtn het gek! gnn
halen waar het zil.. nam~lijk bij Ik Generiltc: Bank
in ce NaarnsntraaL
-ol Dondmlag 7111 werd in de Rumba 'full Bond
8eter Fui\lenl mijn zwarte jeans-jas mn
ponekuilk gC'Stolen. Breng hem binnen op de
VelO "s Meh."l'$Iraat SI. Hou desnoods de jas. maar
g«f mijn poeeteuuje t~rugl
.J ij vraagt, Ik draal: ik typ voor u al uw lek5ten
(NI. Fr. Eng. 0) op teWvtrwerker en prinl ze al op
laser, zeer v~rzorgd werk. Ook voor vertalingen
van mei-reenrusene teksten 'NL Fr. EnS) kunl u bij
mij terecht. Christel Hem<::ryckx: 02/410.79.10.
-ol PU lob de laalst~ boom geveld. dl' teaure vis
gevangen. dt'laal$le rivier verglhigd Is. uil de
mens vaasreljen dat geld ni~1 eelbaar.u. (Mohawk
Indl~n~n).
.J S.uah tap! met Duivelshomnjes op dinsdag In dl'
APlICI.
"Vaka!lJr~ bij prel;idium van Gf-rmallÎ.il: WC-
madam voor fak op weensdag.
.J Ekologit: éénmaal geproèfd r3ak je het niet meer
kwijl! Groene voLksbendes bij Ginhgo,

WOCrudlolJ'lVOnd19.00 u.
" Karen Slals wekt belrckking.Us WC-madam om
zich te ontplooien.
" Ma 11/11 : extra v~rgadc:ring van Germanil-
presidium i.V.m. kandid'lluur van Karen SIaIs.
"TlIte 1I~way.Mitdt the orcbestliJ ka6e1'! Een
kon roek~njt:. nu.ar met beladen inhoud. Een
nieuwe dosing üne. IJIMr met deullde belekenis.
Uweel wal Ik bedoel. maar dt mensen kun mee.
" Nu dond~rdag koml de ml~e groep
"mantvrouw/uniwonileiI/Soilmrnkving" wederom
samen In de 's Meiers om lUXI u.
.J Pour I~ diner? Geen Almlo-ma.iltijd. geen vlll8-
In-elkur-gdlaOSle hutsepot, g«n v~lIig pak uit 'I
frilkO! enne geen rauwe eaeoue op je boni omd'lI
je IOCViilllig aan hn lijnen bent deze week. Pour Ie
dinn7 Een lekkere vegetarische maaltijd voor een
ddllokratischr prijs. Hiervoor moel je in Ginhgo
Baoba tijn. Vlamlng~OSIraal 116 in Leuven.
Wornsdiilg om I HIO u.: Oe volksktW:en.
Go... go ... Ginhgo.
..J Ekologika organisecn (11)woensdag 13 december
(10.00 ui n.a de hqrlijke vulksktuken een inJo-
avond "ver ·Eko-Jt)osofle'. Professor UlhidJ Metl'
I~idl ons mee In de.vtrschlilende stromingen .
Ge,nleresserrd? Spring gerust binnen: Ginhl.lO
Blloba. VLamingenstraat 116 in Leuven.
Go ... go ... Ginhgt,.

~ 016/201.301

JOME~SEN

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

Videoschermen tot 4 m. 1
DISCOBAR EN CD's mei of -

zonder D.J.

«* agenda & ~ ad valvas DllOHOAVVJOHDENS

MAANDAG
20.00 u FILM "L:oril de vkhy", cottage van de

bioskool'jouma.1ls uil de FliJnse kollaborane-
periede 0001' Clulbrol. in Stuc. lOeg. 100/150.
org. SIUC.

20.00 u FILM In het kalkr van 100 j"",r film -
een hommage aan de gebrt)ed.:rs Lumiêre. de
lilm -Vbag~ d'enfants-11915) van d<, Bri-
gîliCh~ sinrasl Jac-qurs ~l"drr. UI d .. Stad
schouwburg. lOCI. 400/550.
tB u aA(lXÄ""NTl.IS" J6;:;iS~o:>gÎKhc
KTiull. GolJ;ounrus. 1n 'TIjl (Ilogeschoolpl~inl.
wrS 2501)00. mg. Psychologische kring.

12.30 u FlLM "1.'001 de Vichy". zi~ 10.00 u.

DINSDAG
IOOFK-DAG.loes. IOOli50. ora. Kunuurraad.
20.00 u PANI!LGESPKEK Ho;1kriSiendom en

ziin toekomsI: dogmall~k. godsdienslpsycho-
Iogie. jrugdpaSlUraal. godsdirn~tt)nd ..rwij~ en
zjckenhuispastoraal.. in Maria-Thcrrsia·
coJl~g~ ISI.-MJchlrlsw 2). lokaal 01.07.

20.00 11TEATER Inau .....e Maandag Compa!!J1ie
sp«Il -Mencer Paul". reil schln~rend
schouwspd mei );t'sproken wl)"rd~u. ill Slad-
schouwburg. lOeI!. 500/4S0/400/HOII ~o.

20.00 u FlLM "Gr\)t'ipijncn". virr ~Igrnzhmlgt
körtfllms van Müller. Ruscnblal1. Haynes eu
Benning .• in Stuc, lOeg. 100/150. erg. SIUC.

22.00 u MOTÖRKEAD"RETSINA-AVOND
Naar aanlriding van Ik 50c \le!jaardag van
Lemrny Kilmistcl. in JU Clockwork. \Oeg.
grans,

22.)0 u RLM Opnieuw -Groeipijnrn". 4 rigell'
zinnigr kunfol",. vlln Mullrl. R~nt>lal1,
Hayn"s "11BrillÛllg., in SIUC, Iorj.. 100/150.
~SIIK. , ... ----

WOENSDAG
13.00 u UUR KULTUUR loliruwr Muzlrk: kom-

plel~ crOSS'OV~rvan Henri Pounc:ur '19191 ..
in VlamingrnSiliJat 83. 10t'g. gratis. 01"Jl.
Culruurcommissje

16.30 u LEZING De situalie in ex·JoegosJavie.
ccn o(J{reden van Dr. R. Stallaeru en Dr. Cia·
van. Balkand~kundigen .. in MSI. Era:;;mu:;;-
"kin 2. "'''8, 600/300. Ur);. IrmilulIl \loor
Euro~n Beleid.

DONDERDAG
19.00 ti KONSERT Oval: een chill·nul kamt! uil

Ikrlijn. In SIUC, lOeg.100/300. urg. SIUC.
20.00 ti TEATER Blauwe Maandag Compagnie

speelt ·M"nèer Paul", een scluuerend
senocwspet met gesproken woerden. in Stad·
schouwburg, roes- 500/450/400/25011 so.

20.)0 u KONSERT Orgelk.onKn met Edward De
Gresl. organist van de SI.-Baafsbthedraal
van Grm . rn KriSt:of Man~m. dwarsflun., in
SI.-Jan·de-Dopc:rkerk,. ,Groot ~jnhof).
toq. 200/ISO/loo, erg, Cuhuuramunissic
KU LrUVtll Ism Univenllaire Parndll<'

10.3-0 u KONSERT S",rfisb Pool' nogal duiSlere
expe-rilribal dance uil AnI~rprn .. in SIUC.
teeg. lool.lOO. org. $tll<'.

VRIJDAG
19.00 u KONSERT Oval : II'Cnchili-out kam'"

uil Berlijn. in Stuc. lO~g. 2001l00, 0rK. Stuc
20.00 u TEATER Jan Decleir "'''I baard cn kHI is

meneer Palll in "M~n«r Paul- van Blallwr
M<landag Cump;lgoic: .. in Sladschouwburg.
loes. SOO/450/400/1501150.

10.)0 u KONSERT Panasonlc 10 li Ambit'm uil
Turku mei e!ectronische fUII en distoniun.
mlniOlallsme voor dt' jJlen '90. onvounpel-
banhc:id rn low·trell . in SIUC. ""'g.
1001300, org. Stuc.

ZATERDAG

10.00 u TEATER BMC brengl "Meneer hul".
een Grimmig sprookje met mooie rrgie .• In
Sladscho"-lwburg. IlI't"g. ~OO/450/4001l5011 ~O;

ZONDAG :~,11.00 u ROMMELPOTKONSERT'I Khdcskr
olv Herman Dewit breng' ecu <Jrigi,'~d kcrsl-
programma met vcrksneoeren voor de peri-
ode van Kel"!-Imi<. ,n l(ap,,1 ïëomaanse poon.
we8. 150/8ra1i).

19.00 " TEATER Na de workshop. hrt rrlOulta.al:
'calrrt '" ·Rh"ynarngr ....n..n·.
R.rdml!t'nSlra,JI 4 . loeg. SO.

MAANDAG
20.00 u FILM "Thr Kingdol1l· (1994) van Lars

Von Tri"r. " .....beu-re maandagavond .. In
SIUC.loeg 1501100. "tg. St"c.

10.00 u COLLOQUIUM 'Zijn menKnrcdllrn
univers.eel?·. een gr~p,ck met gelrtrde men-
5<."n.. Jn MSI 03.18, Raven5!raat .. "tg. Avu(".

20.30 u DANS -Thr wal~r la;1 mal" ' .....erklilell
van Ben,»! La(hambrc. hel rcsuhiflt van een
v,""lopig "nderzock .. in Dam~tudi"
,Arcnbrrgin~lillllJl). NMltISeStraal 96. 10<1-:.
100/150. ol}! Swc.

Cl1men
• 12/12 om 20.00 u: I()ncd "Meneer raul·
,Blauw~ Maandag CQmpagni~l. in Mad·
schouwbut'J- • 13/12 om 14.00 u: U'B Volley-
bal beren (CTimen - Diana" in '(Klnhal De
Naya.· 1)/12 om 14.00 u: IFB Volleybal
dames (Crimen - Wina), In sponhal ~ Naycr.
• 1)/12 (mi. 18.00 u: krmditiC'lraining. in
sporthal oe I'layer .• I )/12 (mi. 21.00 u: bk-
baravund, in hlee tk .R«Ior .• 14/11 Ak()e5-
Ii5che avond. In NOlr(' D..moe.• 14112 IJrn
J8.00; samen ('I.m.1n Alma 1.' 14112 om
lil_OO u: Minivoetbal heren (Crimen - Spon-
raad), In De Nayer .• 18.112 om 11.00 u: Kn_
!Oinologic-fulf. m Alb.lIfos.

Diana
• 14112 'Th(' CamelJons - gralii busdiènst
(FodJpkm), In 5110.

Ekonomlka
• 14112 om 20.00 u; 1)6 gratiS vaten, In Duld.

Eoos
• 11/12 om 22.00 u: ~dlweek· Cocktall-
aV(lod,ln I'matlo:amo- .• 12112 om 10.00 u:
I't-rmapoUs (BolK Itma: horror,. In pcnna's
bo~ L&W.• 1)/12 om 22.001.1: Ober·
Bayt'm-avond.ln fak.· 14112 spclletJt'Sn.m1id·
dag in de: fat. 22.00 u : Mc:galull in de CL{y
Saloon..

Gealoglsche KrIng
• 11/12 om .20.00 u: Welen$('hap~antUs. in

Waaiberg. • 14/12 om 11.00 u: 1'r3ns-Timdulf:
I) x 30 min.. : een dolle OJItdekkJngslOchl door
n vervlogen mUZ1Ck.genrl$, in Blau~ Schuil.
• ISl12 Vrednbu, voor Joq;oslavle:
buamdmg \c]eren, korucrvcn voor 8anJa Lw
(1(1.00 u - 14.00 u), 111All!'lól 2.

Germanla
• 1111 Z om 14_00 u: 'Ladic:f onIy·. in
f'liIittkamer· 12112 om 20.00 u; hrmapolis.
in ~nn.a lbW_' 14/12 Ge~nia lapl dr:ze
w'-"'ti: op d<:todc-rdag in de lak.

HIstorIa
• 12/12 om 20.00 u: Nac:"bl van de film .in
pe~ b<>w'll fakbar L&w. • '4112 •M1Jnh ..eI
Paul", in ~dsdroIJwburs.

Kilo
·11112 om 1'iJ.JO IJ: KIi<>'5ta!"lv"Ild.1n fnkbar.
• 12112 om 20.00 11:Nacht van de rum:
·humomachl~, in Klló-pcrma (2de verdle-
I)ing).• 14/12 <1(1] 21.00 u: Pot--lk-avond . m
HIslûrla-peona.

• 12112 Otil 19.00 u: de gt:plandt: vt:J1j.ldcrinJól
wordt ult8f'Steld. Cf'n Illpuwe dalum \I,>lgl-

LBK
• 14112 dis(o-avund. in GnoiW.

Mecenas
• 12/12 om 10.00 IJ: Nachl van de f1Im;

lekenfUm. in perma (Je verdiep).' 14112 om
20.00 ti: 'Mencxr Paul', 111:otadschouwburg.

Merkalor
• 11112 om 16.00 u: IFB-VOI!tbal heren tegen
Chi,ln ~ponko{.. 11/12 om 20.00 u: KantuS
der wetenschappen (samtn tne"I Geologische
Knng. Chemica. Bios en Wina), in Waalbcrg.
10<1. 2501JOO_

MerkalOr
·12/12 Danstuc-mool, in Napolt.· 13112 Spon
zo!ld~rGrem:en. in 'I Sponkot.

NFK
• 12112 om 22 ..00 u: Handbalwedrni)d legen
LBK. In SponkOl.

Pedagogische kring
• 12/12 om 20.00 IJ: Poene·avond. in ZaiJI
Cuylboek_' 14112 om 19.00 u: KwiS1J\II.>nd. in
Kalac:.r .

PolIUca
• 12/12 film: Clockwori: Orange. Î1l MS1. 1000g.
40/S0.

PolIUka
• 1U12 om 21.00 u: KV over DDD, bu...en '1
Kaf te .• 1)112 om .20.00 u: Erasmus-avond.
boven'l Kaf~ .• I)/J2 om 21.00 u: Elvls
Prrsl<y mve) - Rock'n'roll avoruL in '1 Kaj'ee
18.1 11 om 18.00 u: start DDD mei DrinS Uiru:-r
· In AllOa 2 .• 18/11 om 11.00 u: Me"l.Silgr·
party. tn '1 Kaftt.

PSYChOlogische Kring

,

.12112 om 22.00 u: TrIpel-td. in Rumba-TIjl-
Shrlnk. • J" J2 Tonrtl;"'Freulh laal$le
droom'~ (niet I~ v~"",'arren mei ~'Krapps laal-
SIC band', .. In KVS. l~g. Doe gt'c.":nmodtc. '1
IS uitverkocht .. ' 14/11 om 11.00 u: Brou-
werijUaoek .• 141 J2 om 20.)0 u: Fakkèl-
een(s)-andcr(s)-tochl mei rsrchhislorieluil, in
Shrink 6- A(hlUrenhuis. Maria" Thert':Siastraal.

Romanla
• J21l2 om 20.00 u: Nadn van Ik film. in
lakbar van L&w .• 13112 aklit' sod.Jlt: raad :
Red de lrein •• 13111 om 13.45 u: fFB 8a'ikel-
t~11hetl:'fl. in SI)(Irthal 0.: Nayt'r.' 13/12 om
18.00 u: Rmuanik5ke spon grenzdO(l!; Il)t:e. In
Sporlhal [)(, Nay~r .• 18f11 ,)m 20.00 u: d<.--s,
~navond. in PangaC'a .• 18/12 om 22.00 u:
KerM-Id. in '1 Plectrum.

VTK
• I 1/12 om I 1.]0 u: broodjes, In Theokot. •
11/12 om 20.JO u; bC'gijtiMfkOll$en. in Maria-
kerk .• 12/12 om 21.00 u: Babskantus. in
Waaiberg .• IJlll karaoke. in Napoli.. • 14112
om 20.)0 u: Z.A.-symposium. in Grote aula
MTC.· 14/12 om 22.00 u; Babs'ld, in
Waaibers·

WINA
• 11/12 om 20.00 u, Wt'IT!MChapskamus. In

Waa,bcrg. loe!;. 250/300 .• U/U 0111 18.00 u:
Nacht vafT de MraatmuZÎ~k, in Alma 3.• 161)2
om 14.00 u: Ouderda".
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Van naakt decor tot
getormenteerde ziel

et zijn th mannen die de
wt'reld verknatä heb-
ben. Niet allun
oorlogen, milieuver-
vuiling. diskriminatie

en verkrachting zijn
volledig hili, deel maar, erger nog, ze
beheersen het stripwereldje. Voor fm
door malmen worde'l de strips
gemaakt. Vrouwe" worden ten tonele
qevoera voor mannelijk vertier.
Yrouwetijke striphelden zij" al even
wan/JOpig als IlIIn kollego's de ok-
trices. die ook maar niet aa" een
hoofdrol geraken. De "ele stripwereld
gaat ten onder aan een torenhooq
machogehalte. De hele sIripwereld7
Nu, UH kleine gemeenschap strip-
heldinnen blijft moedig weerstand
bieden aan de overweldigers en zorgt
voor de broodnodige 'wegen van
hoop'.

Natuurlijk been u al eens een vrouw zten
npdulken In een strlpverhaal. Dan is hel u
ongèlW\Jfdd opgevallen dill er in de strip-
wereld enkele vrouwelijke stereurlpes u:
onderschelden zijn. U denkt wëI<lTSchiJnlijk
eerst aan de hapklare hmk vlees. De
Marllyn (whet's In il nameo} Apfelmond
van largo Winch of de wulpse vrouwtjes
uit de 'Rooie ooejes' -reeksen. De domme
seksmachtnes zijn gdukkig nicol (meer) zo
talrijk,. maar zo lang ze bnjven inslaan voor
x aarnel verkochte albums meer, zullen ze
waarschijnlijk blijven bestaan. Vandaar het
vrij grote aantal uitdagende dames op de
ëovers van de album,".'

Slaafs

Mtt$t;!iI krijgt het vrouwvolk de rol van
onopvallend hl'lpcnje. De Miekes in Jom-
meke ol Evelyne In 'aoben en Bemand',
Aar1cta In 'Thorgal' . In het werk van Marc
SI~n ('Nero') zijn vrouwen bijna altijd
bazige matrones. die hun mannen terro-
riseren en het avontuur in de weg lopen.
Niet ./lIJd Is de vrouwenrol minderwaardig.
De mannen appredêren vrouwelijke hulp
in de hoogste nood, maar verder draalt het
verhaal om hun belevenissen. Hier zijn we!
nuances In te onderscheiden. van de slaafse
Miekes 101 de pientere êabeue in 'Jerome
K. Jerome 810ks' Is een hele weg af te
leggen.

Talrijk zijn d....reeksen met een schijn·
baar gelijk aandeel voor man en vrouw.
Toch Is een gelijk aand«l nog altijd niet
echt gC!lijk. wrske is misschien karakterieel
de meest ungebalanscerde figuur In 'Suske
....n wiske', maar haar vriendje moel loch
maar de heldhaftige beschermersrol op zich
nemen wanneer een muis het pad van de

helden kruis!' In heldhafti!:e buien \Iaat ze
bovendien steevast haar vrienden neer en
er is dus een man nodig om de shuatk
recht te zenen. Dal! en Heldl. nochrans
geschreven door een vrouw: Maria De-
winter, gl'luigl van een rt'dt'liJk ~Ier("miep
rollenpatroon. Dus 2.eJt~me! een !-:t'liJk
aandeel In het vcrhaalzjjn we d'r nll)! niet.

'Allnic en Pele r' van Leuv ....neer Jean-
Pol Is de enige klassid.e Vlaamse duosmp
van een ander kaliber. Daarin tljn de man-
nen In de v....rdrukklng. Pl'ter is dl' luie,
slaafse 5Iadsjongt"n, lt'rwijl Annte letterlijk
en fi!:uurlljk de broek draagt. Een zeldzaam
tenorneen in dt' vrij konservenet Ingestelde
(VlaamSt'I stripwereld. En daarmee wordl
de ove~ang dUideliJk. na de slavernij d ....
suprematie. Er hestaan namelijk o...k reek-
sen waarin ..reuwen d.. hooldrol spelen. Ze
l..ijn 'natuurlijk' wellmdzamet dan de
machostrips met maJII~lijke helden.. ,
Dekalletee '''' (

zelts als hocfdflguren van Strips kom en
de vrouwen niet altijd lot hun recht. At te
vaak worden ze op papler gezet vanun een
nplsch mannelijk standpunt. Ot: heldtunen
uil de pomosrrtps zijn daarvan het dulde-
lijkste voorbeeld, maar ook bij 5tri~ als
'Druune' oj 'Anna sretn' ol zelfs het on-
schuldigere 'sranka' nueu de manneljjke
lezers bij elk nieuw album te w eenren op
hel moment waarop de heldin uh de kleren
gaat. Met de reeks 'Aria' is de dubbel-
zinnige houding ten opzichte van vrouwe-
lîjke heldinnen het duldelljk~t. EnerzJJds
draagt Aria superkrme rokjes en diepe
dekoUetees. andenljds.u •• , ck hdcHn bur
'mannetje' wanneer haar mannelijke
belagers zich door haat weerloze uiterlijk
laten misleiden.

Pin-Up van genhet en- Yann, dat met
veel (voornamelijk terechte) porha werd
aangekcndlgd, heelt ook nog problemen
met de vrouwtjes. Het verhaat heeft heel
veel te maken met de reakues van twee
dames op ajlerlet gebeurtenlssen. maar de
auteurs slagen er niet in om die reaknes
aannemelijk te maken: de personages zljn
nog niet echt genoeg.

Seksistisch

Op zich Is dat onvermogen tol inleving
niet ro verwonderlijk: bijna alle strip-
auteurs ziJn mannen. Onder meer daardoor
blijven strips In hel algemeen voornamelijk
een mannenaangelegenheld. Jongens lezen
meer strips dan meisjrs. dat bleek vorig jaar
nog duidelijk toen voor ren enderaeek aan
d~ZI!'universiteit naar het strtpleesgedrag,
bijna geen vrouwelijke informanten wer-
den gevonden. De enkdingen die én vrouw
én sutpauteur zijn. dragen dus de zware

Lolusbfoorr

last op hun schouders dat tij de srrtp
VTCUWVYkndriljkft moeien maken. Chanlal
De Spiekeleer, Erika Raven en Llan Ong
geven de weg aan.

, Je vervalt bij mannen zo
gauw in clichés: de
verleider ... viriel en
vervelend. '

Voorlopig moel - bij gebrek aan
vrouwelijke ilUII:Ur5 - bijna alle heil
komen van enkele zeldzame mannen die
zich buitengewoon goed in de huid van een
vrouw kunnen verplaatsen (figuurlijk,
leuerlijk is een aantal Veto's geleden aan de
beurt geweest). De Breton Beurgeen heeft
nog ren tijdje als illustrator bij een dernes-
blad gewerkt. Zijn rosse en zwanhange
dames zijn sinds zijn stripdebuut het
schoolvoerbeeld van sensuele en toch

tevensechte vrouwen. ZIJn
cyclus 'Kinderen van de
"Vind' behoort tol de
strtpklasslekers. Ouk het
latere werk: getulgr van een
gezonde interesse "<XIr de
vrouwelijke geveelswereld.
Dl' nog onaffe 'Cyclus van
eyann' moge de ongl.'ltwigcn
bekeren.

Bksemplarisdi

Ook de zwnser C(Jsey
kan er wal ven. Zijn nreuwe.
'Prettig Kerstteest. May', i~
weer helemaal gebouwd op
de interaktie tussen enkele
levcnsecfue en boeiende
vrouwen. Hem wordt zelfs
verweten dat hij In zijn
verhalen altijd vrouwen laaI

Gtt"mansipC'ude aanrtJdns: 'Kinderen \'all de
wind'. door &urpon, onlangs htrllilgejn'ffl
door Cas~rmf;m: 'Lotusblotm'. door FrIJnt. VIJf
de/m, bij Arboris: 'GtJu/dciS krnrftt$t. MttyJ',
door Cost)', hij DupIlÎS: ·Sam·. door ugmdre en
&nmIJnt. bij SrIJndIJIJrd UitY''trij,

geëmansipeerde geslacht in de strip

opdraven .• Je vervan bij mannen 21) gauw
In cüchës: de veneider ... viriel en ver-
velend". slaat hf] tenlg_ln-zlfn strips k het
karilkter van een v(o,)u.~dl: motor waaroP" •.,If-~
hel verhaal loopt. Tot nader order zijn
Cosey en Bourgeon echter uitzonderingen.

Beweging in de goede richting moel er
zijn. In 'Ht'1 kostbare kade'r', de nog te ver-
schijnen -suske en wtske', komen Sidonia
en wïske In opstand tegen de seksistische
opmerkingen van de heren. Als die scène
ekSemplarisch Is, zou hel wel eens kunnen
dat het beeldverhaallangzaam werk maakt
van een gelijke behandeling van de twee
seksen. Mannen, maak u op voor een
evrouwstpaüe.

Wanne Van HemelriJck
Gert Meesters


