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Gemiddelde prijs studentenkamers zakt voor het eerst in tien jaar

Nog altiid tweeduizend kamers vrij

TE HUUR

Tt huur: h4/{ UIIlI'm, mail' jt zal ons nitt hl1Ttn klagtn

Gis je nog 9~en kot hebt gellO"- voordeel halen, als ze het UIf bee~
tUn voor volgetul jaar; is er hllndig spekn. De rijd dring' niet. er
voorlopig weinig reden om on- is nog keuu zat, zodAt je ulf eisen

gerust uil je SpiUl1ISe strandutel of kunt sullen en - wie weet - l'en
lIanachtu.fr kul'SllS statistiek te ko- korting kunt bt!dingen.
men. Net als vorig iaer rond deze tijd
slaan er '"'9 zowat tweeduizend
stuMnlftlu...ns onwmuurd. Ot!
VOOrrtllQmstenik" voor die wie lege
kamers ligt in "et owraanbod dat
sinds em ju,. of vijf op Ik lLuvtn$t
kotenmDrkl is ontstaan. Voor de vele
verhuurden worden het n09 maan-
den van bang afwachten. maar stu-
denten die nog op zoek rijn naar een
Skkje, kunnen uit deze situatie vooral

(fDtb Philip GymMII)
echt Ie haasten, want sinds 199 ) kampt de
Leuvense huurkamermarkt met een serieus
overaanbod. Verscheidene projektoruwtk-
kelaars verslikten zich In hun eigen bouw-
wceëe. maar vooral de Inspanningen die de
untversnett leverde om haar restdenues uil
het muffe pedageurtje Ie halen en haar
kameraanbod uil Ie breiden en te verbete-
ren, zorgden ervoor dat de studenten pkns
keuze te over hadden.

Dit overaanbod heeft voor kandidaat-
huurders enkele prettige gevolgen. Ook dil
Jaar kan de geduldige student een koopje
doen. Het Is niet uitzonderlijk dat verhuur-
ders de prijs van hun vakante koten met
tweehonderd. vijfhonderd, of duizend frank
laten zakken. Jas De wlmer van de Huis-

Een eenvoudig wandl:"lingetje door de teu-
vense blnnennad volsta4lt om duidelijk te
maken dat er nog keuze te over is. In elke
straal hangen nog uenreüen oranje-zwarte
'Ie huur' -bordjes. Dal er eind augustus nog
20v«1 kamers vrij staan. Is een verschijnsel
dal ncn al een vijftal jaar voordoet. Terwijl
vroeger bijna alle huurkcmrakten gerekend
werden voor, LlJdens en na eerste zit, lijken
meer en meer studenten nu de kat uit de
boom te kfjken. Ze hoeven zich ook niet

1111zakkenIn aeuren • klelnn
Haast de nieuWe bruine vulb.akken dk- vorl8 jaar AIwcl:Clen
l.,..v~rd :rulk-n UeuYfllilatS én siuëemen v.nal ëën oktober hun
bulsvuil ook IR blaUWt!' en in de eeeede belfl van 1997 in groene
ukken kwijt kannen, N1et zom.ar hUisvuil: PMD=tt/v41 (PIa$Uc
Mtta.aI en Drankverpakkingen) in de buuwt' u.kktn en - voor
bef ~ u op uw kot ~ mesthoop hedt - het orpnisch ofte
GFr-4ftwl (GromteJl-, PruJt- en Tuirulfy.IJ) In de groene ukken.
Bet sudsbesl:uur wtl jüermee de aeschd4t-o ophaling. die- nu reeés
iddt voor sJ.$, Iwtoo en papier en Iddn gev .. r1IJk :afv.l verder_.

"Wat beurll: MI GFf .. fV.t!,."1 he-t nog m&a.r om k!(do-, k'gt
8runo Drwdde van ée .MiIk'udltmt ult. ·VilSi staal dat we voor de
bIrmmsI.ad ruft k.îrzen voor de grOftJt" mrnaJntrs. eik intusstD wel
.. ~ zijo In de ~. De plaats die u- tn-
DnMa op de stoep,. • st.aolcoverlasl en 00 'dl dal ze onpraktJKb
.. ia hft f'!brWk bU hoó$bouw maken ze 0fl&t'PHl voor dé:
"., !ad Bovmdk:o Yft2m lft dM de CDO~ op SlJuI. kq
", ... wor ~ wel ftDINO""'lma zoudm kunnc-o FftD

1-'..··_·~~_ Oot .. b« _ .. ~c ukken IC p:lIrulkal voor

mi Gft-afval word.t voorlopis a~ omdoIt die takktn
technisdi nog niet op puru $W&O. De schridlne: van de zU. ee bet
aJv.J \IOlDlt dus een extra kost, die: zal vemkmd tijn in de- prijS-
van de groent zak ..... viJItk:n tOt twinlIJ frt.nk. De blauwe zakken
zulJtn zcU$ maar vijf fr~kkoseen,

-De dmnpel tot afvalsorkrlng WOIdI 11') heel wat lager gd_egd.
doordat het f1~ndc-e:I een stuk voordel1ser ts d.m.J hel afval
gewoon In een bndne zak voor resUlfv.t! te s-topptn. In de we-
komst zuDen ook de ophNJdau. W~ fttJwudIpr Iiam don«W
«ti untal fraJaio op deldfd.r das opsehaakl ruJko wo~. Zo mi
hn PMD--afval om de 1M:t' ~n worden oP8f!buld: samenmet
MI karton en P'J)k:r. Ook bet kl.1dat de- plastic Onsen. konsetV",
drankbIIIcJa en brikkm fPMD--afyaJ) in ~ uit rooarn. maakt het
voor de kOQJwnenl makkelijkt:r",.tldUl ~

TOl die k.ónsumentc-n. barn ultên.M ook ck srudenten. die
Zlc:bdoor dè JÛeUtft rf'Jdlns ~ alItm 6110 bel IDntten monen
zenen. lDMl wurscbijnlQk ook 18ft lUIm moetat beWm. Must
dektrtctrdl. WÛtt ea.ps zulleD dus voortMn ooit de b~-
~ scof lC!'J ondt'rbaPclàeo Jt'Wll bij b$ weken DI.eee Icot-.•.

(Cm)

vesungsdleosu ·Meer en meer lijkt er zlch
een verschulvlng in het verhuurseizoen
voor te doen. ~elen wachten tot na de
tweede zittijd. wanneer er nog veel mooie
en goedkoJ'l kamers vrij komen, om een
beslissing te nemen. Maar legen eind okto-
ber raken de meeSu·.kamers dan wel ver-
huurd, zij het niet n~kelijk aen stucen-
ten." Of hoe er zich ook voor studenten-
kamers min ol meer een koopjespencee
begint af re tekenen.

Huur/ustig
Leuk om weten Is ook dat de gemid-

delde kamerprIjs, na jarenlange forse stij-
gingen, eindelijk stagneert. Het afgelopen
ja a r Is de prijs zelfs voor het eerst sinds lang
weer gedaald. De daling Is weliswaar vooral
symbolisch: 1261rank ol 1,8'MO,maar reke-
ning houdend met het stijgende komfon
van de kamers en met de stijgende In1le:x, is
hel toch een mooie aanwijzjng dat hel .,
kameraanbod op dit moment de vraag
oversrijgt.

Een nlet te verwaarlozen voordeel Is
ook ~at steeds meer verhuurders gebruik
(moeten) maken van de Hutsvesnngsdtenst.
Dit kontrakt, dat enkele minimale rechten
voor de srudem-huurders moet garanderen,
is Stilaan uitgegroeid tot dë maatstaf voor
kamerverhuur In Leuven. Immers. nage-
noeg alle studenten lopen eerst even langs
de- computerzaal van de Huisvcslinpdiensl
in het Van Dele-college alvorens op koten-
jacht te trekken. In het computerbestand
daar vinden rij alle lege kamers bij ver-
huurders die werken met hel modelkon-
trakt. Aangezjen koren die niet in het be-
stand voorkomen vaak straal genegeerd
worden door de huurlustige studenten, zien
steeds meer perukultere verhuurders de
noodtaak in van het moddkontrakt. Ook

vervol, op p. 1
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• lezersbrievenVVS en de vao's

Inschrijvingsgelden
weeral omhoog? Ale ~aIdks kunlVn baorJd 'WOJ'dcQ op bet ~ la. '11

MduDbHl: S. 3000 ~
De br1C'vm lItOdeD bettekldna ..... ep hlVeto ~ UIlde. Hapesa of tip

~ tsludeDJm-.1IktuaJIIdI. ~ brInm komm nooIIlo aanmfdclaa: .."""'"', 1tDiOet'" OMIQ\. •• ..,..,en adres bdaeoctma"'- SIKhu ui' •• i4trUJk,.
ee JU ulldrukkdlJk ee JOoodW!ltRI VU%IDf!k. ~ ee ..... sten Wft)I'dm In Yeto.

Brkve:n die i&ngft' zQo daB"'" 9Ul61 aansI.aaen (~~ ..
~ komt 1Dd~1.'~"'idJdc mf1 dulJbeokhlI~) wordenillprill<ipe
1ft8ekon. ~ mtaIme behoud. Ik:b bel. rtdlt YOOr brk:veu oki te plutsm,

ee inschrijvingsgelden in het
hoger onderwijs zijn dL
afgelopen twintig jaa,. meI de

hoogte ingegaan, 'J\W'e jaar geleden
liepen de straten nos vol hog~hool-
stu.dL"ten die betoogden kgen een
voorziene verdubbeling VQn hun
inschrijvingsgelden. Maar ook de
universiteitstudent loopt kans om
ettelijke t;endu;zent:k" !ra"un te
betalen voor een voorlgaLtte opleid-
;ng (VAD). Gelukkig stak het
Arbitragehof hier, voorlol!ig; een
stokje voor.

vroegere zaak reeds gezegd dat de inschrij.
vingagelden in hel hoger ceëerwïjs niet
sneller mochten stijgen dan de inflatie. De
Fransuiige studenten die deze zaak hadden
aangespannen, riepen een internationaal
verdrag over ekonomtsche en sociale
rechten in. In dit verdrag staat inderdaad
dat de verdragstaten (waaronder België)
zich ertoe verbinden ~hel hoger onderwijs
door mlddel van alle passende maatregelen
en in het bijzonder door het Invoeren van
kosreloos onderwijS voor eenteder op basis
van bekwaamheid lOegankeliJk dien! Ie
worden gemaakt".

Een heJr:: resem vragen die dringend
opgelost mdçlen worden. truussen rest er
de studenten maar Hn ding: met veel druk
op de Vlaamse parlementsleden proberen te
vermijdert dal het nieuwe dekreet
verhoogde Ins.cltrijvingsgdden op één ol
andere manier lerug zou toelaten. Het
arrest van het Arbnragehol geelt de VVS de
mogelijkheid om zich eindelijk positief in
de pers te profikren. Het belooft een hete
herfst te worden In Vlaanderen ... of toch
zeker In Leuven.

mogen worden. Dil zogenaamde
delegatjebeginsel houdt volgens het
Arbitragehof in dal het dekreet de
mintmum- en maximumlnschrtjvingsgelden
moet vastleggen. De VVS greep dil artikel
aan om de bepaling over de Inschrijvings-
gelden Ie laten vernietigen en kreeg gelijk
van het Arbitragehof.

Toch is door deze uitspraak de opmars
van stijgende Inschrijvingsgelden niet
gestuit. Hel Vlaamse Parlement zal zo snel
mogelijk de jundrsche leemte, die er na de
ulrspraak van het Arbitragehof is ontstaan.
moeten invullen. Dil parlement zal hel
minimum- en maximuminschrijvingsgeld
bij dekreet moeten vastleggen. Ondenusse:n
blijven er vragen over de rechtsgevolgen
van ~ vernietiging.

SommJgen menen dal de universiteiten
nog steeds een hoger Inschrijvingsgeld
kunnen vragen. Feit is dat het
inschrijvingsgeld voor de voortgezette
opleidingen nog steeds niet Is gelijkgl"Su:Jd
met dat van de licentie-opleidingen.
Bijgevolg zullen we moeten wachten op
een nieuwe uitspraak van het Arbitragehof
om de zekerheid te hebben dat de
vcongezeue opleidingen ook vallen onder
de bepalingen van het verdrag over
ekonomIsche en sooate rechten.

Gratis
Deze vcongezene ekademlsche
opleidingen, de vroegere postgraduaten,
zijn de laatste jaren enorm populair gewor-
den. Ik ekcnomtsche wetten stellen dat, als
de vraag stijgt, ook best hel aanbod stijgt.
De universiteiten volgen den: ekonomrsche
lcglka zonder aarzelen. Maar minister van
OnderwijS luc van den Bossche, die voor
de kosten van de aanbodseksplosle moest
opdraaien, vroeg de universiteiten eerst
vriendelijk of ze hun aanbod niet wnëen
rationaliseren en wilden samenwerken. De
onderlinge verdeeldheid lussen de verschil,
lende universluiten noopte de minister
uiteindelijk tOl eigenhandig Ingrijpen om
zijn budget veilig te stellen.

Als regenprestane voor ht"t ûnendeel
gesneet zouden de universiteiten de
Inschrijvingsgelden - oorspronkelijk all~,
maar daarna slechts de hellt - van de
opleidingen zelf mogen bepalen, De
Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS),
de nationale srudemenkoepel, verzette zich
tegen deze plannen. Twee betogingen In
Leuven. een fietsaktie en een brtevenkarn-
pagne mochten echter niet baten. Het
onderwfjsdekreet-ë bepaalde dat voor
maximaal 50% van de voortgezette
akademische opleidingen hel Inschrijvtngs-
geld vrij te bepalen was door de
umversnertsbestu ren.

Verhoogde inschrijvlngs~lden brengen
niet alleen de toegang tOl het hoger onder-
wiJs In hel gedrang. maar dwingen de
universiteiten met lot de noodzakelijke
rationalisatie van hun aanbod.
Daarenboven rammelde er iets aan de
Juridische kant van de nieuwe regeling,
omdat)e immers niet zomaar naar belteven
de Inschrijvingsgelden kan jaren stiJgen.

Wanneer je denkt dat een nieuwe Wet
of een nieuw dekreet (van de
gemeenschappen) in tegenspraak Is met
onze grondwet, dan kan je slechts bij één
rechter, het Arbitragehof. te rade gaan. 011
hof kan desgevallend het dekreel of de wel
vermeugen. Het Arbitragehof had in een

Het Arbitragehof heeft nooit aanvaard
dat de bepallng -door het Invoeren van
kosteloos onderwijs ( ... ) toegankeUJk dtem
te worden gemaakt" een status quo van de
inschrijvingsgelden Inhoudt. Door een
stijging van de inschriJvingsgelden, gekop-
peld aan de Inflatie, toe te laten. laat rij een
ruime marge voor hogere
inschrijvingsgelden open. Dit lijkt niet in
cvereenstemming met de bewoordingen
van het (internationaal) verdrag. In het
proces tegen de voortgezette akademtsche
opleidingen was dit verdrag echter niet
bruikbaar, omdat er juridisch nog teveel
vragen lljn bij de draagwijdte van de bepal-
ing.

Een andere tekst in de grondwet
bepaalt dat de fundameniele regels met
betrekking lOt de organisatie van hel
onderwijs aneen bij Wet of dekreet geregeld
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komst opnieuw flinke prijsstijgingen niet
ungesloren. Bij de Huisvestlngsdlertst heeft
men echter oog voor deze cvcnsctre evolu-
tie. Nogmaals Jos De Winter: "Het is inder-
daad nodig dat we tijdig anticiperen om de
spanning uil de markt Ie houden. De uni-
versiteit draagt daarin een grote verani-
woordeUJkheid. Zij mag niet aarzelen de
kwol.lileil van haar kameraanbod op nivo te
houden en het aanbod uit Ie breiden. Er
'djn wal dat betreft positieve signalen dal de
unief Zich bewust is van haar belangrijke
positie in deze materie.·

Een ander probleem is het uitblijven
van een degelijke wettelijke omkadering
voor de huur en verhuur van studenten-
kamers. Studenten en de sociale sektor van
de universiteit zijn aj stnds jaar en dag vra-
gende panij voor meer juridische bescher-
ming van de kcisrodent, die zich nu ge-
dwongen ziel in een schemerzone waar
hulsjesmelkers en andere spekulanten ge-
dijen. In de huidige huurwetgevtng ts er
immers onvoldoende rekentag gehouden
met het specüeke statuut van de kot-
student, zodat er voorlopig geen degelljke
reglementering is om redelijke kontraktueIe
afspraken. een minimum aan komfort,
veiligheid en pnjsbeheerstng te garanderen.
Een kotsrudent is immers meestal maar
voor een beperkte tijd huurder van een
kamer; zodat bijvoorbeeld een opzegtermijn
van drie maanden - die bij hel beëindigen
van hel huren van een hoofdve:rbllJfplaals ~
geldt - niet houdbaar is. Ook aan de
koehandel met niet terugbetaalde waarbor-
gen zou dan definitief een einde komen.
Hel geld van de waarborg dal nu recht-
streeks In de zakken van de kormadam ver-
dwljnl - en daar vaak nooit meer uitkomt
- zou dan op een geïndividualiseerde of
geblokkeerde rekening vastgezet worden
101 het einde van de huurovereenkomst,
zoals bij een 'gewoon' huurkontrakt het
geval Is.

Op dil moment liggen verschillende
weuvoorstenen ter tafel, waarvan dat van
Marc Olivier (CVP) , die het kotverhuur In
aparte wet wil onderbrengen, het meest
konkreet lijkt.

Huur Redaktlesekretaris: Ann Sril."S
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de grote vissen - die van de reklame-
atnches en Ilashy foldertjes - werken nu
volgens de regels van het modelkontrakt.
Wel durft menig kotbaas hier en daar een
artikeltje schrappen ol vervangen in hel
kontrakt. opteuen blijft dus de boodschap.
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verloopt volgens de meest eenvoudige
marktmechanismen: als de vraag stijgt.
stijgt de prijs mee en zal ook het aanbod
stijgt"n. En eens het aanbod op voldoende
hoogte gebracht is, stagneert of daalt de
prijs weer. In die faze zitten we nu. Maar
als hel aanbod niet op peu blijft - bijvoor-
beeld door verkrotting of afbraak van ge-
bouwen of door een toename van het aan-
tal kotstudenten - zijn In de nabije tee-
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Akties van het Sic tegen fietsdiefstallen

De lietsendiel
Oe fiets gestolen? Als je al enkele

jaren in Leuven studeert. aan
heb ie hf!tongetwijfeld mee~-

mQltkt. En wat doe je dan? Je 'leent'
ik fiets van een ander. De hoge 'ont-
vrumd;ngsgraild' in Leuven is - hoe
gek het ook mag klinken - de oor-
ZOQk van heel wat veiligheidsproble-
men in het verkeer:Het Sic (~nsjbili-
serings- en informatie«ntrum). in
samenwerking met de stad Leuven,
wil daar wat aan doen.

Het probleem met de Leuvense fietsen lijkt
vrij eenvoudig: een student wiens flets
gestolen of 'geleend' Is, heeft al snel de
neiging de fidS van een ander IC 'lenen',
Fietsen wisselen dus mei van eigenaar. En
omdat niemand verwacht echt lang In het
bezit te blijven van zijn tweewieler, Zijn
wejnigen bereid de kosten die hel onder-
houd van hun vehikel met zich mee brengt,
Ie dragen. En zo boel de Leuvense üers veel
aan veiligheid in; platte banden, kromme
wielen. lichten en bellen die het laten af-
weten, remmen die niet werken.,;

Luxe
"Het probleem is duidelijk, de oplossing

is dal eüerrnrnst", zegt LUI Labeeuw van hel
Sic. 'Om de veiligheid in het verkeer te
verhogen moeten we op de eerste plaats
hel hoge aantal fletsdicfstallen beperken. Ir
nauwe samenwerking met de stad en de
politie moet het mogelijk zijn om een dege-
lijke diefstalpreventie op te starten. Want
voor de: stad is hier een belangrijke rol weg-
gelegd," De plannen liggen alvast op tafel.
De vorig Jaar gestarte gratis graveeraktie
wordt dit jaar uitgebreid. Tijdens de maand
oktober kan je terecht In een aantal resi-
denties, aan de AIma's en =- nieuw = In de
f~en Gfllmkunde·:t.nteren, Rech-
ten, Ekonomie en in het Hoger Instituut
voor Wij$bcgeenc. Bovendien worden de
aktin nu ook -s avonds georganiseerd,
kwestie van zich aan Ie passen aan het
studentenritme. -vele studenten', zegt

Labeeuw. "aten het belang van zo'n gra-
veeraktie niet altijd In, maar gegraveerde
netsen _ herkenbare fietsen dus - komen
makkelijker terug terecht biJ de ccrsprcn-
keujke efgenaar."

Een ander belangrijk element in de
diefstalpreventie is - raar maar waar - de

Door het op deze plaatsen Inzetten van
stadswachten - vanaf september zullen
J02 nieuwe stadswachten aangesteld wor-
den - en het verhogen van het toezicht,
kan de veUigheid op deze plaatsen op effek-
ueve wijze verbeterd worden.

Om de aangifte van de diefstal te ver-
eenvoudigen en de drempel te verlagen -
tot vorig jaar moest je naar het polltlekan-
toor - kan je vanaf volgend akademiejaar
voor je dlelsralaanglfte terecht op verschil-
lende plaatsen: bij velo bijvoorbeeld, maar
ook in het station, een aantal grote restden-
ties. bij verschillende fakuIteiten en bij poli.

ventje Is het aanleggen van degelijke üei-
senstallingen en het gebruik van de juiste
fietssloten. Volgend jaar begint de stad met
de aanleg van 1200 stallingen waaraan het
fietsframe kan vastgeklonken worden. Maar
ook de Hersgebrufker kan vla een degelijk
fietsslot ervoor zorgen dat de üeu ter plaat-
se: blijft. Informatie over vellige sloten viod
je bÜ velo en op de Infostand van toko In
de Hallen tijdens de inschrijvingen.

Verkeerslichten

Een ander aandachtspunt van het Sic is

Zoals hel Jinsje in Ltuvrn ~rdwijnl, wrdwijnt her ner~s

aangifte bij de politie. Via de aangiftes krijgt
de politie Immers een Idee van de omvang
van deze problematiek en kan zij de zoge-
naamde 'zwarte vlekken', dit Zijn de plaat-
sen en momenten waar fietsendiefstallen
het meest voorkomen, in kaan brengen.

LlmllUrgse studenten Der bus naar
leuren
Dit jaar orpnlstert bet 5k.. in $8mrD9m'ldOJ ~ de busma.at$Chappij de Heidebloem.
vuur het ftN een bu1dIenst n..u M1I ..m.J ~ 'RCdcb eD LNvett.

Hn Is« bedoeltns om. dt wrpluuma voor uudcnrm IU:SWD bun woonpluts en de
ual~ te ~~ VeelItlIdc:nten ZIJnuren OD~ nur hun kot uf
taua naar huis. Zttn rechlJQftkse busftrblDdinc tussen Leuven en UrnburR Is dus C'Cn
pde zaak. Dh akackTo~ blUh hec bij de buJverblndlng Umburg-Léuven mur het I~
:lCJcerde bedoeling om deze. busdjenstm In de toekomst verder uil te bouwen. De IiJn-
dlenn Umburg:·Lcuvcn·Umbt.lI'8 wordtlogd~ op zond.1g en op vrijdag. De maximum
duur van de tets is anderhalf uur en de maximumprijs Is 220 frank. De verschlllende
stopplaatsen In Leuven en Umburg en de predeze vertrrk· en unkoffiSlUren 1iggè1lop
dh moment nog niet helemaal vast. Wens je meer inlkhll.ng.e:n (Lu kan je Jcontakt cpne-
men met Lul Labeeuw ven bet 51<:, Van fvenstraA12, tel. J2 30 39

(ad)

tie en rijkswacht.

Politie

Op dit ogenblik wordt volgens schattin-
gen slechts 27% van de fietsdiefstallen aan-
gegeven. Maar. 50% daarvan met positief
gevolg; de eigenaar krijgt rijn fiets terug.
Maar wat veel fietsers niet weten is dat de
politie met-reglementair geparkeerde tiet-
sen - vooral aan het station - verplaatst
naar de Ilersstallingen In de gebouwen van
de NMBS. De fiets is dus niet gestolen, en-
kei verplaatst. Wanneer de: eigenaar daar na
enkele weken nog niet komt opdagen, ver-
huls! de fiets naar de Phlllpsgebouwen.
Iedereen die rijn fiets daar kan Idenrtûceren
- via een gravure bijvoorbeeld - mag
hem gratis meenemen. Is hij na zes maan-
den nog niet afgehaald dan wordt veto de
nieuwe dgenaar van de fiets.

Een belangrijk element bij dlelnafpre-

(jeUJ DitUr TtlmfQns)

de veiligheid. "Wij wUien studenten de mo-
gelijkheid geven om hun Iïersen op een
cemckrausche manier in orde te brengen.
overeenkomstig met het verkeersreglement.
En dat kan dank ZIJ Velo ~Yemg en Ekolo-
gisch In Leuven Op de fiets)"; zegt
Labeeuw. TIjdens het akademiejaar kunnen
de studenten in de volledig uitgeruste velo-
werkplaats terecht om hun [Iets zelf op te
knappen. Als student betaal je 50 frank en
de onkosten van hel gebruikte matertaal.
En er staat iemand van Velo klaar die je
graag advtseen. Een fiets die In orde is, Is
echt geen uverbodlge luxe. Vooral aJsJe
bedenkt dat een zware ovenredlng c-een
fietslichl dat niet werkt bijvoorbeeld. maar
ook spookrijden of het negeren van ver-
keerslichten - meteen beboet wordt met
zo maar eventjes 5.600 frank.

AnnemJe D«kx

Waar, wanneer, hoe?
Het Sk is een organisade van de diens!: ~tudeotenVO(.lrz:ienjnsen v,," de KV Leuven. lkI
werkt rond dril." teme-s: 8et.Sdidst.alptevmtle, HClSVdllgheid en mUkuVTieodelJlke
O\Obmtèlt.

Ot! graveerakiles die zij organtseren vinden pluts tIJdeos de maaed oktobe:r aan de
Alma's, In de lakuhdten oeeeesxooëe. Letteren, secmee. 'Ekonomie, in ber Hoger
Instituut voor WlJsbegeerte en een aanial grcie residenties. Je Il\Qet wel}e IdenUteltswn
meebrengen. BIJVelo kan je overigens je fiets het bele jaar door laten graveren.

Wens je .1anglftr Ie doen van een [ktsd.!e(stal dan vind je de aangiftdomwlleren bij
vete. In de restdennes VesaIius, Camillo lorres en de Wug.. in her ~tatiOn, In de
lakultelten ~ychologic. Filosofie. Rechten, Letteren, Sociale wetenscheppen. landbouw
en 10 Gasthuisberg en uiteraard bij de politie.

AI~je fiets hpot IJ dan kan je die zelf herstellen In de Velo--werkp!aats op maandag,
dinsdag en woensdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Indien je zelf geen fias
hebt, dan tcllnje«één huren bij WIQ. Dal kost 1.000 frank per jaM, een degelijk slot
Inbegrepen. Je betaah wel een waarborg van 2.000 'rank. Wordt dese üers gestolen, dan
krijg je eenm<lllg een nieuwe Beu. Voor verdere info kan je tereebt bij Velo.

(ad)

Ot prtcim daw en urm VQná~VUldtiUmM al.rMft'J·1nI dit: J.,or h~t Sicm Vdo !JturjIJ"isard
WfR'fim liW" "DJ nin MltlflQtU vast 'fUIftr je kan ("lijd lImpJopm bij Jrn Sic m th Van Ewmtraal
2 (bij AInrQ IJ) m UlifcMrm kan nnar )1 JO J9. Vdo vind jt ~ În dt!. Vll'n E''t!1ISuaat 2
onJer AIIfI'Ul TL ukftmtrrll hm ntUtr 12 )0 18.
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De Nijhoff-prijs voor vertaler en schrijver Paul Claes

"Wie spreekt er bi
over Nirvana?"
.,
~ klassiekers van de wereldlite-

ratuur: iedereen kent ze, wei-
nigen hebben ze daadwerkelijk

gelezen, laat staan in hun originele
versie. De Nederlandse Nijhoff-prijs
voor vertalingen ging dit jaar naar
Paul Oaes, onder meer voor de ver-
taling van het titanenwerk 'UJysses'
van James Joyce. DaarnatJS' heeft
deu literaire duizendpoot vooral
poiz;e vertaald. Rimbaud. de Heredia.
Margoret Atwooä en calullus lijn
door zijn pen gevlogen en als linguïst
schreef hij kommentaren op Hugo
Claus en bOl!ken over semiotiek en
in ter'ekstuaU te;'.

n lien iaar nog

beekjes staat, al verschilt ons taalgebruik
wel degelijk van hel Nederlandse. 'Vlaams'
en Nederlands verhouden zich zo'n beetje
101elkaar als hel Engels dal In Ierland ge-
sproken wordt en hel Engels van Groot-
Brtuannfê .•

Toegang

-Normaál houden Nederlandse ver-
talingen het bij ons zo'n 25 11lO Jaar uh
doordat het Nederlands heel snel evolueert.
Ik heb er .rlen jaar aan gewerkt als hobby.
In opdracht en bInnen een strakke termijn
zou ik er niet aan beginnen. Het was een
droom van denig jaar geleden om dat boek
eens aan te pakken. En uiteindelijk was ik

Dr SQru rn dt Boer

ctaes: -Ik heb al twee keer de Belgische
venaalprijs gewennen. dus het werd wel
tijd dat Ik die Nijhoff·prijs kreeg. vooral
omdat ik toch één van de grote venaler'S In
het Nederlandse taalgebied ben, al was het
maar omwllJe van de omvang van mijn
werk. Maar Ja, het is een Nederlandse prijs,
dus je komt toch altijd wal achteraan. Ik
ben de eerste CdK dk hem krijgt en dat
beteken! wel wal, ht't gaat renslone om een
kommissie van vakspedahsren .•
Veto: 'Ulysm' is nitl btpQt:llddt m«sll«rbQrt
klt:lssitktr. Kt:lnjt nu sprtkLn van ttn
'dtftnitirvt' l~"Qling, dt lIOn'gtWIlSvan John
Vamimbtrgh (1969), en is er «11 pogin!Jgtdat:ln
om htt botk IttsbaQrdtr It makm?
ctaes. _Wij (Mun Nys en Paul claes. red.j
hebben ons zoveel mogelijk gehouden aan
het standaard Nederlands zoals het in de

ifoto Dirk Ikmard)

heel blij mei het leil dar twee Vlamingen de
opdracht kregen, voornaJllellJk omdat
Nederlanders hel niet1kunden of nlct wil·
den. Het feh dat 'Utysses' zich volledig In
het katuliek milieu afspeelt, maakt het voor
een gereformeqrde Nederl.lnder yeel moèll·
ijker om te vertalen d~n voor ons. Jehn
vandenbergh heelÎ In zijn vcrtallng dan ook
heel war fouten gemaakt omdat hiJ die hele
katoiieke tradtrte niet kende. In Nederland
ts hct met de kennis van de traditie trou-
wens heel droevig gesteld. Een Kroot deel
van de bevolking weet bIJ'fOrbt.·dd niet
meer wie of wat Jezus Kristus Pi"oocs is.•

-Wat de leesbaarhetd betreft: 'Ulysses'
is voor mij hét boek van de twintigste
eeuw. Er Is geen enkel ander boek waarin
oneindig veel verschillende aspekten van
'de mens' beschreven worden. Het Is een

soon encydopcdie van verschillende men-
senupes.»

.1)(: personages rijn van binnenuit
beschreven, zodat je ze verschrikkelijk goed
kern. Ik ken weinig mensen zo goed als de
personages van dolt boek. Iers wat volgens
mij toch vrij uniek is en onovertroffen. Ik
kan moeilijk een ander boek noemen dal
maar voor de helft 20 diep gaat. Dat maakt
natuurlijk ook dat het een zeer moellJJk
boek Is om te lezen, om het vol te houden.
Ik ben het in mijn eigen studententijd
beginnen lezen en inderdaad, na een paar
hoofdstukken weet je al niet meer waar-
over het geat. Lezen en herlezen Is dus de
boodschap, omdat Je telkens weer nieuwe

"Ik wacht eigenlijk tot
onze moslims zich vanuit hun
traditie eens wagen aan onze
taal, dat kan iets heel boei-
ends opleveren"-----
verbanden gaal ontdekken. In hel Engels
kan Je er beter niet onmiddellijk aan begin.
nen. Neem eerst de vertaling ter hand, die
Is natuurlijk een pak toegankelijker. We

hebben n.lmelljk gepoogd om de verschil-
lende stijlfiguren en hel soms bewust ar-
chaïsche taalgebruik van rovce Ie venalen
in hedendaags Nederlands. met behoud van
de 'oude' termtnologie waar dat nodig
was.·
Veto: Pohir of romans vtT1a/nl rijn IWtt bIjna
/Olaal vtNchillmdt /Ini!Jhtdtl1. Op~IubasiJ
kitst uItksIm ofpoäit om tt vrrralm?
Cla~: .Poëzle venalen geniet mijn voor-
keur, als hobby In mijn vrije tijd. Het is een
grotere uitdaging om een moeilijke tekst
die kwasi onvertaalbaar is, aan te pakken.
Eén auus!e kan me soms een halve dag In
de biblioteek kosten, het grote geld valt met
dit 500n werk dus ntet Ie rapen. Ik hoef er
echter niet van Ie leven, dus Ik kan mij dal
veroorloven. Ik aanvaard ook zelden een
opdracht ..1k ga never zelf met een projekt
naar een ~Igever. Het zogenaamde 'band-
werk' Interesseert mij niet erg.»

Geld~•
_Mijn ]Itera1repelezenheid bepaalt

mijn keuze voor een vertaling van een
auteur. De meeste projekten zijn vrij oud,
Rimbaud bijvoorbeeld heb ik voor het eerst
vertaald toen ik zeventien was en begint nu
eindelijk vorm te krijgen. Het zijn leksten
die mij toen getroffen hebben en die ook zo
moeilijk rijn dolt er weinig mensen Zich
durven aan wagen. Zeker geen beroepsver-
relers. want die werken tegen de tijd. Het
feit dat ik die teksten wil situeren en be-
kommemartëren zou je in zekere zin een
didaktische .lfwijking kunnen noemen. Ik
wil niet zomaar een vertaling geven, Ik wil
ze ook omkaderen. Een echt juiste vertaling
Is immers vaak onmogelijk, maar je kan de
tekst wel zo bekommemariëren dat je ziel
In welke kontekst je het geheel moel sim-
eren. Zo heb ik bijvoorbeeld m.."l de poi..'zie
van Catullus vertaald, uit de eerste ec;_uw
voor Kristus. In zekere zin zijn die probie-
men natuurlijk niet meer onze probleméh
en kaden deze tekst in een heel andere \

Banco-studenten kantoor
vind je in LEUVEN.

Op het ladeuzeplein kun je er niet naast kijken: op nummer lS
vind je het eerste echte Banco-Studentenkantoot". Je móét er
gewoon even binnen springen, want dat kantoor is helemaal
op jou afgestemd. Je kunt er een gratis Banco-rekening openen,
die je een hoge rente oplevert. Je ~unt er ook terecht voor zo'n
praktische Proton-kaart, de elektronische portemonnee, én
, voor een gratis Visa-kredietkaart.
En voor de rest word je er als student alleen maar beter. Het is
een echt informatieknooppunt: je Krijgt er via de pc een groot
aantal databanken met info over economische en financiële
onderwerpen voorgeschoteld, je kunt er de Banco-bib consul-
teren voor bibliografieën en publikaties van de Stichting
leefmilieu raadplegen. Daarnaast krijg je er informatie over
het huren van een kot, verder studeren of solliciteren, Het
Werk-Informatie-Systeem van de VDABgeeft je er zicht op de,
boeiendste vacatures.
En ten slotte: er wordt kwistig gestrooid met vrijkaarten voor
fuiven en concerten. Wat denk je, de moeite om dat eerste
echte studentenkantoor eens een bezoekje te brengen?

'B<I'IW been Inltlauef lIan de ~redtetbanl..dédll Générlll,HSo>.. Sp~~lj""dlet onBank\lnn~~La~.

Banco·-l'
DE EERSTE JONGERENBANK.

• '1

Het eerste
en emae-

•,
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hebt dan wet de indruk dat het niet zomaar
weereen zijn, uit een zakj~ geschud. mur
IUt erover nagedacht Is. Als je dat nu leest.
komt het totaal anders O\Tr omdat ons oog
endertussen zoveel meer gewend Is. Dal is
ook het paradonJe aan de vernieuwing; die
holt op een gegeven moment zichzelf voor-
biJ. Je: breekt wel kodes, maar biJ dal ëooe-
breken maak je weer andere koëes en die
kodes ziJn toch weer te ontsljferen .•

Traditie

.Dat is mijn bezwaar tegen het moder-
ntsme, ik wil niet verplicht worden om elke
dag een nieuwe kunst uit te vinden. Daar-
naast ken ik geen andere Vlaamse schrijver
dan Claus die door de krtneken zo tctaaljn
de grond Is geboord. 9'% van de kranten-
kritieken over Claus, vooral In de katolleke
pers, ziJn fnuikend. Het feit dal hij aan de
ueïversuen bestudeerd wordt, geeft hem
waar hiJ recht op heeft. Hij is gewoon de
beste schrijver In ons taajgebled .•
veto: U schrijft dat dt Itnlat van QaUllist În
ik mania WlI.aropZIJn~rk tt1I wttrrpi~li"S
is van ltIt1(ltschQPptlzJktkmrfron/atits tri kontra-
di/aits. II dQI"itl ri!}tn QQnMI wtl'"k van ifkt
awteur? NÎtmQnd lam zich ''"'"tri onttnkkm
aan Ik ti!JtrI tijd tri schrijft dQQr- {mp/iatt of
tlap/idtf - toch Qftijd nQor?
claes: _Wat Ik meestal bij schrijvers zie, is
dat zij een eigen, kleine, persoonlijke pro-
blematiek hebben en die boek na boek her-
halen. geve of Mulish hebben een bij20n.
der kleine tereauek. Claus heef! dal ook,
maar heeft daarnaast ten grote openheid
naar de wereld en wil nooit tweemaal het-
zelfde doen, wal zorgt voor een vee! brede-
re reikwiJdte .•

"Ik heb er niet de minste
moeite mee om mezelf een
postmodernist te noemen"

_Die beperkte tem.dek hij andere
sduijvers heelt ook te maken met hel
publiek; dat wil méér van hereende. J~ hebr
schrijvers die daarop Inspelen. Hubert
Lampo bijvoorbeeld. Uit statistisch onder-
zoek blijkt dal zeven keer meer vrouwen
dan mannen romans lezen, dus schrijf [e als

romander eigenlijk voor vrouwen. Dat
brengt een bepaalde tematiek mee. on-
danks de emansipane blijken vrouwen
meer geïnteress«rd in relatieproblemen
dan In wereldproblemen. verkoopsijfers
weerspiegelen deze tendens cok.»
VdG: Htt mt shrit Irtr lI1UItu toch nitt uit; H1I
rdrrijvrr bit toch ~kJ «11 ,,"1uuJ1 ar ""
brttJnt kDrr~1at IilNnm.
clan: -oe huidige romans zijn veel tradi-
tioneler dan die van twintig jaar geleden. In
ons taalgebied heb je momenteel maar ëën
soon roman. de veredelde, redelijk triviale
roman. Ik begrijp bijvoorb«ld niet waarom
lwagennan 20 juichend wordt omhaald
door professionele critid. Dilar zit echt niets
vemteuwencs in. dat is lntertekstualitejt
10Ut coun.e

.In het buitenland zie Ik de vernieu-
wende Impulsen komen van de tweede en
derde generatie 'inwijkelingen', zoals Rush-
die en Nalpaul. Dat Is een heel Interessante
evolutie die ook in Nederland speelt. Daar
spelen allochtunen ook met het Nederlands
op een verfrissende wijze. Zij doorspekken
hel met allerlei ereuwe vonnen en woor-
den. Ik wacht eigenlijk tOt onze moslims
zich vanuit hun traditie eens wagen aan
onze taal, dat kan tets heel boeiends ople-
veren, Momemeel merk ik daar nog niet
veel van, misschien omdat zij zich meer
richten naar het Frans dan naar het
Nederlands.e

•
Intertekstualiteit
,

«Ik heb er niet de minste moeite mee om
mezelf een postmodernist te noemen. In de
literatuur heb je de periode tot de roman,
uek, de tradjnonele literatuur zeg maar.
waar men boeken schreef 'in het spoor
van', zich baserend op het verleden. In de
romantiek zei merr 'weg met die oude rom-
mel', en ging men zich koncentreren op het
nieuwe, op helgeen men zelf voelde en
dacht. Met die romantische gedachte leven
nog steeds heel war mensen: het originele
wordt 101 norm verheven en dat lt'ldt na-
tuurlijk tot moeilijkheden want Je kunt niet
de hele tijd origineel zijn. Het postmoder-
nisme bestaat erin dat je die tradltle op-
neemt maar er iets mee does. ze veranëen
en aan onze tijd aanpast. waarom het oude
weggooien, er zit immers veel waardevols
In .•

«Postmodernlsme hoeft ecru niët her-
metisch te zijn en het doet geen afbreuk
aan een roman wanneer je niet alle verwij-

zlngcn naar de gcschiedenis of andere lite-
ratuur herkent. Veel jeugdige, moderne
schrijvers verwijzen naar de popkultuur,
waar Ik velledig ben buitengesloten. maar
Ik denk dat hun boeken veel sneuer ver-
ouderd zullen zijn dan de miJne, want wie
spreekt er binnen uen jaar nog over Nir-
vana? Voor mij zijn dit erg hermetische
teksten .•

Turbotaal
.Mijn Nederlandse uitgever (De Bezige

BIJ, red.] bijvoorbeeld werkt liever met
vlamlngen dan met Nederlanders. Deze
laatsten vertalen in het meest 'modteuze'
Nederlands, wat over vijf jaar totaal voor-
bijgestrecfd zal zijn, terwijl wij dat soort
taalgcbruik zel!s niet kennen. Nederlanders
staan ook mee} open voor buitenlandse
Invloeden, Eng~lse maar ook Zuid-Neder-
landse uitdrukkingen en termen gaan er bij
hen vlotjes Iq. In de spon verslaggeving
bijvoorbeeld hoor je hoé renners 'afzien'.
Zulke woorden vlndc;n zij leuk om mee te
spelen, maar ze zijn ze-even snel weer
vergeten. De Engdse Invloed Is er enorm
groot en zorgt ervoor dat het Noord-Neder-
lands veel sneller evolueen dan het lnid-
Nederlands. Zo zegt men In Nederland 'zie
Je' in plaats van 'goejedag' bijvoorbeeld, 20
erg is het er geworden .•

.Ook de geschreven pers hameert een
andere taal in Nederland, een taal die er
veel beter aansluit bij de gesproken taal,
wat In Belgjê jammer genoeg niet het geval
15. BIJ ons bestaat er nog Steeds een diepe
kJoof tussen de 'krantentaa!' zeg maar. en
de gesproken taal. De kloof tussen België
en Nederland op taalgebied wordt volgens
mlJ trouwens alleen maar groter, wal ik tên
zeerste betreur. Erasmusprogramma's aller-
hande zouden zich mijns inziens dan ook.
beter koncentreren op de uitwisseling
Nederland-België, in plaats van studenten
naar verre oorden uit te sturen. Bij ons
opgetelde Germanisten kennen hun laai
nrer en kunnen biJ onze Noorderburen
gemakkelljk gaan ervaren wat Nederlands
is._

Ann Bries

Htt Ikrdt botk in dt trih:Jsit van Puul Clan. 'Or
lOOnvan dt zwarlt panltr·. rold~ ZOpM VQndt
ptNnZ rif wtl'"duil!Jtgnttn door Dt BaiSt Bij.

leefwereld, maar daar kan je wellen aan
doen met een Inleiding .•
Veto: U Jdrrijft ttlf ook ramtll1S.14ItlQn1r lol IJIIt

DWk ~Iatm,bijbtlst nr ",i~, ftmSltm.
·Dt SlItn' is tt1I rtmlQIfdie Insf QIs"" tTrin en
vtrwijst Mar dt ",itD1cg~,WIn "" trotiscM,
lItlfs lidrtjts pDrnogrQfiJcMMtdtrfDtm. Ittkrtm
JlQtlptlI'Ut Wtrtt1l, ttlft ttrl vadn ~t ZIJn
zoon. ",QQr. ~n lijdt voortdllrnul tmdtr Ik
gtvOlSm van rijn drifbmlns "gtTtn.MorQQlV(lIf
}In 'lltrhtUl/: knbandi§t (horno)sd:nu"itrit wrmlt
bnfTaft.
Clac:s: _Met 'De Sater' heb ik geprobeerd
om een 1ipe Oudgrtekse roman te schrijven
omdat die er niet 15, HJennce wou Ik een
hiaat opvullen, ook omdat de cnekse re-
man eigenlijk de voorloper van onze roman
is, en via 'Don Qulchole' enzovoort tot ons
Is gekomen. Meestalsltueen men het ont-
slaan van de roman in de zestiende eeuw,
maar hIJ is veel ouder. Wat de moraal van
het verhaal betreft: alles 15 mogelijk. En In
de anllcke wereld was er Inderdaad weer-
schijnlijk tets meer mogelijk dan nu, zeker
als je tot een bepaalde (boven)k1asse be-
hoorde. Toen nepen de slaven en slavlnncn
zomaar vrtjelijk ter beschikking rond. De
vruchtbaarheldskuitus die ik behandel was
ook het onderwerp van de antieke roman
waarop ik mij gebaseerd heb."

Panter

eHet boctdpersonage maakt een soort
van 'Bildung' mee en leert lndcrdaad dat je
op zeker ogenblik. die seksuele bandeloos-
heid aan banden moet leggen. omdat hlj
zich aan Iemand gaat hechten. Ik vind het
wel een diep moreel verhaal, ja. Het is ech-
ter ook een Ilplsch Grieks terne. AJle trage-
dies gaan over het feit dat iemand de gren-
zen te bulten gaat. zoals Oedlpus slaapt met
zljn moeder. lk hêb in mijn verhaal het
Oedlpuskomplex omgekeerd; de zoon
slaapr meI zijn vader als een leuke en
nieuwe variant op dil aloude tema. In de
oudheid werd homoseksualiteit bovendien
als normaal beschouwd, en het zou dus
onhlstorisch 7jjn om dat tema er niet In te
verwerken .•

• Ik had zeker nlCI de bedoeling om
hiermee te verwijzen naar homoseksualiteit
vandaag. Alleen in het woord PEST zil een
verwijzing naar AIDS. in het gebruik van
de hoofdletters. niet in de ziekte zelf na-
tuurlijk. aangezjen de J)CSthelemaal niel
seksueel overdraagbaar Is. Hel leuke In de
oudheid was namelijk dat er geen geslacht-
ziekten bestonden, die zijn pas in de zes-
tiende eeuw uit Zuid-Amerika naar hier
gekomen. Prcmlskuuelr werd tOCC'ndus
zeker nit:! in fysische zin bestraft ...
veto: Mrt klat1i~kl' /tkiltll air ui/g(ln9S1'Wnl
tessaat htr risi,", van iIJ een hokjt 91!StoPllt wor·
den, aal van 'wt'rtlavrumdt' schrijver ait niet
aam/uil bij at ak!lla/iltil.
ciees. ~Hel tijdperk van de kJassieke schrij·
vers Is voor mij nu afgesloten, Ik probeer
trouwens van elk boek iets lotaal anders te
maken. Tot nu toe heb Ik telkens wel een
rejerenuetekst gebruikt, omdat mijn eerste
romans als een rrtlogle lijn opgevat. De
eerste was 'Het Laatste Boek', over moder-
nistische teksten. hel tweede was 'De Sater'
en het derde boek, 'De zoon van de panter'
gaal over de bijbel. Dat tijdperk is afgeslo-
ten en Ik denk dal ik nu iets autobiogra-
fisch ga schrijven ...

Reikwijdte

Veto: Etri Vlaams sdrrijvtr wiens wtl'"k w h«ft
(",/Iud rn btko",mtnlan'urd is Hu!JOC/alH. Di~
wordl nw een d~ uniwrsiltil btltwa«rd m is
d(larmu tigtrIlijk to dt '''''nan' ven dt /i/tra-
tuur 9QQnbthortn. Dat is als un rontrQdictio in
lrrminis, omdQt CIauI' wuk in at jartn '50 als
tehl vcnzÎtllWtnd wtrd InschollWd maar nu.
liDoropnQmt in dt Iradifit tn htt onderwiJS. htl
lwnltflrrtndt en vernieuwende huft vertoren.
Zijn wtrk il air htl WQrtStïnstitllh·ollalisurd.
Claes: • Deze stelling gaat uit van de ge-
dacme dat het belang van een tekst aüeen
maar In zijn revolutionaire waarde llgt, wat
maar tOl op zekere hoogte klopt. Toch heb
ik ook inderdaad veel moeite gehad met
eksperlmernelen als Claus toen Ik dle voor
het eerst las. Ik begreep daar niets van,
maar dar trok mij ook. bijzonder aan. Je
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deze manier de vzw Kc:lberg voor een vol-
dongen feit geplaatst.Lido heropent zijn deuren
OnbevoegdBuilenwippers gevraagd Een tweede probleem Is dat het ver-
hoogde dak van de nieuwe fuilzaal niet
voldoet aan de stedenbouwkundige nor-
men en dat er voor dit: verbouwing hele-
maal geen aanvraag Ingediend is. Hoewel
Stedenbouw hierover een proces-verbaal
opmaakte. getuigt hun aanpak van een
zekere traagheid in de zaak 'Lldo-, Als de
akoesûsche kontrole, waaraan de Lido
binnen kon onderworpen wordt, !lOSitid
uitdraait, dan is de ottbeungsvergunntng
van de luifzaal voorgoed In orde en is het
stadsbestuur onbevoegd om nog tussen-
belde IC' komen. AJleen de Raad Van State
kan dan ncj een vonnis vellen over de
uitbatings- cr{ milieuvergunning. Maar zoals
Iedereen weet, tikt de klok van Justitie tra-
ger dan Qte van de horeka. Ondertussen
kan er door.fle studenten wel lekker gefuifd
en gesandwiched worden in een prachtige,
komlonabele uiiWIlStent. De buunbewon-
ers daarentegen vragên zich af wat er uit-
eindelijk nog overblijh van de beleidsvoor-
nemens van het stadsbestuur inzake de
leefbaarheid van sommige naosbuunen.
Inplanting van dancings, enzovoon. Aan de
ramen van zowel studenten, gezinnen als
bejaarden in de Bogaardenstraat en Raven-
straat prijken boze brieven met de bood-
schap: 'dandng Lido vormt een regelrechte
aanslag op de leefbaarheid van deze stads-
buurt'. De buurtbewoners wijzen erop dal
De Bogaardenslraat en omgeving een woon-
zone is en dat de stad dus de bevoegdheid
heeft om de ultbarlngsaanvraag van de
diskoteek te weigeren wegens onverentg-
baarheld met een dfchtbevclkte buun.
Mevrouw xersens roept de studenten alvast
op om zich in hun eigen belang (en het
hare) behoorlijk te gedragen, Maar of dit
weerklank zal vinden bij de fuifgangcrs? f'

(foto Dirk Ikrnard)Zo'n kb)1ce adWT1ml~

(tUifzaal Lidn heropent op 7 sep-
trmber: De afgelopen zeven
maanden werd zegrondig her-

bouwd en aangepQSt aan de geluids-
normen die burgemeester Tobback in
het begin ",an lIOrigakildemiejaar
deden Ot1ergaantot sJuiting. Slwhn-'en zullen .wu even rumoerig als
voorheen kunnen [uiven, als de buren
tenminste aeen stokken in de wielen
steken. De buurtbewoners - vermigd
in de vzw Keiberg - protesteerden
tegen de uitbatingsvergunning bij de
Ra4d Van State en betwistten ook de
geldigheid van de bouwlUfnvra4g van
de Lido.

Maar mevrouw xersens vane onderrussen
wel de werken aan, en dit terwijl de Raad
Van State nog uitspraak moest doen. Op 13
juni kreeg de Udo dan de toelating voor
haar bouwaanvraag. Uiteraard werd op

uur. In dl;' hal bevindt zich, naast een
slgareuenautomaat en telefoon, ook een
toog met een lengte van elf meter, wellicht
de Indrukwekkendste tapkast van Leuven.
In de zaal zelf wordt men bevoorraad aan
twee togen en vanop het balkon vult de dj
de dampige I~ifeter met vloeiende toncn
door middel van een hlgh-techmuziek-
Installatie. Ver weg van het gejoel van
nietsvermoedende feestgangers, bevindt
zich boven de inkomhal een rusug en ruim
ka fee. Aan de overzijde van de fuifzaal
doemt een glazen deur op die toegang geeft
tot een stijlvollngertchte vip-bar.

Er is meer. TIentallen kringen en ver-
enlglngen kunnen vanaf zeven september
een gloednieuwe kanruszaal huren. En de
pret gaat maar door: de Udo zal nu ook
vrijdag en zaterdag ziJn deuren openen als
diskoteek. In de week kunnen zowel fulf-
zaal. kanrusrufmte als bar afgehuurd wör-
den. Door middel van een elektronisch
reklamepancel aan de In"komhal kan men,
mits een kleine vergoeding. ruchtbaarheid
geven aan zijnfhaar fuifplannen. De uh-
baatster deelde ons vol trots mee dat er al
boekingen lopen tOt 17 oktober. Als aues
goed verloopt, gaat de Udo weer van sran
met een eerste denderende fuif van ëkono-
mlka op I oktober.

Bart De Schrijver

Het waren de dedbels die zaal Udo de das
hebben omgedaan. De muren van het fulf-
oord waren onvoldoende gejsoteerd. De
gduklsnonnen waren (en ziJn) streng,
waakhond Tobbadc liet even zljn tanden
zien en liet de zaak sluiten onder uitbundig
applaus van de buurtbewoners. Maar eige-
nares Malie-Claire xersens. die trouwens
met de uitbater van de Albatros een ven-
nootschap Is aangegaan, liet zkh niet al-
schrikken en zette een tijdje later een ambi-
tieus projekt op touw. Er zou een nieuwe
Udo herrijzen. aangepast aan de vereisten
van een moderne fuifzaal en in overeen.
stemming met de hUidige hcrekareglemen-
tering.

Geluidskooi
Er zijn echter enkele minder fraaie

elementen In dil verhaal. Zo is·er de heibei
tussen de eigenaar en de buurtbewoners
omtrent de bouw- en uitbatingsvergunning.
Volgens de buurtbeweners is die niet hele-
maalln orde. Toen de Lido een nieuwe
uhbaungsvergunntng aanvroeg. werd hen
dat onder bepaalde voorwaarden toege-
staan; zo moest er onder meer een akoesu-
sche kontrole plaatsvinden en de zaal moest
voldoen aan de voorwaarden gesteld in de
nieuwe milieuwet viarem. Om te voldoen
aan de akoestische normen bouwden de
zaal uitbaters een soort gduidskool binnen
in de zaal.Maar volgens de vzw Keiberg is
er niet alleen het nachtlawaai afkomstig
van de danszaal zelf, maar ook van de
straat. De vzw vreest ook een stijging van
het vandalisme en een verkommering van
de buun door het rondslingerend vuil en
de parkeeroverlast. Daarom tekenden ze
vorig jaar beroep aan bij de Raad van State
tegen de beslissing van het stadsbestuur.

Ruchtbaarheid

Na zeven maanden noeste arbeid mag
het resultaat er zijn. Het aanbrengen van
een geluidsisolerende spouwmuur, maakte
bet belangrijkste' deel uit van de verbeu-
wingswerken. Driehonderdtwintig ten
beton, voomen van drte lagen isolatiemate-
riaaL zouden normalerwIJze moeten vel-
doen om zelfs trash-metel groep Sepultura
een epertuerkensenje te laten spelen zon-
der dat de populatie van de naburige fakul-
teit Letteren uh zijn middagdutje wordt
gewekt. Reeds In de inkomhal wordt dui-
delijk dat de aanbouw van de nieuwe Udo
groen Is opgevat. Vooraan In de hal is
plaats voorzien voor een snackbar. Vijf
dagen per week wordt hier niet alleen de
vertrouwde 'junk' tussen de pistolets ge-
smeten maar Is er voor de vroege 'ochtend-
katers' een ontbijt voorzien vanaf zeven

'1XJ1n' [t3~$[!,@1ï'[~ l!.~1li1@
·COMICS ·S'TRIP.s·(OOl. MEDJA.
PARijSSTRAAT 16 ' LEUVEN·

Jaargang 23 nr. 1 dd. 19 augustus 1996 o"Ia6



Onrust bij frituurbazen en groene jongens

Slalionsb heringerichl

Volgens ingenieur J. Deneut van de sleden-
bouwkundige dienst zullen de werken een
posmeve invloed hebben op de stanoas-
buurt. Men gaal de konneknes lussen trein
en bus optimaliseren en voor koning euro
komt er parkeergelegenheid onder het Mar·
telarenpletn. Hel plan voorliet nieuwe fiet-
senstallingen en de stationsbuurt wordt
dekor ..tlef verfraaid. Voor de voetgangers
wordt er een tunnel gegraven van hel
einde van de Maria- rheresrastraar naar de
Tiensevest. Op de plaats waar nu de Inturen
staan komt echter wel het nieuwe gebouw
van de vervoersmaalschappiJ De LIJn. Om
die redenen zijn enkele fmuuruhbatcrs
handtekeningen van hun klanten beglnnen
te verzamelen om burgemeester Tobback
alsnog op andere gedachten te brengen. De
Irtturen aan het Slation kunnen Immers

zullen de uitbaters vernemen of er binnen
atnenbare tijd een bulldouT 'lal rollen over
hun frhuurmonumentjcs. Ondertussen
blijven zij zeker niet bij de pakken nuen en
roepen uj vooral de studenten op om
massaal de petities te steunen.

Mtt De Lijnzoujt alwrg 9~tst Z1ïn

eaan de fietsenstallingen ver-
dwijnen? Waar moeten WIt: nu
de bus nemen? Moeten dL

frituren aan het stationsplein nu
weldra verdwijnen of niet? Het zijn
vragen die vele Leuvenaars en stuaen-
len sinds enige tijd b.tzlghouden.
Aanleiding voor dL onrust zijn de
grootschalige renovatiewrrken in en
rond de stat;onsbuurt. Professor
Moreel Smets van de KU Leuven heeft
een morfologische studie gemaakt met
betrekking tot de inrichting van hel
stationsplein. Officieel komt deze
studie in het najaar uit. De pers kreeg
er echter vlugger luchl van. Er kwam
kritiek van Agaltll Leuven en de stu-
diedienst Langzaam Verkeer.

Ingangsproef geneeskunde jaartje uitgesteld

Tesl van de lesl
eanafVOlgend jaar zijn het niet

alleen de aspirant-studenten
burgerlijk ingenieur die op

voorhand hun bekwaamheid zullen
moeten bewijzen alvorens tot het
universitair onderwijs te worden
toegelakn. maar ook de kandidaat-
studenten geneeskunde. Reeds eind
vorig jaar werd door onderwijsminis-
ter Van den Bossche beslist dat er een
proef zou komen. Aanvankelijk was
het dL bedoeling dat die test er al dit
jaar kwam, maar op advies van de
technische kommissie, die de prwf
moest opstellen, wordt ze een jaar
uitgesteld.

Het idee van een roefaungsproef kwam er
vorig jaar nadat behoeftenstudies bewezen
hadden dat er teveel artsen waren in Bel-
gië. De eenvoudigste oplossing was de In-
stroom van het aantal artsen te beperken,
eeroer dan maatregelen In de gezondheid-
zorg zelf te nemen. Minister van volksge-
zondheid cona zorgde VOor de kontingen-
tering. Dit wil zeggen dat vanaf 2006
slechts een bepaald aantal (een kontingent)

afgestudeerde geneeskundestudenten daad-
werkel~k hel beroep van ans zal mogen
uitoefenen. De gemeenschappen. die be-
voegd zijn voor onderwijs, moesten zelf
invullen hoe ze dil konungeru zouden
selekteren. Aan Franstalige kant heeft
onderwijsminister Grafé nog geen maat·
regelen genomen om de instroom van het
aantal studenten te beperken. Hij vermoedt
dat veel minder ablturiénten geneigd zullen
zijn geneeskundestudies aan te vatten, nu
het lang niet meer zo zeker Is dat ze het
beroep van ans zullen kunnen uitoefenen.

1Ivijfel

Vlaams ruinister Van den Bossche zelf
denkt dat zo'n afschrikkingscffekt niet vol-
doende is. en vroeg een technische kom-
missie tegen mei 1996 een test te ontwik-
kelen die de beste kandidaten van de
slechtste kon onderscheiden. Wel besliste
hij dat de test de eerste drie jaren een veer-
lopig karakter zou hebben. en nog bijge-
stuurd kon worden mei het oog op een
goede validiteit en betrouwbaarheid. Na die
drie jaar zou er dan een numerus etausus
komen, die g.1ilt bepalen hoeveel studenten

(/oto Dirk Bemard)

bogen op een lange Leuvense tneuradnre.
De vorige renovatieplannen voorzagen om
de frituren links van het stations monument
een alternatieve bestemming te geven op
het stationsplein. De huidige plannen, die
megalcmaner zijn, suggereren wel degelijk
dat de frituren dienen Ie verdwfjnen. De
stedenbouwkundige dienst vond het echter
helemaal niet nodig om deze middenstan-
ders op he1 stationsplein in te lichten over
hun nakende toekomst.

Bulldozer

Een toekomst die er voor Ann
Montalne, eigenares van Frituur Junior,
niet echt meer 'Iriet-kleu rîg uitziet. Zij
huurt het gebouwtje van de stad en ging
daarvoor een lening aan. Het stadsbestuur
ontkent dat men het gemunt heel! op die
kleine barakken en de Belgische folklore,
maar bevestigt wel dat biJ de bcrlnnchtlng
van het stationsplein de eventueel in de
weg staande frituren dienen te verdwijnen.
Eind september wordt op het stadhuis over
de werken een perskonlerende gegeven en
zal een makene getoond worden. Dan pas

Lussenplan
Ook Agalev Leuven, bij monde van Jan

Menens, verzet zich al jaren tegen de:
nieuwe plannen. Hij heeh fundamentele
bezwaren. Vuor(.'erst voelt hij aan dat het
stationsplein Zich nict bevindt aan de rand,
maar midden in een stedelijke woonzone.
Het kan dus helemaal de bedoeling niet Zijn
om het autoverkeer Ie stimuleren, wat vol-
gens de huidige plannen wei gt.'beun. Het
plan Smets voorziet imme" eerr uitbreiding
van de parke""gclegenhcid. Bovendien valt
hel projekt v[.'Ç!te duur uit. Jan Menens
raamt de kosten op driehonderd miljoen
frank. Volgens Agalev zal hel verkeersplan
van LeuvenL het zogenaamde lussenplan
_ op de lange~an worden geschoven, Als
men de autoverplaatsingen werkelijk wil
verminderen dan drlfigin de Groenen er op
aan een dfektid en radikaal plan op Ie stel-
Jen voor heel het Leuvense stedelijke ge-
bied; geen haarbreed meer toegeven aan de
auto! Ook de fiel5Stallingen die aangelegd
zullen worden aan het station krijgen van
Menens de volle laag. F1etSéI'Sworden hier
immers behandeld als automobilisten.

Een ander belangrijk element waar
volgens Mertens iets aan moet gebeuren Is
de hoge studenten koncentratie in bepaalde
stadsbuurren. Een oplossing zou zijn om
uitwijkmogelijkheden te kreëren naar
Kessel-Lo. Dit gebeurt nu te weinig omdat
de stauonsouun en de ring vele studenten
de indruk geeft van een soort niet te over-
schrijden grens. De renovarlewerken zullen
deze toestand nog verergeren, wat door de
stedenbouwkundige dienst dan weer wordt
tegengesproken.

Onzinnig
De Studiediensi Langzaam Verkeer, een

prrvee studjeburo dat plannen entwerpt
over verkeerstrkulane en mobiliteit, merkt
op dat de drukke verkeerstroom tussen
Mechelen-Leuven-TIenen door de reno-
vatiewerken niet wordt doorgeknipt. Jn-
tegendeel. dit plan zal de situatie aan de
kruispunten nog verergeren. Het studlebure
wijst erop dat men in het verleden ook de
huidige parkeerplaatsen uitgebreid heeft en
laten uitkomen op het stationsplein. Dit Is
volkomen onzinnig geweest. Het trekt het
verkeer alleen maar aan. Ook professor
Smets heelt volgens Langzaam Verkeer
enkele steken laten vanen. Hij ZQU te zeer
vasthouden aan ondenunnehngen. Die zijn
- nog volgens Langzaam Verkeer - ccmer
veel 11." duur en bieden weinig ehemeueve
mogelijkheden.

Bart De Sehrijver

er werkelijk mogen beginnen. Dit betekent
dat de t[''5t volgend jaar niet zozeer zal ln-
gevoerd worden om de studenten te testen.
maar om zichzelf te testen. Vandaar dat de
minister de meeste studenten het voordeel
van de twijfel gunt. Dat voorrecht Is echter
een zeer relatief begrip, daar er toch nog
25% van de kandidaten kunnen buizen.

Gevalstudie
De technische kommissie, bestaande

uit professoren en enkele studentenverte-
genwoordlgers, merkte al snel dat het ont-
wikkelen van een test niet op zulke korre
tijdspanne gerealiseerd kon worden en
vroeg uitstel. maar dit kon Van den Bossche
niet toeraren. Zoals hij het zel! uitdrukte,
stond hij immers met de rug tegen de
muur; wachten met de proe! betekent im-
mers dat het door Colla opgestelde kontin-
gent in 2006 zal overschreden worden. De
mtntner beloofde de kommissie mensen en
mfddeten vrij te maken om alsnog de test
tegen de voorziene datum af te krijgen. Het
technische aspekt van de test kon alsnog
tijdig klaar geraken. Er lullen tnzlctnsvra-
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gen gesteld worden over biologie, schelkun-
de, natuurkunde en wiskunde. In een
tweede deel van de test komt er een klini-
sche gevatstudie waar vragen over gesteld
worden.

Detail
Eind mei adviseerde de kommissie toch

nog om de test uit te stellen omdat ze het
niet juist vond de aspirant-studenten on-
voorbereid en zonder degelijke Informatie
aan zo'n proef te Jollen beginnen. In hel
buitenland kregen de studenten die de test
moesten ondergaan. op voorhand een ln-
formatiebrochure met tlpevragen en de te
kennen teersrot. ptkaru detail Is wel dat de
Duitse informatiebrochure volstond met
reklame voor (dure) repetltorenburo's die
de studenten zouden klaarstomen voor de
test. die door de ontwerpers van de test als
'ntei-uetnbaar' werd beschouwd. Volgend
jaar kan bij om een Informatiebrochure
ontworpen worden en staat niets meer de
Invoering van de proef In de weg.

Ludw1g Deweghe
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Lob of. Lcunmc Ovnkoepdende
Kd~ isck kocpd .. cleft'l'·
scbfllenck sludanHkrinFn MD dczr unI-
~. ZIJ~rdIJt dus ~ sru-
drDl~n MB ~ a.anlwrslldl. Inde jatal
'60 en 70 WC'mhfl duidelIJk dat de SN-
dt-nlen~ hetbn:1~ tun-
nen worden via een uftacbouwde. struk·
lUur. Oe studentt>o verenigden liCh «1'$1

rond een untal sodalf! prob&e:men dil! hd
student-zlju met zich meebrengt, Hiervoor
werd sodatc Raad opgertcht. Man 411snel
bleek <:1..- nooduak om zich ook rond
andere tema's te verenigen. Vooral na mei
'68 en de hervormingen van de universi-
teit ontdekten de studemen dal hun stem
lulder klonk en ze meer Inspraak konden
afdwInjen in de beleidsorganen van de
unte! wanneer u elch degelijk ergeniseer-
den. In 19'69 untstónd dan ook Kultuur-
raad, Sponrud en Kringraad. In 1974
kw.am daar het studentenblad Veto bij.

Loka beslil.at uit 29 fakulteitskringen
dit: de studenten van de versetutlende
Jalcultdttfl venegeewoordtgen. Elke stu-

dmt is Yia zijn krtna en presidium vene-
jtfJiffOiJfdted In Loko. Bet uffalnppuDl
van LoIm en baar vencbllende rMen is
~ratlsHln8 van het onderwlj$ en
ckmokmltertnJ van" sammkYCns. De-
pt'OblerImJ Wlarmee Loka ot hur Btk·
dinaen, mee gekonfrontemJ W(Jfdt.

worden iiltijd vanuit die opdek benaderd.
Kn;.pIWd $pllst ziJn a.andKht toe op

at' ondt"rwijsproblematlek en de stuëen-
i.l!:nln~pr,J.akop universitair nivo. HOI Items
waar iedereen spontaan aan denkt zijD de
numerus daUSU$ en de VAO'$
[vocngezeue akedemtsche oplcldlngee}.

Omdat slUdent-r.ljn natUurlijk meer
Inhoudt dan studeren eueen Is er Soda'e
RIl". Z.ij komt Of! voor de sociale aspdi:ten:
huisvesting. Alma (de studenten-
re5lauranb), Acco (de kursusverkoopt ...
soctale Rud heeft overal een vingertje in
de pap.

Oe belangrijkste taak van Ku/hlurrtJóld
is de studenten warm maken voor al wat
roet kunst te maken heeft. Kultuurraad
werkt hiervoor nauw samen met het

~Sluc.Malreril ...
Zdf OI'JUIISeClt XuIblanud ook brJus..
_aa~Meaa

Van de makers van 'vademekum voor studenten in Leuven

Onze jongens
enderwijSeValuatie, semesterek-

samens. voorafnames. indi-
vidueel aangepaste jaar-

programma's, toelatingsbeleid,
numerus dausus en numerus fixus,
voortgezeNe akademische opleidingen
en vormingsinstituut voor leraren,
plan Dillemans en reallokatiemooel,
kri"genkoördinatie en fuifzalenpro-
blemaliek, vrijstellingen. overdrachten
en opleidingsonderdelen, minstens een
deel van deze termen is Chinees voor
jou. Nier voor ik mensen van Kring-
raad. En dat is natuurlijk ook
Chinees als ~ nieuw bent in Leuven.

Kringraad staat binnen de Leuvense sru.
dentenkoepel in voor krtngenkoördlnatie.
voor onderwijs en voor de internationale
relaties.

Mt"t kringenkoërdmane bedcelen we al
wat een presidium niet kan zonder overleg
met andere prestdla: de kalenders van de
grote aktlviteiten op elkaar afstemmen.
overleg over de strategle die we moeten
voeren tegenover het stadsbestuur in
verband met geluidsoverlast, het nijpende
tekort aan grote en aan betaalbare fuif-
zalen, de absurde regel dOltje niet mag
dansen In karees. In het afgelopen akade-
miejaar hadden we zelfs plannen om zelf
een fulfz.aalln konsessie te nemen. maar
het getalm van het stadsbestuur en de
eerder beperkte flnandële draagkracht van
de studentenkoepel hebben daar voorlopig
een Slokje voor gestoken. Nu we op
geregelde basis een overleg hebben met het
Leuvense stadsbestuur kunnen we bemid-
delen In konnlkten: sinds kon kunnen de
Leuvense kringen weer materiaal ontlenen
biJ de stadsdtennen, voor volgend jaar
hebben we een meer doorzichtige regetge-
ving voor die onrlenlngen in het vooruit-
zicht. Sinds dit Jaar heeh Kringraad zelfs
een handleiding VOOrnieuwe presidia. vol
nuruge tips. teellchtlngen en standpunten.

Kilo

Maar het grootste deel van het werk
kruipt nog steeds in het dossier onderwijs.
Dat 'is ook niet zo verwonderlijk aan de
grootste universiteit van Belgiê. Het hete
hangijzer van de afgelopen jaren. decennia
al. is de toegang rot de unlversnen. De
Leuvense nuderuenkoepel heef altijd
gepleit voor een zo breed mogelijke toegang
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de Golt
tot hoger onderwfjs. Met dit standpunt Is de
studentenkoepel de afgelopen jaren vooral
in botsing-gekomen mt!'t de medische
wereld. die kost wat kost een studenten-
beperking wil Invoeren In de artsenoplet-
ding. Spijtig genoeg zijn zij uhelndelljk In
hun opzet geslaagd. ondanks de ontelbare
vergaderuren die de studenten aan het
onderwerp gewijd hebben, de kilo's papier.
de liters inkt. de • door de Jaren heen -
tientaUen betogingen en akrtes.

Gekruid
Een even grote bekommernis van

Kringraad is de kwaliteit van het onderwijs
aan onze untversuen. In Leuven leggen niet
alleen de studenten eksamen af. Om de vijf
jaar mogen de studenten zelf punten geven
aan hun professoren en hun studierichting.
Die operatie heet algemene onderwljsevalu-
aüe. en met de resultaten ervan houdt men
rekening bij de benoeming en bevordering
van de proffen. Zonder Kringraad was die

evaluatie er nooit gekomen.
Om studentenpolitiek te voeren heb Je

natuurlijk vèrschiUendt!' kanalen en een
strategie nodig. Het belangrijkste kanaal-
naast de pers en aktie voeren - heet
medeseneer. Om de belangen van de
Leuvense studenten zo goed mogelijk te
verdedigen, heeft Kringraad vertegenwoor-
digers in allerlei ergar-en van de unief. Voor
het algemeen beleid is dat de akademische
raad. waarvan de rektor voorzitter is en dit'
verder vooral bestaat uit de dekanen (de
voorzitters van elke Iakuhelt}. De onder-
wijsraad houdt zich bezig mei meer ree-
rensche onderwijszaken. Het akademisch
vormingsinstituut voor Iereren heelt in hel
afgelopen akademiejaar de lerarenopieiding
- de aggregatie - grondig hervormd.

Buiten Leuven zendt Kringraad zijn
zonen en dochters uit naar de Vereniging
van Vlaamse Studenten (VVS), de Vlaamse
studentenkoepel. Die heeft overigens Jn het
afgelopen akademiejaar een rechtzaak
gewonnen tegen de Vlaamse regering. Meer

venrouwdlD" OftpldlDllnooatt'WlJfdd
ldYb al de 1000frank dqc:ft...........--_ ...
bod. o..r-.. re bi _9001'.
"" .............. de CWh-. ~cf
«k studentefun.lr.aton bijvoorbeelcL Ah-
maal klassiekers die 111jarenlaD8 doof veel
5tudcnteo lJf'SfIYakt worden..

En WIn Is er J>my.,LJar. de: jonpte !de-
ding v..o Loko. Aao <k'TJe \lJÛY<'1"51tei1 SlU·

deren veel buitenlandse studenten. En die
hdJbeo het niet altijd even makkt-BJk- Huo
probieltKn lijn ImnKTS u:er specifiek; ziJ
Zijn nkl a1t1Jd vertrouwd met de taal en de
seukruren van de univer~heit en legen
soms nogal moeilijk kornakren mei andere
studenten. Purtulace Wil hen hierin weg-
wijs reeken en beh ..nlgt hun belangen aan
de KU J..e.\fVCn.

Veto. 6J:t krantje dat je nu leest. Is het
studentenblad van toko. Hierin wordt un-
gebreid bericht OVer aktualiteit die steden-
ten Inle'Jesseen: nteuws over de verschil-
lende reden. bdangrijk", gebeurtenissen
aan de unlel, mear ook kultuur en sport
kom e n aan bod. '1~:vmdtons wekdijk!.
gratis in de Alma's. op de Iakuheäcn en in
verschillende katees.

Annemlt: Deckx

daarover lees je elders in dit nummer. Op
Europees nivo stuurt Kringraad vertegen-
wocrdlgers naar de nationale afdellng van
ESN, het Brasmus Student Network. dat de
belangen van grasmusstudenten verdedigt.
en naar Mosalc, dat studentenverenigingen
overkoepelt van de vierendertig oudste,
grootstc en meest prestigieuze univershei-
ten van Europa. "

Standaardwerk

Kringraad is ook een beetje uitgever.
Als eerstejaars heb je bij je inschrljvlng;tet
'vademekum voor studenten in Leuven'
gekregen. Hierin vind je een overvloed aan
lnformatie over Leuven en hel leven in de
studentenstad. over de universiteit en de
hogescholen en met alle nuttige adressen
die Je als student kan gebruiken. Dal boek
is een werkstuk van Kringraad.

Frank RIbbens

Htt «entoor van Kn'ngraad vind 1'1' in dl'
'SMtitTUlraal 'j in hl'1 htJrrjl' van lLuVl'n. Jl'
kan ons bel/", op 22.31.09 of 32.37.89, fax", op
22.01.03 en maill'tI op kn·n!!rtJad@ha!Jar.arrs.·
blltuVl'n.ac-M_ Als m""uwf!!in!! in Leuvrn kri.f9
ft htl Vadmltkum gratis bIJ 1'1' inschnjving.
andtrtn kunnl'n htl in dl' 'SMdffUrraiZl knj!!",
Il'~" belaU,,!! va" 150 fr.

Sportraad
Kultuurraad

Sociale Raad
Kringraad

Portulaca
Veto
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Sloop de drempels!

Sociale Raad onthult mis(l)erie
(l)Is oudste dochter (32. bijna

ouwe vrijster) van ik grok
wka-boom slaagt Sociale Raad

er toch in een fris en jeugdig imago te
bewaren. Dar effekt wordt bereikt
door UH doordachte afwisS4!ling tus-
sen het opvolgen van klassieke tema's
rond sociale voorzieningen en het op-
starten van nieuwe initiatieven voor
een rechtvaardigere (studenten-)
wereld.

Net als bij de andere Lokc-raden is de Al-
gemene Vergadering van soca!e Raad
samengesteld uil vertegenwoordlgers van
de Leuvense lakuheltskrtngen en de: Stu-
dentenraden van de Leuvense hogescholen.
Zij zijn hel die Jn overleg mei hun kring -
of raad . de standpunten van Sociale Raad
bepalen. Naast deze stemgerechtigde vene-
genwoordigers sn'um sera ook op geînte- -

resseerde vrijwilligers. Het zijn meestal dfe
vrijwilligers die medebeheerstaken op zich
nemen aangezien de krtngverregenwoordl-
gen; vaak reeds te veel verplichtingen heb-
ben binnen de eigen kring.

Die standpunten heeft Sociale Raad in
de eerste plaats nodig In de organen waar
zij het medebeheer van de studenten ver-
zeken. meer bepaald in de sociale sektor
aan de KU Leuven. Sociale Raad stuurt
studentenvertegenwoordigers naar de be-
heerstrukturen van studentenrestaurant
Alma, kursusbedrijf A!Xo en naar de R<I<ld
voor Studentenvoorzieningen (RvS). Van
die drie is het laatste orgaan veruit het be-
langrijkste. RvS beheert immers het lotaal
van de middelen die de overheid aan de
unlverslteit en de hogescholen ter beschik-
klng sten voor sociale drenavertentng aan
studenten, Dat geld wordt in eerste Instan-
tie gebruikt voor de" diensten die recht-
streeks onder het beheer van RvS vallen:

hutsvesungsdfenst, jobdienst. sociale dienst,
gesubsidieerde residenties. Daarnaast wordt
ook een aanzienlijk bedrag gereserveerd
voor subsidies aan andere sociale tnntene-
ven die ten goede komen aan studenten.
Dat zijn ondermeer Alma, het Spon-
centrum, Velo en de studentenbeweging.

In al deze beheerstrukturen moeten de
vertegenwoordigers van Sociale Raad zo
goed mogelijk het standpunt van de leu-
vense student vertolken.

Winkel

Naast die klassieke medebeheerstaken
neemt Sociale Raad ook dossiers op die het
Leuvense nivo overstijgen zoals: studietoe-
lagen, de huurwetgeving voor studenten-
kamers, studentenbeperklng (numerus
clausus] nl inschrijvingsgelden. Het zijn
meestal deze dossiers waarrond de bekend-
ste initiatieven van de studentenbeweging

Ttru!J naar a!rmdtr? (joto Jan RatS)

•
georganiseerd worden: de betogingen en
andere akties. Zo zijn vorig jaar In samen-
werking met Krlngraad twee betogingen en
vele kleinere akues opgezet rond de pro-
blematiek van de studentenbeperking.

Mei betrekking tot de studietoelagen
organiseerde Sodale Raad (in samenwer-
klng met de sociale dienst van de"KV Leu-
ven) onlangs nog een zeer suksesvolle
workshop. Rond al deze tema's Is hel na-
tuurlijk belangrijk dat er op Vlaams nivo
overleg ts tossen de stucenten. Sodale Raad
leven dan ook twee van de vier stemge-
rechtigde venegenwocrdjgers van de
KU Leuven in de Vlaamse studentenkoepel
vvs.

Waar nodig tracht Sora ook de werking
van de diensten van sruderuenvocrnentn-
gen aan Ie vullen. Zo nam sora hel initia-
ttëf voor de kotftches. een systeem waar-
mee studenten lip kamer evalueren waar ze
hel afgelopen jaM in gewoond hebben.
Sora voert uuk gratfs processen voor stu-
denten die ge'&upet:rd ziJn door hun kot-
baas. Een paar jáar geleden werd binnen de
raad Studenten Tegcn-Radsme (Ster) opge-
richt. Sier is onoenussëi l'en' eigen leven
gaan lelden maar sooale Raad verleem nog
steeds haar volledige medewerking en
logistieke steun aan leder inillatief dat het
sluipend gif van racisme en dlskrtminane
op demokratische wijze wil bestrijden.

Ruimte

Een ander, ruimer maatschappelijk
tema waarrond sociale Raad werkt, is dat
van de Ogonl In Nigeria. Voor de tereent-
stelling van Ken saro Wiwa was er in Bel-
gI~nauwelijks aandacht voor dele proble-
matiek, 101 grote verontwaardiging van di
elgemeoe vergadering van Soaale Raad. Zij
heeft dan ook regelmatig initiatieven on-
dernomen om loch enig bewustzijn te
kreëreu (al is het maar bij studenten die er
later misschien gaan werken) Omtrent de
onderdrukking van een volledig volk onder
Impuls van een machtige multinational.

'renslcue nog een woordje over velo,
een initiatie! dat mede onder Impuls van
Sociale Raad opgestart werd. Velo omvat
een fietswerkplaats en -verhuurdtensr, een
centrum voor Informatie en senslbllisering
rond de mcbilttelrsproblemarlek en een re-
werkstdlingsprojekt voor kansarme jon-
geren. Sociale Raad steunt dit projekt om-
dat dit volgens haar voor een groot stuk
aan haar eigen idealen beantwoordt.

Wim De Rop

ltdtrun die !Jeïnleresseerd is om mtt te ","ken
rond dt hierboven Mschrtvtn Itma)- of dit njeu-
Volt iduin hufl binnen Sofa 's -.wrkin9~Qmein,
is studs ~Ikom op ht/ kan/oor van Scçialt Raad
in de 's Meiem/raat 5, tel. .11.95.4/.

Beurs Vlaamse Gemeenschap houdt stand

Studietoelagen met 2 procent gestegen
ei)et voor de romervakantie is

Vlaams minister \1011 onderwijs
Luc Van den Bossche er 1I0f} in

geslaagd zijll kol/ego's Uil aanpassing
\Ion de studietMlagen \/OOrhoger on-
derwijs te doen s/ikbll. Het muimum
beursbedrag stijgt met bijna twee
procent. Voor een kotstudent betekent
dit in het beste 9e11al98.400 Ir in
plAats \lQnde schamele 96.500 fr van
\lorig jaar, un spoorstudent (dage-
lijkse verplaatsing van minstens tien
kilometer) krijgt dit akademie jaar
maximum 63.900 fr., een ass'ome-
ratiestudent 58.300 fr: De beurs-
gerechtigde stut:û:nten kunnen weer
opgelucht ademhalen.

Het verhogen van de beursbedragen lijkt
uiteindelijk een jaarlijkse traditie te wor-
den. Ook voor de twee vorige akademie-
jaren werden de studiebeurzen aangepast
aan de stijging van de tevensduurte. Het
gaal echter om een receme tradhie. In de
periode '84-'94 werd het beursbedrag

slechts doe maal geïndexeerd. Om het
beursbedrag terug min of meer In overeen-
stemming te brengen met de studie kost is
er dus meer dan een indexering nodig. In-
dien er sinds 1984 wel jaarlijkse Indexaan-
passingen zouden zijn doorgevoerd, dan
zou de maximumbeurs voor kotstudenten
nu 112.500 Ir. bedragen, hetgeen overeen-
komt met de veorzlchtfgsre berekeningen
van de reële studjekost. Maar blijkbaar
denkt de Vlaamse regering dat die
14.000 fr. het verschil nu toch ook weer
niet zal maken.

Realiteit

Neem bijvoorbeeld een gezin mei één
inkomen, thuiswerkende man, één kind In
het sekundalr onderwijs en één aan de
universiteit. Dit laatste kind heeft recht op
de maxîmumbeurs Indien zijn/haar vader
een netto belastbaar inkomen heeft van
39..B6 fr per maand of minder. Voor een
gezin van vier personen met een maand-
inkomen van minder dan 40.000 Ir Is
14.000 Ir op Jaarbasis waarschijnlijk wel

een serieus bedrag.
De minister van onderwijs blijft echter

weigeren deze aanpassing in ove_eging te
nemen. Hij weigen zelfs om in één van zijn
vele, lijvige onderwijsdekrelen een artikel-
tje in te voegen dal stelt dat de beursbedra-
gen jaarlijks aangepast worden aan de
stijging van de levensduurte. Volgens de
minister heeh dat geen zin. De regering kan
ieder jaar bij de begrotingsronde beslissen
dat ani kei niet toe te passen.

Deze redenering kan op zich al heel
wat vraagtekens oproepen mei betrekking
tot de zin van het vele dekretale werk met
ûnenclële rmpnkeues dal door hel Vlaams
Parlement geleverd wordt. Los daarvan zou
een dekreeale regeling de Vlaamse ministers
op zijn minst verplichten jaarlijks stil te"
staan biJ de problematiek van de studietoe-
lagen, Bovendien zou jaarlijkse Indexering
dan regel zijn. en is het waarschijnlijk tets
minder gemakkelijk af te wijken van een
regel dan een mogelijke gunst niet toe te
staan. 'renslcne zou deze dekretale regeling
er waarschijnlijk voor zorgen dat de beurs-
bedragen voor het volgende akademiejaar
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Iets vroeger bekend gemaakt kunnen worden.
Een beursaanvraag moel voor etna

oktober Ingediend worden. Momenteel
worden de eksakte financiële criteria slechts
begin augustus bekend gemaakt. Dit maakt
het zowel voor studenten die niet zeker
welen of ze In aanmerking komen voor een
beurs, als voor de organlsanes die Inlichtin-
gen moeten geven over de studietoelagen
eXlra moeiliJk.

Hoop

Na jaren op de achtergrond lijkt het er
nu op dal dal men terug meer aandacht
schenkt voor de problematiek van de studie-
toelagen. In maan organiseerde de sociale
dienst van de KU Leuven in samenwerking
met Sociale Raad een workshop over
studteffnandertng, De onvolkomenheden
van hel huidige toelagenstelsel werden
nogmaals op een rijtje gezel. Het bleek dat
belde organisaties niet alleen staan met hun
zorgen. Een aantal Vlaamse volksvertegen-
woordigers hebben zich geëngageerd met
de belofte dat er op korre termijn In hel
Vlaams parlement een hoonitting zal ko-
men omtrent de problematiek.

Belangrijke tip: dien uw beursaanvraag
tijdig In! Dit wil zeggen vóór 31 oktober.
Onvolledige aanvragen maken nog een
kans, laattljdjge niet!

Wim De Rop
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De wereld volgens Kultuurraad

Op zoek naar de verbeelding
at is Ik grootste driifvur ach-
ter je buluit om op je acht-
tiende verder te studenn in

plaats VQn te gaan werken? Wat 1/a"-
wacht je van studeren nu je het niet
I4nger wettelijk moet? In Leuven heb
je alkttins mogelijkheden gmoeg om
die vraag naar eigen believen in te
vullen. De Kultuurraad der Uuvense
studenten (Kura, kortom) neemt
binnen de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (LlJko) dat deel van
het aanbod op zich dat betrekking
heeft op kunst en kultuur.

Je kan je inderdaad maar beier een paar
vragen Stellen bij het hoe en waarom van
studeren, wam hoewel die nieuwe nap na
de middelbare school voor velen mtssenten
vanzelfsprekend lijkt. is de manier waarop
je dal doel dat nog altijd niet. Zoals je wel-
licht al gemerkt hebt, heb je in Leuven
nogal wat mogelijkheden om je dagen door
te brengen. Als je ook war kulluur wil mee-
pikken terwijl je jezelf naar één of ander
diploma roewerkt en eventueel zelf ook wil
meewerken aan wat er in Leuven aan
kunst en kuhuur te rapen valt, doe je er
goed aan even verder te lezen. Leuven is
sedert 1425 een unlversuettstad, maar hoe
het studentenwereldje er anno 1996 unner
kan je zelf mee bepalen.

Smoelwerk

Wat doet Kultuurraad dan predes?
Strikt genomen komt de rweewekeujkse
algemene vergadering (AV) op de eerste
plaats. Kultuurraad is immers een overkoe-
pelend orgaan binnen de universiteit en op
deze AV's wordr er dan ook op die manier
gewerkt door de kuhuurverantwoordeUjken
van alle Leuvense kringen. Hun plannen en
Ideeën worden hier voorgesteld en bespro-
ken. waardoor ook weer nieuwe dingen
mogelijk worden. De kultuurverantwoorde-
lijken spelen alles op hun beurt weer door
naar hun kringen, waaruil dan ook weer
eens nieuwe reeknes kunnen komen. Hel
voordeel hiervan Is dal iedere kring op die
manier weel waar de anderen mee bezig
zijn. Daardoor wordt hel mogelijk evene-
menten beier te spreiden en te plannen, en
kan er effldëm samengewerkt worden.
Kultuurraad Is een open organisatie. waar
nieuwe voorstellen steeds welkom zijn.
Zo'n voorslel kan dan uitmonden In één
van de diverse losse prejekren die elk jaar
101 stand komen in de vorm van 100 frank-
dagen (Ze heten zo omdat de teeschouwer
er In prlnclpe steeds dal bedrag voor moel
betalen]. Zo'n 100 frank-dag heeft dan ook
geen vooropgestelde vorm: elke dissipline.
eike lokatie, elk idcc kan In aanmerking
komen wanneer hl"! iets bijdraagt tot het
Leuvense kuhuurlandschap. In feite gaat
het hier om kleinere projekten die voort-
komen uil een brede Interpretatie van wal
kunst is. Op ) november opent een eerste

EïJjBUsmQil
SIUCzou nier ziJn wat het nu Is zonder de
medewerkjng van talloze vrlJwilllgers. Als
Je nteuwsgtertg bent naar wat Je In hel stuc
kan doen, ben Je ahJjd welkom op het
onthaal. Dc taken waaraan Je -In ruil
voor vnjkaarren - kan werken zijn :reer
uiteenlopend: affiches en programmaboek-
je-s verspreiden, Illmtransport. zaalwacht.
dokumentatie, opbouwen afbraak,
artrestenopvang. enz. Er is een wekelijkse
bijeenkomsi voor vrijwilligers op maanda-
gavond om 18.00 uur op de eerste
verdieping van SIUCIn de Van ëvensuaet 2,
De eerste bijeenkomst Is gepland op 7 okto-
ber. Kom gerust eens langs.
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projekt: 'An of Fale', een renroonsrelllng
rond hel werk van Leopold Uou op de
derde verdieping van het vroegere Philjps-
komplex. Hel door enkele archttekruurstu-
denten uitgekiende konsept achter deze
tenröönstelling toont op een doordachte en
verfrissende manier het eigenzinnige ~rk
van de jongt' ctunese kunstenaar Uou. De
temoonstelling zal gedurende drie weken Ie
bezoeken zijn. Meer Informatie hierover Is.
nel zoals dat bij alle xunuurraad-akuvnet-
ren hel geval is, Ie vinden in de SIUC-
brochure.

Odysseus

Naast de 100 Irauk-dagen Is er ook het
jaarlijkse Ithaka-projekt; een ééndagsevene-
mem rond hedendaagse beeldende kunst
dal dil jaar op 6 maan zal doorgaan en
daarmee aan zijn vijfde edhle toe is. Hel
projekt is zo'n beetje de klassieker van
Kultuurraad geworden, en is tiperend voor
haar rnanier van werken. Hel uhgangspum

vense binnenstad wordt, zowel op binnen-
ais op butrenlokanes, gedurende één dag
hedendaagse kunst geloond. Vurig jaar
werd voor hel eerst gewerkl met studenten
uit diverse kunstopleldlngen, zowel In
Vlaanderen als. in waücmë. In toraal waren
er drie-entwinlig werken Ie zien en werd
de dag ingeldd door de opvoering van een
bewerking van Oscar Wilde's -setcmé- door
enkele Brusselse Rits-studenten. 's Avonds
werd hCI evenement algesloten mei een
vrdeopeojekue van twee studenten aan de
Antwerpse akademie en een spetterende
fuif in de Stuc-zaal. OOk dil Jaar zal er weer
met studenten gewerkt worden. maar ook
wanneer je niet aan een kunstschool SIU-

deert, maar wél zelf beeldend aktief bent,
kan je gerust even langs komen met je
voorstellen. De selcküecrtterta zijn voor
Iedereen dezelfde. Wel belangrijk 15Ie we-
ten dat Ithaka een projekt Is dat ekspnoer
wil inspelen op de omgeving. Jlhaka wil
niet zomaar een verzameling werken to-
nen: de bedoeling is nel d.u de werken en

Wat ba~n kaalt en bril. als dt uil nitt tit'n en wil? (joUJArchitf)

de omgeving waarin ze geloond worden
bewust op elkaar inspelen.

UP9rade
Een andere vaste waarde binnen Kul-

tuurraad is het kursusaanbod, dat elk jaar
in samenwerking mei het kunneneemrum
Stuc georganiseerd wordt. Die basiskursus-
sen - dans, theater, fcrogralie en muziek
- hebben de bedoeling nuderuen de kans
te geven beginnende interesses af te lasten
en her één en ander uit te proberen. xesul-
raten van die kursussen kunnen eventueel
aan hel publiek worden voorgesteld op de

IIIIII'~V~-~~•._"==- -==---;-::::-:=F"

zogenaamde toonmornemen. Vorig jaar
gebeurde dil als afsluiting van de lang-
lopende en suksesvolle danskursus van
David Hernandez (Meg Stuan Dance-
company). Door het organiseren van deze
kursussen wil Kuhuurraad een brug vor-
men tussen het srudentenpubllek en hel
kunstencentrum Stuc. De eerste kursussen-
reeks van het seizoen '96-'97 loopl tot 20
december, en vormt de basis voor een
tweede reeks en voor meer Intensieve
workshops In de tweede heUl van het
seizoen. Alle kursussen slaan open voor
iedereen. De enige vereisten voor deelname
zijn tmeresse en Inzet. Wanneer. zaars biJ
de meeste muzlekkursussen. loch een voor-
kennis vereist Is, wordt dat ultdrukkelljk
vermeld in de kursusbc:schrijvingen. dit' Je
dke maand kan terugvinden in de overal
gratis re verkrijgen Stuc-brochure. Op 28
okiober geven de docenten van de mu*k-
kursussen In een reeks verschillende bezet-
tingen een komen In de stuc-bar, Na hel
optreden is er tijd voor een babbel en kan
je bij de docenten en Kultuurraad-mensen
zelf alle Infonnatle krijgen die je maar wil
hebben omtrent de kursussen.

Uniseks

Tenslotte is Kultuumad ook aanwezig
op de 24-urenloop, de jaarlijkse Sponraad-
klassieker die dil jaar doorgaat op dinsdag
22 oktober. In een grote tent boven de are-
na, rechts achter de piste van het spon-
kemplex aan de Leuvense ring. wordt voor
de tweede opeenvolgende kt;er een dance-
hall opgezet waar verschillende dj's de hele
nacht door met elkaar in de clinch zullen
gaan: een dj-battle, in kombinatie mei een
waanzinnige projektie van found foerage.

Hel allereerste waar Kultuurraad dil
jaar mee uitpakt is echter van een lolaal
andere orde: op dinsdagavond I oktober is
iedereen uitgenodigd voor een volledig gra-
tis maar ook absoluut fantastisch konsen
van 'Les Confrères de Saint Lazalre' in de
Stuc-zaal. Vier mannen en een vrouw mei
éénzelfde liefde: de taal van Molière, Brei
en Gainsbourg. Chansons populaires, ärus-
selse llekes, Café Chantant: een ultieme
belevenis. doorspekt mei flink wal humor,
voor wie met bang is van een stevige knip-
oog 'à la Française'. Voor je je naar hel
konsen begeeft kan je ook nog deelnemen
aan één van de rondleidingen die Kultuur-
raad organiseert in de gebouwen van SIUC
op maandag )0 september en dinsdag I ok-
rober van! 1.00 u 101 18.00 U. ZO weel je
direkl waar er de rest van het jaar tets Ie
beleven valt.

van de Ithaka-evenememen is ht'1 vcrhaal
van de tocht van de USIIge held Odysseus,
die na lange omzwervingen terugkeert naar
zijn geliefde thuis Ithaka. Aan het einde
van hel verhaal spoelt odvsseus haveloos
aan op het eiland van de Pbaeaken, waar
hij als een god wordt ontvangen. Daar her-
innert hij zich anes wat hij heeft meege-
maakt en kan hij ultelndeHjk terugkeren
naar zijn thuishaven Ithaka. naarmee Is de
sirkel rond: het zich herinneren en vertel-
len sreh de geest in staal om ror zichzelf te
komen, en dat is ook nel wal hel Ithaka-
projekt steeds weer trachl te doen.

Langs een parcours doorheen de teu-

Peter Dhondt

Voor meer infcrmati~ omrrmt d~ aklivittittn van
Kultuu,.,aad en d~ ,ondfn"dingM 1iOO' terstt
kann~1t kan jt Stttth ttr«hf op dt terstl vtrdit·
ping van Stuc bij Kam'n Vandmbosch, E. Van
Evrnstraat ld. Jt kan die Înfcrmatir ook telefo-
nisch twkbmm op htt nummrr 2).67.73. Ot
Kulluu"aad~ne/1'W'ften staan ook stttds ver-
meid in dt maandtlijkst sruc·brodwrts.
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Sportraad in aktie

Hopla met de beentjes
(Ij)isschim denken jullie dat er in

Leuven buiten fuiven en optre-
dens "iet veel te doen is, maar

niets is ",;nth,. waar. SportrtuJd, de
sportieve geleding van wka, zorgt
ervoor dat de Leuvense student op lijd
de benen strekt en het opkomend
buikje probeert weg te werktm. Niet
door je af te matten met zware kalters
en strenge trainingsckema's, wel met
ludieke evenementen, beter bekendHIls
de Sportraadklassiekers. Maar eerst
een woordje over Sportraad zelf.

Sponraad (afgekort als Spore] Is de enige
geleding van Loko dle niet In hel stadeen-
trum gevestigd Is. Niet toevallig bevindt ons
kantoor zich in Sporthal De Nayer. midden
tussen de universitaire sportterreinen.
Spora bestaat untcsse medewerkers/stu-
denten en stedemen van de verschillende
Leuvense kringen die hun afgevaardigden
naar de raad en de algemene vergaderingen
Sturen en vour kringakttvheiten kunnen
gesubsidieerd worden. De raad wordt vaak.
zoniet altijd, geesscdeerd met de sportklas-
siekers dle zij Ieder jaar opnieuw ergani-
seen. Spora staat ook in voor de studenten-
venegenwoordiging in de Sponadviesraad
en samen met de andere Loko-geledlngen
ook In het stadsoverleg. Bij de Sponraders
kan Je ook terecht om spontruitjes te lenen
(en ongewassen terug te brengen) evenals
voor het huren van kwistaxen en feestver-
lichting. De organisatie van diverse spon-
evenementen vormt echter het leeuwen-
deer van de Spertraadwerking.

Vooral In het eerste semester heb je
aue kans om aan ëën of meerdere Spon-
raadklasstekers gratis deel te nemen. behal-
ve de maraton. Daarvoor wordt een kleine
bijdrage gevraagd. De Sponraders beginnen
reeds op twee oktober met de Vier Wielen
Wheely, een kwlstexrace op her Ladeure-
plein die voor de tweede keer georgani-
seerd wordt.

De Sponhappening heef! traditioneel
plaats op het sponkot op de tweede woens-
dag van het akademiejaar. Hier kan je ge-
wone maar ook de meest waanzinnige
sporten uitproberen: paalklimmen. muur-
klimmen. slrkustechnleken, gehandicapten-
spon, dlepzeedulken ... De bedoeling Is stu-
denten gratis I~ laten kennismaken met
allerlei sporten. Een namlddagje amuse-
mem dus.

De bekendste Sportraadklassieker is
natuurlijk de 24-urenloop die dit jaar voor
de vierentwintigste keer georganlSrtrd
wordt. Een feest jaar dus. De fonnule Is
simpel: de verschillende pleegen - vooral
kringen en peda's _ moeten binnen de
vierentwintig uur zoveel mogelijk rondjes
rond de atletiekpiste lopen. De sreer wordt
echter ook gemaakt door de randanimatie
en de nevenkïassemeruen: het mooiste

standje, hel Origineelste gerecht ... Elk uur
wordt in een ander tema gelopen: een friet-
rondje, een rondje met de meeste kleren
aan, een zwijnenrondje ... Konom, voor elk
wat wils.

Diegenen die denken dat enkel super-
getrainde atleten kunnen deelnemen aan
de studemenmaraton, hebben het mis.
Naast de normale 42 kilometer kan je im-
mers ook een halve maraton ~21 km) of
een kwartmaraton 110 km) lopen. Je kan

de halve en de hele maraton ook stappen
en je kan de 42 km ook fietsen. Het par-
cours loopt rond Leuven, hel is dus een
Ideale gelegenheid om de omgeving eens te
verkennen.

Ieder gezond mens heeft ook wel eens
zin in een heuse trophy en daarom organi-
seen Spora eind november de Gasthuis-
bergtrophv, op de berg die naar het zieken-
huis leidt. In groepjes van drie loop je zo
snel mogelijk het parcours af. waarbij Je je
door autowrakken worstelt. een indianen-
brug beklimt, van katrollen naar beneden
raast. en onderweg nog wat kwistaxen en
klimstanden tegenkomt. Ambiance verze-
kerd.

Sport Zonder Grenzen is de laatste

klassieker van het eerste semester en is ge-
noemd naar het gelijknamige tv-spel. Deze
wedstrijd wordt elk Jaar georganiseerd rond
een bepaald tema. De ploegen van elf deel-
nemers bekampen elkaar in de verschil-
lende spelletjes in en rond het sportkor.

In het tweede semester wordt de IFB-
finaledag gehouden. De IFB (lruertakuhatre
bekerkompetltlej Is een kompetitie die over
het hele eerste semester uitgespreid wordt
en waarbij de Leuvense kringen hun beste

beentje voorzeilen in pingpong. handbal,
voetbal. rugby, volleyen basket. De eerste
twee winnaars van elke kompetitie mogen
deelnemen aan het Ijsst fLeuvens Interna-
tionaal Studenten Spon romoen en zich
meten met de buhenlandse ploegen die
hiervoor naar Leuven afzakken en zich van
hun beste kant laten zien in voetbal. volley-
bal en basketbal. Wie denkt dat er op zo'n
Usst niets te beleven van. moet maar eens
een kijkje komen nemen. De sfeer is er
goed, en de avondakt:iviteiten nog beter.
een pubcrawl. een fuif. een kaslno-avond
laten de buitenlandse studenten Leuven
beter kennen. Om hel jaar af te sluiten
organiseert Spora in maan cok nog een
badmtmomornoot. Wie nu nog zegt dat er

In Leuven niet gespon wordt, heeft niet
goed opgelet.

Steven TIesten
M~n dit al dm aktivjl~jtnl wtllinr zi~ t1f

DDkaklj~ wiUm mtrWrr1cJmmtt de organisatît
van dt kl(lssitkur. Iomnm al'"jd konrakI opnt-
mm mtl Ik sportllrTantwoordtlijla van hun
kring ofjt kan DDkrtehtstrttla Sportraad kort-
taklutn op htt UltfDDnnum'JItr 32.91.33 of J4
of kom gt'WOOn ttru langs op htt sekretariaat În
Sporthal Ot Na~r op htt sportkot.

Portulaca: een jonge raad

De kinderziektes voorbij,
maar nog in volle groei!
Owt'e jtuJr gekdnl werd de jong-

ste Loko telg geborm en hij
werä Portulaca gedoopt. Portu-"'af zou de raad worden die met hart

en ziel insteat 1IOOrde buitenlandse
studenten onder ons. Zoals elke on-
derneming was ook Portutaca aan-
vankelijk klei" en heeft ook Portulaca
kinderziektes gehad. Ondertussen is
deze raad al fl;"k gegroeid en kan hij
tegen een stootje Er zijn enkele vrij-
willigers bijgekomen, en Portulaca
begint aardig wat te verwezenlijken.

Wal waren dan zoal de kinderziektes? De
organisatie van de raad bijvoorbeeld. Er
werd gewerkt met een raad van kringverte-
genwoordfgers. een raad van verregen-
woordlgers van de kulturele assocaues
(waarover later meer), en vaak ook nog
met een kombtneue van de beide. Dit leid-
de lot een rnûaue van vergaderingen, waar-
op dan vaak nog dezelfde dingen dienden

gezegd te worden. Daarom is er een nieuwe
struktuur op tafel gekomen. Er Is maar een
raad meer, namelijk deze waarin zowel de
kringvenegenwoordigers als de venegen-
woordlgers van de kuhurele asscdaues
lillen. Voor spedüeke onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld ünanctën. hebben alleen de
kringvenegenwoordigers stemrecht, zodat
de beslissingsmacht daarover bij de kringen
blijft. Deze struktuur bliJk1zeer efftdëm en
werkt tot teeers tevredenheld. Alleen moet
de offlciêle aanpassing In de Loko statuten
nog volgen.

Multikultureel
Een andere kinderziekte was de huis-

vesting van Ponulaca, een piepklein lokaal-
tje nabij Pangaea, waar amper vier mensen
binnen konden. Ook aan dit probleem
werd verholpen. Ponulaca huist nu In een
ruimer lokaal. nog steeds nabIj Pangaea. Dit
Is Ideáal gelegen omwille van de onmiddel-
liJke nabijheid van het doelpubliek -de but-

tcnlandse srudemen-, waarmee dan ook
een zeer goed kontakt bestaat.

Maar, mooier nog zijn de resultaten I
Zo zal vanaf dit akademiejaar voor het eerst
een Engelstalig vademekum uitgedeeld
worden, voUedlg opgesteld door Ponulaca.
Hierdoor zullen de buitenlandse studenten
nlët alleen geïnformeerd worden over alles
wal mer het Leuvense studentenleven te
maken heeft, maar ook uitgelegd krijgen
hoe je bijvoorbeeld in Belgîe een trein moet
nemen, ... Daarnaast is er hard gewerkt aan
een aantal specifieke problemen van bui-
renlandse swcenren. zoals koördinatiepro-
blemen tussen verschillende programma's,
of problemen met de rhutsuruversuen. Dit
soon problemen zullen ook verder op het
agenda blijven staan en steeds veel aan-
dacht vergen.

Er werd reeds gesproken over de kul-
turele associaties. Dil zijn groepen. gevormd
door buitenlandse studenten die willen
samenkomen om hun eigen kultuur of
religie Ie beleven en ook te delen met an-
dere geîrueresseerden. Er bestaan reeds der-
tien verschillende associaties, en de bedoe-
]lng Is dat er in de volgende Jaren nog en-
kele bijgekreêerd worden. Ponulaca heeft
In het voorbije schooljaar ook enkele spon-
teams opgericht. wat het volgende akade-
miejaar zeker herhaaJd zal worden.

Verder zijn ekuvnenen als de 'rwtn-
avonden zeer populair. Dit zijn avonden
waarbij buitenlandse studenten en Belgen
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aan elkaar voorgesteld worden, zodat de
Belglsche student hulp en uitleg kan ver-
schaffen en zodat de buitenlandse student
anderen kan introduceren in zijn kultuur.
De bedoeling van Ponuläca b immers ook
om. naast een vertegenwoordigende en een
probleemoplossende rol, een integrerende
funktie te vervullen,

Nele Mariën

111111'

11



De week van een entoesiast Vetomedewerker

Er is een
Oers1 het gO<Uk "kuws_ In LnI..

vm is er nog wcrlcgekge:nbdd
ZIJl. Al drle-DItwi"tig jaar rolt

hin' ww, UIt subthl mmgsd vlln
ouduwds nlaagemnrf, jounuJlistiekL
nieuwsgkrlgheid. skcht ,",rllkter DI
viII g«M w{I wekeli}ks em stwktf-
tmbkuulje van de peru"_ Yt:Io. Door
sommigen verguisd. door andere"
vertlfgood (wij b""en er die het
'WukbllUl van de Leuwnse Overkoe-
pelnuk KringorganiSIJtie ulfs boven
StoNex Bxfra Zacht of Always
Ml!dium verkleun als het monu,,'
dAar 1$.) Veto wordt 9nrtlJilkt voor en
door studentm. Dw waarom niet
door jou? 0ja, het skchte nieuws:

dere waarheid
bduûw: Ik Nzin wordt er hier
"imu",d betlUlld.

IH: vetoweek bt:gtnl als aUe andere studen-
ten moegefulfd of overspannen geblokt op
de trein naar huls kruipen. Op vrijdilg om
drie uur nipt beglnt In Loko Hcadquancrs
in de '5 Meiersstraat 5 de wekeUJkse redak-
uevergadertng. De vergadering staat open
voor tedereen die mee' wil werken aan het
blad. Na een welkomstwoord van de hoofd-
- redakteur en gebed worden de teksten voor
de volgende Veto nagelezen en verbeterd
en de schrijvers ervan Uitgescholden voor
alles wat lelijk is. De messen worden pas
bovengehuld bij de evaluatie van de vorige
vero. het volgende onderdeel van de
vergadering. gen Veto dle Je een kwanler
tevoren nog best vond meevallen blijkt

plots vol scheve titels. smakeloze onder-
schrttren, onscherpe foto's, leugens en
'outen te staan, Het anJkel van de hoofd-
redakteur passeert de evaluatie zonder
kommentaar.

Vervolgens worden de onderwerpen
voor de volgende weken verdeeld. Al drie-
entwintig jaar vraagt men zich af hoe het
komt dat de nieuwelingen steeds mogen
beginnen met een anikel over de demokra-
tiscring van het onderwijs in Armemê, een
nieuw opvangcentrum voor jong-oudstrlJ-
ders of de CVP-jongeren (hoewel dat eigen-
lijk twee keer hetzelfde is, maar alla) terwlJI
de ancrens (Mderedaktie") mogen volstaan
met een terervtewqe met urnbene zee of
Remco Campen of gewoon een recensie uit
de Standaard mogen overschrijven voor de
kultuurpagina's. Trouwens de helft van

Dil is ook un ItlijJq advtrlemie. maar allil

Groen achter de oren
(folo Frank Wane)

Een ras apart: de Velo-mens
([)
at doe je wanneer het uit is

mtt je litf, dl' kafus in Ltuvm
beu bent. ~ lWinig of geen

behoefu hebt aan slaap, dl' lopendt
films al twee keu hebt 9tZien. aIlt'
kursWSt'n van di, akademit'jaar al
van voor naar achter hebt doorgmo-
1#en, interessante plaatselijke
beroemdheden wil ontmoeten, seen
geld hebt om op uÎS te gaan en toch
een Nlt'uwe wt'uld wilontdekkt'n?

Dan kom je naar Veto, hél kompleet
geflipte maar 0 zo degelijke studentenblad.
Daar word je namelijk met open armen
over de drempel gedragen (ons ontvangst-
kommhee Is zich nu al aan het voorberei-
den op Je komst, met 500 push-ups per
dag), In de (btologlsch geteelde) wallen
gelegd, ingewijd In de geheimen van goede
tekstverwerkjng, meegetroond naar de
donkert' kamer om je eigen foto's, en
andere, het daglicht schuwende talenten, te
ontwikkelen, daar vraagt men niet naar je
(ongetwijfeld zeer zondige, geheimzinnige
en rabcedccrbrekende} verleden.

Dit blad wordt namelijk. Ineengebokst
door een grote schart' vrijwilligers. waaron-
der rrrt-ers. schrijvers, cartoonisten,

12

fotografen, lav-oeters en maeuqes-van-
alles. Wij belichten zowel de Leuvense
aktualiteit als de studentenaangelegen-
heden (zoals je op dit eigenste moment kan
lezen), en pennen daarnaast de ziel uit ons
lijf in bijdragen over liJm. teater, grote
manifestaties en onderwijsperikelen in alle
soorten en maten en op alle nfvo's.

Appelflappen

De veto- mens onderscheldt Zich van
andere mensen door zijn/haar immer zoek-
ende blik [nlet op oneindig. dus), op zoek
naar nieuws en weetjes voor het blad.
Nieuwsgierigheid kan Je dus wel een belan-
grijke eigenschap noemen, die ten allen
tijde van pas komt (voora) biJ het Inter-
viewen van mensen die niet geneigd zljn
het achterste van hun rong te laten zien).
De Veto-mens is niet gebonden aan een
rigied dag- en nachrregtme (wat naruurlijk
ook voor 75% van hel fakpublfek opgaat.
maar dit tcrzijde). hij/zij Is zo Ileksfbel als
gekookte spaghenl als het op pennenvruch-
ten aankomt, is niet beschroomd om funk-
tionarissen van alleriel slag Ie bestoken met
(intelligente, en dus uitermate lastige)
vragen en is steeds bereid zich in te zetten

voor de goede zaak.
OOi jij kan van 'een modale student'

omgetoverd worden in een veto-mens. een
student die een stem heeft en deze ook
daadwerkelijk gebruikt: hete hangijzers
zoals de indexering van de studiebeurzen,
nieuwe voorstellen met betrekking lot
studentenhuisvesting, maar ook de akrlvt-
tenen en perikelen (onderwljs- en andere)
In de fakulteit of eigen studierichting
hebben voor de veto-mens geen geheimen
meer, Ook de nieuwste Stuc- en andere
films worden druk bekeken en besproken,
evenals de mogelijkheden van het uit-
gaansleven (en dan gaat het niet over
hoeveel meter bier je kan verzenen).
ruimtelijke ordening enzovoort.

De Veto-mens is altijd op de hoogte,
hlJ/zlj 'maakt' hel nieuws namelijk zelf en
dat is heel wat leuker en afwisselender zijn
dan ntet- Velo-mensen soms denken.

Ann Bries
Zin om in de pen te kruipt" of hier dt sfur Ie
IwmEn snuiwn? Rep je dQn naar de 'tMtiur-
straat .5. of suf een ~lld~ dDOr:OI6122.44.J8.
Je knt natuurlijk ook welkom op dt rtdaknMr-
gadmns, tla vrijdag om 15 u, waar we dt
nintwt ond~ behandeJm endt oudt
~/utrm.

• Veto werkt te~nwoordl8 bulten de uren
voor de Standaard, dus de kans Is groot dat
u zonder het zelf te beseffen hun ejgen
anikei kopiëren.

Na zending en zegen wordt in stilte en
in groep een maaltijd gebruikt in de Alma,
gevolgd door een kome in het dichtst-
bijgelegen kunstencentrum. Dan begint de
taak van de etndredakue. Elke week zorgt
een koppel vrijwilligen ervoor dat de de
losse teksten van VriJdagmIddag tegen
zondagavond een toonbare Veto worden.
Teksten worden nogmaals nagélezen,
verbeterd en omgespeld. Hoofdredakteur en
redakûesekretarts worden vriendelljk,
vervolgens met lichte dwang en ten slotte
met een Magnum.44 tegen hun hoofd
verzocht hun teksten af te werken, en
fotografen worden ter elfder ure op pad
gestuurd. :.

Nachtradio
~

En voof je het weet 15het zondag-
avond en komt een vrolijke uitgelaten ben-
de medewerken VJaFn 'MofV!: nog Iets
kunnen doen". En reken maar dat ze nog
Iets kunnen doen. Fotografen trekken zich
terug in de doka terwijllayouten en
Dtp'ers de teksten In pagJnavorm gieten. De.':
anderen houden zich In stilte bezig met het
nalezen van de afgewerkte Velo-pagina's,
een dose-readlng van de songteksten van
B«k en The A1ghan Whigs op internet of
een Interdissiplinaire analyse van de jongste
'X-files' op BBC. Met wat meeval kan Veto
persklaar 'geplakt' worden nog voor Studio
Brussel overgaat in de Nachtradio fn zit het
weekend erop. Als het tegenvalt hoor je
maandagmiddag nog net Actueel voor de
Vetodeur sluit ...

Maandagnamiddag tigt Veto in de
bakken te blinken van nieuwswaarde en
natie drukinkt. IJverige Vetomedewerkers
zijn op dal moment echter al bezig met hun
artikel voor de volgende week. Uverige
Velomedewerkers verdwijnen telkens na
een week ol drie (stress, of een linke zet
van de Campuskrant: "trust no ene" Hl) ol
worden het Jaar daarop redaktfesekrewns.
ln leder geval moet er ook tijdens de week
gewerkt worden. Achlergrondinfonnatie
moet opgezocht worden, de ak\Ualitelt
gevolgd en tmervtews afgenomen. Ook de
fotografen verschuilen zich sluw in naburig
struikgewas en leggen de harde waarheid
op de gevoelige plaat.

Maar wat iuijgje voor dat labeur niet
allemaal in ruil? Behalve vriendschap,
roem en een plaats in de ekonomieredaktie
van De Standaard biedt veto je een schat
aan ervaring als je hel later als lnvesûgative
reporter, fotograaf kartoenist of Dtp'er In
de: grotemensenwereld wil proberen. En als
Je volk zoekt om over het einde van de
wereldl de ge5'::hiedenisf het postmodernis-
me te leuteren op katee ben je ook aan het
politiek korre kte adres bij ons. Dus, waar-
om zou Je nog twijfelen? Doe eens tets mei
je leven.

Bart Eeckhout

~"·"O""'__
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Los Buenos en De Nar in Tegenstroom

Alles gehoord? Alles gezien? Alles
gelezen? Alles verandert.
0"now::mfHr 1993 werd de vzw

Los Buenos beven de doopvont
gehouden. Dnt pluralistische

lIn-enig;ng huft ml!t zijn kafu-ont-
moeringsru;mte een vaste plaats ver-
overd op de Leuvense kroege"morkt.
Los Buenos is eenter meer don een
'ordinair' ka/et! opgericht door een
aantal studenten die van hun hobby
hun beroep wilden maken. Van bij de
start werd er veel aandacht geschon-
ken aan vorming en sociale aktie. met
als lN!kendste wapenfeit de 'geen ge-
zeur; beken kleur'-betcgi"g van twee
jaar geleden. Een anduc bdangrijke
pijter van deze vrijwilligusorganisalie
is het opvangcentrum voor kandidaat-
vluchtelinge":

Dit Jaar pakt Los acenes. samen mei hel
tegendraadse maandbladkolkktld 'De Nar,
uil met een nieuw verfrissend Inillatid:
Tegenstroom. regeonroom is een Inrorma-
ue- en kuhuurwtnkd waar je, znab de
naam al laat vermoeden, kuhuurprodukren
kan vinden los van winst of andere geves-
tigde waarden. Ik Idee Is gegroeid uh de
vaststelling dat ubjekllvÎleit niet bestaat,
maar eerder bepaald wordt door de heer-
sende Instamles. -wa kultuur Is, hangt In
grote male af van kommersie en van hel
substdlebeletd van het ministerie van kul-
tuur.', aldus de voorsrelhngsjolder. Zo
wordt de muziekwereld beheerst door grote
platenmaatschappIjen die door goede pro-
monekampagnes en veel airplay de hns be-
palen. Dit gaal veelal ten koste van de anrs-

•

tteke zijde van de muziek.

Inkleuring

Het is duidelijk, 'regenstrcom wil een
andere mening aan bod laten komen. en dl!
op een zeer diverse wijze. Boeken (zowel
fiktie als non-fiktie], brochures, under-
groundmuziek, badges, 'r-shlrts ol post-
kaarten over zeer diverse onderwerpen zijn
er rijkelijk aanwezig. Verder worden er uok
dossiers aangemaakt of adressen van aktie-
groepen verspreid.

Dat Tegenstroom recht tegen de heer-
sende waarden Ingaat, bl!jkt al snel bij het
doomemen van het aanbod. Je vindt cr
onder andere produkten van' Aktlegroep
Recht op Vluchten', 'AK-Press', 'Animal
Llberatlon Front' en 'Me Libel-campagne'.
Heel het aangereikte gamma van informatie
staat niet los van enige ideologische Inkleu-
ring. Het links-onafhankelijk centrum pre-
tendeen dan ook niet om de objektleve
waarh,id te brengen. maar wel de andere
kant van een waarheid, die je In de regul!e-
re media minder snel zal vinden.

Totaalprogramma

De initiatiefnemers zien héé! het win-
keltje echter niet als doel op zich maar eer-
der als middel. Een mlddel om de nood-
zakelijke geldmlddelen biJ elkaar te sprok.
kelen, om zo kleine evenementen zoals
optredens, Info-avonden of secrele ekues,
op te zeilen. De eerste aktiviteit van het
kollektief vindt plaats op 30 augustus. Dan
organiseert ze in het kader van 'Leuven Per

Vers' een -vroujke wereld van ondergrond-
se media' in het jeugdhuis Clockwork.
'Leuven Per Vers' is een kulturele happe-

ning met een '~s)llnks kleun;e' om het drie-
jarig bestaan van Los Buenos in de verf te
'lellen. Of zoals ze het zelf omschrfjven:
-Een flitsend totaalprogramma dat een
overzicht geelt van wal er heden ten dage
zoal aan poêzje en performance op de
markt Is.'

steven Schoorcru

Voor info IWe'r 'l,.tuvtn "" Vffl' kan)t /Vt'lhr
bij Los Butnos in dl Par/CJlraat14 cp woettsdag.
dondudag en vn'jdag, van 15 tol 19 uur. Tt/lfo.
neren kan cp 19.30. 79.

~ berichten
Rulbîûîdla
De kultuurdag is een initiatief van de Kul-
tuurkonubtss!e van de KU Leuven . .0 ....eer-
ste editie vond vorig jaar plaats en bestond
voornamelijk uit zes uren KULtUUR op
dezelfde dag.

Mede onder impuls van Kultuurraad
zal de aanpak dit jaar anders Zijn: in okro-
ber en november worden er, voorafgaand
aan de kultuurdag op 4 december, aller-
hande kulturele workshops georganiseerd
waar je als student aan kom deelnemen.
Wat dacht Je van een salsakursus? Ideaal
want je hoeft niet eens voor een danspan-
ner Ie zorgen. Of ben je meer geïrueres-~ .
seerd In de masterclass voor plano? Onder
de noemer "rurruebcntsucs' organiseert
Ku1tuurraad een workshop voor DJ's.

Dit Is slechts een kleine selektie uit het
aanbod. Nog nrer tevreden? Aan;el dan niet
en zet je eigen workshop op poten I Bij deze
willen we alle kringen en/of individuele
studenten die beschikken over een gezonde
dosis ondernemingszin aansporen om zelf
een workshop In elkaar te boksen. Voor
financiële en materiële ondersreuntng kan
je St~S terecht bij de Kultuurkommissie of
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Kultuurraad. Meer iriJo voor organlsaroren
op het nummer 23.67.73 (~ultuurraad:
vragen naar Katriffi). Uitleg over het alge-
mene aanbod krlJgJe-blJ Klaartje (Kultuur-
kommissie) up hel numm~ )2.40.09.

soclal. Raad ,.rel.Si
Sociale Raad zoekt voor het akademiejaar
1996-1997 een tweede halftijdse vrijgestel,
de ~mlv). Van de vrijgestelde wordt ver-
wacht dal hij de Inhouddijke werking on-
dersteunt. permanentie verzorgt, admlnl-
streueve taken vervult, zich verdiept In de
materie, kontakten verzorgt. vergaderingen
bijwoont, een aantal vertegenwoordigende
funkties t1Jl zlch neem! en de werking mee
entoestasmeen.

Een zekert' ervaring met of kennis van
de studentenbeweging evenals de bereid-
heid zich te engager e n zijn belangrijke
voordelen. vakatures moeten ingezonden
worden voor eind september 1996 naar,
Sociale Raad, 'S Meiersslfaat 5, 3000 Leu-
ven. Voor meer Inlormatle kan U steeds
terecht op Sociale Raad elke werkdag tus-
sen 14 uur-en 18 uur of telefonisch op het
nummer 016122.95.41 .
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$Iuuiswoord
Horizontaal - I De hoogte waarop iets
Slaat 4 Enorm gewicht 9 Geschrift van be-
perkte omvang 15 Deel van een sigaret
19 Vaanulg 20 Muzieknoot 21 Oorlogsgod
23 Uitstraling die een Individu omgeeft
24 Voorzetsel 26 Schelle. doordringende
kreet 27 Voorzetsel 28 Laag. slecht 30 Voor-
zetsel} I werktuig H Voedingsmlddd
)4 Karweitje 36 Chinese lengtemaat
37 Scherp wig 38 Afd.lkje aan een tent
41 Roemrijk 44 Genie 4<> Zijrivier van de
Moezel 481\Jingereedschap 49 Religieus
boek 51 Op enig tijdstip 53 Groot ongeluk
S5 Loofboom 56 Moeras, weke grond
58 Voegwoord 60 Deel van een boom
61 Rivier 62 Zuiver 64 Pers. vnw. 65 Aas-
eter 66 Deel van een weekblad 68 Naamse
gemeente 70 A1hlnovurm van de bunzing
72 Griekse reuer 73 Muzieknoot 74 Hort-
zontaal schoepenrad 75 Muzjeknoor

,..., 76 Merkteken 78 Wrong haar 81 Nobel-
prijswinnaar lenerkunde 83 Heilig man
85 Het slijk der aarde 88 Lengtemaat 90 Bij
de pinken, gewiekst 92 Hoewel 93 Dkrlijk
produkt 95 Griekse lener 96 Kleur
97 Famillelld 98 Vis 100 Belgische rivier
102 Jongensnaam 104 Vriendelijk, haneJijk
106 Bluts 108 Zoon van Noach IlO Deel
van het llefdespel I 12 Japan 114 Opstootje
115 HavenonderdeeJ 117 Krachtig, stevig
119 Voorzetsel 120 Ontsteking aan een
vinger 122 Guud 123 Boom 125 Rivier
126 Zorgwekkend 128 Zangnoot 119 Geo-
logische periode 131 Pnnestbeweglng van
Jongeren 133 zoogdier 134 Zoogdier
13 5 Spaanse stad 136 Schadelijke planten-
groei 137 Uitgewerkte aantekeningen
138 Vleesgerecht.
VenLkaai - 1 Harde beschermingslaag
2 Tljdperk 3 Pers. vnw. 4 Deel van het jaar

5 Bevel 6 Deel van een blad 7 Vrouwelijk
dier 8 Zoogdier 10 Noord-Frans riviertje
II Deel van een kasreet tz Lichtzinnig
13 Zangnoot 14 Dlerenverbljjf 16 Kluiten-
breker 17 Vogel 18 Snel zeilschip 20 Euro-
peaan 22 Kledingstuk 25 Vlaag van eigen-
zinnigheid 28 Italiaans komponist 29 Door-
schijnende stof 31 veertdorende inspan-
ning, moeite 32 Persoon die niet tot de
geestelijke stand behoort 34 Uitstekende
rou 35 Grote broeikas 37 Familielid
39 Bijbelse stad 40 Getijde 42 Lengtemaat
43 Kenteken op Belgische vliegtulgen

45 Balk 47 Deel van een wiel 48 Scharnier
50 Woesteling. wreedaard 52 Vulkanische
steensoort 54 Zangnoot 57 Opstandellag
59 Deel van Afrika 61 Open ruimte
6J ~ijbelse man 65 Zwarte delfstuf
66 Vrucht 67 Voorwaartse SlOOt 68 Luikse
gemeerue 69 Europeaan 71 Vierde dlmen-
sic 77 Voertuig 79 Kruisboog 80 Stapel
82 Knaagdier 84 Punt van laagste waarde-
ring 85 Gevaarlijke stof 86 Deel van een
geweer 87 Blauwe, als Indlkator gebruikte
kleurstof 89 Zangnoot 91 gumtsche bewe-
ging 93 Roefdier 94 Heilig man 96 Deel van

het oog 97 Griekse lener 99 Romeins
muntstuk 101 zangnoot toz Pers. vnw.
103 Muzieknoot 105 Griekse godin
107 Lengtemaat 109 Schijn 111 Ameri-
kaanse staat liJ Keteltrom J 14 Afrikaanse
muziek 116 Oppervlaktemaat 118 Wereld-
stad 121 Vaste stof 124 Stand die tut renüse
leidt 125 Lange veer 127 oosters bordspel
129 Maat voor hel arbetdsverrnogen
130 Zangnoot IJl Griekse lener
132 Havenonderdeel134 Muzieknoot.

Door Filip De x euketeere

I 4 I 2 62 3 6
I

2

3

4

5

6

I Lid van een oude kultuur
2 Familielid
3 Nobetpnjswtnnaar ienerkunde
4 Elgenbelangzoeker
5 Ranglelwoord
6 Leuzen

I I I I I I 1-'Vru<h,=
2 Heilige berg
J Vervolgem
4 Lijst van drukfouten
5 Bekende gevangenis
6 Vertikaal gericht

I 2 5 63 4
I

2

3

4

5

6

I Persoon Dij wie men inwoont
2 Het morgenland
3 Middagslaapje
4 Vn"emde munt
5 Loenen
6 In opgerichte houding

Zandlopers
TWee opeenvolgende woorden uil deze
zandlopers verschillen slechts een letter. Je
laai een letter weg of je voegt er een bij en

t

wijngl daarna de volgorde van de letters,
, Een voorbeeldje: als Je het woord tenor

gevonden hebt, kan je door toevoeging van
de leuer m monter als volgend woord
bekomen.

Veel puzzelplezier.

Tovervierkanten
Horizontaal en vertikaal worden dezelfde
woorden gebruikt.

3 4 5
I

2

3

4

5

6

I vermanende toespraak
2 Gletsjerpuin
J Schande
4 Keizer
5 Grondsuon
6 Eiland
7 Elementaire lading
8 Bijwoord
9 Vreemde munt
10 Moederkonijn
II Hamer
12 Annoede, leed
13 Buigen

I Een trillende klank voortbrengen
2 Meisjesnaam
3 Aziaat
4 Schallen
5 Tijdjng
6 Tijdperk
7 Muzieknoot
8 Spaans kenteken
9 Bijwoord
10 Gesel
11 Kleur
12 wesr-vlaamse gemeente

1) Goddelijke openbaring
14 Trompet
I 5 Helderder worden
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~ zoel(erljes

$ agenda & ~ ad valvas I)(IOR .\~N BRIe,

" Als jongen totaal weg zijn van die
superlcuie gast als meisje saapelvertiefd
werden op dal loffe meisje ... Je: bent zeker
niet alteen in je hebt ons. de homojongeren
van Hel Goede Spoor. nu gevonden ookt! Als
je andere homo/lnbolbi-jongC'lTn lot 26 jaar
wil onlmoelo:n om ervaringen uit te wî~len
(box zeg ik ·1.e'·, comlng-out •... I, om samen
Iets ontspannends te doen . je kan ons altijd
bereiken op: Hel Goede spoor. PO lil. 3000
Leuven-j (steeds antwoord in een gesknen,
neutrale envelop) ol hltp:llwww.ping.bc/-
drempelrspoor en drempcl@ping.be en voor
het omhaal elke dinsdagavond van 20 IQI 23 u
op hel JAC. MinckeJcrsstc 47c. td. 20J)6_06
.J Gezocht: dood en dood. SOB'cr Vinclu en
rijkswachlkapitdn Dt'rijckere. beschuldiging:
arrestatie van de zes van de E40, beloning:
één waterkanon, tel. 21.10.00
.J X organlsttn een dodelijke horrorir.lopjadu
ma Scudrakellen op BOB'cr Vinekt: en njks·
wachtkapllein Derijd:ur, beloning: IWA-

weken volpension In Irak.
v X organ~n bIoederi~ gijzeling van
BOB 'er Vinckx en rljkswachtkapitdn
Derijdtell' in hel gerechtsbol van Leuven op
woensdag [Wee oktober om 9.00 u.
.J Gc:z(w)ellig gemeenschapshuis zoekt drie
medebewoners (Hdst studnlltrl) wegens drie
kamenjo (4.066 rr. onkosten inbegrepen) vrij:
alle voomeetegen zoals teldoon. keuken.
living. Iietsenberglng, tuin ell een heus ping
pcnggollterrein tcome and seel): M«helse-
straat 188. kom maar langs na 18 u.
"Wanhopige redaktiesekretaris zOC'kl
hooldredakteur: Annemle, waar ben je???
(laai me nu nog niet alleen .... )
v Veto zoekt: intelligente . jonge, frisse.
vakkundigC" lotograaf om dit blad op te
vrolijken met een rilS verfrissende afbeeldin-

WOENSDAG 21108
14.00 u FILM 'OnJu-uid:uaien in Fabehjcsland'

(11170). Nederlandse an.hnatidilm Van cccky
Goudsmil. in Vlaams Filmmuseum. Van .;kr
KelenSlraal 30. tel 22.611.06, 10CfI. 30/50.

20.00 u FILM "Carmen" (19831. Spaanse dam-
film Vin Carl~Slura, In vlaams Film.
musc:um. Van der KelenMraat 30, tel
22.69.06, loeg. lO/SO.

VRIJDAG 23108
20.00 u 8~URS Betaardboekenbeurs mei lileralr

padlum. Ladeuzepleln, org. Mengmc:ttül.

WOENSDAG 28/IIB
14.00 u FlLM 'Boy Thwn' (1938), Amerikaans

drama van Nonllan Thurog mei Spencer
l'racy. In Vlaam, Filmmuseum, Van der
Keknstraat 30, tel 22.69.06, lOeg. )(1/50.

20.00 u FILM 11Ie Bostonians' (1984). Brit$

drama van JamC5 Ivory mei Cbristopbet
geeve en Vaucssa Redg.rave. in Vlaams
Filmmuseum. van der Keknslr aa t 30. Iel
2269.06, loq. }{)lSO.

VRIJDAG 30/08
16.)() u BEURS Llterairc manifestatie p.p.r.

m.m.v. 1..0$ BuetXl!;. in wemetsreen.
Buslyakngang. ottI. Menl:l.lllella.aL

WOENSDAG 1Jl4ID9
14.00 u Fl1.M 'Rkoch<:t' (1991), AmerikMnsc:

akticfilm van Ru~sd MuJcahy. In Vlaams
Fihmnuseum, VdnderkeknSlr.Iill lO, lel

22.69.06, reeg, 50.
20_00 u FILM -Ri<ochd' (199 1). AmerikAanse

aktldilm van Russel Mukahy. in Vlaams
Filmmu$Cum, viln1krkdenSIr.>ilt )0. Iel
22.69.06. lOeg. 50.

WOENSDAG 11109
14.00 u FILM -Freej.Kk' (1992). Arnerika.mse

SF-film Viln Gc'off Murphy. in Vlaams
Filmusc:urn. Vandnkdenstrilal 30, lel
22.69.06, 1Oc:g. 50.

20.00 u FILM 'Frcc:jadr.' (1992). Amerikaanse
SF,film van Gcofl Murphy. In Vlaams

gen van 'hel ware leven', inlo: tel. 22.44.38.
V Gaocht (tri tOlllOKtoc niet gevonden):
1I1l'ssbestendige all-round schrijver die kwa
joumalllkk met een seoeus ei zit, dat hijlzlj
zo s~1tnOKl'lijk wil leggen. Broedplaats
verzekerd in de 's MeiersStraal 5. Kukelukuull
v Nachtbraken aller landen. verenigt ui {in de
's Meierulraat 5 is hel 's nachts preulg
werken: schnjven, plakken. knlppen, foto's
ontwl.kkelcn en mekaar lk huid volschelden
gaat zoveel beier met een glas porto In Je
maag en een halve kilo nootjes armer de
kiezen.
V ABDA leeft terug. Nu ook in de turbo verste
van de veso.
"Wiuned: dead or alive (maar liever toch nog
een beetje levend): gcêngageerd jong volk dat
zin heeft om zljnlhaar smrijlsc:ls aan de
werejd kond Ie doen. ZOndagsaUleurs gelieve
:rich Ie onthouden. Skchu één adres kan uw
karrièll' van de anonimiteÎl redden:
's Meien;:slraat 5, noodnummer 22.44.38.
V Wie heelt er Interesse voor een Ion (een
doos. dus) kroonkurkjcs? Je kan er ongetwij-
leid je matras mee vullen, je damset mee:
aanvullen, leuke oorbellen mee fabriceren of
er andere leuke dingen mee doen. Haal ze
als;ebliel op bij Alfaset in lk's Me!ersslraat 5.
v Eeuwige dank, een pteets ~t Sint·Pieter
en vijf liter rijstp;lp met verguld lepehje zal uw
deel zijn .
.J Dirk zoekt nOK steeds een zwarte afkohots-
tilt_
.J Annemle zockl een nieuw lief,. haar oude is
namelijk versleten.
V Ann zoekt vriendje mei draagbare schoon-
moeder (Inpakken-en wegwezenl)
v Ann or de moeder?
.J Hel vriendje. oen.
v Hans zOC'kt tijd die nog vrij IS. Op te vullen

Filmuseum. VandcrketenSUiI.II )0, let
22.69.06. 10CfI. 50.

VRIJDAG 13109
21.00 u TEATER Cirrus Ronaldo. in Predik,

bcn::nkerk. O.L VroUWSltlUlL loeg. 150/300.
0rs. Kultureel Centrum Leuven.

ZATERDAG W09
21.00 u TEATER Circus Ronaldo. in Predlk-

hen::nkerk. O.L VrouwsIraal. !Iq. ISOIJOO.
0'11. Kultureel Cenl,,'m Leuven_

WOENSDAG 18/09
14.00 1.1 FILM -Renegadcs' 11989). Amerik,aa_ose

alniefilm van Jack Sholdef met Kiefer
Suthertand en toe DIamond Phlllps, In
Vlaams Fllmusc:um, Vllnderl<clenslraal lO. Icl
22.69.06. «es. 50.

20.00 1.1 FILM 'Rencpdcs' (19891. Amerikaanse
aktie6Lm van Jack Sholder md Kider
Sutherland en Lou Diamond Phili(lS, in
VlaaCT15Filmus<:ullI. Vanderkelcnslraar JO,

016/22.69.06. =s. 50.

DINSDAG 2[jJ09
20.00 u TEATER -ne Geblologeerdenw door

ComJ)asnle De Koe. in Audiloriurn
MinDcpoon. K. Albt:nlaan 52. loeg. 400. org.
Kultureel Centrum Leuven.

WOENSDAG 25109
14.00 u FILM -aroe SI~I' (19891. Amerikaansc:

akliclilm van Kilthryn 8igelow meI Jamie
Lee curns en lnuis<: FleKher. in Vlaams
Fllmuscum. Vanderk..tt'IISIr.Ll1 30, lel
22.69.06. toeg.. 50.

20.00 u FIl.M -eiue Steel- (19119). Amerikaanse
akliefilm van Killbryn Bi8elow met Jamie
Lee Curl!> en louis<: FJeldier. in Vlaams
Filmuieurn. Vanderkelcnstrnal JO. tel
22.69.06, loq. 50.

ZONDAG 29/09
20.00 u TEATER -Mooi slilzlllell?- dOOf Ad Van

len;el en Bram Wiersma, In Auditorium
Minnepoon. K- Albenlaan 52. !Iq. 150/200.
org. Kultureel Cemrum Leuven.

mei schapen scheren. Postmoderne: assodatles
en vrijelijk splritueel rondzwerven door de
mystieke ruimte Is bij veto echter niel roeges-
laan, dus houden we: er hier maar mee op.
V Veto zoekt een dienstbare, geWillige, nIet
onknappe en vlcue huisman om het kOl hier
eens Ie komen uitmesten tri de afwas te doen.
Riek.. spade en smolfel zeil meebrengen aub.
sora wekt hierbij minstens twéë huismannen.
V Andreas P.: nu mijn 500 fr. Ik was het eerst
in de veto dil jaart
V Sylvie Decjerq: kun je: nOK een zoekenjes
maIlbom genereren? Werkt goed, maar maakt
wel een ganse omweg over Internet. Gooi de
zoekenjes gewoon binnen .
.J Veto biedt aan: een oersezdlige en sfeervolle
[never mind the WC·geun;es) werkplek.
voorzjen van alle nodige apparatuur (hard en
zacht), waarin het lustig DTP-en is. Mensen
(en dieren. wij disknmtneren immen likt)
kunnen zKh aanbieden [voorzien van een
1)cwljS van ~Iecht gedrag en zeden. afschriften
van nlet-behaalde diploma's - jaja. Serse
Lersglez, er is nOK roekomsn - , gekleed in
aangepast smoking - er wordt hier namelijk
nogal wat afgcpalt - . en met een brede glim-
lach In de-s Meienstraat 5, td. 22.44.38.
v BreedsroOC'lIangpoOlffiuggenkilr.ken ook
welkom .
.J Ik ken geen ander beest.
v Pieter V.: Andreas, als mijn zoekenje in de
Velo staat, verdien ik een 2000 Ir. Ik heb met
een paar vrienden gewed dat Ik Je: een
vroegen: zoeker jn veto zou doen zetten. En
hel Is me-zdukl.
.J Groep Trouoe-nct neemt het op legen Vdo.
Dat de snelste wim.
V GC2ochl: studenten om tegen beloning
tanden te poetsen met een nieuwe past.a op
basis van koningswater. Enkel kandidaten
ouder dan 7 maand met een goed ontwlkkeld
bijlvermOKen. Dynamische werksfeer.
v BIJ deze melden wij de geboorte van onze
eerste telg van dil jaar. een jong en Iris
boeteke waarin u nu zit IC bladeren. Genlel

Crimen
• 30109 urn 12.00 u: Luclu\ge uad,srontlldd·
in&- infu 0521)5.99.13, in LeUVCJl.· 01/10
om 21.00 u: Nachtelijke akdvildlm. info
052135.99.33.

8trmanla
• 10109 Et:rstekanweekend. venrek Leuven
~tali(m. UlC'I'f inlo 011117.69.43, lat 22/09, in
Weel.dc •• 01110 Fwt in zaal CotS().

Hlsllrla
·28109 om 09.00 Ul Kennismaldngsweekend.
ve:Jtrek stallon Leuven, info bg Ucsbeth
016151.09.48, lOt 19109, In Hereru, foeg. 600.
• 30/09 om ".00 u: Suduondlcldlng. In
Ct:rllnUe mb, l..adcuztpJdn .• 30JO? om Ig.)O
u; GelJlllldijk etel1lJe In Alma I.• 30109 om
20.00 u; Stacbpel. • ;roIO? urn 22_00 u:
Cock.uilavond. in Fak .• 01/10 om t 9.l0 u:
Kontaktavolld. in Tijl Hogc:schooJpkin. •
02/JO om 10.00 u: PUmvoorstdling. in MSl
lOCS. gTiltls .• 02/ iO om 22.00 u:
Kroegentocht. In reuven.

Kilo
• 2'i/09 urn 10.00 u; Klio.dJg.. in Fak W&l-

LBK
• 20/09 Ortthaalweekend. tot 22109, verdere
Info op 016l22.03.3j, tn ungdorp .• 01110
Omhaal tri r~ndlcidlng deër Leuven. el~lJtjç
In Alma 111.scv ...lgd door cc:n
aVj)od.wcktOC'hL v('-rdtll:' iul" op
016122.08.35.

Medlka
.01110 Offidde opening Ooc", Bw:. met

ervan. want er komen er nOg 29 aan. Deze
bevalling was alleniru geen gemakkelijke.
"Twaalf fluks gestoorde plwt's uit de
MemelSCSIraat 188 zoeken denjende klojo 0111
hun gemeenschapshuis Ie vervolledigen.
Kamer vrij, dus, voor 460() Ir all-in (room
servtee niet inbegrepen) en voomen van het
hoogstnoodzakelijke komion dat een nu-
dernte} dezer dagen echt nict meer kan
missen: sauna met whirlpool (zijnde de
badkamer). GSM (zijnlk telefoon), pretpark
met buitenzwembad (zijnlk de tuin met Inge-
bouwd akwartum], vergaderzalen (zijntk de
living), krearunme (Zijnde de keuken, bij
sommige gelegenheden ook wel de brand-
haard genoemd) en een overeekte parkeer-
plaats (voor je flets, welteverstaan).
.J De nacht is ret:!ds ver heen (hel dager In,
'I oosten). maar nog steeds gaal de klopjacht
op nieuwe Veto-niedewerken onvenninderd
voort. Laetilia( gelukkig al teruggevonden.
nu die jonge bcfl~efOlogralen. OU'ers, jour-
nalisten en zoneees rmg. die Zich onverwjjld
in bossen en mocras.sen"~,,("Ven tenelnde niet
gevonden Ie worden door onze naanlige
speurders. gewapend met vergrootglas en
meeokkel.
"Dat kot van hierboven is niks: mijn kot
grenst aan de meest gevarieerde keuken
(Mumsuaat), heeft een groot (stede/ijk)
zwembad een ruime bar (Oude Markt). eigen
Security (de Illkken). wachtende chauffeurs.
straffe Tobback. en nog veel meer, gevendjen
op 's Mekrsstraat.
v Nog wat taalsoep en -ruut-.
v Koen, zJjn er betere spelleljes te vinden In
Bolögnë?

.J Nadja. als je ditleest: beste groeien aan Jou
en Karel, .,
" steven L.: sorry, maar onze 2x2 ben ik
gemist. Was die woensdag of 2 augustus de
afspraak? Ik kon je niet bereiken. Prettige

verhuis gehad?
.J Nog een pono'ke Op wal er nog komen
moel. De nooqes kraken ... 8E. ge misi wat.

•

I
I
I

I
1
I

I
I
I
I

I

recepne. info 016/29.08.83 .• 01/10
tknteltaofuif 10 5amambaia, • 03/10
VerrauillSSOPtll'deo InD«'~B~, tulo
016129.08.83.

Merllator
.. 29109 Onthaaldcskursle CD kafeerondleld,
Ing. In ~meowerkJrtg met Gemogil', meer
Info 016/29.16.35 .• 29109 R.ondleldb1& in bet
ÎJlStlI\Jut .• '30/09 Rondkiding op ha
Instituut. 's oamlddag$ vanuit kafce Plcktrum
volgt er een rondlc:kling door Leuven. Infu
016/29.16.J5.

Pedag091sche Kring
• )0/09 om 09.00 u! Onthaa)dag,. onlhaal in
PSL In f'S1, lltnSC5traat .• 30/09 om 09.)0 u
Ontbaaldag: parkspc:len. in SUidspark.
Tttn~traat .• 30/O'J om 12.00 u:
Omhaa!dag. semen eten, În Alma 11•• JO/09
011\ J •• 00 u: onlh~aldag.. stadspel. in
Ladeueeplein .• 30/09 om 21.00 u:
Omhaaklag. kuntakuwood, Irt Kafee Xaffacr,
hoek Vesalltmuaat en r.ukstraaL • OilJO om

20.00 u: AVOllluudijk bcsapel, In PSL
n~SC1;uaat.

•

m
• 25/09 SdJadttenwcelr.n-.d (eigenlijk
midwc.'ek), tot 29109, in aree .• 01110
EttstkMU'Ondleidlng door Leuven.

Wlna
• 2!\/Q9 F:erslekanwcekt:nd, Int 27/09. info
Ol6!25,JO.19, In Dlankenbcrse . .o 30J09
OmhaaW3g. infl! 016/25.)0.J9. in Campus,
gebouw B .• 031 lOom 20.00 u:
&-~tekanltonverll. info 016125.)0.19. in
Kolfee Plektrum. Naamsesttallit.
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Studentenprotest in de media

Tienduizend studenten
tegen één minister

tudnrtm eisen kop valt
VDS", ·Ook Vlaamse
hogescholen in rep en
nHT~ ·Och~ijke

'studenten beuUen
kruispunten", "'Toekom·

sligt: leraars wilk" niet wijlun", ...
Hel zijn slechts enkele koppen uit Ik
VlaaMSe dagbliufpen die wrwijzen
naar hel studentenprotest Win de
la4tsk jaren, Hoe is het eigenlijk
gesteld met de relatie tussen de JUl';O-
nak s'ude"te"~9;n9 eneh "'MUI?
An" Depoorter, lianUaat in ck Kom-
munilultiewetmschappen. oruhrzocht
de Ylaam,u krantenartikels 01Ier" de
hoogtepunten van hd studentenpro-
test en de positie van de studenten-
koepel vvS tijdens drie grote aktie-
periodes: de betogingen in het najaar
van 1993, 1994 en 1995 tegen de op
ril zij"de initiatieven rond hel Hobu-
dekreet en de lerorrnopleiding.

Studenten hebben g~meenschappeliJke beo
langen. En het Is de tn 1938 öpgertchre
studentenkoepel VVS (Vereniging van
Vlaamse Studemen) en Fel (Fédéralion des
Etudiants Pranccphones] die, pollnek onge-
bonden, de studentenbelangen op nationaal
- sinds de staatshervorming van 1980 op
regionaal - nivo verdedigen. In 1958 werd
de basisfilosofie van VVS -demokratisering
van het onderwijs' voor het eerst geformu-
leerd. Konkreet uil zich dil in de eisen vC)Qr
verplicht en grans onderwijS voor Iedereen
en studldlnandering voor Ilnancleel min-
der eegoede stedemen.

Bewerken

J

Steeds meer slagen drukkingsgroepen
erin een beslissende stem te verwerven In
de politieke bnluitvormlng. Als belangen+
vereniging Is de studentenbeweging een
bulrenbeentje. ze vertegenwoordigt een
rdatief homogene groep mensen van on-
geveer dezelfde leeftijd die geen verant-
woordelijkheid hebben in de maatschappij.
Kw;!. omvang tellen studemenbeteglngén
het mlnst aantal deelnemers. Maar studen-
ten hebben een meer dan gemfddelde flOU-
ueke Imeresse én tegdijk een geringer ver-
frouwen in de gevestigde pcnueke instellin-
gen, 7.0 bUJkt uit de studie van Depocrter.
Ze nemen 18% ven hetlotaai aantal bete-
gingen voor hun rekening.

Ste u n van de p...blieke opinie Is voor
hel doordrukken-van studenteneisen van
kruda.ll belang. HOt' groter de weerklank
van de aktie, hor groter de kans dat hun
standp ...ruen de politieke senaxels bereiken.
Want het publiek en de polllleke gezagsdra-
gers zijn voor Informatie over de studenten-
beweging in hoofdz.aak aangewezen op de
berichtgeving In de massamedia. Het onder-
zoek Toont bovendien aan dal de studenten-
koepel VVS er vooral In slaagt de geschre-
ven pers te bewerken.

Zorgen

.,..,

Depoorters' studie brengt aan heilicht
dat de VVS door dl' Jaren heen een goede
relatie met de pers heeft opgebouwd. Zowel
de Journalisten van de onderzochte dag-
bladen als de leden van de VVS gewagen
over een goede verstandhouding. Toch z.ijn
de studenten er uiteindelijk niet In geslaagd
om de door hen vooropgestelde eisen al te
dwingen, 'rwee belan~jke takteren speel-
den volgem Ot:pooner hierbij In hun na-
deel. Ten eerste was er het tijdstJp van de
besprekingen. De beslissende faze In de be-
sluitvorming werd door de jXllitld - wel-
(!dJ! niet toevallig - uitgesteld tor de maan-

den apriL mti en juni. Studenten hebben
op dat moment wel andere zorgen .an hun
hoofd. Een tweede belangrijk element was
de positie van VVS in de besprekingen van
de hervorming van de !erarenopleiding.
vlaams minister van ondt'rwij5 Van den
gossche besliste om een hervorming van de
lesbevoegdbeden van de regentaatsroden-
ten en de untversuenswdeoten door te
voeren ten voordele van de unrversuetoiu-
den ten. Als vertegenwoordlger van zowel
hogeschoot- als unrversketetcdenren z.ag
VVS zich genoodzaakt lt'genmljdlge belan-
gen te verdedigen. De representativiteit van
de studentenkoepel werd dan ook door zo-
wel studenten als polJtld in twijfel getrok-
ken en leidde lOl verwerrtng in de: berrcm-
geving in het najaar van 1994. De naam
VVS kwam reen opvallend minder voor In
de kranten. Maar over de drie aktleperlodes
gezien, mag Je volgens pepoorree wel stel-
len dal aan de beregingen en de studenten-
eisen In de media behoorlijk wat aandadll
besteed werd.

Klemtoon
Hel onderzoek belicht ook de manier

waarop de versemuende kranten het stu-
dentenprotest benaderen, Er Is een duide-
lijk verschil tussen de kwallrelts- en de
populaire kranten kwa vorm, Infonnatie-
inhoud en suggestiviteit In berichtgeving.
De kwaliteitskranten De Morgen en De

hechten vee! belang aan de omvang van
protestakues. Het uiterlijk vertoon van een
aktie heeft voor atle populaire kranten
meel njeuwswaarde dan de inhoud van het
protest. Hun bertchtgevtng ts dan ook min-
der diepgaand. Het protest wordt duidelijk
minder gckomeksruahseerd waardoor de
Ieeer minder op de hoogte is van de beweeg-
redenen van het studentenprotest. Zij zul-
len bovendien meer de individuele student
In dl":betoging aan bod laten komen, terwijl
de kwaliteitskranten zlch vta de STUdenten-
leiders informeren.

'Yoch Is hel de populaire krant Het Volk
die. zowel kwa aantal artikels als kwa öp-
pervlakte. de meeste aandacht besteedde
aan het standpunt van de smdemenbewe-
ging In verband met de krarenopleldln!l.
Opvallend is dat De Standaard beduidend
minder artikels publiceerde over hel onder--
werp. volgens onderwijsredakteur Heln Oe
Beider heelt dil te maken met de zeer
strikte toepassing van de selekuecrtterta:

lieve erement In de krantenberichtgevlng.
nat wordt uiteraard bepaald door het soort
infonnatie en de manier van inkleden,
maar ook door het -e~otit)Oele en sugges-
lieve taalgebruik. Hoe meer de berichtge-
ving d&r emottcneet or suggestief taalge-
bruik gekleurd Is. hoe minder neutraal Zt'

is. En die emcuoneütett komt in aUe kran-
ten voor. Maar ekstreme positieve ol nega-
tieve berichtgeving Is zo goed ah afwezig. al
maken het Belang van Limburg en Het
LaaUle Nieuws toch meer gebruik van een
suggesneve en emotionele taal. Volgens
Depeerter mag je STellen dat de matig pest-
ueve en negatieve berichtgeving ten aan-
zien van de studemenbewegjng elkaar
grotendeeis kompenseren.

Besluitvorming
Uit dil alles kan je be5luiten dat de me-

dia voor de srudentenbeweglng zeker een
belangrijke rol speelt. Alleen bliJI! naunir-,

I
I

"BIJ DeoStandaard en zeker bij mij Is straal-
gewoel geen criterium. Ik heb er moeite
mee dat "te mij via een betoging In hC!t
hoofd willen prenten dat iets belangrijk is.
Er moet meer achter anten."

Emotionaliteit
Een tweede belangrijk element In de

bertchrgevlng is de vormgeving. Een ver-
schil met de kwalirenskramen vormt de
aanwezigheid van prorestfoto's en de gTOIe
tekenende krantenkoppen bij de populaire
pen. De standaard gebruikt weialg fOtO'S
maar zal eerder de aandacbt willen trekken
door de bijdragen van een grotere titel te
voorzien.

Depoorter onderzoem ook het suggo-

(fow Arthi~

lijk de vraag of de .berichtgeving In de me-
dia de studenten in staat stelt op een vol-
doende wijze de politieke beslujrvormlng te
beïnvloeden. Het Hobu-dekreet en het
dekreet over de hervorming van de leraren-
opjeldtng hebben, ondanks hel st ...denren-
protest, de vereiste meerderheid in het
Vlaamse parlement gehaald. De druk van
de studenten In de Vlaamse dagbladpers,
die 228 keer door een redakteur verwoord
werd, heeft nlet mogen baten.

AnoemJe OecD

Ann ~poortn; StudtntenprOttft in dt "'tdjd.

Vtr!jtlijkmd (mdtr7«k Vd1f tU baicht§rnns in
tk Vldamst dtl.§bliuJpen, l.nJvm, li«nrirwrhdn-
dllîns kbmmwnibtkwtunsdrapptn 1995:-1996.
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Standaard gaan zich vooral op de Inhoud
van het protest Toespitsen. Toch zijn er up-
merkt'IIJke verschillen In berichtgeving. In
het dossier rond het hervormlngsdekrt'et op
de hogescholen legt De Morgen de klem-
loon vooral op de sociale Impllkattes van de
ministeriële plannen, terwijl De Standaard
eerder de argumenten rond de schaal ver- .
grotjngsproblemetlek belicht. Volgens
Depocrter heen dit veel Ie maken met het
versemuende lezerspubliek van belde kren-
ren. De Morgen rekent STudenten duidelijk
ior zijn lezerspubliek en zal daarom regel-

•matig uitweiden over kemplexere steden-
tenmarenes. Ot: Standaud richt zich voor-
namelijk op een ruimer tmeüektceet
publiek.

Redakteurs van popul.lire kranten


