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Akademiejaar "voor open geopend"

Politiek troef

OM"ze t1VeThdd huft in de ogen
van de burger voor alles be-
hoefte aan een "ieu\W geloof·

wQQ.rdigheid. ,. Ook rektor Oosttrlintk
kon in zijn openj"9~de bij het begin
van lid akoJemiejlUlr niet om th ak·
tumikit heen. IH rut va" de speech
- ~l "voor her vmof" geseltre-
VnI, 4ixit • dufeur - bevatte even-
eens enkele dktuele lenta's, De rektor
bego" bij solidariteit, 9ln9 over op het
gezjn als hoekst«n voor de samenk-
ving om uiteindelijk uif te komm lrij
tk gedeeltelijh splitsing van Ik sociale
zekerheid en een "'een klimaat waarin
VLu",änm 0"'" de hefbomen beschikt
om dj" midthlen optimaal te gebrul-
knr", een vrrdoken t~lin9 op een
eigm FISk4likit voor Vlaotukrm. Ht':t
tema van de 'SUMtschuld' or. dL belas-
ting die dezl vormt op de frugd. werd
bntadrukt.

De plechtige opening van hel akademiejaar
ging ook dit jaar traditioneel van start mei
een eucharistieviering. gevolgd door een
akademlsche zlning In de aula Pieter De
somer die minder vol zat dan vorig jaar,

eerste

teen Andn' öosierünck er Zijn debuut
rnaakte als rektor, Aan diens openingsrede
herft het ecbrer niet gelegen. ëen dag voor
de 5rat~of Ih~union van premier Dehaene In
het parlement, leek ook de rektor ermee
voor het parlement dan voor een akade-
misch publiek te staan, met een relOriek die
nauw aansloot bij de tradtûonele CVP-
standpunten over hel gezin als 'hoeksteen
van de samenleving',

Kelderde

akademieiaar

eenaemng van de rektor over de gang van
zaken aan en de toekomstperspektieven
van de A1ma Mater, Zo vesügde de rektor
nogmaals de nadruk op de rol van het
'Research & pevelopmenr- programma van
de KU Leuven voor het toegepast onder-
zoek. Om dat onderzoek naar wens Ie doen
vertopen acht de universiteit een uitbrei-
ding van haar Industriepark noodzakelijk:
"Het zou getuigen van weinig toekomsege-
richt denken Indien nuneloze procedure-
gevechten de wording van dit park en dus
de ekonomische valorisatie van onderaoeks-
resultaten In de weg zouden Slaan.·, aldus

loor_
VOfiSeweek wereen de namen bekend ven de verdlenslelijken die in februarl vul~d
jaar aan ~ OAJvC$lteit actaIOwerd zullen WO.n met een eredoktorailt, Het zijn er vijf
gtwotden. Uit dt 7,oK'hteaeiètar komefl de Amerikaanse filosoof Nussbaum en de
Be1alKhe &chkenner PhiliPPe }k{mw:Jhe. venter worden de vocmner viln de:
AmeJ1kun'te cenuale: bink Grt!f:nspan en de chemicus Zew.1I doctores honoris causa.
&n .laatste ondencbddlns gaal naar de SpnIlX koning Jlan Car\Os.
N.u 80edc JCWOO.nte Is de7.e eJkennlnS van de Lt:uy~nteuniversiteit In zeker even grote
milU: trtje~n door poUtiekc- ol diplomatieke als door meer onba,.u:uchtl~ beweqn:-
Clenen. Wat de erbnnlns VI'I) Juan CariOl betreft list een link met de ropaf B~n
'uftleverl.opakkoorden tussen ~Iè en Spanje a-lvastvoor de h.nd. MUf hk:rover op
paaLnal.
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de rektor, die"daarm~~ doelde op het leit
dat de Raad v.i.n state afgelopen zomer de
wijZiging van het gewestplan voor hel 'rer-
munckvel~ waar de Industriële uitbrei-
ding voorzjerrts -:- kelderde. In dezelfde
sf~er hield de rektoe de -rnnoveucseüen'
boven de dCM)pvont."Inllle setten. die uil,
werking zijn van hel vorig Jaar gclanseerde
peterschapsysteem. zullen bedrijf en urn-
versneu elkaar ontmoeten. om 'de kennis-
noden binnen de industrie' te detekteren.

Na het onderzoek kwam dan het on-
derwijs ('ook een eerste taak van de univer-
siteit', aan de beun. De rektor bracht de
evaluatie van hel eksamensysteem aan de
orde, Het volstaat volgens hem niet langer
om feitenkennis Ie lesten, maar ook "In-
zicht, het leggen van verbanden en pro-
bleemoplossend denken' ho~n erbij. De
rektor wil bovendien het doceergedrag
moderniseren en dus mrcrmauseren. Inter-
aard kwam hij ook nog eens terug op zijn
uilspraken van enkele maanden geleden
over een algemeen toegangseksamen. De
reklor bepleitte nogmaals "de invoering vall
een nier-bindende - ik herhaal: niet-bin!
dende - maar wel verplichte oriëntatie- "
proef' en stelde de vrije keuze-in hel on- ''ol;
derwijs gelijk met "een verspilling van :'.l1li

menselijk en finandeel kapitaal."

Toverformule

En toen moesten de elgenlljke speeches
nog beginnen. In zijn feltetlJke openings-
rede, die de zitting afrondde, stond de
waarde van het gezin centraal. Hier bekrt-
riseerde hij in autenneke Vlaamse-grote-
gezinspanijslijl "het overmatig aandacht
schenken aan de zogenaamde alternatleve
samenlevingsvormen", al wilde hij hiermee
geen enkele minderheidsgroep voor het
hoofd storen. Toch benadrukte hij het beo
lang van het kla~~ieke gezin als de toekomst

vervoll op p. ).,

•



•

Studentenspeech bij de opening
van het akademiejaar '96- '97
V(mdaag in Ullwn un lonproQk schnj-

lIm ;sfrust,,"md. We hrbbm alla al. In-
sprtlilk en mtdtbthttr. proton, e-mell.s, En
((xh dil, wn:In.911!' ~/. dit r?f1a ven nhwld·
9~1 m dankbaarheid _ dl f/tbodm hm-_.

Zovttl mmu" va" aluldan;sû't m an-
dut owrhtdm m van dil!' mtdia nonm ons
zelfs bijna au sén"n4r. Wanneer WC' daarT/vu
UH opmtrldng moJun, yjndm ZII!'ht' toch no-
dig om ons een spitgtl voor tt houdm. t1m ons
tt ,"m~dtrm m mt~Qrig Itgruppmow,.
:rtudmttn tri hun sludttflikDU M/Ilan. Dit
buumling, dat pattma/iltisch grdat. dit boe-
tudN. "Ot Iludenlm moeltn hun ploati km-
nrn m hun rol sptlt!l1 ." Wij hebbe" gun
plaats en 9ttn rol,'wt tijn mensen. gun 'men-
$tn in wording', Wij h,.bb,n een laak m wil-
Im dit vervullen, ma",. niet als dultlfflltN
bui/m klmgorit, niet 'bij dil!' gratir van', Indi-
vidutle voorlHtldm van onverantwoord m
onvotweuen gtdrag wardm S[t<'Vflstaangt_
grtpm om 'dt studmt' tikt vorm van verent-
waordtlijklldd tt ontzr99tn. Vtranlwoordt-
fijklltid over t;sm middtfm, tigm fn'm en
tigtn rt/atits wardt sltdrts mtt mondjt!maat
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~tstaa" tn nHit onvocrwtlarddi}k. 7.0
wordt OtIlt huidigt studilfinancilring nog
studs btpaald door dt inlcommrptnitit VIl'n

rmzt oudtni l7I nilt op basis VII.. onZl wtrkl4
lijkt Mhotfttn. Wtrklli}klItid zijn Hk onze
rdatia, dit wij atmgaa" mll hlt bcwustzijp!
dat dl verandtrdl tijdsgtat andlre gn'Olgttl
mlf lid! metbrtngt. Etn J1ruisvogtlpofititk is
onverantwoord tn hypokr;tl.

Waarom hlb ik htl glVOll dal mtdlblhur
tn irrsprllokdikwijls tot folklort vtrwordm
zijn. p!n als dt did!ls woortot U ons dwingtn?
Wallrom htb ik htt gn'Otl dat wt bi} dl' Ühtt
btslissip!!!mnitt ollnwtzig zijn en dal we nin
mttr zljn dop!U" noodzoktfijk kwaad of un
It nemm hindernis als wt er wil ziJn?

ner gebrtk aan s~n'tl4Xtoont zich ook en
vooret in dt manier waarop Wt ;9tmanipulurd
worden. Ik guffOll. dikwijls wrvalfm Wlztlf
in ..tn dtftnsi~ houding, gtproVOCltrddoor
een grotp btltidsmt1tSln dil 'lÎ'h vtnitllndigtr
ad1f en dit leffilTytsftfd is wanneer wt de pop-
pmktUI nitl mttspdl1t.

waarom wardt d" zichtbart studml de pos
afgnnldtn7 Omdat hij gttn tJ.:spop!mlzou zijn
van dllludttll in dt nraat of btoordttld wardl
op uiltrlljkhedtn7 Waarom wordt dit gti!nga-
gttrdt studtnt rmzjchlbllargtmookt door ëroce-
durts m stnlkturm?

Ik htb htl gevrw/dot wtinig memen in-
zitn dal wij ~zur gldrtvrrf m Iconstruktilf
kurmm mltwrrkm. of Mllr. dat wtinÎj men-
:rtrI dat kunnm apprtciirm. Wt steen uilt;n·
dtlijk grolmduls voor dtz.tlfdt WQordm van
demokratit, sofidan·uir. oMnhtid, ta/trllnl;t en
rtsptkl. Jo. we gtllttl een andere invullin!l. Ja,
we zijn jong en we wifftn wal. Ja. wt dom
toms rare dingtn. maar wt ziltln nitt tr wach-
ten op een opgtuokm v;njtr of tm naar om-
fao!! uilgtslokm hond.

Htl momml is gllwmln om It pltiltn voer
een uitbreiden, stimuftrtn en voortzetten von
dt mmtoliUitswijziging. W,. moeten daarbij in
dt tt!'SU plo06 dt hond in t;gt" botztm sttktn
en afttappm van emu soms pttrllnoïdt hou·
ding. WtWcht motrlt! we opnjtuw htt gotdt
voorbttfd gtwn rn. soms ttgtn bl'ltr wttm in
m eonder ze1fovtrschQning.OIU gtdragm ?pais
"'" zij.,,;ltlfstandig.

Zbitl$ btrtktnt voor ons, voor dt akadt·
mistht. sttdtfijkt, V1aQmstt>I natjonalt over-
h ..dm en voor dt mtdia of/tm maar een voor·
uitgang. h(t voorkomt p,obltmtn m htl schtpr
gunsrigt omslondightdm voor htl btsprtlan m
respekteren VIlnonzt o"dtrlingl vertchillen,
Wij bitdm u urfijkhtid m rapekt. wt ver-
wachten van unilts andert.

• lezersbrieven
Alle le:z:ennoakJies kuneen bt"zorgd MJrd,to op ht:1 r~dd:~ in de -s

Mrienstraal S,)OOO Leuven,
De brieven meesen btuddûna ~ op In ~ behandelde onderwerpen of op

Leu\l'l:ll5t' (Sludnlk'n4 )Û1U.lIteit_ AllonterDe brieYen komen nooit in unrnerkjng: de
scbrijver moet st~ Q&lm. studk:jHr en .dres bó.eodm&k.en. s1~dlISwtzonderUjk.
en lUl uitdrukkdijk en ~vcerd wnoe:k. kunnen '1~Wl!@gdarenworden in vee.
aneven die: langer zijn dan l' n_p van 68 aansl.ilscn lsp.aties Inbegrepen. wal

evereen kQml Im't .t. l,S gedktt bladzijdé met dubbele 111t~rlIoi~)worden In prin<ipe
inaekolt. De redaktie behoudt zich het. recht voor brieven niet te pla,,1$eJ'I.

o column
... 'Als ge denkt dal liet moet, dan
hou ik u niet tegen!' Meer woorden

zijn daar niet aan vuil gemilakt, maar ik
kon ililn ZIjn gezicht ziet! dat het hem niet
aanstond. Dat wel. U moet goed weten dat
er ten huize Milllemans niet echt over
gevoelens gesproken wordt. 'Is 't duiven-
kot schoon, dan zitten er geen wormen in
'I brood.' ... hgt de papa. Hij is daar lIed
fanatiek in. 'Het zit erin!', zegt de mama,
'Ze Zijn ermee geboren. TroIlWt ge met'ne
Milliemans, dan Irouwt ge met zijn
pluimen. Kijkt naar ons Luceuet Dat kind
huft geen levent Ze zou beter zelfmetilal
rond haar poot lilten slaan dan heelder
dOlen die beesten Ie n'ngen.'

Dat met die duiven is begonnen bij
mijn grootvader. WIjlen Meneer

Mollemons Karel, die gedurende de Grote
Oorlog reeds, toen hij dus nog·een snotaap
van veertien wss. de eerste prijs nationaal
vanuit Barcelona won. Boven onze
«houw hangt daar nog een schoon
reportage van uit 'L'Hebdomadaire Illus-
tré'. En zo is dat gekomen, hij was de
'fondareur nanonal',
p heb het zo niet voor de duif. Dat is
_l weggegroeid. Bijna van de ene dag

op de andere. Pas op! Met een jaar of
veertien had ik wel een soort van kliniek,
het VIHW; wat stond voor 'Vogelbesdlet'4
ming In Het Waasland'. Ik heb daar ver-
scheidene hoenders met legproblemro
kleurspoelingen gegeven, om ze opnieuw
ailntrekJ:elijk te maken voor de haan en
ook 1I0geen kwilrul met anorexia vetge4
mest voor de Kerst... maar toen ik op een
dag met een [amgeschoten torenvalk kwam
aandraven. kreeg ons pa de Sluipen.

rlll<. snotneust. wel wist dat zo'n
Ubeest massa's prijsduiven de lucht

uitplukt? s« ook van schaF en schande!
en bomt/a moest het godverdomme eens
weten!, vt!I'dwijn uit mijn ogen gijl, wie
denkt gij wel dat ge zijt!, omdat ge toevat-
119 goed meekutff op school moet ge nog
niet gaall denken dat ge dierenarts vjt,
wrplegertje van niets! Uit mijn ogro heb
ik !Jezegdl, smeerlap dat ge zijt!

r::;'tl zo is dat wtggegroeid. Ik heb
Ddaar geen spijt van. Het gebeurl

soms dat ik er een zie, zo'n Falco TInnun-
culus. maar dan wens ik hem gewoon veel
sua:es met de jacht en verder !Jaat dat niet,
die rancune. Ik doe niet meer ailn duiven,
zo simpel ligt dat.

Ons ma is de enige die dal begrijpt.
Zij ui dat ik maar naar Leuven

moest, dat me dat goed zou doen. Ons pa
was tegen. Voor ZIjn pilrlgO ik zoals hem
werken aan het spoor als seinwachter, dilt
ziet h'j wel zitten. Maar toen, zondag
jongstlederJ na de vroegmis, heeft hij het
gezegd. We zaten in 'Onder Den Vleugel',
het huis van de duivenIieflJebber. 'Fra1fS,
ge weet dat ge mIJ teleurstelt en dat !Je uw
leven gaat vergooien tussen al die rijke
stinkerds met hun dikke nekken. Trou-
wens, al dal gezuip gaat u ook m'et voor-
uit helpen ... Ik heb het altijd geweten,
vanaf dal met die torenvalk, ik heb er
geen goed oog op ... Maar als ge denkt dat
het moet, dan hou ik u niet leSIm ... ' Meer
woorden ZIjn daar niet aan vuil gemaakt,
maar ik kon aan zijn geziciJf zien dat ',et
hem niet aanstond. Dat wei ... Kon ik
maar vliegen.

frans Mall~mans.

Leuvense sludenlen kraken VUB-compulers
Sinds vorig jaar z.lJn de sludt:nten loegdil'
ten in de kommissie infurmatiett:chnologlt:.
Op die manier proDeen de akademlsche
overheid meer hoogte te krijgen van de
mogelijke problemen die z.lch momenteel
in de diverse PC-klassen stdkn.

Uit een aantal nieuwe Initiatieven zou
men kunnen afleiden dat de opmerkingen
viln de studenten niet onopgemerkt voor-
bij glngen. ZO hoort men steeds meer van
op stapel ~aande Initiatieven rond k.otnet.
Een Initiatief dat dit akademiejaar alvast
viln Start gegaan is, is de uitbreiding van
het PC·bt:stand.

Eind vorig jaar konden studenten
voor het schrijven van papers en tesbsen
lx"SChikken over een achttal PC·klassen en
een honderdtal PC's. Verscheidene keren
bleek de vraag echter groter te zijn dan het
aanbod.

Men ging dan ook de denken aan een
uitbreiding van het I'C·bestand. De denk-
piste rond uitbreiding resulteerde in ecn
nieuw huur· en verkuopsysteem viii het·
welke de studenten hun ding per rumpu·
tcr op km kun den doen. Op dcze manier
moest cr alvast geen extra ruimte worden
gezucht um de computers te plaatsen. en
werd op extril personeel bespaard.

Studenten hebben vla dit huur· en
verkoopsysleem de mogelijkheid gekregen
om de lange wachtrijen in dc PC-lokalen
te vermiJden. en de PC's gewuon (lP kot IC

gebruiken.Vour de prijs viln 45 frank per
dag kunnen ze een geavantterde PC van
100 Mhz met een intern gt:heugen van 16
Mb huren. Indien ze twintig procent meer
betalen krijgen re zelfs een volledig multi·
mediasysteem thuisgeleverd, kompleet met
CD-rom. geluidskaart en luidsprekers. In-
dien de studenten na een tijd 101 de kon-
klusie zijn gekomen dat ze de computer
niet meer kunnen misscn, kunnen ze deze
voor de prijs viln 43.000, respectievelijk
48.000 Irank aankopen. De eerder betaal·
de huurkosten worden dan viln dilt bedrag
afgetrokken.

Om dit projekt op te starten werd tot
nu toe een budget van 20 miljoen vrijge·
maakt. Met dit bedrag worden 400 PC's
aangeschah.

TIjdens de vilkantie bleek alvast dat
de studenten meer dan behoorlijk met de
computers overweg kunnen, Door een
privl'e-initiaticf van twee eerstejaarstuden-
ten verluren ~ummige kringen en Loko·
raden een tijdlang hun aansluiting op het
internet, Loko is immers. samen met een
aantal kringen. aangesloten op de server
van UlyssiS. Via del.e server biliInden twee
studenten, een uit het eerste jaar burger.
lijk ingenieur en een uit inlonnatika, zich
een weg naar de computers van het Esat
en van de VUB.

Aan de hand viln een aantal !gek-cn-
de?) paswoorden waren beiden erin ge·

sJaagd hun paswoordenbcsland uil Ie brei-
den. Zo verkregen ze tuegang tot de meer
vertrouwelijke netwerken van de rektor
en hel personl"Cl van de VUB.

Toevallig onldekten del(: instanties
een kraakprogramma lussen de eigen be-
standen. Vervolgens slaagde men erin de
krakers op te sporen. Eerst ZOChlmen de
dilders in de kringen van Ulyssis. Hun ser·
ver was immers gebruikt en zij hadden
voldoende kennis om dergelijke aktÎl"s uit
te voeren. Dil bleek l'Chter onterecht. Ulys·
sis hielp de mensen van het rekencentrum
trouwens de opgdojl.cn schade op te los·
sen. Door verder onderzoek kwam men bij
de twee echte b()()sd~ner.; terecht.

Deze werden uij professor Van Ger·
ven, Lt:uvens kuürdinalOr van het studt:n-
lenbeleid. gerocpt'n, Blijkbaar kun een Stu·
dent zich daar vuldoende verantwoorden.
De tweede student slaagde hier niet in en
moest voor een tuchtkommissic verschij-
nt:n. Daar werd hij 'veroordedd' met een
blaam en een Jaar lang InterTlt:tonthnuding.

De rm)tivatic van akarlemische 'lijdt:
v()()r deze maatrl-gelen was tWl-eledig.
Enerzijds verweet men de student een
Zt:kt:r misbruik van vertrouwen. Ander-
z.lJds wou men hem tegen lkhzdl bescher-
men. Pikant detail: dt: student buisde in
juni. en het verschijnen voor de tucht·
kommissie viel midden in zijn tweede zil.

Wim Van Der Meersch
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Eredoktoraten aan de KU Leuven

Koning, keizer, admira
erkent ze allemaal
f)opas '~kte" tk credoktaraten

. van dil akademiejaar uit in de
pers. Traditioneel worden de

buUen aan de deslHtreffende doctores
honoris causa uitgereikt op 2 februari,
wannur Ik universiteit haar pa-
troonsîeest viert. Even traditioneel is
deu tOf!kenning en uitreiking f'en
goede barometer voor de diplomatid(1!
betrekkingen m htl standpunt dat tk
universiteit inneemt in de nationale
debatten (zie ook hd eredoktoraat
van Helmut Koltl in 1995).

Op de lijst slaan achtereenvolgens vermeld:
koning Juan cartes van Spanje. voorener
van de Amcrikaoilnse centrale bank A1an
creenspan. dirigent Philippe Herreweghe,
de Amerikaanse filosoof xcssbaum en de
grondlegger van de Iemtochemle zewau. De
redenen veer dl!' toekenning zijn zeer di-
vers; duidelijk Is dal er 'inlerdlssipllnalr'
wordt gedacht en dal de politiek nooit ver
weg Is.

Caramba

De toekenntng van de titel van doctor
honoris causa aan koning Juan Carlos lijk!,
in het licht van de recente unlevenegs-
akkoorden lussen Bdglé en Spanje. uit heel
ander hout gesneden. Diplomatiek kan Je
van een goede zei spreken. gezien de afge-
koelde - zeg maar Ijskoude - relatie tus-
sen de twee landen na de weigering van
België om het echtpaar Moreno en Garda,

-. de twee vermeende 8ask.ische Eta-leden.
aan Spanje uit Ie leveren. Dit ten deed
voormalig premier Gonz.alez zelfs besluiten
om alle gerechtehjke samenwerking met
België op Ie schorten. Minister van Justitie
Stelaan De Clerck zorgde er via direkte

Opening
vervol, van p. I

van de samenleving. De keuze voor "her
liefdevolle gezin" moel volgem de rektor
door de wetgever positief en aktief geres-
pekteerd en begeleid worden, waarbij hij
eigenlijk plen voor een soort van positieve
dlskrtmïnane. "Het gezin moel met alle
mogelijke middelen beschermd worden en
behandeld als een zaak van staatsbelang."
Het plaatje dat oosrertteck hier schetst van
het traditionele gezin lijkt toch wel erg ge-
Idealtseerd, Ook aan de unrversnen wordt
'back to bastcs' blijkbaar de toverformule
voor het einde van deze' eeuw.

Aansluitend bij het begrotingsdebat
haalde vervolgens de rektor scherp uit niar
de politid. tüj wees hen op hun kortzich-
tlge bddd met betrekking 101 de staat-
schuld, die onderrussen opgelopen is tot
1().800 miljard frank. of I miljoen per in-
woner. Verschillende- oplossinge-n werden
aangehaald, waarbij de- reklor zich haastte
Ie vermetden dat hij geen van alle helemaal
kon onderschriJven. Hel voorslel van de
reklor kombineerde e-en gedeeltelijke ver-
mogensbejesung - "een beläsling op het
luie vermogen" - met een verdere uit-
bouw van de konsumptlebelasttng.

Solidariteit

scucarnen en sodale zekerheid zijn
dezer dagen 'hot Items'. dit' kommunautair
al voor heel wat nrubbellngen hebben ge-
zorgd. Dit tema werd ook door de rektor
beroerd; t'ner.djds pletue hij voor een her-
vorming en herstr~klurering van de secare
zekerheid, waarbij de gemeenschappen
meer bevoegdheden zouden moeten krijgen
op het vlak vat! de klndubijslag en de ge-
acndhetdzorg. Anderzijds waarschuwde hij

,
pollueke maatregelen voor dat de diploma.
ueke rel m ...t Spanje werd get ...mperd: alge.
lopen dinsdag endenekenden hij en zijn
Spaanse kollega Margarlta MariSC'il1de
Game verscheidene akkoorden over samen-
werking bij de bestrijding van terrorisme.
Carambal

Daarbij werd de utuond ...ringsprocedu-
re geschrapt, een unieke Belgische maat-
regel die er In het verleden voor zorgde dat
België niet verplicht was om Moreno en
Garda uit te leveren. xer recent endene-
kende akkoord stuit dan ook op heel wat
verzet, onder andere van de Basklsche per-
tij Anal Anea. die wijst op het gevaar dat
het afschaffen van deze regel mer akh mee-
brengt; zo zullen sommige feiten dit In
aelgië niet strafbaar waren. In het kader
van het recht op vrije meningsuiting. en In
Spanje wel strafbaar zijn, nu ook op Bel-
gisch grondgebled strafbaar worden. Een
serieuze demokreelsche acmeruugang dus,
volgens de Basklsche panij. Bovendien
wordt ook de regel. dat eigen onderdanen
niet uitgeleverd kunnen worden, afgeschaft,
waarbij het dus mogelijk wordt dat een Bel-
gisch journalist die zich naar Spaanse nor-
men 'bezondigt' aan de vaag omschrev ...n
'apologie van de Eta', uitgeleverd wordt
aan Spanje.

En nu Is er dus de erkenning van ko-
ning Juan eertos. die eredoctor wordt "voor
zijn rol die hiJ gespeeld heeft als behoeder
van de demokratie In zljn land, en als ever-
tuigd voorvechter van de Europese roeping
van Spanje". volgens WIlly Kuypers (VU),
die de Spaanse Justitie in het verleden van
binnenuit mocht meemaken - hij betend-
de in de jaren '60 en '70 meermaals In de
Spaanse sel door zijn akries voor de Baskl·
sche bevrijdingsbeweging -Is de 1000ken-
nlng van de titel van eredoctor aan Juan
eertos zeker politiek geladen. Kuypers staat

voor een separaususche opstelling van
Vlaander ...n in dit debat, en verwees naar
de over en weer gestuurde v...rwijten russen
de mintster- presidenten van ik Vlaamse en
Iranstatige gemeenschappen. Toch brengt
Zijn openlijk pleidooi voor een partlêle
splitsing van de sodale zekerheid en de leis
meer verdoken toespeling op een eigen
fiskalit eit de r...ktor op één kcnrecerausn-
sche lijn met de prominent aanwezige Van
den Brande. Het Inkomensvervangende
luik van de sociale zekerheid moet voor de
rektor wel een federale zaak blijven.

Lo-fi

Het wetenschappelijk personeel (WP),
vorig jaar nog In de schijnwerpers met hun
brandend aktuele analyse van de onder-
venegenwoordlglng van vrouwen In de
umversnaïre wereld, waren dIt jaar blijk·
baar minder geïnspireerd. Hun poging om
een kritische stelling In te nemen tegenover
de toenemende informatisering van de unl-
versnarre samenleving. mede onder impuls
van rektor Oosterlinck, strandde in het
uiten van platitudes ab, -de noodzaak van

een diepere reflektie en grotere bedacht-
zaamheid', maar werd nergens gekonkre-
tiseerd. "Deze zinsneden werden reeds
diverse malen uitgesproken", bestooi de
venegenwoordlger van het WP. Tja.

De studenten schitterden dit Jaar door
alwezlghetd. De speech stond - symbolisch
multimediaal, hoewel etgenlfjk meer 10'
U- op band en het spreekgestoelte bleef
leeg. Centrale tema's waren de schone
schijn van de inspraak en medebeheer. en
het feit dat studenten nog steeds nret au
sérieux genomen worden. Dat h...b je m et
een blad als veto.

Ann Bries
ArmemleD«kx

Bart Eeckhout

Leuven
dan ook vrij sceptisch en met gemengde
gevoelens tegenover de toekenning; ·Posi·
tlef i5 alvast h...t feit dat Juan cartes zeker
een demokraat kan genoemd worden.
stnds zijn eedaflegging in J 969 heeft hiJ
gdjverd voor liberalisering en demokrause-
ring. HIJ heeft de grcndwetsheraentng en
de euicnomie van Spaans Baskenland, Ca-
talonië en Galicië mee ondersteund. Hler-
mee slaat hij lijnrecht tegenover de reenis-
kcnservaueve krachten die in Spanje nog
volop aan het werk Zijn - deze zijn sinds
Franco nooit echt verdwenen _ en die van
Spanje weer 'Una patria grande' willen ma-
ken. Ook binnen de - voornamelijk ultra-
montaanse (pausgezinde} - monarchie
kun je hem de meest progressieve kracht
noemen, al moet je dit wel met een flinke
korrel ZOUInemen. 'werken voor de kc-
nlng van Spanje' is een oud gezegde. waar-
mee ik bedoel dal het verleden van België
als 'kolonie' van Spanje vandaag de dag
nog steeds een onderhuids besluitvormende
rol speelt."

Bul/qje
Wannen een keuze zou moeten ge-

maakt worden tussen de huidige kenserve-
uer-nauonaususche premier en de koning,
klest Kuvpers voor dat' laatste, maar het is
volgens hem wel -kiezen lussen lood en
oud ijzer". Koning Juan eerlos verschijnt
immers als een politiek zwak figuur In een
nog zwakkere demokratie, maar Is op dit
ogenblik de enige min of meer valabele fi-
guur die de ruk naar rechts in Spanje enjgs-
-ains kan temperen. De Spaanse politiek Is
immers dooraderd door kcnserveueve
krachten als Opus Del en de Falanx [een-
heidsvakbond onder Franco), en hun in-
vloed mag zeker niet onderschar worden.

Ook de Invloed van Iemand als konln-
gin Fablola Is volgens xuypers bij deze beo

ncernlng niet te onderschatten: "In rene
gaat ht't hier om een versterking van car-
los's positie in de Spaanse monarchie, die
nog steeds opgesplnsi is in konservaueve
Karlisten (de oud-Francisren. die Juan car-
los niet erkennen als koning) en de pro-
gressteve katoli ...ken rond de koning. De
toekenning van het eredokteraat aan de
konIng Is dus een belangrijke buitenlandse
erkenning van deze vleugel van het ko-
nlngshuls, die wordt aangegrepen om hun
positie in Spanje zelf Ie verstevigen. Een
bulletje in het buitenland slaan Zij dus
zeker niet al.·

Schatkist
Wat Alfons verptaerse Is voor onze

nationale Jean-Lee, is AJan Greenspan voor
BiJl cnmon: iemand die vertrouwd Is met
de serrakels van de macht In ponneke en
finandële middens en mee de nationale en
mondiale monetaire politiek gestalte moet
geven. AJan Greenspan is de voorznrer van
de Federal neserve - konweg 'Fëd", de
Amerikaanse nationale bank.. Zijn doc:n en
laten wordt over de hele wereld met argus-
ogen gevolgd. Samen met de andere leden
van de 'board' - de beheerraad - bekijkt
hij de ontwikkelingen in de Amerikaanse
ekonomie, vergelijkt de sijfers en beslist
over het krudal e rentebeleid dat de Fed de

komende maanden en jaren gaat voeren.
De rente die de Amerikaanse sen a tldst aan
de banken aanrekent is immers een belang-
rijke Iakior om ekonomlsche ontwikkelJn-
get1 te sturen. AJs de ekonomie goed draait
- of zelfs Zttr goed, wals nu in Amerika
het geval is - kan inflatie de kop opsteken.
Om die inflatl e in de hand te houden kan
de nationale bank beslissen geld duurder t...
maken door de rente te verhogen. En orn-
gekeerd: als de ekonomie slabakt, doer de
nationale bankier er goed aan geld goed-
koper te maken en dus de rente op geld te
laten zakken. Het rentepeil heeft dan weer
effekt op de koers van de dollar, de aande-
lenmarkten en obligatiemarkten. Konom:
als Greenspan de rentevoeten wijzigt,
merkt u dat de volgende morgen al aan de
koersen op de Brusselse beurs en in uw
portemonnee. Een machtig man dus. die de
ekonorntscne w-etmatigheden op meester-
Iijke wijze bespeelt.

Differance
De tntrede van hoogleraar wijsbc-gec:rte

Herman de Dijn in de belefdsorganen van
de urnversltett Is bij deze niet ongemerkt
voorbijgegaan. Toegegeven, hel is niet de
eerste keer dat filosofen een eredokteraat
aan deze universtten aangeboden krijgen.
De pas overleden teoloog en wetenschaps.
fllosoof Max Wildiers en de dekonstruktle-
goeroe Jacques 'differance' Derrida waren
de jongste gegadigden, maar hier ging het
duidelijk om mensen die ook in ruimere
kringen bekendheid genoten. Met Manha
Nussbaum kiest de universiteit voor een
Am erikaanse filosofe die behalve wtjsbe-
geerte ook klessïeke studies en vergelijken·
de literatuur dcceen aan de prestigieuze -,
Brown Unlvershy In Prcvtdence. Amerlka.
Nussbaum Is de auteur van 'The Fragllily of
coodness'. over de relatie tussen etiek en
etisch lonuln ol toeval In de Griekse ûloso-
fi...en tragedjes, en -tove's Knowiedge',

~~~::~~:~~~::~~!ie~e~;~a;~~~er '
ook De Dijn - verwerpt Nussbaum de Idee
van een euek al.1een abstrakt, regdgdeid
systeem. Aandacht voor het tndtvtdu. eu-
sche beoordeling a15 ...en zorgvuldige afw ...·
ging waarin zowel tmeüekrueje én emcuc-
nele waarden betrokken Zijn, en moraliteit
als een vorm van gevoeligheid die moet
ontwikkeld worden In konkrere ervaringen,
staan centraal in haar oeuvre. Ook de rela-
tie lussen literatuur e n Iuosoüe heeft een
belangrijke plaats in haar werk. wat haar
meteen ook interessant maakt voor andere
dan filosofische spedalfsten. Nussbaurn is
een echte AmerikaanS(' -scholar' die mei
veel verve Pleto, Derrida en ?roUSt In één
adem vernoemt.

Interpretaties

Phlltppe Herreweghe. de dirigent van
het door hem in 1970 opgerichte Collegium
Vocale, wordt hierbij erkend voor zijn veël-
Zijdigheld. Hij I...gde zich vooral toe op
Bach-Interpretarles en heeft tegenwoordig
naast het ColI ...gium Vocale nog drie andere
(Parijse) ensembles onder- zijn leiding.
Daarnaast Is hij sinds 1982 ernstlek direk-
teur van het Festival van het Franse "lnstt-
tut de Musique And enne' van sermes. en
werkt hij als orkestdirigent onder and ...r...
met het Koninklijk Ptlharmonisch Orkest
van Vlaanderen. Deze nomlnade is waar-
schijnlijk de enige niet-politieke benoeming.

Annemie peckx
Ann Bries

UNlVERSITAlREWERKGROEPLITERATUURENMEDIA(WEL)
Op niveau a116jaar praktische opleiding van auteurs,

joumalistenen mediadeskundigen.
Het eerstejaar start op donderdag 10 oktober, 20 u,

(boven bibliotheek Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat)
Mm.v. Frans Boenders (BRTN), Jos Bouveroux (BRTN), Stijn Coninck

(film), Hans Devroe (UWLM), Lieven Dufour(VTM)
en Dirk Tieleman (BRTN)
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Alma 2 opgefrist

Nieuwe wijn in oude zakken
(Ü)d th Opmin9 van het aluuk·

mieiaar '96-'97 is de opfris-
sin9 van Alma 2 eindelijk een

feit, zodat je als student nu in een
aantrekkelijker kader dan voorhunUI' kunnen Baan eten. Het hopeloos
verouderde sanitair. verscholen in de
krochten van dl! kelder en dus Ontoe-
gankelijk voor gehandicapten, werd
vervangen, evenels de tooginfrastruk-
tuur en ik afruimtiften.

sche problematiek van de InformatIemaat-
schappiJ. Al deze maatregelen moeten de
inkomhal aantrekkelijker rnaken.

De afruimIlIten vormden hel tweede
probleem dat nu is opgelost. Hiertoe werd
hel 'podium' In hel restaurant verhoogd en
gezelliger gemaakt. Onder dit podium be-
vindt zich voertaan de atwesrutrme. Hel
kwetsbare systeem van alrulmliften werd
vervangen door een goedkopere transport-
hand.

Om het derde probleem, de vaak hard-
nelddg aanwezige geuren. op Ie lossen,
werd het ventilatiesysteem vernieuwd. Hel
oude Iunküoneerde nret eïuoêm en bleek
een ernstig lislko te vormen voor de brand-
veiligheid.

De gebouwemnfrastrukruur van Alma 2
dateerde nog van 1964 en bevatte een res-
taurant met 800 zitplaatsen. Na enkele ma-
gere jaren kreeg het restaurant in 1986 een
face-lift om het geheel terug aantrekkelijk
IC maken. Deze ingreep was suksesvol doch
slechts oppervlakkig. Het aantal verkochte
maaltijden steeg maar dil aUes volstond niet
om Alma 2 naar de: volgende eeuw te lood-
sen. Zo bied het sanitair en de rooglntra-
struktuur van 1964 grotendeels onaange-
roerd.

De renovatie vultrok zjch de afgc:]open
jaren dan ook op vier vlakken. In de eerste
plaats werd hel sanitair vernieuwd. Hel
oude sennatr In de kelder was derrlg jaar
oud, niettoegankelijk voor gehandicapten
en allerminst eetlust bevorderend. Het lino
kerdeel van de hal op het gelijkvloers is nu
voorbehouden voor de ronenen. In de kel-
der is er op deze manier ruimte vrijgemaakt
voor de werking van het fietsenprojekt
velo. Daaraan verbonden bevindt zich nu
In het rechterdeel van de hal een lekaal
van het SIC (het gensfblltsertngs- en Infor-
maûecentrum rond milieu en mobiliteit). In
de toekomst zou er voor dit lokaal een stel
computers mei internetmogelîjkheden
moeten komen. Op deze manier wil Alma
meewerken aan de hedendaagse ekologl-

Bloemkolen

Het vierde probleem was de toogjnlra-
struktuur. In 1994 werd in het kader van
de tree-üow en zelfbediening een gedeelte
van de toogtntrasrrukiuur eengepast. De
voorziene ruimte voor free-flow, het vrij
naar de loog Slappen waar je moet zijn,
bleek Ie klein en niet goed gesitueerd ten
opzichte van de keuken.

In de roekomst 'zou er dus voldoende
plaats zijn voor een etûoërue free-flow.

Op deze manier hoopt Alma 2 het
hoofd Ie kunnen bieden aan de nieuwe
Alma I bis op de Tiensestraat.

Om de studenten naar hun restaurants
Ie lokken. heelt Alma Zich trouwens niet
beperkt tOl de verbetering van de inlra-
struktuur. Andere denkpistes die momen-
teel worden bewandeld betrelfen onder
andere het belonen van ktamemrouw.

Zelf op kot ie potje koken. werd vroe-
ger als konkurrerend met A1ma gezien.
Hierrond groeit bij Alma het inzicht dal het
aanbod meer komplementair dan wel ken-

Het eerste
en enlge
Banco-Studentenkantoor
vindje in LEUVEN.

Op het Ladeureplein kun je er niet naast kijken: op nummer tg
vind je het eerste echte Banco-Studentenkantoor". 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 kunt 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?

Banco.-
DE EERSTE JONGERENBANK.

kutrentteel moel zijn. Verder funknoneert
Alma als een ommoetlngcemrum voor de
studenten. Deze sociale funktie wll Alma
ook buiten de openingsuren van het restau-
rant waarmaken. Het gezond eten op kot
bevorderen zal vanaf hC'1begin van het
akademiejaar in het 'eten op kot'-eksperl-
ment centraal staan. Dil ekspertment loopl
tOt eind december voor de studenten van
de Residentie Arenberg en Camllio 'rorres.

Het Idee voor dit ekspertmenr is ge-
groetd uit het feit dat veel studenten in
groep koken. Uit enquêtes is echter geble-

zullen ook voor de maaltijden in het ekspe-
riment gehandhaafd worden. Om evenzeer
aan het sociale aspekt te voldoen zal het
aantal bestelde maaltijden minimum vier
zijn. Om het begin vlot te laten verlopen en
de nodige uitleg te verstrekken zal er bij
elke eerste besrelllng van een groep een
personeelslid van Alma meegaan.

Sowieso
Vanuit Sod ..le Raad wordt er natuur-

lijk de vraag gesteld of dit projekt wel haal-
baar Is. en of A1ma niet In zijn eigen vlees •
gaat snijden. De doelgroep van dit projekt
zjjn duideJijk de mensen die sowieso al in
Alma gaan eten. want de anderen krijg je
op deze manier niet over de drempel. vei-
der werd er al meermaats vanuit Sociale
Raad geopperd of A1ma zijn energie en ti-

ken dal de hygiêne en de inlrastruktuur
van de kotkeukens soms Ie wensen over-
laten. Daarom lUU A1ma de studenten de
mogelijkheid bieden om bij hen bestellin-
gen Ie plaatsen. die ze dan kunnen komen
ophalen aan Alma ) (voor residentie Aren-
berg) of die geleverd worden (Camillo Tor-
resj. De maaltijden zullen vakuûmverpakt
zijn en moeten dus nog op kot worden op-
gewarmd. De prljsnivo's van de restaurants

nanctëte middelen wel in zulke projekten
moet steken. Per 5101van rekening is de
l!It"heJcIntrastruktuur van Alma in de laat-
ste vijf jaar vernieuwd ol gerenoveerd. Zou
het dan niet het ultieme doel van A1ma
moeten Zijn om via een verbetering van de
kwaliteit van dl' maaltijden en van de
dienstverlening een grotere proportie van
de studenn-npopulatie te bereiken?

Axel Aerden

Info'f1tlottieMfiflml lijll te ~-indf:llbij Vdo.
Veloii tr vindm l" dt kid" vall de AjMa 2. Jt
hln dMlr ook k fim- niJlt IJ/km jt Vilo-fku
- 9IJ411 hemt/lOl. Dott ken op IfIlllflft!ot9. dÎff$·
4Q9 m WDnISiJR1. V4n 10.00 11101 Il.OO 11m
~'óln14.00 u tof J6.00 w.

Prijsstijging bij Velo
verhuur. Ondanks de prijsstijging b:lijfl een
Velo-fiets veruit de goedkoopste oplossing
voor de Beisende Sludefll. en dit zelfs als
men voor meerdere jaren In Leuven vC'c-
blijft_

War de zoektocht naar nieuwe In-
kernsten betrdt zijn er I~ bdüogrijke
pistes. Een eerste is het aceken naar nteu-
we Imanderlngsmcgeljjkheden (onder-
meer sponsoring). een tweede het uitbrei-
den van de doelgroep. Wat dlt laatste be-
treft zijn de studenten die venegenwoor-
digd zijn in velosteeds duidelijk geweest:
dé doelgroep blijh de ftudO'ltmpoptllatie
en het unÎversltalr personeel. en zolang
men dle niet voUMI_gtereüc heeft. Is het
openen van ereuwe markten engesloren.

äovendren vah bet te betreuren dat
de studenten niet sterker aangezet worden
om hun fiets zeil te hersrellen. .In tiJn
speech ter gelegenheîd van de heropening
van Alma 2 stelde Almadirektwr Toon
Manens dat de ultbrelding van de werk-
ruimte van Velo een tegemoetkoming Is
aan de vraag van de serdeoren Om hun
ûees zelf Ie repareren. Of die mooie voer-
nemens nagevolgd zullen worden. Vilt
008 af te wachten. Tot S~I nos even ver-
meiden dat dregene die nug een fiets van
Velo wil een zal moeten reppen, daar de
produktie heel wat lager ligt dan de ver-
wachtingen.

:-.

•

(Tbl)

Wie vzw veïo (Vdlig en Ekologisch jo
Leuven Op de fiets) nog okt xem moet
dringend zijn kot eens ult. JaartIjks kent
de üerserwerhuunnenst van velo een toe-
nemende belangsteUlng.. Uldanlg dal je er
letterlijk nier meer naast kunt kijken. Velo
Is ecuer meer dan zomaar een Betsenver-
buunäensr.

In eerste tnsranue wil velo een ekolo-
gisch verantwoord anernauet bieden voor
de huidige mobiliteitsproblemen en wiJ
men de studenten nauwer bij hun mobili-
teit betrekken. Maar Velo ts ook een $0'

d.aa! projekt. met een ehemeueve rewerk-
Ste1llnS en een studentvrteodcliJkf:> servlee.
6elangrijk blj dh Iaerste is de huurpl1js
van de fletsen. en die gaat fors de hoogte
In. Ondank~ htl grote sukses van Vdo
- mome-ntC'el1.ijn eI' zo'n 1.'300 veto-ü«.
sen in omloop - dreigt bet projt!klom
flnandèle redeoen In de: proble~n te ge.
raken. Een prijsstijging was dan ook nood-
7.a.kelljk. en ondertussen wordlook nag
een zoektecht naar nieuwe bronnee van
inkomsten Ingezet.

Voor kon~rm.lJnhuurdctS (van et"
tor zes J1iaandi:Jl) stijgt de priJs val) 100
naar HO frank per maand. met een rnlni·
mum huurprijs van 250 frank. Deze prijs·
stijging van maar liefst 50 % zal voorat de
Bresmusstudenten treffen. Voor studenten
die hun fiets langer dan zes: maanden wU-
len huren Is C'f een vaste huurprijs van
1.000 frank. Dat Wil zeggen d.ll er voor
studenten die gedurende een bed JaM met
een flets van Velo wtüen rondr\l~o geen
prijsstijglng1S. HC't Is IwijfeiachLigI)i' eeee
maatregel veer geld zal opbrengen, maer
hC'1laJ alvast voor een pcslueve evolune
zorgen van de J.:?ne- naar de langett'Tlllijn·
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Nieuwe studies over onvoltooide

De lal is seh
0"vier op vijf &lgische gezin-

nen die bmethn t:h armoede-
grens leven. heeft het gezins-

hoofd maximum een diploma lager
sekundair onderwijs gehaald. Dat is
Hn van de opvallende konklusies die
te lezen vallen in t:h doklorlUl15kriptie
'Poverty and Human Capital' van
ldes Nicaise. Nicaise. een medewerker
van hel Hoger Instituut voor Arbeid
(Hivo) van de KV Leuven, stelt
bovendien vast dat de sociale her-
komst \Ion doorslaggevend beIJIng is
bij studiekeuze en onderwijskansen
en bij de "mate waarin men nadien
zijn diploma te gelde kan maken."
Anders gezegd: voor jongeren uit
lagere soda'#! klassen is het nog altijd
minder evident om hoger onderwijs
aan te vanen en, alsu er dan al aan
kunnen beginnen, is het voor hen
moeilijker om er later in hun beTOf7'S-
loopbaan optimaal de vruchten van te
plukkrn. Tegelijk stelt ook professor
Annie Colla van de Vlaamst: Elrono-
mische Ho.qescllool(Vlekho) in Brussel
enble pertinente vragen bij de.
demokratisering van het onderwijs in
haar studie 'Hoe kiest een achttien-
jarige een studierichting in het hoger
onderwijs?'

Het begin van het akademiejaar _ (lf van
het hogeschooljaar veemen dagen daarvoor
- is altijd ten goede gelegenheld voor
dtverse onderwlJsautoritciten om met aller-
lei sijfermateriaallc Illustreren hoe goed
het (hoger) onderwijs er in Vlaanderen wel
VOOf'StaaI.En inderdaad, ruim zesenvijflig
procent van de Vlaamse jongelui begin I na
hel middelbaar aan hogere studies. wat
twintig procent meer is als tien jaar gele-
den. Uit dal verblindend mooie resultaat
wordt dan meteen bestoren dal Iedereen de
studies kan beginnen die hij wil. De demo-
kratiserlng van het onderwijs is een ten.
waar zouden we ons nog druk om maken,
die teneur.

Gdul.kig 7ijn er dan de even tradtrio-
nele 'kritische studenten' die die hoera-
stemming wat temperen. Meer dan de hdlt
van de jongeren in het hoger ondewljs. dat
is allemaal wel leuk. maar de vraag is:
welke helh? Het Is Immers zu dal er voor
jongeren uil een ml1leu waar verder stud-
eren geen traditie is nog altijd meer drem-
pels ziJn om aan zo'n voortgezene opleiding
te beginnen, terwijl ondewijs meer dan ooit
de faktor bij uttstek blijft die de lalere
sociale fM)sitie bepaalt. Die vastetllng wordt
nu dus cpnteuw bevestigd door de recente
en hoogst interessante onderzoeken van
Annle Colla en - vooral -Ides Nlcalse.

Tafel

Professor coüa zocht In haar onder-
wek het antwoord op enkele eenvoudige
vragen als -waarom kiezen jongeren
studierichtingen met slechte vooruitzichten
op de arbeidsmarkt?" of "waarom kiezen
meisjes meer voor opleidingen van één
cydus dan jcngensz-. Het antwoord op die
boeiende kwesties stelt evenwel teleur. De
nieuwsgierige lezer moet het stellen met
wel erg veralgemenende konklusles als "de
keuze van de hedendaagse achuienjarige is
hoofdzakelijk tnteressegertcht en weinig
arbetdsmarktgertcht." en daaruit volgend:
-de richtingen in het hoger onderwijs die
op de ee-rste plaats uit Interesse worden
gekozen doen hel zwak op de arbeids-
markt." wenrem Is het fclt dal de inzichten
van Colla bezwaarljjk vernieuwend Ie
noemen zijn voor een groot Sluk te wijten
aan haar metode. Behalve (weinig recent)
statistisch materiaal stoelt professor Colla
haar onderzoek op een enquête bij 621
teerungen van het laatste jaar sekundair
onderwijS. Studiekeuze is een komplex

deze belangwekkende konklusies nog eens
op tafel brengt.

even
LadderIe botsen als > ik ga sinologie

studeren omdathd mij int~"ssurt.·
Interessanter wordt het wanneer Colla

de afstudeerrichting in het sekundair
onderwijS en de sociale klasse van de
ouders onder de loep neemt. "Opvallend
(... ) is de tendens dat de leertingen die In
een :wgenaamde moellljke richting etsur-

Wie zoekt naar meer verflJnde onder-
zoeksresultaten en kcnkreie oplossingen,
kan ongetwijfeld zijn voordeel doen met de
lekluur van -Poveny and Human Caplta!'
van Ides Nlcalse. De Human-Capitalteorie
stelt dat onderwijs en opleiding gezien

deren thuishoren In een sociale klasse mei
een hoger aanzien dan de leerlingen die
arstuderen in richtingen die als gemakke-
lijker bestempeld worden. Blijkbaar wordt
de afstudeerrichtingen in hel sekundalr
onderwijs nog mede bepaald door de
sociale klasse van het ouderUJk mllleu. Dh
ondanks alle pogingen om hel sekundalr
onderwijs Ie demokranseren en de afstu-
deerrichting alleen afhankelijk te maken
van de persoonlijke kwaliteiten van de leer-
lingen."

CoUa stelt vervolgens dal hel demokra-
tlsertngsprobleem zich eerder situeen in hel
sekundair onderwijs en dal studenten die
kiezen voor een richting die voorbereidt op
een sociaal sterk gewaardeerd beroep
(bijvoorbeeld geneeskunde of ingenieur.
studies] vaker uit een hogere sociale klasse
komen dan zij die kiezen voor studlerlch-
tingen die aansluiting geven bIJ beroepen
uil de middenklasse (bijvoorbeeld leraren-
opleidingen). Hoewel ook deze vastsretnn-
gen al eerder Ie vinden waren in studies
van ondermeer Lammenyn of Huyse en
Verhoeven - lees hun standaardwerk 'In
de buitenbaan nog steeds' - verdienen zij
toch de nodige aandacht, precies omdat zij

kunnen worden als een investering in
mensen, Op kone Îennijn brengt studeren
heel wat kosten mee, maar die worden op
langere tennijn teruggewonnen door de
verbeterde beroepsmogelijkheden. Onder-
wijs zou dus een ideale motor moelen zijn
voor sociale emanstpaüe. maar Jammer
genoeg lijkt hel tegendeel nu meer hel
geval. Armoede houdt in veruit de meeste
gevallen verband met een lage opleiding. zo
Steil Nlcalse vast. en als je er f1nandeel
slecht voor SJ.iIat,heb je uiteraard ook
minder mogelijkheden om te investeren in
het onderwijs van je kinderen. te meer
omdat sociale barrières ervoor zorgen dat
"het individueel finandeel rendemem van
onderwijs ook lager llgt onderaan de
maatschappelijke ladder."

Nicaise vervolgt zijn onderzoek mei
een boeiende syntese van een aantal
andere rekteren die remmend werken op
de Instroom van jongeren uit lagere klassen
in hel hoger onderwijs. Enerzijds bundelt
hij een aantal hinderpalen onder de
noemer 'ongelijke kansen: Hel gaat daarbij
om taktoren die te maken hebben mei de
sociale kontekst van de jongeren in
kwestie: "Kinderen uit arme gezinnen zijn
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vaker zlek, hebben minder kuhuuranilr.elen
in huis, minder sodale kontakten om hun
onderwijsproblemen Ie helpen oplossen",
aldus Nicaise. Bovendien zijn ouders in
arme gezinnen minder geneigd (en in staat)
om hun kinderen te stimuleren tot verder
studeren en 'ZOrgen barrières op de kapt-
taalmarkt ervoor dat bijvoorbeeld geld
lenen om de studies van de kinderen Ie
bekostigen nagenoeg onmogelijk worcr.

Voorschools...,
En dan zijn-er vervolgens nog laktoren

die te maken hebben met een ongelijke
bc:handellng,(n dus uitgaan van de aard
van het onde""1js zelf. Van kansarme leer-
lingen wordt minder verwacht en ze
komen bijgevolg snd(er l$recht in minder
rendabele 5Iudlerichtj~gên. Bovendien
zorgt onbegrip voor hun lastige situatie
rbuts ook wel eens voor konflikten op
school die hun verdere opleiding in hel
gedrang brengen. 20 blijkt een onderwijs-
systeem dat pretendeert de lat voor
iedereen gelijk te leggen loch minder recht-
vaardig dan je op het eerste gezicht zou
denken. Sommigen hebben immers nog
nergens leren springen alvorens ze met we
lal gekenfronteerd worden. Als ze daaren-
boven nog zowel rhuls als op school te
horen krijgen dat z:ezich de moeite van hel
springen beter kunnen besparen. kan hel
eigenlijk nog nauwelijks verwonderen dat,
velen onder hen e~ nauwelijks toe komen
om hun lalenten te ontdekken.

Nlcalse stept evenwel niet bij de
opsomming van al die negatieve elemen-
ten, maar reikt oo!: een aantal oplossingen
aan. Om kansarme jongeren sterker te
wapenen slell hij ondermeer -voorschootse
stimuleringsprogramma's' voor, en vooral
ook -een selektleve verhoging van de sicdt-
etoelagen voor de laagste inkomens-
groepen. ook in het sekundalr onderwijs".
"Innovaties in de nnderwijsmetoden' en een
betere kommunikatie lussen school. leer-
llng en gezin moeren er voor zorgen dal
kansarmen een gelijke behandeling krijgen
in het nndelWiJs.

,

Weg

IICI dol."! van de dcmokransenng van
het onderwijs is nooit geweest om zoveel
mogelijk jongeren aan zo hoog mogelijke
studtos Ie lollen beginnen. Wel is het de
bedoeling dal i..dereen de opleiding volgt
waar hij zlchzelt het meest geschtkt voor
acht. Een noodzakelijke voorwaarde daar-
voor is dolt alk drempels uit de weg
geruimd worden die kansarme jongeren
meer dan anderen hinderen in de onder-
wijspartlcipatlc. Daarvoor is niet alleen het
passief opengooien van de school- en
unlversüeltspoorten vereist maar ook een
akueve -tnvesrenng in kansarme leer-
lmgen." Nlcatse heelt het in dat verband
over een "kompenserende Iinanciertng".
bijvoorbeeld door extra financiering van
scholen met veel kansarme leerlingen.

Het mag duidelijk zijn dat de demokra-
usertng van hel onderwijs ook vandaag nog
altijd meer een ideaal is dan een verwor-
venheid. Om dat ideaal te verwezenlijken
blijft er nog een lange weg te gaan. maar
het is de niet geringe verdienste van onder-
zoekers als tdes Ntcatse en (MJkwel Annie
Colla dat zij de richting aanduiden waarin
gestapt moet worden.

Bart zeekhout
Annit Calla, 'H,,~ kifst ren achuienjari91 ten
studi~richh·n9 in h~1""9U "."derwijs (V1~khd·
uudir, BruSStl 1996) en Ida Nicaist. 'Poverty
and Hu,mll1 Capita!' tdotaoraal proefschnft in
dr ekonomie, UUVt11 1996).
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Abos-qezinsbeurzen blijken ruim ontoereikend

Samen krijg ie minder
~ et is alg~en gnw.ten dat dL
"" Leuvense akadrmische

overheid een beleid voert tÜlt
gericht is op het openstelkn \lan de
verschillende oplddingsprogromma's
voor buitenland$l! studenten, in
samenwerking met het Abos
(Algemeen Butuu,. voor Ontwikke-
lingsamenwerking). Ent beleidsnota,

besproken op de akademische raad
van acht maori 1993 probeerth dit
tof!latingsbeleid te konkretiseren.

Een en ander blijkt echter niet van een
leien dakje Ie Jopen. zeker niet voor Abos-
studenten. Uit sljfers büjkt dat hel aantal
buitenlandse studenten tussen 198' en
1996 gestegen is van respektievelijk 1.378
naar 2.464 studenten. Dal is een stljglng
van 3,2 %. Positief. ware het niet dat hel
aantal Abos-studenten zakte van 102
studenten In 1985 naar nog slechts 52 in
1996. Een negaüeve evolutie dus. die voor
een groot stuk te wfjten is aan het relt dat
een Abos-beurs op zich niet langer garant
~aat voor een toereikend levensmintmum.

De Sociale Dienst voor buitenlandse
studenten van de KU Leuven konstareerde
dat steeds meer Abos-studenten ünanoëte
steun nodig hebben. Een negatieve evolutie
die men met l'en nodige dosis argwaan
dient op te volgen. Abos-beurzen zijn

immers richtinggevend voor de Iinanciêle
steun die andere buitenlandse studenten
krijgen. De SOciale Dienst besloot dan ook
de beursbedragen aan een aantal andere
toelagen te toetsen. De criteria 'vereiste
sruderuenbudgei', 'bestaansmInimum', en
'het volgen van de leef- en studiekosten'
bleken de vergelijking met deze rnJnimale
criteria met brio te doorstaan.

Een belangrijk gegeven Is dat de
benarde toestand vooral geldt v90/
beursstudenten met een gezin. Voor de'
alleenstaande studenten blijkt er zich
immers zelden een probleem voor te doen.

Het aangeboden beursgeld blijkt de
meeste vergelijkingen te doorstaan. Een
alleenstaande beursstudent zal bij een
berekening van zijn basiskosten eindigen op
een bedrag van 19.540 frank pet maand.
Hierin zijn dan de meest noodzakelijke
zaken wals inschrijvlng. studlematertaat,
huur, voeding en kleding Inbepepcn.
Indien men daar dan ook nog eens het
remgeld, het vervoer, ontspanning en
verzorging bijtekent komt men uit op een
bedrag van 23.242 frank. Een beurs van
24.198 frank volstaat dan ook om de
belangrijkste onkosten te dekken.

Bestaansminimum
Voor gehuwde bursalen met pakweg

Abos 24198
K.U,uuven iuoo
~a.n5m1n 20505

~
5120
1400{)
6836

Per kind
2560
700()
2653 (Ie kInd)
4909 (2e kind)

twee kinderen ziel het er echter heel wat
minder rooskleqrlg ult. Als men heizelfde
rekensommet.lé m.ukt, eindigt men bij een
minimum leefbedrag van 54.411 Irank.
Wanneer het voorziene bedrag (met extra's
erbij) afgerondwordt op 39.643 frank kan
men ztch dan ook terecht vragen gaan
stellen. .;'

Ook bij een ve:'rgelljking met het
bestaansminimum en de KU Leuven-
beurzen voor bultenlandse studenten vlndt
men diezelfde lage gezlnstoeslag terug. Als
men de sljfers hieronder bekijkt blijkt dat
het opnieuw de alleenstaande buitenlandse
studenten Zijn d.le kunnen rondkomen.
Alweer rijn de lage gezinsteeslagen bij het
Abos de grote schuldige voor de problemen
die samenwonende Abos-studenten
hebben. Zelfs als men een vergèllJ~În8
maakt met het bdtaansmlnimum~ wat In
België toch wel als het levensminimum bij'
uitstek kan beschouwd w1'?ep, verliest hel
Abos het pleit. '

Wanneer de beunen aan het studen-
tenbudget (een reensusene weersptegellpg
van de:'kosten) getoetst worden haalt geen,
enkele:' gezlnsbeurs hel nfvo.van het
srudemenbudget. Opnieuw wordt het
vesschll steeds groter naarmate de genns-
last toeneemt en secren de Abos-beurzen te
laag. Bovendien blijken de bedragen va'1 de
Abos-beurzen sterk aan te leunen bij het
bestaansminimum. Het probleem hierbij Is
dat het bestaansminimum enkel het
leefgeld omvat. En naast de ledkosten
hebben de studenten ook zware
studiekosten.

Gelukkig worden de beurzen gein-Idexeerd. denkt u? Vergeet het maar. Waar
Index russen 1993 en 1995 met enge-
drie procent gestegen Is, gebeurt de
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aanpassing van de Abos-beul'Rn slechts
periodiek. D~ laatste wijziging hierin voerde
men door in 1993. Uiteraard maakt dit de
diskrepantle tussen behoeften van de
alleenstaande beursstudenten (en zeker van
de gezjnstudemen] en het aan hen uitge-
keerde bedrag nog groter.

Kultuurschok

Uit het onderzoek blijkt dus dat de
uitgekeerde Abos-beurzen voor gezinnen
bedroevend laag zlln en dringend moeten
aangepast worden. Temeer daar de gezlns-
beunen een vrij grote rol spelen in het
beleid van de KU Leuven. De kjemtcon ligt
bij het KU Leuven-beleid vooral op een
selektief aanvaardingsbeleid voor anderst a -
lige, internationaal gerichte, aanvullende en
spectahsaue-opleldlngen en voor het
doktoraat~Dit houdt In dat de meeste
kandidaten.bij de aanvang van de studies
naast een gezin, reeds een universitair
diplom~ebben. Bovendien bUjkt uit
diverse studies dat de integratie van de /
student vergem;µc.keUjkt wordt door de
aanwezigheid van de partner. Door de "
ondersteunende ra~lIlebanden wordt de .'
kultuurschok die studenten uit onrwtk-
kdingslanden meemaken, immers In hoge
mate.everbrugd.

Aa'ngea:ic:n een ontoereikende beurs
deze posmeve gezinsinvloeden aanzienlijk
tempen en "aangezfen de verplichte
bijkomende job om In het levc:nsmlnimum
te voorzien het studeren naar de tweede
plaats dreigt te verdringen, pleit de KU-
Leuven voor een aanpassing van de Abos-
beurzen. Hierbij gaat de aandacht vooral
naar een verhoging van de gezinsbeurzen,
tndten dit niet mogelijk-Is zou een auioma-
lisene koppeling van de beurzen aarî'de
jmtexSijfers ook al een serieuze
tegemoetkoming zijn. Op die manier
evolueren de beurzen alvast mee met de
stijgende levensduurte,

Wim Van der Meersch



ije toegang onderwijs moel basisprinci e blijven
Odhoser oHderwijs in de

Vlaamse Gemeenschap is sterk
ontwikkeld en zeer dinamisclt.

De participatiegraad is groot en een
afspiegeling van de participatiegraad
in het sekundair onderwijs." De posi-
tieve dementen die in het vorige week
voorqestetäe Oesorapport over de
eerste jarrn van het hoger onderwijs
in VlaandLren aangehaald worden.
zijn indrukwekkend. Bij een grondige
lezing blijken de onderzoetars echter
heel wat knelpunten in ons onder-
wijssysteem naar voren te brengen.
Stellen dat de Oeso - Organisatie
voor Ekonomische Samenwerking en
Ontwikkeling - in het rapport een
sterk stailltje van diplomatie ten beste
geelt, is allerminst overareven. Het
meest opvaRend is de kritiek op de
verdere afbouw van het in
Vlaanderen vrij toegankLlijk hoger
onderwijs.

Slechts 2,2 procent van alle vtaarnse
gediplomeerden uit hel hoger onderwijs Is
werkloos. En dat is opvallend weinig in een
land mei een hoge: werkloosheidsgraad. Na
de: Portu#,se bekleedt de Vlaamse argesru-

deerde hiermee de meest gunsuge poene
binnen de 26 Oesolanden. ver boven het
gemiddelde werklooshejdsperceruage van
5,6 procent bij afgestudeerden uit hel hoger
onderwijs. De onderzoekers stellen zich wel
wagen bij de huidige onderwijsmetode die
al te veel gericht Is op louter kennis-
overdracht. Kennis veroudert snel en het
komt er voor de student niet meer langer
op aan om 'alles' Ie weten over z'n vakge-
bied - dat is niet langer mogelijk. Het rap-
pon vraagt zich dan ook af ui men het
verwerven van kennis niet moet inruilen
voor meer kreatief onderwijs. waarin hel
leren leren centraal staat. Een maatschappij
waarin levenslang gestudeerd wordt is
volgens de onderzoekers de toekomst.

Legio

Ook hel ex cathedra-onderwijs wordt
op de korrel genomen. Doceren zou meer
plaats moeren ruimen voor innoverende
onderwijsvormen, zoals het op grote schaal
gebruik maken van audiovisuele rech-
nieken, de uitbouw van alstandsonderwfjs.
hel toepassen van de ellemleuwste infor-
matietechnologie zoals bijvoorbeeld Inter-
net, en een grondige reorganisarle van het
akademiejaar. De mogelijkheden zijn legio.
rnaat.er wordt te weinig gebruik van

gemaakt.
Veel aandacht besteedt het rapport aan

het probleem van niet-geslaagde studenten,
vroegtijdige schoolverlaters en zitten-
blijvers. Dertig procent van de studenten
die hel hoger onderwijs aanvallen halen
nooit hun diploma. En hoewel dat de over-
heid flink zorgen baart - vooral omwille
van het prijskaartje dat daar voor de over-
heid aan vasthangt - skoori Bdgl~
hiermee niet slechter dan hel gemiddelde
öesotano. Maar. zo stelt het rappon
duidelijk, een slaagsijler van zeventig
procent is 'niel goed genoeg' en dus voor
verbetering vatbaar. "Het vrije toegangsvs-
teem" - en hiermee krijgen de studenten.
een bondgenoot in hun tot titerroe mislukte
strijd tegen de numerus etausus - "is een
duidelijke sterkte van het Vlaamse hoger
onderwijs. Mc-t zo'n brede steun voor het
onderliggende principe is Vlaanderen Deler
geplaatst dan andere Oesolanden om de
reikwijdte en de prest'lties van zijn systeem
Ie Optimaliseren door toegenomen sukses-
sijfers_·

Uiteraard kunnen de onderzoekers
begrip opbrengen voor de door het minis-
terie geopperde bezwaren tegen de grote
financiëlCl,.kost die dit mei zich meebrengt.
Maar over de oplossing ervan en de koers
dte Vlaanderen hierbij moet varen zijn de

Grondwerk
Wie: er snel bij is, kan deze week nog een
fragment van de (voorlopig) blootgelegde
resten van het voormalige College van
Savoye (1549) gaan bekijken, gelegen in
de ruin van de stadsblblloreek. Net zoals
het Van Dalecollege, het Atrechtcellege
enzovoort, werd dil college door haar
sfidllcr. Chapuys, benul om behoeftige

beschikking hadden over een dormitorium
(slaapzaal), refectorium [refter; die WijSt op
hel feit dal zij toen al van L'en SOOrt
prehistorische Almakenken konden ge-
nieten), studiezaal en de onvermijdelijke
kapel.

De afvalputten van dit college werden
tot op heden nog niet onderzocht, maar
dat is gepland voor mei '97. Het gesnulster
in andermans vuilnisbakken zal ongetWiJ-
feld nog heel wat interessante feiten aan

maar hierbij mag men zeker niet uil het
oog verliezen dat er vele colleges waren
zoals dat van savoye. en dat dit soort van
prlveesponsorlng van studenten een wijd-
verspreide en Ingeburgerde praktijk was.
Deze historische situatie is zelfs in zekere
zin vergelijkbaar rnet de akrueïe: vandaag
zijn er, naast de peda's en dergelijke,
Immers ook nog prtveekamers, door parü-
kulieren ter beschikking gesteld. Dat was
in de zesuende eeuw blijkbaar niet anders.

HE VmmWENEN RESTEN VAN UET
COLLEG E VAN SAVOYE IN DE TUIN
VAN UET STEOEUJK MUSEUM,

Op vroag Vlln lk betrokkenen Zijn de namen 'Sal'O.)'C"en 'Sttdtlijk mUKum' fiktitf

studenten te huisvesten. Deze studenten
waren dan bij voorkeur afkomstig uil de
gebcortestreek van de stichter, zoals dat
toen de gewoonte was. scctate hulsvesung
avant la leure, zeg maar.

Het huidige Stedelijk Museum werd
indertijd bewoond door lektoren en
professoren van hel desbetreffende
College, in de thans verdwenen vleugel
(op de plaats waar nu de stadsbiblioteek
sraatj logeerden de studenten. die de

het licht brengen over de
voedtngsgewccntcn van onze studerende
voorlopers, al zullen zij over GfT-bakken,
milieuboxen en glasbakken niet
gestruikeld zijn.

Elk college boud plaats aan ongeveer
30 studenten, in hel College van Savoye
logeerden er echter nooit meer dan een
tiental studenten. Op een populatie van
een rweedutzendral studerenden lijkt dil
misschien een te verwaarlozen aantal,

_ ........---

(fOIDDirk Btmard)

Voor dl' voedselvoorzfentng was elk
College zoveel mogelijk op ztchzell
aangewezen: een boomgaard verschafte
her nodige fruit en vitaminen. de
moestuin en eventuele kleine veestapel.
bostaande uit varkens en kippen. deed de
rest. Leuven Is blijkbaar altijd ai een
varkensnest geweest.

.b
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meningen verdeeld. ZOwel bij de Vlaamse
overheid als biJ een aantal universitaire
InstdlJngen leef de Idee dat een numerus
eausus oé alles-zaligmakende oplossing Is
om de slaagsijfers op te krikken. De
omvang van het probleem is bekend, maar
de onderzoekers Wijzen erop dat de
precieze oorzaken hiervan' nlet of Ie welrug
bestudeerd zijn. Geen enkele van de
bestudeerde instellingen heeft zich "van
harte Ingespannen" om deze komplexc
problematiek In}laart te brengen en de
slaagkansen van~fJaar studenten te ver-
hogen. MinSIl~ns 05 procent van het
akademisch personeel aan de universiteit
moel volgens Sc oeso-onoerxoekers aan-
gesteld worden V'oor,studlebegclciding in de
eerste kandidatuur.

Vraagtekens

Een belangrijke stap In het verhogen
van de: slaagkansen is het verschaffen van
voldoende en aangepaste Informatie over
de versrhtllende soorten van hoger onder-
wijs en de perspektteven ervan op de ar-
beidsmarkt. En hIer schort wat. De ad-
viezen die studenten krijgen zijn soms
misleidend omdat ze alle veelteruggaan op
verouderde studiekonsepu-n. In het licht
van deze kritiek kunnen er bij de beslissing
van Vlaams mtntster van onderwijs Van den
Bossche, om hel aantal PMS-centra in
Vlaanderen - die een belangrijke mi
spelen in de oriëntatie van en tnrormeue
aan studenten - af te bouwen. minstens
vraagtekens geplaatst worden.

De kandidaat-student moet beter en
vooral realistisch geëvalueerd en ingelicht
worden over 'lIjn kwaliteiten en
mogelijkheden aan de hogeschool of de
untversnen. Al te vaak valten studenten
een Ie zware studie aan om na verloop van
enkele maanden of jaren af Ie zakken ror
het nivo waarop zij kunnen slagen. Dit Is
het. probleem van de neerwaartse
mobiliteit, ook wel het 'warervalsyndroom'
genoemd: de student begint In de eerste
kandidatuur geneeskunde, om Ie eindigen
als regent in de biologie. Het rapport pleit
voor een soepelere doorstroming van
hogeschoolstuderuen naar de untversneu:
de zogenaamde opwaartse mobutteu.
Regenten in de teneren bljvoorbeeld
zouden aanzienlijke vrijstellingen moeten
krijgen bij hel aanvanen van een uatversi-
talre opletding in de Letteren. Nu krijgen zij
meesrat vrijstellingen voor een zeer beperkt
aantal vakken (als zt: die al krijgt:n). Deze
soepere regeling moet trouwens evenzeer
Ingevoerd worden voor studenten die
binnen de universiteit veranderen van
studierichting.

Ook moet er gesleuteld worden aan
het huidige zeer strenge [aarsvsreem waar-
bij studenten verphcht zijn alle vakken van
een akademiejaar suksesvol af Ie le88t:n
vooraleer ze kunnen overgaan naar hel
volgende studiejaar. studemcn in de eerste
jaren van het tcntetr onderwijs moeten de
mogelijkheid krijgen hun vakken te sprei-
den over drie jaar en om de suksesvul
afgelegdt: vakken "mee Ie nemen" naar een
volgend jaar. Op die manier worden ze niet
verplicht het hele jaar over te doen.

tn tegenstelling tot wat in sornmlge
persberichten stond, zijn de konklusles van
het Oesorappon dus niet onverdeeld posi-
tief. Uiteraard zijn de advtezen die de
onderzeekers lormuleren niet bindend en
verplichten ze de minister tot niets. Maar in
het rappon wordt duidelijk gesteld dat hel
vlaamse hoger onderwijs toe is aan
vernieuwing. Het zit té vastgeroest in oude
srrukruren.

Annemrc Deck"
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Openinqsweek van het Stuc

Begin je
Cl)d Stuc, Dik 'stJuJnrtm ktmp

. stetfcmtrv",', I1rf'ZOrgt Sinds
1971th d4~;jb~ porti~kunst

en kultuur \IQ,. iÜ ~vrnst' student.
En dit, zoals g~tm. voor un zachte
prijs. Tradjtiegdrouw openen ze het
akmkmjejaarmd een IUIntnkkelijk
programma. V~toguft een overzicht.

Lel welt Op hel moment dal u deze Veto
leest, heeft U het volgende al gemist: pri-
mo, het befaamde 'Harnlctmachjen' - de
maandagavondopener _ van Paul Pers-
kens en Michel Van Bei(endonck. een
Bronksproduktje die: in mei '96 reeds ge-
nomineerd werd voor de prestigleuze Hans-
Snoekprijs voor hel jeugdteater en. secun-
do, de cultwestern 'Ocad Man', ook al op
maandagavond. van Jim Jarmusch met in
de hoofdrul onvolprezen knapperd Johnoy
Depp.

De bruisende Hamietinterpretatie is
voorgoed aan u voorbijgegaan, voor hel
psychedelische epos 'Deed Man' met Jggy
Pop in de camee en Neil Young aan de gi-
taar kunt u echter alsnog terecht op woen..
dagavond om half elf in de E. Van Even-
straat 2d alwaar naast kunaeecemrum stuc
en Klapstuk - organisatie voor dans-
ook de Kultuurraad der Leuvense studen-
ten (kon weg Kura) gehuisvest is.

Duizendpoot
En 20, na de spltsafbfjters teater en

fUm, kunt u vrijwillig kennismaken met de
vele aktivlteiten die het Stuc u te bieden
heelt. Vanavond bijvoorbeeld staat er een
niet onaardig konsen op de agenda, een
optreden dat werd Ingericht door hogerver-
meld Kura dat in zijn kweeste naar demo-
krausche kultuurbeleving een en ander
VOlledig gratis inricht. Haal bijgevolg uw
Peru Roben vanonder het stof, drapeert
uzdve in de Tricolore, en zak vanavond af
naar het Stuc, waar 'Les Confrères de Saint
Lazalre" u zullen vergasten op een reeks
Chansons PopulaIres, Brusselse tfekes en
Café chantant. Dele vijf muziekdozen, vier
mannen en een vrouw, keeneren aUen
dezelfde liefde: de taal van Chlrac. Je kan
er voor zijn of Je bent er hartsgrondig te-
gen, In ieder geval bewijzen ZIJdat Frank-
rijk meer te bIeden heeft dan een koppel
kernkoppen en dit indachtig verwijst het
kwintet dan ook met graagte naar mensen
als Gainsbourg die ze allen hoog in hun
pcrsoonüjke Eiffcltoren dragen, om la maar
eens leiS te zeggen.

Wie het meer voor dans heeft, kan
daags nadien de Belgische première Baan
bijwonen van de Zwitserse danseres Anna
Huber. die naar eigen zeggen de konfron-
tatie aangaat met Ucht, Duisternis. Ruimte
en Muziek. "'ch ranze merrie Sehnsucht
nach Harmonie ... •. heeft ze ooit eens ge-
zegd. Door middel van diverse improvisatie-
en komposttteprclekten met dansers als
Corsetd, Tompkins, Dorian Molina • .Kazuo
Ohne. Dance 8erlin, Susanne Unke en Meg
Stuart - ook geen onbekende meer in het
stuc - bouwde zij een rijk ervarmgscur-
riculum op. DaaruIt puurde zij dan met ra-
dikale eerlijkheid een zelfgeschreven dans-
grammatika met als resultaat een zuivere,
absnekte en toch gevoelsmatige bewegtngs-
taal. Met haar solo "in zwtschen raümen" ,
die een Jaar geleden in Berlijn werd voor-
gesteld en niet onopgemerkt bleef, sluit zij
haar residentie in de Klapstukstudio af. Het
Is In diezelfde studio dat zij aldus haar dans
opvoert In een 'tussenrurmre die het kon-
nikt verbeeldt tussen een gedachte, imagi-
naire ruimte en de werkelijke, zichtbare
begrenzing die de ruimte waarin ze oe-
weegt toch is. De Hefhebbers kunnen
woensdag om 13.30 u gratis gaan kijken in
het kader van het Uur Kultuur en voor die-
gene onder u die koste wat het kost wij be-
wiJzen dat hijfzij aanwezig was: diezelfde
avond kunt u vanaf acht uur een teegangs-

•

een
bewijs gaan afhalen tegen 100 of 1SO fran-
ken. Indien u dan nog zin heeft. de voor-
stelling start om half negen stipt.

Gelukk1g heeft het swc ook een pee-
het-zeJf-afdeJing. Daarin kan u, tijdens de
drum 'n bass openlngsfuif van donderdag.

,
•

1V0nd, dansen op de junglemix van DJ
Krust, een rijzende ster uit de Engelse
scene. Zijn mune" wordt door kenners
omschreven .1Iseen soort kruising tussen
'hardstep' en de meer donkere jungle-eks-
perimenten van 'Photek'. Wie hier tets van
begrijpt, weet genoeg. De anderen zijn ge-
waarschuwd.

etui! Van Den Broek
Roei VemJers

[)dl _I ik apminjPNUk Ixtrtft. Voor wit dt
smDDk dan II! pakJcm haft: Stuc Ol KllltulirTaad

Zlï" «n hul jDar in Ik weer om ~I bthillp WIn
hlmwm m mJuJairr (dmk aan d~~liLfdt
SrudrJuJn) uw ladntrtlt bQsagt bij k sÛuulI!n.
ltr/DmuttIL Ir beJQ,mm bij hn onthul, tw«M
vrrdiqing Win MI Slw8~IN:JJIWaf gnMXm "pMI
rdt[OO1IlfltmMLr" 20..8/.11. Voor dt altn7UltWvt-
linp. de gtfnkfns«rdm, de IatftwJlrtnm of de
gtl4'Otu mms D7UItr Jl: Wftl' dal hn Sruc:nog
vrijwill19tn lDtkJ dir, jn ruil \OOr vrijkaarl'n1.
divrru I'4km kllnnm Jli~m, gaandl! Win
film"ans:pDn IiJt arrirrtmDpwUf!J. Ja\4ll!ll U lamt
madraaim in om a/Jer kulruurtirkus, Dat dl!
tmk artiesf nu op dil! fic:hlbrwg Jdimt!

'Dead Man' van Jim Jarmuscb in het Stuc

De schepping van de dood
0;'"Jarmusch blijft verrassend

uit de hoek komen. Na films
als 'Down By Law' en 'Night

on Earth' pakt hij nu uit met zijn
variante van het meest Amerikaanse
van alle filmgenres, de western. 'Dead
Man' is niet meer of minder dan een
heuse allegorische cowboyfilm, waar-
bij de konventies van hel genre be-
trokken worden in een spel VQn ver-
wijzingen en tegetlstetlingen.

WIlllam Blake, een engelachtige accountant
uit het oosten van de VS, onderneemt een
tocht naar het Wilde Westen en naar een
ander leven. Dit wordt echter geen reis van
kultuur naar natuur. van beschaving naar
wildernis, van rede naar verbeeld lng. Jar-
musch kiest de moelljjke weg en laat al de-
ze tegenstellingen in elkaar overlopen. Zo is
de 'kultuur' al tot in het uiterste Westen
doorgedrongen: Blakt' reist niet voor niets
naar het stadje Machine. terwijl de unekens
van de voorbijgetrokken beschaving nog
nasmeulen in de desolate landschappen
waar hIJ doorheen stoomt.

In Machine zit men nlel echt op hem
Ie wachten. Na een misverstand schiet
Blake een man neer, en krijgt een trio pre-
miejagers achter zich aan. Hij wordt gewond
gevonden door een Indiaan, die de veel-
zeggende naam Nobody neen meegekre-
gen. Ook hIer speelt Jarmusch weer met de
konvennes. een indIaan die het oproepen
van geesten met gemak afwisselt met hel
siteren van versregels van de achttiende-
eeuwse Engelse dichter William Bleke kom
je niet elke dag tegen. De blanken hadden
hem als jongen ontvoerd en meegenomen
naar Engeland waar hij als een drcusdier
bekeken werd. Terug in Amerika wordt hij
door Zijn elgen stam verstoten, omdat hij
een vreemde is geworden. ZO is hij een
man zonder identiteIt geworden. een 'nie-
mand'.

Dat Jarmusch voor het meest Ameri-
kaanse van aue filmgenres gekozen heelt,
zorgt hier voor een meerwaarde: hIJ kon-
tromeen ons niet alleen met de jdenmetts-
krisis van twee mensen maar ook met die
van de VS. van een land In wording. en die
van een tijdperk die de eksponerutêle groei
van de techniek moet opvangen.

Plato
Nobody herkent In WiJllam Blake de

geest van de overleden kunstenaar met de-
zelfde naam. en ziet hel als zijn taak hem te
begeleiden naar een andere, hogere wereld.
William Blake zet zich af tegen de objektie.
ve rede, tegen konservatisme en alles wat
daarmee samenhangt. Daartegenover
plaatst hij de energieke en rebelterende
jeugd. maar zelfs dat Is niet genoeg. unem-
delijk Is alleen de verbeelding. het kreaueve
beginsel dat in Iedereen aanwezig is, sterk
genoeg om deze wereld te oversnjgen. De
materiële, raucnaüsnsche wereld is volgens
Blake niet de echte wereld: om die Ie berel-
ken moeten we door een spiegel.

Deze driehoeksverhouding wordlook
uitgedrukt in de onderlinge relaties tussen
de personages: Nobody (In hel wit) vindt
Zijn antipode in Cole WIJson (In het zwart],
de kannibaal zonder geweten. De ene kan
niet zonder de andere bestaan. WlJUam

-anr Blake moet verder durven gaan dan
die twee. hij is de syntese. En hier geeft
Jarmusch wel een heel eigen invulling van
poëzie en fantasie: Nobody spoon hem aan
gedichten te schrijven met hel bloed van de
blanken, zijn wapen moet zijn tong worden
en zijn bril wordt hem afgenomen opdat hij
nu echt zou Zien.

Poëzie bestaat niet uit holle woorden;
gedichten Zijn wel degelijk in staal de we-
reld te veranderen. zolang je maar verbeet-
ding en visie hebt. Daarom moel Blake do-
den: elke moord brengt hem wet"r een stap
dichter bij het ware leven dat hij alleen kan
bereiken door de ulueme grens te over-
sch.rijdcn. door onder de brug van water, te
varen om zo terug te keren naar zijn oor-
sprong. naar de wereld van de geesten. Hel
Is de schepping van de dood: de dood als
verlossing. als voltooiing van de cyclus van
het leven, en uiteindelijk als begin van een
nieuw leven.

Jarmusch heeft weinig woorden nodig
om dat alles te venellen op zijn eigen, vtsu-
eïe manier. Want dat Jannusch zelf visie en
verbeelding te over heeft is geweten: dat
hij, net als in 'Down By Lew', in zwart-wit

filmt. versterkt alleen maar het mltlsche ka-
rakter dat de film sowieso al kenmerkt. De
eenzame. traag voorbij schuivende land-
schappen, de vernielde tenten en boten, de
verstikkende bossen waar ze door moeten,
drukken eeettmenser de gevoelens uit van
de menseft. dle er doorheen rijden, dan hun
schaarse woorden.

Kom1nunikantje
'.

Gewoontegetrouw krijgt de muziek bij
Jarmusch een gëlijllaardige en prominente
rol. Niet Tom wens. zoals In Jarmusch's
vorige films, maar een andere grootheid,
Nell Young. heeft Zich van die taak gekwe-
ten. Zijn vaak bezwerende elektrische gitaar
is bij wijlen de stem van de landschappen
en van de hoofdfiguren. De fans van Jar-
musch zullen het we1lJcht een geslaagd eks-
periment vinden. Hel - soms te uage-
tempo en de zware symboliek worden ge-
lukkig !!oed in evenwicht gehouden door
de vertelkingen van een schare voonrette-
lijke akteuts. Johnny Depp en Roben Mit-
chum op kop. en ook door Jarmusch's tipi-
sche vorm van relativerende humor,die
niets aan kwaliteit heelt ingeboet.

Benny Debruyne

'[kad Man' wordt ;Ploond in de Sruaaal!lp
maiJndiJj JO stpltmbtr en womsda!J 2 okfcbtr,
tt/kms om 22.10 u. Em koanj~ kosi /DO frank
als ~ een sluckaart hl!bl. anders /50.

cultureel
centrum

Leuven

IMPORT/EXPORT
Wereldmuziek in Cultureel Centrum Leuven

Toumani Diabaté

West-Afrikaanse koramuziek uit Mali

Toumani Diabaté, de prins van de kora (een 21-snarige
harpluit), brengt samen met een balafon (Afrikaanse
xylofoon)speler en een ngoni-gitarist een wervelende

uitbarsting van Malinese muziekjes. Enig optreden in België
tijdens hun Europese tournee.

Donderdag 3 oktober 1996 om 20:00 u
Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63
Toegangsprijs: 400/360 frank

Een jongerenabonnement (5 voorstellingen) 1
geeft 30 % korting

Reservatie: 016/222 113

JlUlrgang 23 nr. 2 dd. 1 oktober 1996 0"..



Heropening Lido niet probleemloos

De--lrieuwe Lido, een ki
(jj)enig fllifgrtl49 Sfudmt ZAl lid

vorig 1l1uuk,";~ja4r geweten
hebben: uuwn zonder Lido is

als een kafu zonder bier. Voor "d
venwrkt'n van din/haar stress en
studiedruk was hij/zij aanstwnen op
kleine fuiftalen of - als daar gun
platJJs was - op een pint je op kot.
Intussen onderging ZAal Udo #!en am-
bitieuze tau-lift, die ik heropening in
september 1996 moest mogelijk maken.
Op 7 septembu was het zover: de her-
nieuwde fui{zaal in de Bogaarden-
straal 29 opende officieel zijn blitse
deuren, maar niet iedereen kon daar-
om lachen. Het vervolg van een ver-
volgverhaal.

In september vorig Jaar liet burgemeester
Louis Tobback 101grote ergernis "<In de SlU-
dcmenkrtngen plots Iuitza al udo stutten
omdat ze niet beantwoordde aan de eisen
van de Vlaamse mllleuwergevlng. hel zoge-
naamde Vlarem n. DIe stelt dat de geluids-
hinder bij de buren niet méér mag bedra-
gen dan 28 decibel. Zaal Lidu kon enkel
blijven bestaan indien ze onderworpen
werd aan ingrijpende, erg dure tsolauewee-
ken. Toen de exploitant in januari 1996
faillIet ging, kek de zaak hopeloos. Toch
kwam vrij snel een nieuwe koper opdagen,
mevrouw Marie-Clalre Kersrens. die prompt
20 miljoen Investeerde om de zaal konform
te maken aan Vlarem 1I.

De werken waren al aardig gevorderd
toen het stadsbestuur ze op za augustus liet
stilleggen wegens bouwovenredlngen. Z~
dagen later keurde het schepencellege de
bouwaanvraag tOt regularizering van de
ovenredlngen goed, waarna de werken
weer konden worden hervat. Een beetje
snel, zo vond gemeenteraadslid Daniel
Buyte (SP), die van mening is dat het Sche-
pencollege zwaar heeft geblunderd In hel
dossier Lido. Zijn kolJega's Yves Vanden
~05ch en Frans Dumont (Agalev), alsook
het buurtkömltee vzw Kelberg, zijn het
daarmee eens. De mankementen in het
dossier worden dan ook handig bespeerd
door de tegenstanders van de Iuilzaal.

An:lbt~naar va" het VJa~ Gewest. Het is
nog wachten op diens adV1es tot maandag.

_V (aanpassenl. lndie~ negatief advies: Maan-
O'\oag jongstleden werd bekend dat diens ad-

vies ongunstig Is, wat trouwens in de Ujn
ligt van het standpunt dat hij innam in
oktober 1995, toen hij stelde dat de exploi-
tatie van zaal Udo nter paste In "een zeer
dichtbebouwd stadsdeel met een zeer hoge
woondichtheid.-

in de kabel
heeft jmmers zijn beperkingen. Over de
Ulak loopt nog enkek: weken een konge-
ding, Volgens Kersrens Is de kans groot dat
de vrederechter zal besluiten dat er een
erfdienstbaarheid bestaat voor de drie per-
selen die uitgeven op het steegje van
veeckmans. "En anders". zo verklaarde
maandag een geërgerde Tobback, "legt de
uitbaatster de nooduitgang gewoon ergens
anders".

nu vreest hij een sdIadedalm vanwege me-
vrouw Kersrens indien zij haar ual zou
moeren sluiten.-

De studenten plezieren lijkt trouwens
iedereen te willen. xerstens verklaart alles
voor hen over te hebben, trouwens "als de
Leuvense bevolking geld wH verdienen aan
de studenten, dan moeten ze hen ook .....at
plezier gunnen en wat beperkte overlast
kunnen verdragen". E~ vandereycken doet

Bij"fI htf'ft "05 "ooit een haas gts(;holt"

Eén en ander maakt dat zaal Udo reeds
sinds 12 september zonder de nodige bouw-
vergunning wordt uitgebaat. "Bovendien",
verklaart gemeenteraadslid Dumcnt. "ver-
valt met de bouwvergunning automatisch
ook de müleuvergunmg (waarvan de
rechtsgeldigheid ook al twijfelachtig IW.
Kersrens zdf beween daarentegen dat beide
vergunningen geenszins gekoppeld zijn.
Wat er ook van zij, Dumont meent dat het
College zaal Udo gesloten zou jnoeten
houden zolang de uitbaatster niet over de
nodige vergunningen beschfkr. en zolang er
onduidelijkhcld bestaat over een tweede
nooduitgang.

De kwestie 'nooduitgang' vormt inder-
daad L'en tweede struikelblok voor de te-
genstanders van de fuilzaal. De bvba Lido
gebruikt als vluchtweg een doorgang die
- zoals blijkt uit notarieel onderzoek - op
het eigendom ligt van Mevmuw veeck-
mans, die WOOnt op de Bogaardenstraat 39.
De dame ontzegt de bvba echter dal recht,
en heelt de doorgang reeds tweemaal laten
sluiten. Dat werd door burgerneester Tob-
back maandag bestempeld als "een
kliminele daad". Ook het eigendomsrecht

Smeergeld

(foto Djrk Btmard)

een oproep aan het adres van Krlngreap
om samen Ie werken aan een leefbare stad,
"dan zullen wij. Leuvenaars, ook een in-
spanning doen om In de blok wat stiller tc
rijn en onze kinderen binnen te houden".

•

Vergunning

Buyle legde rijn grieven vorige week
maandag tIjdens de gemeenteraad op tafel,
waarna Tobbeek scherp van zich afbeet,
"Niet alleen verleende het schepencollege
de bouwvergunning reeds zes dagen na het
stilleggen van de werken, terwijl normaal
dertig dagen vereist zljn", zo argumenteer-
de Buyle, "maar bovendien leverde ze die
vergunning af zonder vooral advies te vra-
gen aan Arohml, de bevoegde admlnlstratie
van het Vlaams cewesr-. Gevolg: op 12
september schorste de Gemachtigde Ambte-
naar de bouwvergunning. die guyle nog
"een blamage voor het College" noemde.

Een ezel stoot zich geen twee keer .6Ian
dezelfde steen, en voor de nieuwe bouw-
aanvraag van Kerstcris stuurde het Sche-
pencollege het dossier naar de Gemachligde

I~h~f~,!!~o.~d~VJ!IIl <~~!
er achter de schermen n~epraat
over de princiepsakkoorden, die onder-
tussen wél quasi rond zijn. Teruggrijpend
naar vorig akademIejaar: het stuc.
Klapstuk en Kultuurraad zullen vanaf
volgend jaar gehuisvest worden in het
Arenberginsthuut op de Naamsestraat. dat
dan - hopelijk - totaal vernieuwd Uil
zijn en intrastruktureel aangepast aan zijn
nieuwe funktie. Voor deze ingrijpende
verhuis en daarmee samenhangende
verbouwingswerken is er natuurlijk veel
geld nodig. geld dat onder andere zal
komen van de stad en de provlncte. Beiden
stellen als voorwaarde voor hun eigen

Stuc
bijdrage dat ook de Vlaamse Gemeenschap
mee zal financieren.
De besprekingen daaromtrent zijn op dit
ogenblik nog ntet rond. Wat wel zo goed
als vaststaat, is het bedrag dat het provin-
erebestuur zal vrijmaken voor de uitbouw
van de infrastruktuur van hef Arenberg-
instituut. Het gaat om vijftig miljoen,
éénmallg uitgekeerd en gekoppeld aan een
aantal voorwaarden, waaronder dUj; de
reeds aangehaalde. Op dil vlak is er reeds
een principieel akkoord, dat alleen nog
bekrachtigd dient te worden door het
provinciebestuur.

(ab)

Het ongeduld van de burgemeester
werd nog groter toen zijn partijgenoot
Buyle het stadsbestuur een zeker favoritis-
me verweet ten aanzien van de uitbaatster.
-U hebt net niet gezegd dat er geld aan
mijn vlugers kleeft!", zo reageerde Tobback.
En hij herhaalde hel argument dat hij
vroeger reeds hanteerde: -Als ik de Lido
sluit. moet Ik logischerwijze alle fulfzakn
en lakbars sluiten. anders verplaats je de
overlast van de ene wijk gewoon naar de
andere. Bovendien is de lJdu. ondanks het
ontbreken van vergunningen, de fuitzaal
die het best aan Vlarem IJ beantwoordt".

De burgemeester is van mening dal de
gemeenteraadsleden in augu$ll!s 1995 had-
den moeten reageren. toen hel College
besloot de milieuvergunning toe Ie Slaan.
Nu is het vulgens hem Ie laat: "De uitbaat-
ster heeft 20 miljoen geïnvesteerd. en nu
zal ik niet de politieke lafheid begaan terug
te krabbelen".

Maar met zulke antwoorden neemt
vzw Keiberg geenszins genoegen. "Hel
betreft niet enkel geluidshinder vanuit de
zaal", verklaart Karel vanderevcken van het
buunkommhee, -rnaer ook straatlawaai.
vandalisme. auto- en parkeereverten. on-
veiligheid en vervuiling. De definitieve
akoesusche metingen, die moeten bewijzen
dat de uitbaatster onder de norm van 28 dB
zit. zijn trouwens nog steeds niet uitge-
voerd". De vzw wil niet alleen zaal Lido
weg. maar dringt er bij het stadsbestuur op
aan ook een globale vtste te formuleren
over heel de stad, aan de hand van een
bijzonder plan van aanleg: "Men moel goed
weten wat waar thuishoon in de stad. en
komradlktortsche lunkties lals wonen of
slapen en fuiven) gescheiden houden. Maar
Tobback wil de studenten paaien. zij vor-
men immers een belangrijke drukkings-
groep. Daarom heeft hij de werken nooit
aan de strenge wetgeving onderworpen. En
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Fuiven
De studentenorganisaties zelf, echter,

zijn natuurlijk maar al te blij dat zaal Udo
eindelijk terug open is, en hebben er al een
tachtigtal fuiven geboekt. Kringraad ver-
kiest de fuiven in de binncnstad.te houden,
"want als de kringen ze buiten de stad
moeten organiseren (bijvoorbeeld In de
voorlopig nog onbruikbare Philipsgebou-
wen aan de Parkpoort}. zou het aantal fuif-
gangers wel eens kunnen slinken", aldus
voorzjner Jan Van Damme. Studenten-
organisaties leven nu eenmaal grotendeels
van hun fufffnkomsren. Maar ook voor het
afstandsprobleem hebben de tegenstanders
v..an zaal Lido een oplossing in penn: de
universiteit - volgens hen 'la grande mu-
ene' in deze zaak - zou enkele goed gele-
gen gebouwen ter beschikking kunnen
stellen van haar fuilgraag knërueet,

Maar zover is men nog lang niet. en de
Udo heeft zo "zijn charmes. Wel willen de
studentenkringen de overlast voor de
beunbewoners zoveel mogelijk beperken.
bijvoorbeeld "via buiten wippers die op
straat een oogje iQ het zeil houden. en door
het in gebruik nemen van degelijke Heisen-
stallingen", oppert kringkoördinator Ptetcr
Tratsaen. In hel voordeel van de student
spreekt trouwens de verklaring van Luc
Burlc. administratief sekretaris van de fa-
kulrelt Letteren, dal de schade door vanda-
lisme in de literaire tuin, te wijten aan de
fuifgangers In zaal Udo. vooral wordt aan-
gertchr tijdens het weekend. En dan zijn de
studenten natuurlijk braaf jes bij mama en
papa thuis.

Clara van den Broek
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Professor Yvan Vanden Berqhe over de Belgische politiek

"Onze politici zijn zo politiek benoemd
dat ze in feite slaven ziin"

Pro/mtn VlZlldct lkrSM. sprNId

Cl)«MId hij in UIl vorig 1Lw"
drie jtulr 1/OOmtkT w.as van Ik
jong-socialisten. h«ft hij gun

nrhk lUffbitk Offf n" nog in Ik pol,"-
lid ee gtMII. "lhuJr Mb ikde nodige
lnwllitftkn "id 1/OCW" ugt pro/usor
YWln Valldm lkrghe. hooglnaar in
Ik politkh NI dipWWUJtida
~appm tUUI M UIA Of

!JIISI}tooglnllllr gesdtiMDris van Ik
i"knuJtio,"* politi<k 4111" dL KU
I..er.tvm. Dil j4uzr 1fIIUJkk hij zijn
Ulntlire ddnlN' met 'De bllrgnn«stn
Win B.', «ft politieke sstire.

VelO:. Or lkJsisdw politici kofrIrn ~ jll MWbock
kblllid W1rQ{. M4fll( _, ~Ptdgrnlijk Ik «11-
~7ldor WlIr Jm lrMi~ poliwu brskl d4t K
Mlah7
YYUIVancko &er&}tr. .Bet Bdgisc~
politieke bestel is in hoofdzaak sui genens,
eisen. maar er is ook een 3fOOl stuk dat
lipiscb is voor 11k demokratleên. Ik heb
4Ihijd.al moeten v~lSldkn dal ons land
z:ttI" simt bcsauurd w(lntl. DaatlTJtt dod
ik op MI politieke bestuur in het ilIgemttD..
de:- ministttks. de: uitM:rldng van de: poIi-
tldte bntissinp::n. W~rom we dcdu be-
$llIunt worden.. <Á;u had ik FVl tekenin-
gnjt.: bij te m;IIkm: jUSlilic. de scIluldcnbttg.
JC'ZDfldMidlOrg. het Hoos xommuee van
toaicht ... WiIo' wd ~nlis is. is dat de
~ landm in de werdd bij~ kOf'lSUnt
skdIt bcsIuurd worden. Grkkmb.nd bij-
vqorbttId is bij mijn weten DOl nooit goed
besauuJd. Turkije. Roemenië ee Bulgarije
~min..

Wettekst

.De lftldc:os. wal de dc1nclknUttn be-
udt. is ebt vooral df: protesaanrse laD4kn
rmdijt JOed bcsIuurd wonkn. Ik denk aan
de Sbndin.J~ land~ NcderLJnd ook.
De IDC'CSIC: lÛCI-pnMcsu.ntsr l.mckn doYren-
tqcu worden niet aoed bcsIuurd. en BcfRiC
lilt dMt tussenin hof. DI: VLam;naen en de
~ 'dja dMrin toc:b w<u ~
K"IH ~ boockrd procalt vaschlBeod.
wam Cl' bcsuM ook alicb .. een BdgiK::be
~uw. IDoNr~o bcdt DOS
wat bMoisIiscbt: t.rdr;ies. Meo is biu mt'CI'

~*ubD~lII:docodm.m
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Wallonië._
Veto: Hot /(Qmlhtt dilt prolaUlntst Iilnden IK-
tv ~Ilrd wordtn? Wtlh tkmnrttn viln ik
hlln",r ~Jen d.ililrbij«rf rol?
Vaodcn Ikrzhe -In protcsLiUltSC:landen
becm men belang aan het woord. Dat is be-
gonnen met de Bijbel en een Wel Is voor
hen een soort van Bijbel. In kalOUeke lan-
den is een wet geen Bijbel. C'C'nwet Is een
ge5Chrift :m.als vele andere, Katolleken le-
zen de Bijbel niet. Interpreteren dl! Bijbel
niet. zijn er niet konstant mee bezig. In de
Verenigde Staten. dat voor een !VOO' stuk
nog een blvinlsl.lseh land Is. Is een Wel-

tekst een gebod. Er zijn niet zoveel wenen.
maar als je die ovenreen. vlieg Je de ge-
vangenis in. De oorspmnkelijke grondwet
wordt in Washington bijna aanbeden zoals
een mirakuleuze cnze-treve-vrouw in
Vlaanderen._

"De Belgische politiek is
niets anders dan arrangisme.
liefst met een paar vrienden
en zonder dossierkennis"

•ne bieciu ~t niel in de prutes-
tantse kultuur:. de biedit is iets tiplsch kato-
uess dal toeLJat om iets te misdoen. wanl
nadien ;5 er altijd vctga'ing en genade mo-
gelijk. Daarnaast hebeen de pf'QlcstantSC:
kuhuren ook nog een veet langen: demo-
krauscne tr.Jdîtie. De kerk zeH Is daar heel
demoknotisdI gcslrUktureerd_. de gemeentes
kiezen een ëomïnee en die venen wat de
gemeente denkt, Als hij dat niet veneh,
dan vliqt hij eruit. De ouderlingen, dM!ook
gekozen worden. besturen de gemeente.
1kt .-:led ervan Is dan wel dat U" versplin-
teren in honderden vc:rschîlleode Kefken. •

Essentie

_V'liIiI.nde:re:n bedt met bed die protes·
LiIIntsoekultuur ft'd meer konndctic5 dan
Wal1onic.' MouT dat sddI ~tuurUjk niet
~ individuen. Er zijn in vt.andm:n ook

(foto Dirk Ikrnllrd)
heel wat mensen die beel katoliek zijn in
hun manier van denken en besturen. Denk
maar aan de uiterst vrijvnnigl! Willy ClaL"S,
die volgens mij een Waalse, een Luikse
mentaliteit heen. De katolleke Stefaan
Dederck heeft dan weer heel wat kalvinIs·
usche trekjes en treedt nu toch heel anders
op dan zijn Waalse voorgangen op her
ministerie van ju5titie._

Waals
.De essecue van de geigische procle-

mauek is dat we problemen altijd veel te
laai aanpakken. Het is hier altijd paniek-
bestuur. Als kudden kalveren al verdronken
zijn, dan wordt de put een beetje gedempt.
Redenen daa'rvoor zijn inertie, konservatis-
me, drang naar roettoe. maar er zijn ook
heel veel polilid die politicus willen zijn. Ze
willen munster zijn, niet om jets te doen,
alleen maar om helle zijn. Ze denken hele-
maal niet aan de verplichtingen, hebben
geen programma. Wat ze zullen doen eens
ze mintster zijn. dat zullen ze dan wel zien.
Nog zoiets Is de politieke benoeming. Die
wordt gezien als een geschenk voor het
leven, en daar hoeh niet voor gewerkt te
worden. En dan krijg je situaties. zoals in
de rechtbanken, waar ze vechten tegén kol-
IL-ga'S van andere strekkingen. Met zulke
dingen houden ze zich dan bezig. als tijd-
verdrijf. In protestantse landen heb je dat
veel minder .•
VHO;HtW brmg ~ dj~~~kn nll in kJmlakt
IMf de motlalilrit, ik levmsvisi~in &19;11

Vanden ~rghe .We hebben de polilid
die we verdienen. Tipisch voor dit land is
dat we politici hebben die niet plannen,
maar die arrangeren. De Belgische politiek
is nlers anders dan arrangisme. UefSI met
een paar vrienden, zonder dossierkennis,
als hel al veel Ie laai is, wordt dat snel eens
gearrangeerd. MeI feit ook dal we hier altijd
met zoveel verschillende partners moeten
werken. aües in het dubbel, Vlaams en
Waals. Vlaanden::n mag dan Iers kalvinIsu·
scher zijn en een roekomstplan op poten
willen zetten. maar in Wallonië denkt men
daar anders over, til wil men liever benou-
den wat men beeh. Ook de vakbonden
willen behouden wat ~ hebben, alhoewel
ook daar die verschillen tussen Vlaanderen
en Wallonië heel duidelijk zijn. Zo wordt

alles tegengehouden, men komt tot een
parstelllng. Je kan niet alles daaraan wijten,
maar je moet cr loch serieus rekening mee
houden: je moet met zoveel zuilen. zoveel
ziekenbonden en zoveel vakbonden reken-
ing houden, en daarbovenop nog eens die
twee verschillende gemeenschappen. Ab je
al die takroren in adll neemt, dan is hel
heel moeilijk om tot een besllsstng te kc-
men.s

.Dat arrangeren Is zogezegd altijd een
soort van compromis. Maar volgens mij is
dat nooit een echt compromis: dat beslaat
er namt:lijk In dat beide partijen iets geven.
In België is dal echter ietS heel merkwaar-
digs. Neem nu bijvoorbeeld die onbemande
kamera's. De mensen sterven bij bosjes IJp
onze wegen omdat Iedereen te snel rijdt en
de pakkans vrijwel nihil is. De Vlamingen
_ mei dal ~alvlnlstjs<:he trekje - willen
een wet waardoor onbemande kamera's
mogdljk worden. Maar daar is verzet legen
van ondl( andere de Waalse sodalisten en
liberalen die z.cggt:n dat de privacy daar-
door wordt geschonden, enzovoons. Wat
natuurlijk nauwe~I.Js .•

Compromis
_Na 10'«1 vijven en zessen zal het er

uiteindelijk op uitdraaien dat diegenen die
een Wet willen. een wet krijgen. Diegenen
die de wet niet willen zullen ook gelijk krfj-
gen. want die hebben nog een heleboel
truken om de wet niet toe te passen. Ofwel
komen de Koninklijke Besluiten die de Wel
moeten toepassen er niet, ol ze komen er
veel Ie laat, óf Ze komen vervormd, zo ge-
formuleerd dal iedereen nog alle kanten op
kan. Ofwel zal men wel degelijk flitsen,
maar zullen de rechtbanken gaan sepone-
ren, of opnieuw beginnen leuteren over de
privacy IJf klagen dat het juridisch niet he-
lemaalln orde is. Dus: de brave jongens die
een wel willen, hebben een wet, maar die-
genen die de wet niet willen, krijgen hel
altijd voor elkaar dal de wet niet toegepast
wordt, of dal er niet voldoende kontrole Is~•.

• Bclglt.' Is een land waar er vrijwel
mee op voldoende wijze gekontroleerd
wordt. De kontroles moeten hier altiJd zon-
der middelen gebeuren. In Wallonië - en
dat is autentiek - zijn er twee mensen.
waarvan één met de fiets. die in heel wat-
lonit moelen kontroleren of mensen die
zkk zijn wel echt ziek zijn, en bijvoorb«ld
niet aan het werk zijn. Heuetfde met de
bclaslingsinspektie: die: beschikken nauwe-
lijks over middelen. zijn onderbemand. of
hebben amper een computer. Vroeger dacht
ik dat alleen de slimmerikken hun belastin-
gen konden ontduiken. maar nu weet ik
dat dat georganiseerd ts. dat het beleid wil
dat degenen die willen sjoemelen, kunnen
sjoemelen. Dàt is een Belgisch compromrs.s

• Kijk bijvoorbeeld ook naar het mts-
verstand rond de moord op Van Noppen. Er
is een Europese verpllchalng dat ook België
zijn vlees moet kontroleren. Er wordt een
Instituut voor Veterinaire Keuring opge-
richt, maar het instituut wordt zo opgericht
dal het eigenlijk niet kàn komroteren. dat
de wetten die worden opgesteld niet vol-
doende zijn om iemand te pakken. dat cr
geen sirafren engesproken zullen worden.
enzbvcort, Wat was nu het misverstand?
Van Noppen deed klS wat anti-Belgisch is.
wat bijna - volgens de ongeschreven
grondwel - nict mag gebeuren .•

Vleesfraudeurs

Ve'to: [)Qt kn fr-(IOk in ik pnJbmch~n:hij
h"ft h~llI:ll !jaJXht.
Vanden Bel'8hr. .Hij heef! het zelf ge-
zocht, dat is hel hé. De wet is er voor de
onnozelaars. Dus het Is toch wel toegelaten
om de wet te omzeilen zeker. En die Van
Noppen die snapt dat niet. Die vleestrau-
deurs Intimideren hem dan maar een beet-
je, maar Van Noppen snapt nog altijd niet
hoe het systeem werkt, dus moet hij maar
uit het systeem verwijderd worden. En als
de regering niet optreedt, dan moeten zij
optreden en vermoorden ze hem. En die
mensen denken dat ze in bun recht zijn,
hé!_
Veto: Ook ik rol WUI hn pllrlnnnli ilJskJm·
rro/~·il1StrMmmlwordt IKpnkt mlolomzrild.
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Vanden Bershe: «Het parlement is alleen
maar een beetje show op grote momenten.
Maar werken doe'! dal eigenlijk niet. want
Iedereen moet zwijgen. Van de oppositie die
nooit aan de macht komt, moet je niel veel
verwachten, want eigenlijk is dat alleen
maar het vïeams Blok. daar zitten Ie weinig
Iotenekruelen lussen en ze doen aan dema-
gogie. De opposille, die af en IOC' wel eens
aan de macht komt, houdt zeker haar
mond, wam die 15 bij ons de gewezen en de
toekomsnge partner. Dat is hel nadeel van
een klasse van berocpspolitid. Die zullen
wel een beetje een steriele oppositie
voeren, maar ze denken eerder van 'hoe-
lang zal dat hier nog duren voor ilo:eJl aan
de macht ben, doe maar ruslig voert jon-
gens' .•

Radikaal

..verhotsredt was Iemand anders, maar
die zal nu ook geen enkele kans meer krlj·
gen. Alle krachten - zowel in Vlaanderen
als In Wallonlf, zelfs een aantal belangrijke
baronnen van zijn eigen paniJ - zijn redt-
kaal legen hem. Hij wou de boel grondig
hervormen. hij wou minder wetten, op zijn
angelsaksisch, en die dan toepassen. Hij
wou heet de zaak doorzichtiger maken. kla-
re regels, ze toepassen en ze nog kontrole-
ren ook. Maar dat wu het einde zijn van
hel systeern zoals we hel nu kennen. en
dus komt die politiek nooit meer aan de
bak. Daarom: je bem als linkse beter mei
een rechtse kalvinist die de zaken wil aan-
pakken, dan met een linkse arrangeur .•

, "België is een land waar er•
vrijwel niets gekontroleerd. ,
wordr;

vero: Hn lijkt waarschtïHlijk dIIt dru ',",wlir·
kr' mmttlh'ttit O(Jkhaaf rol s~rlt in tlHdtTt do·
ml'inm van dl' """mlnor"?
Vanden Berahe: ..Nanrurlljk, op ekono-
misch vlak bijvoorbeeld. WIJ kunnen niet
plannen. daarom hebben we ook geen gro-
te bedrijven. Wij willen ook niet denken
aan de toekomst. wij willen arrangeren,
profileren. De meeste protestantse landen,
zelfs FinlilOd en Zweden. hebben hele grote
bedrijven; maar wiJ, wiJ hebben KMO's, en
In Wallonië hebben ze zelfs dat nog niet.
Die KMO·s. dat zijn een aantal vrienden en
faml1lelt:den die ergens een gat In de markt
zien en dal dan aanpakken. De tweede ge-
neratie werkt daaraan verder en de derde

generatie verkoopt het bedrijf dan aan een
multinational en sjoemelt dan met de ver-
worven miljoenen. Dal is tipisch voor kato-
heken: wij denken niet aan de toekomst, In
tegenstelling tOl de protestanten. De prores-
tanten die hard werken, sparen.tlnvesteren
en dus vooruitkomen, die zijn uitverkoren
en gaan naar de hemel. BIJ karelleken ligt
dal heel anders, die mogen hun hele leven
om het even wat gedaan hebben, als je
maar biecht net voor je sterft, dan ga,je
toch naar de hemel. Ik weet wel dal ik het
verleden beschrijf. maar heel veel is onbe-
wust in onze mentaliteit blijven hangen .•

Oligarchie

Velo: Zijn er IJploJ$in!Jrn?
Vanden Berlhe: .Een eerste oplossing zou
zijn dat alle hogere Iunknes. ook burge-
meesters. pouuekommtssertssen. vakbands-
leiders, heel snel wisselen. Een benoeming
voor het leven of van lange duur leidt Im-.
mers onomkeerbaar tOl een vorm van dlk-
ratuur en verstarring, omdat dJ onderge-
schikten tegen JOu altijd'zeiSen wat ze
denken dat je wil horen. De tendens In alle
cemokraueën - en natuurlijk ook jn,nlet.
demokraueën - is dat een paar mensen de
neiging hebben om alle macht naar :zich toe
te trekken. en die dan zo lang mogelijk Ie
behouden. Dat is het systeem van de oûgar-
chic. Dal betekent echter dat er een heel
verstard bestuur komt. De ene oligarch be-"
moeit zich niet met de problemen van de'
andere, men heeft respekt voor elkaar, op
die manier kunnen ze immers allemjl:tl aan
de macht blijven .•

.Walht:lel bijvoorbeeld was een on-
garch. Hij heeft jarenlang niets gedaan op
Justitie. Welnu, de andere oligarchen in de
regering hebben daar elgenlijk niet veel aan
gedaan: een gerespekteerd kollega gaat men
niet tegen de haren in strijken. Oligarchen
kunnen'ntet anders dan verstarren. omdat
ze ef'J'J komplete kontrole over hei hele ap- .'
paraat willen. Daarom moeten ze atles laten
zoals hel is. en kunnen ze moeilijk vemieu-
wen. Door te vernieuwen zouden ze trn-
mers een stuk van hun kontrole kunnen
verliezen .•
Veto: Er zijn uxh dl' vrrkinin!JnI, watlnn dl'
Id~ dl' Vl'rkcztnm bmnm IJfstfaffm.
Vanden Berghe: ..Verkiezingen, dat Is
goed hoor. maat Ze hebben maar een be-
perkte betekenis. Het ergste bij ons Is dal de
politid in feite ook politiek benoemd zijn.
Mensen worden op een lijst geplaatSI door
vakbonden. zIekenbonden .... en moeten
trouw zijn aan degenen die hen op de lijst
plaatsten. Oligarchen kunnen er dus nlel I
Zijn, tenzij ze steunen op een bepaalde
groep: bij ons op een vakbond, op een
ziekenfonds, op de Industrie. de aceren-

bond. het kapitaal. .. De oligarchen ZIJn dan
natuurlijk verplkht om die Ie favoriseren,
en dikwijls zijn ze eigenlijk maar een pop
in handen van die drukldngsgroepen .•

Gesjoemel

-zen tweede deel van de oplossing zou
zijn dat we de jeugd op die rnanier teespre-
ken, dat Ze een realistisch bcdd krijgen van
de echte polhiek. Politieke opvoeding wordt
nu meestal gegeven vanuit het Ideaalbeeld:
de scheiding der machten, onderlinge kon-
trole en wat weet ik nog meer. Ml!'n leert
dat hel f~ioneen zoals het zou moelen
Iunkuonereqr en dat we leven in het beste

"Het lot is veel demo-
kratischer dan verkiezingen"

sYSteerq/.of in leder geval hel minst slechte.
Daarmee bereik je echter niets. Als die jon-
geretl·later een krant lezen en zien wat er
ecb:t g'$beun, dan raken re zeer ontgoocheld.
D1e o,hgoocheling kan dan eindigen In het

• 'Teit dat ze voor ekstreme pa~jen gaan
stemmen of zelf ëksueme 9àden sreüen.
Daarom moet men aan de jongeren uit-
leggen hoe het is: hel gl,l'5joemd; de korrup-
tie die deel uitmaakt van bel systeem. Men
.moet het zo reëel m,?gelijk, zo rauw moge-
lijk sche~en. Daa~ moel men met die
jongeren.permanent diskusstèren over up-
lossingen, zelf oplossingen aanbieden maar
er ook over durven dlskusslëren .•

Kat
Veto: Ot jon!Jffrn di; er dan iris aan lPudrn
wil/rn veranderen, moeten dan loch rmt in het
systeem mrrdraaim loor U een rIJIvIJn bl'Itktflis
kunnen s~kn?
Vanden Berghe: _Dat is inderdaad de
meeüijkheid, en dat merk ik ook bIJ lal van
jonge politici: ze kijken de kat uil de boom.
Mochtin er fru, naar aanleiding van de af-
l.alres, eindelijk grote hervormingen kernen
-- maar )letaas wordt het politieke spel hier
in Beigif absoluut niet eerlijk gespeeld-
dan denk ik dat al die jonge politie wel
eens op die kar zouden kunnen springen.
Maar als ze zien dat de bazen kielen voor
behoud. want zij zijn ook politiek benoemd,
dan gaolln ze natuurlijk ook kiezen voor het
systeem. want verkoeenen zijn geen vrije
mensen .•

sOm dIt probleem op te vangen is er
een andere oplossing. Er zouden geen beo
roepspolitid mogen bestaan. De burger zou
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politicus moeten kunnen worden voor een
beperkte termijn die vooraf afgesproken is,
en moel daarna weer burger worden: bur-
ger-polltlcus-burger. Pas dan krijg Je geen
klasse van oligarchen. Ook de macht v.an de
drukkingsgroepen zou zo helemaal wegval-
len. Die politld wuden immers de weg niet
leren kennen om via-via van alles te rege-
len. Ze moeten die weg ook niet kennen. ze
moeten er voor zorgen dat de wetten toe-
gepast worden. Zo zou er ook minder kans
op korruptie zijn, want korruptie krijg je
pas als een persoon langere tijd dezelfde
funktie bekleedt. Door een veel grotere
doorstroming van mensen zal het politieke
spel doorzichtiger worden, en zal het spel
jutster gespeeld worden .•

_Als je lange tiJd op een post blijft k}iJg
je Ie veel macht en de verleiding - waar Ik
ook niel zou aan, weerstaan - om Ie Ioeîe-
len. mee te ele~aan rijke tafels. Ook de
kans op gemakztfcht die onvermijdelijk
komt, Is te groot. En als de verleiding la

groot is moet ~ al heel sterk zijn om eraan
Ie kunnen wecmaan. En in die heilighdd
geloof ik voor andere[\. niet. en voor mezelf
ook niet. Politid moetee beschermd wor-
den tegen zichzelf. Je zal sowieso altijd
aberraties hebben, maar als de doorstro-
ming veel vlugger gebeurt zullen die er
toch heel wat minder zijn dan nu. Nu ma-
ken aberraties deel uit van de struktuur.
dan zullen ze sporadisch zijn .•

Revolutie

.Verkkzingen zijn nu zogezegd demo-
kratisch. maar zoals ze nu gebeuren. is daar
veel over te zeggen. Vooraloverhet feit dal
politid eigenlijk al op voorhand verkozen
zljn. Daarom zou ik als laatste voorstel tOt
oplossing eens willen ekspertmenteren met
verkiezing door toeval. Het lot, gezien als
de uitloting wals die toegepast werd ren
tijde van de Franse revolutle, kan demo-
kratlscher zijn dan verkiezingen. U lacht
daarmee, u bent dat niet gewoon, maar
neem nu bijvoorb=ld de rektorverkjezjn-
gen. waarom zouden wc niet het systeem
proberen dat alJe gewoon hoogleraren auto-
matisch kandidaat zijn. en het lot bepaalt
wie rektor wordt. Diegenen die niet in aan-
merking willen komen. moeten zich wel
kunnen uitschrijven. Maar degenen die
blijven, zijn kandidaat .•

• Dat heeft het grote voordeel dat je
zelfstandig bent. en je blijft ook maar ~n
termijn aan. Het kan natuurlijk verkeerd
uitdraaien. maar met hel huidige systeem
draait het ook verkeerd uit. Je hebt wel een
grotere kans op iemand die. als hij zich niet
heeft uitgeschreven - wat betekent dat hij
wakker IIgl van hel beleid -. een onafban-
këlijk beleid kan voeren. zonder de druk
van een herverkiezing. Daarnaast staal hij
ook vrij van alk drukkingsgroepen. want
hiJ heeft geen beloftes moelen maken en
niemand moelen vleien om verkozen Ie
worden. Ik zeg niet dat het een volmaak!
systeem Is, maar men zou het eens moelen
proberen .•

,

Res
-Hft Is een alternatief voor de verkie-

zingen, waar voordelen aan zijn. maar ook
veel grote nadelen. En soms rijn de nadelen
groter dan de voordelen. Het nadeel van
bepaling door het lot is dat hel uitgaal van
de Idealistische gedachte dat iedereen bezig
is met het beleid en daar het beste mee
voor heelt, maar politiek gaat ook uit van
de Idealistische gedachte don Iemand die
zich verkiesbaar stelt. bezig is met de belan-
gen van de res publica. en er bovendien
nog iets van afweer ook. Let wel. ik zeg niet.
dat de eerste minister of de burgemeesters
door het lot moelen worden aangeduid.
maar laten wc daar op een beperkte schaal
eens mee ekspertmenteren: bijvoorbeeld bij
de samenstelling van de wijkraden in Ant·
werpen ...

Peter Roelens
Annemle Deckx

Yvan Vandrn lkr!Jhr 'IR bwrgrmrrsttT van B.·•
.wit!Jr!J~ bij EPO, 12) pa!JÎntl '$. 495 frtlnk.
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Demokratie aan Nederlandse universiteiten wordt ingeperkt

Eieren van studenten treilen geen doel
et universiteiten behoorthn

jarenlang tot de must g«kmo-
kratiseerde instellingen van

Nederland. De hOOfJleraar moest no·
tulen nemen bij vergaderingen waar-
in studenten dL boventoon voerden.
Dat paradijs van inspraak is vanaf
volgend akatkmiejaar ten einde.

In 1969, op het einde van de roemruchte
Jaren zestig, bezette een grote groep studen-
ten hel MaasdenhulS. het centrale gebouw
van de notversneu van Amsterdam. Ook in
de collegebanken ontstond oproer en som-
mige docenten weigerden nog langer les te
geven. De studenten wilden Invloed krijgen
op het universitair bestuur. Ook bij andere
unrversnenen. bijvoorbeeld In Nijmegen en
TIlburg. gingen studenten de straat op. Ze
kregen de Invloed die ze etsten. veel Iakul-
tenen werden vanal de jaren zeventig be-
stuurd door een vergadering op basis van
het principe 'one-men-one-vote'. De stem
van een hoogleraar was niet meer waard
dan die van een student of van een 'niet-
weten5<h~ppelJjk medewerker'. Professoren
moesten In de vergadering soms de notulen
nemen, waarbij een meerderheid van StU-
denten hen verklaringen dikteerde over
bljvoorbeeld de oorlog in vïetnam. of een
ander onderwerp dat hoogstens zijdelings
met de univershen te maken had.

Die eknrerne en in sommige gevallen
bijna bizarre demokratje Is langzamerhand
tOt normale proportles teruggebracht, maar
nllg steeds is de atmosfeer op Nederlandse
untversrtenen zeer losjes. Hoogleraren wor-
den soms getutoyeerd, de aanspreektitel
'J1rufessor' is al tientallen jaren in onbruik.
In de universiteitsraad en op Iakultensraden
maken vertegenwoordigers van personeel •
(zowel wetenschappebjk als niet-weten-
schappelijk) en nodemen de dienst uit. Zij
beslissen over de belangrljkst~ onderwer-
pen, zoals de jaarlijkse begroting. De profes-
sionele leden in het college van bestuur
worden regdmatlg op een beschaafde ma-
nier voor rotte vis uitgemaakt en hebben
grotendeels een unvoerende taak. äoog-
leraren hebben zich teruggetrokken in hun

wetenschappelijke bastions en bemoeien
zich haast niet meer met het beleid van de
universiteit. Ht1 Nederlandse parlernem
besloot eetnee vorige maand het debat over
een nieuwe wet, die de organisatie van de
universiteiten moet 'mcdermseren'.

Pladijs

De sinds de Jaren zeventig zo machtige
universiteitsraad en de: Iakuhehsraden kriJ.
gen minder invloed en worden 'adviesorga-
nen'. De bij de Maagdenhulsbezenlng In
1969 verworven demokratie wordt inge-
ruild voor een meer doelmatige, modemere
vorm van bestuur. De debatten In de Twee-

N .. 5iL_a~_.? ...
!':~~.-:i

& berichten
Zoals ieder jaar werkt kunstencernrum het
Stuc met talloze vrijwilligers. Vod je je
geroepen om affiches en programmaboekjes
te verspretden. podia op te bouwen en af te
breken, zaalwachter te spelen. artresten op
te vangen. de dokumentatie op orde te
houden .... rep je dan naar het omhaal van
het Stuc waar je altijd welkom bent voor
meer informatie. In rull voor Je diensten
ontvang je vrijkaarten voor de voorstellin-
gen.
Elke maandagavond om 18.00 u Is er een
bijkomst voor vrijwilligers op de eerste
verdieping van het Stucgebouw. De eerste
bijeenkomst vindt plaats op 7 okiober. Kom
gerust eens langs. ze zullen Je eeuwig
dankbaar zijn.

krillllraad we;i.a
Krlngraad, het deel van de Leuvense
Overkoepelende Krtngorganisatje dat
onderwijs en krlngenkcêrdinatte onder zijn
bevoegdheid heeft, zoekt nog een aantal
vertegenwoordigers. Op vrijdag 4 oktober
kiest Kringraad
• Eén venegenwocrdtger voor de
Vereniging van Vlaamse Studenten, de
Vlaamse studentenkoepel.
• Eén kandidaat voor de Iunsue van Inter-
nationaal venegenwcorëfger, die Krlngraad
moet venegenwoordlgen op de raad voor
internationale relaties van de KU reuven

onll

en in het grasmus Student Netwerk en
Mooalc, twee Europese studentenkoepets.
- Eén venegenwoordiger uit de groep
biomedische wetenschappen. voor de
akademtsche raad, het hoogste
beleidsorgaan van de unlversitetr.
• Drie vertegenwoordigers voor de onder-
wijsraad. adviesorgaan van de akademische
raad in onderwljsaangelegenheden: één uit
de groep humane wetenschappen (AI, één
uit de groep biomedische en één uit de
groep eksakte wetenschappen.
- Drie venegenwocrdlgers voor de sektie
aggregatie van het Akademisch
vcrmtngsinsdtuut voor Leraren, het beleid-
sorgaan van de lerarenopleiding: één uit de
groep eksakre wetenschappen, ëën uit de
groep humane wetenschappen en één uit
de groep biomedische wetenschappen.
. Op dezelfde dag wordt ook nog een verte-
genwoordiger voor de Raad van Bestuur
van Alfaset gekozen.

VOQTal deze funkties moeten kandlda-
turen met motivatie en CV binnen zijn op
hel kantoor van Kringraad op woensdag 2
oktober vóór 18.00 u. De kandldaten
worden verwacht op de vergadering van
vrijdag 4 oktober om 19.00 u In MTC
00.16.

Meer Inlichtingen over al deze
vakatures kan je krijgen op het kantoor van
Kringraad. 's Meiersstraat , te teeven. tel.
016/22.31.09, KV Leuven 37.89, lax
016/22.01.03, Krtngraadfihagar.aru.kuleu-
ven.ac.be.

de Kamer werden herhaaldelijk onderbro-
ken door protesterende studenten, die wü-
den vasthouden aan de -radenstrukruur'.
Die had immen bijna denig jaar goed ge-
werkt. Uiteindelijk werden de proresteren-
de studenten uit de Kamer verwijderd. Een
enkeling wierp, naar goed Nederlands ge-
bruik, uit protest een el in de richting van
onderwijsminister Jo Ritzen. maar het trof
geen doel. Dat is symbolisch voor de zwak-
te van het protest.

MiniSTer Ritzen blijft vastberaden. Hij
wil een einde maken aan de huidige unl-
versnatre demokratie, zoals die prectes vijf.
entwintig Jaar geleden in Nedertand werd
ingevoerd. De regertngsfrakties. waaronder

raden alleen nog mogen adviseren. zijn de
zetels gelijk verdeeld onder docenten en
studenten. Minister Ritzen wijst
stelselmatig met de beschuldigende vinger
naar de venegenwoordfgers van het
personeel In de huidige raden. Ze hebben
volgens de minister de demokraue
misbruikt. door biJ noodzakelijke pijnlijke
beslissingen vooral op hun eigen belang te
letten. Meer nog dan het medebestuur van
de student lijkt RJtzen erop gebrand de
macht van het zittende personeel in te
dammen. Dl' meeste universiteitsbestuur-
den zijn behoorlijk tevreden met de plan-
nen van Ritzen. Het bestuur ziet vooral een
eind gemaakt aan het huidige woud van
verantwoordelijkheden.

Aan de Universiteit van Amsterdam
speelde vorig jaar een kwestie die het gelijk
van de minister lijkt te illustreren. studen-
ten antropologfe entvingen een tijdlang
geen briefjes waafin stond dat ze voor hun
tema men waren geslaagd. Ze konden zo-___.---

,

de sodaaldemokraten en de liberalen, steu-
nen de minister daarbij. Ondcrwîjsminister
Rttzen. zelf ook sociaaldemokraat. wu de
raden minder macht geven. srotessronele
oenuursers. die tot nu toe vooral de beslui-
ten van de raden moesten uitvoeren, wor-
den nu echt de baas.

Eieren

Rltzen's wet zal waarschijnlijk aange-
nomen worden, zij het niet helemaal zon-
der verzet. In de sociaaldemokratlsche frak-
ue lit menig Kamerlid dat vroeger als nu-
dem Ijverde voor medebestuur. Maar die
parlementariërs krijgen weinig neun van
buitenaf. De uruversiteire demokratie Is
vennoeid. Het bultenparlementaire verzet
tegen de plannen van Rltzen Is mager.
SIl'ChlS een vijftigtal studenten bezeilen
vorige week het Maagdenhuis. dat in 1969
nog massaal werd ingenomen door prorest-
erende studenten. en waar de zegetocht
van de unlvershatre demokratie begon.

Het universitair personeel houdt de ka-
ken stijf op elkaar. Op zich Is het gebruike-
HJk dat met het r1Jpen van de Jaren ook
enige weerzin emsraat tegen het bekogelen
van bewindslieden met eieren. Toch is hel
zwijgen van juist het mer-weienschappetj]-
ke personeel opmerkelijk, wam juist deze
aan Nederlandse universiteiten tamelijk
omvangrijke geleding heeft het meest te
veruezen, aangezien het In de raden, waar-
van de macht nu wordt Ingeperkt, de meer-
derheid bean.

Valreep

lnde raden-nieuwe-stjjl, waarbij de
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doende niet aantonen dat ze de tentamens
suksesvol hadden beêindlgd, en dreigden
het recht op studiefinanderlng te verliezen.
Iedere universitaire Instantie wees naar een
andere. en unetndeüjk werd het probleem
pas op de valreep opgelost. •

Maagden

Toch is het de vraag of de collegeleden
over een paar jaar nog steeds zo tevreden
zullen zijn met de nieuwe inlichting van
het untversnatre bestuur. Het antwoord op
die vraag blijft in het ongewisse. en hangt
grotendeels af van de leden van de Raad
van Toezicht. AJs de nieuwe wet wordt
aangenomen, krijgt iedere unlvers.iteit zo'n
raad. Dat nieuwe orgaan wordt het draai-
punt van het universitaire bestuur. De leden
moeten het college van bestuur namens de
minister kritisch op de vingers kijken en
tegelijk met raad en daad bijstaan bij beslis-
singen die: misschien wel tegen de wens
van het onderwijsministerie ingaan. Het is
nog even afwachten ol Ritzen vetdoende
mensen kan vinden die deze spagaat aan-
kunnen.

Tegelijkertijd laat het wetsvoorstel veel
open over het nlvu van opleidingen aan de
Iakultelten. Op de universiteit zelf ~I blij-
ken of de universitaire demokratie na vijf-
entwintig Jaar daadwerkelijk uit het Maag·
denhuls Is gedreven. ~

Edwin xreulen,
medewerker Folla.

studentenblad van de
universiteit Amsterdam
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Studenteninspraak in Vlaanderen anno 1996-97

nspraak OP verschillende 's
Gaftonze "niwrsiteit zijn er

hwe soorten organOl in de
beleidsvorming: aJviesorganm

en beleUJsorgatten_Aan NuJnto~
universiteiten huft men universiteits-
TiJden, waarin professo"" en studnr-
ten~rrd;9 vertegmwoordigdzijn,
en waar studmten sinds de jaren ze-
ventig vul metT inspraak hebben in
het beleid dan in Belgii (zie artikel
van Bäwin Krrulen. op pagina 13).
De situatie aan onze Alma Mater
komt, ter verduidelijking en vergelij-
king. hier IUIn bod.

BIJ de advlesorganen vinden wc op het
laagne ntvo, dal van de versenmende oplei-
dingen. de permanente onderwfjskcmmts-
sic (POK). Per opleiding hebben de fakul-
teilen zo'n POK. die advies geeft over het
onderwijs binnen de cpletdjng. De POK
evalueert de programma's, de didaktische
metoden cm de" eksamensystemen en advl-
seen er de fakuheitsraad over. De POK stelt
ook een onderwijskundig referentiekader
op, zowat de geloofsbelijdenis van de oplei-
ding. Het legt de algemene doelstellingen
en eindiermen van de opleiding vast.

De POK bestaat voor minstens een
derde uit studenten. Verder zitten er profes-
soren, een venegenwoordlging van de as-
sistenten en eventueel een afvaardiging van
de alumnI. De voorzitter van de POK (steeds
een prof) wordt In de regel nrer verkozen
binnen de POK maar aangesteld door het
buro van de fakulteit of door de Iakuhehs-
raad. De studenten en de onderwijsraad
ziJn het daarmee nrer eens. Enkel een door
de POK z.ell verkozen voorzitter..kan een
degelijke garantie bieden voor een onparü]-
dlge en goede werking van de kommissie.

De akademische raad, het hoogste be-
leidsorgaan van de universiteit heeft ook
een won POK: de onderwijsraad. Daarin
zetelen vier studenten en een vertegen-
woordlger van elke fakulteit. De onderwijs-
raad Is geen konnJktenraad. maar een
reûeknetorum over onderwfjs. Konsensus
wordt nagestreefd en meestat ook bereikt.

Binnen een lakultelt t.ijn er drie be-
leidsorganen. Aan het hoofd van de fakul-
teit staat de dekaan. Die wordt verkozen
onder de voltijdse professoren van de fakul-
teit voor een termljn van drie jaar. Die ter-
mijn kan ten hoogste tweemaal verlengd
worden. De dekaan Is betast met de alge-
mene leiding van de fakulteit. In het dage-
lljks bestuur van de fakulteit staat een buro
hem bij, dat besiaat ult een aantal profes-
soren-leden van de fakuheltsraad. Als hel
nodig Is. kan ook een student of een assis-
tent uitgenodigd worden. De studenten
nemen dus geen deel aan het dagelijkse be-
stuur van de fakulteit, maar in studenten-
en onderwijsaangelegenheden moeten u
steeds geraadpleegd worden. Het hoogste
beleidsorgaan van de fakulteit is de fakul-
reusraad. Daarin zetelen, naast alle voltijdse
professoren, een delegatie van de dttltlJd.se
professoren. een van de assistenten en een
van de studenten. De studentendelegatie
moet minstens tien procent van de Iakul-
teltsraad uitmaken. met e-e-nminimum van
vier studenten en een maximum van twin-
tig.

Op het nivo van de universiteit zijn er
verschillende beleldsorganen. Op het hoog-
ste trapje staat de Inrichtende overheid,
voorgezeten door de kardinaal, Die draagt
de titel Grootkanselier van de KU Leuven.
DC'macht van de Inrichtende overheid Is
niet louter symbolisch, want zij beslist, na
advies van de- akademlsche raad, over de
werking en het akademisch personeel van
de fakulteit Godgeleerdheid en de bljzon-
dere fakulteit Kerkelijk Recht.

In de praktijk is het gemeenschappelljk
buro (Gebu) van de akademlsche raad en
de raad van beheer het belangrijkste beleids-
orgaan. In dit Gc:bu zetelen de rektor, die
de universiteit leidt en ze In de bunenwe-

reld venegenwoordlgt, de vtce-rekrcren. de
rektor van Konrijk. de kcördinatoren (on-
derwijs, onderzoek en studernenbeleld] ton
de algemeen beheerder. Het Gebu Is zowat
de regering van de umversüeu: het staat in
voor het dagelijks bestuur en bereidt de
vergaderingen van de raad van beheer en
van de akademische raad voor. doet voor-
stellen naar beide raden en voert de besns-
singen ervan uit, Dat de studenten en de
assistenten geen zitting hebben In het cebu
is vaak gekomesteerd, maar nooit gewljzlgd.

Het ekademlsche beleid wordt bepaald
en gekoördineerd door de akademlsche
raad. Die bestaat uit de leden van het cebu.
de dekanen, vier studentenvenegenwoordl-
gers en drie venegenwoordlgers van de
assistenten, Daarnaast zijn er een aantal
waamemersrde regeringskommIssarIs (de
vertegenwocrdtger van de minister van
onderwijs). de akademlsche ombudsman,
de hoofddirekteur van het rektoraat en de
hoofddirekteur van het algemeen beheer,
Naast de verantwoordelijkheid over het
akademisme bel~ld adviseen de akademi-
sche raad de raad van beheer In financiële
kwesties, kultureel en maatschappelijk
engagement van de universiteit en in het
opstellen en wijzigen van de reglementen.

Stemmen

Het (financiële en juridische) bestuur
van de universiteit wordt uitgeoefend door
de raad van beheer. In dele raad van be-
heer zetelen geen studenten en geen assis-
tenten. Naast de leden van het Gebu en een
aantal buitenstaanders zetelt er wel een
venegenwoordiger van het niei-akademlsch
perseneet in. De studenten eisen al jaren-
lang een plaats op In de raad van beheer. In
andere universiteiten in Vlaanderen (zie
kader) is dit het geval. In de raad van be-
stuur van de Universiteit Gent (RUG) zijn
alle geledingen venegenwoordigd en is de
inspraak zo geregeld dat het akademisch
personeel niet de meerderheid heeft. Om
tot een beslissing te komen is daadwerke-
lijke medewerking van andere geledingen
nodig. DI:!srudemen hebben vier stemmen.
dat is een achtste- van het totaal. In de' raad
van bestuur van de Universitaire Instelling
Antwerpen hebben de studenten zelfs even-
veel stemmen als de proffen (2),

Volgens het untversttensdekreet moe-
ten de universiteiten bij reglement een stu-
dentenraad instellen, als de studenten geen
vertegenwoordiging hebben In de raad van
bestuur. Deze studentenraad wordt, nog
velgerts het dekreet. door de universiteit
geraadpleegd over alle aangelegenheden die
de studenten direkt aanbelangen. Hoewel
het volgens sommige juristen (Del rul' en
Neyrind, 1994) met anders dan de bedoe-
ling kan geweest lijn van de dekreelgever
om de studenten medezeggenschap te ge-
ven op het hoogste nivo (dat van de raad
van beheer), heeft de wetgever rigoereus
vermeden om een preeere omschrijving te
geven van hel begrip, uit respekt voor de
autonomie van de vrije tnsteûtngen. Deze
nlet-Inmenglng vindt zijn oorsprong in on-
ze grondwet.

Vrij

De vrijheid van onderwijs werd ekspll-
eter In de eerste Belgische grondwet opge-
nomen als reaktie op de grote ovërhetdsbe-
moeteuts tijdens de Nederlandse overheer-
sing. Die vrijheid van onderwijs was l'en
vrijheid van organisatie van het onderwijs.
Snel kwam er een aksentverschuiving van
de akueve vrijheid ~vrlJhejd om te onder-
wijzen) naar de passieve vrijheid (vrijheid
om onderwezen te worden). Men kwam tot
het besef dat beide vrijheden van onderWIJS
niet konden gerealiseerd worden zonder
overheidsteun. De uitwerking van dit Idee
leidde tOl verschillende schoolstrljden tus-
sen de katolieken en de vrijt.innlgen. Waar
de katolieken onvoorwaardelijke' steun en

Wat met de andere Vlaamse universHelten?
Elke vleamse eraversneu bedt aeu het hoofd een rektor, die de unrversüen leldten ze
naar bullen roe ve:negenwootdlgl. De raad van beheer óf bestuur is in elke uojvesneu
het centrale bestuursorgaan, behalve aan de KU Leuven. tie xulak en de KU Brussel.
waar er naa~t de raad van beheer. die de ünencële en personeetseakeo regelt, OQkeen
akademische raad is. Die u verantwoordelijk voor bet akademlSCbe beleid. De uttvceren-
de taak wordt aan de unrversnett Gent (RUG) en het Rijksunlvenltalr Cwtrum Antwer-
pen (Ruca) t(l{'vertmuwd.un een bestuurscollege, binnen de Uruversitalre Instellingen
Antwerpen jlJlA) ee het, Limburgs Universitair Centrum (LUC) aan een vast buro, ee
binnen de KU Leeven aan een gcroeenu:happtlijk buro.

In .lUl' univl"rshelten worden de geledingen van de unlvemtalte gemeenschap hlj bel
bestuur betrokken; de professoren.. de asslSltUten. de nleHlkademischi!' personeebleden
en de stedenren. Soms wordt er ook inspraak voorden voor $Odaale:konomisd)(~ eûd-
dem, wW bij het LUC. de RUG, bet 1hl0:l en de UIA.

gelijkwaardigheid etsren ten opzichte van
het cîucteet onderwijs, met behoud van
hun absolute vrijheid, begrepen de vrijzin·
nlgen de vrijheld van onde-rwijs eerder als
een vrfjgelelde voor het vrij onderwijs. dat
niettemin onde-geschtkr bleef aan het om-
deel oneerwijs en dat enkel steun kon ont-
vangen indien het bepaalde voorwaarden
zou aannemen. Sinds het Schoolpakt wordt
hel wankele evenwicht In het onderwijs
gerespekteerd. Het vrije cnderwfjs wordt nu
gesubsidieerd door de Gemeenschap, onder
de voorwaarde dal de overheid kontrole
heeft over de kwaliteit.

Dit stukje geschfedents schetst het
moeilijke karakter dat de organisatie van
het onderwijs hec.-ft In Vlaanderen. De
waarborg dat het onderwijs In Belgjê vrij Is,
houdt niet alleen in dat redereen de kans
moet hebben het onderwijs van zijn keuze
Ie volgen. maar ook dat het iedereen vrij
staat onderwijs in te richten zoals hij het
wil. Vrijheid van onderwijs houdt dus ook
vrijheid van organisatie in. Volgens vaste
rechtspraak van het Arbitrage-hof, het Bel-
gische grondwettelijk hof, impliceert de be-
doelde onderwijwrijheid dat het vrije onder-
wijs onder bepaalde voorwaarden, Ingege-
ven dqor motieven van algemeen belang.
aanspraak kan maken op subsidiëring.

Wat zijn nu motie-ven van algemeen
belang? Iedereen is het er over eens dat
vereisten van behoorlijke onderwijsver-
strekking. bepaalde programmallenormen
en de verdeling van de beschikbare midde-
len een russenkomst van de wetgever ver-
antwoorden. De noodzaak om gelljkwaar.
dige diploma's af te leveren. impliceert
automatisch een grote centrale kontrole.
Hier komen we bij het edmtntstreuetrecme-
lijke begrip 'funkncnete openbare dienst'.
Het vrij onderwijs is geen onderdeel van de
openbare dienst, maar door de funktie die
het vervuh, kan het er op sommige vlakken
mee gelijkgesteld worden. Dat tmplloeert
dat het vrij onderwijS zich moet houden
aan de admlnistradetrechtelljke regels van
het openbaar onderwijs. bijvoorbeeld voor
de motivering van beslissingen van eksamen-
kommissies.

Hoqeschool

Maar deze gelijkschakeling is beperkt.
Het vrije onderwijs bepaalt op andere do-
meinen zelf hoe hel zijn onderwijs wnrn-
richten (vergelijk de diskussie over gemengd
onderwijs in Vlaanderen). Bijkomend kan
het vrij onderwijs zich beroepen op de vrij.
held van vereniging om haar interne struk-
turen te grondvesten. Onder druk van de
studentenbeweging werd er. binnen de uni-
versiteiten, geleidelijk in de besluitvorming
een eendeet gereserveerd voor de verschil-
lende geledingen. Maar herhaaldelijk aan-
dringen bij de minister van Onderwijs om
studenten dekretaa! op te nemen In de
Raad van Beheer van een universiteit stuit-
te steeds op een weigering.. met als ekskuus
de schoolvrede. .

In het Franstalig onderwijs Is er sinds
het Hogescholendekreet een kentering ge-
kome-n in de voorzichtige houding van de

dekreetgever ten opzichte van studenten-
venegenwoordiging in de beheersorganen
van hogeronderwljslnstellmgen. Het Fef, de
Waalse studentenkoepel. verkreeg na hevi-
ge' betogingen dat In elke hogeschool. vrij
of crueeet minstens een vijfde van het to-
taal aantal leden van de raad van bestuur
studenten zouden zijn. Deze bepaling wordt
door een eminent rechtsgeleerde als Verste-
gen (KU Leuven] omschreven als een slech-
te wetgeving. omdat ze is Ingegeven door
steetas één groep. In beuende dekreet
wordt er Immers met geen woord gerept
over de venegenwoordlglng van het perso-
neel.

Naar aanleiding van een soortgelljke,
maar minder verregaande passage In het
Vlaamse Hogescholendekreet heeft hel AI·
bitragehof ba6list dat het geen enkel pro-
bleem kan z~n dat de vrijheid van onder-
wijs aan gre-nien gebonden is en dal niets
er zich tegen verzet dat de dekreet gever de
voerwaareen van f1nandering oplegt dil" de
vrijheid beperken. zolang er geen afbreuk
aan die vrijheid ;"ordt gedaan. In het
Vlaamse dekreet stcnq-dat het hogeschool-
bestuur een akademische raad diende op te
richten, die zij mOC'Stinlichten over alle
aangelegenheden met betrekking tot de
hogeschool.

September

DI:!akademrsche raad heeft een infor-
matierecht, een adviesbevoegdheid op
vraag van het bestuur of op eigen initiatief,
en een overlegbevoegdnerd. In deze akade-
mtsene raad moeren twee achtsten van de
leden studenten zijn. Vooral tegen deze
laatste bepalingen werden gekontesteerd.
Het Arbitragehof oordeelde echter dat z('
Ingegeven waren door motieven van alge-
meen belang. namelijk het streven naar een
demokrausche besluitvorming in het hoger
onderwijs en het streven van de overheid ...
naar een veranrwoorce besteding van over-,
hefdsgeld. Daarenboven blijh de uiteinde- \'
liJke beslissingsbevoegdheid van het hoge-
schoolbestuur onaangetast. De omstreden
bepalingen raken niet aan dl" vrijheid om
schole-n op te richten en verhinderen niet
dat inrichtende machten vrij het godsdien-
stige of levensbeschouwelijke karakter of de
pedagogische metoden van hun onderwijs-
aanbod sturen. De omstreden bepalingen
laten de schoolbesturen hun besussrngs-
macm: zij grijpen niet op onredelijke ol
onevenredige wijze in de organisatie en de
werking van de gesubsidieerde instellingen
In en laten aldus de vrijheid van onderwijs
wezenlijk onaangetast.

Het Arbitragehof heeft hiermee duide-
lijk gemaakt dal dke geleding btnnen een
instelling voldoende garanties moet hebben.
op een aandeel In het demokratlsche oe-
stunvormtngsproces eigen aan een school-
of uotversneusbesruur. Het is niet mogelijk
om dekreiaal vast te leggen dat studenten
uiting moeten hebben in de beheersorga-
nen van de universiteiten. De universiteiten
kunnen dat zelf bepalen. Men kan zich de
vraag stellen of In het huidige [aarsvsteem.
waarbij we op het einde van het jaar ekse-
mens moeten afleggen om naar een hoger
jaar over te kunnen gaan, de-studemenver-
tegenwoordlgers de tijd vinden om op hun
eigen manier deel te nemen aan het (finan-
dEIe) beheer van ee-n universiteit.

'Om vermetr
Frank RIbbens

(rv)
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o zoel(erljes
..J vredeseüancen en Cooplbo organiseren een
Yonnin~all op zaterdag S oktober in Pan-
gaea. voor vrijWilligers die wiJlen meewerken
met onze animeuepjoeg (animatie voor jon-
geren rond derde: werekl en duun.amc oru-
wikkeling). Inschrijvingen en inlichtingen bij
Coopibo (Myriam 016/40)1)1)
V Gedurende de cktceerrevoreue kunt u rikt'
dinsdagavond in los auenos terecht voor een
gratis optreden.
VA1Jcleden van Agalev Studenten. AmnC:Sly
ImC'malÎonal JS:KUL MLB. Vujo-KUl en
Werk~p Demokratisch Onderwljs worden
op woensdag 2 oktober om 8.30 u verwacht
aan he! gerechtshof van Leuven om IC Ijveren
voor de vrijspraak van de '6 van de E40',
...J X zotkt huurterrorist om rijbwachlrr De
Ryckerc en BOB'cr vlnckx op woensdag 2
oktober om 8.30 IJ aan hel gerecrushot van
Leuven op Ie blaten. Je heb! minimum cm
A I diploma in de terreurweienschappen. Je
hdn ten IWttjarigc ervaring bij hel EI.1. tra,
Ral ol Gla en in het werken met eksploslcvm.

~ IE-40 proces
Qp,woensdag 2 oktober 1996 om 9,00 u meeren zes studenten verrlljnen voor de:
korreklionde reclllbaok van Leuven naar aanleidî08 van een siudemenakue op 14
november 1995. Na de betoging tegen studemenbeperklng hebbW ren 200-1a1 studenten
spontaan en kun.swnd.lg de E-40 beaee ..fvorens ontzet Ie worden door de r1jk5Wi1du.
Daarbij werden Z6 studenten opgepakt en legen hen loopt nu een proces wegen$
bc:zeuloS van de openban weg. NI de ..ktie werden nog eens een 100-1.11 studenten
opgep.akt. Het was een ·h.ude' aktie, mJ!ar ze wai vredelievend en er werden geen.
vemlelingen aanserldu, noch geweld gebruikt. De studenten voerden aktk tegen de
plannen om een studentenbeperking in te voeren aan de universiteit. Het Is heel
betreurenswaardig dal studenten dle zkh belangeloos engageren voor hel onderwïjs
gerechtelijk vervolgd worden VW1 het voeren van een vreedzame prorestakûe,

Het rou een schande liJn mochten deze studenten veroordeeld worden, Andere
organiS'-ties van bel 'maatschappelijk middenvdd' pan bij aktic:s soms ook over 101het
bezetten van de: openbare weg. denk maar aan de landbouworganisaties ol de vraclnwa-
genchauffeurs. Zij werden niet vervolgd. waarom stedemen dan wel? Wilt deze zaak nog
ernstiger maakt is dat twee verantwoordelijken van de studentenbeweging duidelijk
gevtseerd werden bij hel entrulmen van de E-40 01 bij het opmaken van het pmcrs
verba ..1door een rijkswachtoff!ck'r.

Zonder een uitSpraak IC willen doen over het funktioneren van net gereçtu lijkllld
ons voor bet gerecht, zeker op dIt moment. vrij amlocs d.u ht! zoveel Inspanningen
levert in bet vervolgen van smdemen voor bet veeren van een vrt'db:amo: aktie. Daarom
etsen W1.j nogmaals dal de betrokken sruëentec vrijgesprUkc::l"lwerden, in het belang van
de studenten teil maar ock omwtlle van hrl gê'Yaarlijkt precedent dat dft zeu scheppen.

Namens Loko

• agenda & ~ ad valvas 1}(}(lH ,~~ "1<,,,

Oo~
, -

WOENSDAG
14.00 u I'1LM 'F.mLue', Nederlandse komedie uh

1958 van Ben Haanstra.ln vt..ams FUm·
mU$C'um, Vander Kelenslrilill 30, toeg. 50.

20.00 u I'1LM 'filnfare', Na:ierlan<be komedie uit
1958 van Ben Haamtta. in Vlitams Film·
museum. v<tnder Kelenslf"lal 30, toes. 50.

20,00 u nATER 'Ik l'roje·trtlogic:· door Teater
~Ipe!""!uls. in Romaan!ol' Poo!""!,

BrusselsclMilal 63, toeg. 400. 011. Kuhureel
Centrum ~uvel1.

20.30 u DANS 'in zwischcn raumen', van Anna
Huber, in NaamSc!:sltaal 96, teeg. 100/1 50.
OI"g. sruc.

22.)0 u ALM 'lkad Man'. allegorische cowboy.
film vannm Jumusch, met muziek van N~U
Young en poXzk van William Biate, in Stuc.
1OqI. I ()()II SO.

DONDERDAG
10.00 u KONSERT Capella currence speelt

Oosleur~ barokmuziek. o.l.v, Erik Van
Nevel. In KonsenzaaJ Lemmenslnsunnn.
He~lraal n. lDeg.2501200, utg. Konsc:n-
verenjgtng I...i!'mmenslnstituul.

10.00 u KONSERT Toumani Diabatt 5peClt
trö,ditioneleMaljn~muziek. inROIIla;I,nM:
Poon. BruW'l~tl"3at 63, loq. 4()()/)50. ol)l.
xuhureet cemrom LeuYl:n.

2Q.}(l u KONSERT Walt.:r Bocykens ensemble

~It mee!;terwen.en uit de Iwlntipi': eeuw,
meer info op het nummer 016120.05.40, in
Gttnruik~rk. Mecbdsntraal, teeg. 4Q0, otg.

Een zeer Hoede: kenuts van chemie en sterke:
organisatorische terreurvaardigheden. Dan
kan deze: job voor Jou een uIIdagIng werden.
Schrift. en gemonv, sollicitaties naar X, Grote
Markt 8, JOOOLeuven.
.J Geen eredokteraar voor Juan cenos en Alan
nreenspan,
" l..kentiaat wiskunde geeft bijles en begejet-
ding bij Itursus wiskunde aan srudemen uit
wet •. tq. wet .. «on., lew., hlr.. groep T. ...
Ook groepseSsM: mogelijk. Tel: 01614Q.66.36.
VTrips van de WI!1:k:-Now I Got worry van
The Jon Spencer Blues Explosicn: vuige vuü-
bëkkcntrash die mei scherp russen de benen
mikt. en 'Endtrodudng ... DJ Shadow' van
Pros venneersen uil Dadizele: doe zo voort
Pros. de groenen zijn u dank verschuldigd
voor de elndrroduküe van de recvcjege-tdee in
de hipste kringen. Play da bloeze. punksl
v Regel I: de Vetomedewerker is ten varken.
Regel 2 die er geen is: de zon komt op in het
oosten.
V Los Buenos en Te~nslroom presenteren de

Fnlival van vtaanderen.
21..00 u KONSI!RT Drum 'n Bus Night voor de

hippe ljelhebber, In Stuc. loeg. UlO.

VRIJDAG
10.00 u DEBAT Rderendum voor een veilige

sammlC"Ving, In l.a.deun:plcin. Ol)l. PH
Cbristi Vlaanderc:n.

20.15 u KONSERT De Orgelpijpjc:s. Wodan
Skalden cn Organum; spelen o.l.v. Guido

oktoberrevolutie. Een maand Lang muziek.
diskuuie en revolutie.
v X en y één front. één strijd teg~n de rijks·
wacht en de BOB op woensdag 2 oktober om
8.JO u.
v De: okrooerrevolune. 3110 Blad. 10 rhe
movtec 9/10 Stop Alo::a.waptnhandd: 10/10
Anarchht Blad Cross: 17110 Interleuven?
Interleugensk .24/10 Food Not Bombs; JO/IO
Viva Zapata!
v veto wenst ledereen goede moed voor het
verse: akademiejaar.

JO MEUW1SSEN-Alle verhuur video~,klank- en
lichtmateriaal. _

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

zonder D.J.

~ 016201301

•~S•••

,

Kultureel Centrum Leuven.
111.00 u Bc:zock aan I.o\IvaÎn·Ia·Neuve. org.

Mase:reelfonds. 02/502.38.80. lIiI 190

Konings

Pilkensuaal 109, Heverlee. 1OC'g. 250/200.
011. Parochienw:l OLV Van ~,
016/23.28.86.

ZONDAG •
11.00 u KONSERT Luc nevcs speelt de Noc-·

tumeS van Chopin. in Romaanse: Poon.
Brusklscstraat63. teeg. 2001180. org.

loeg. 2()()/~.

Hlslllrla
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• litO om 19.}O u: voor eerste kan,. in laai
op het BogcschQQlpleln. ~ tp"iItl5.

a 1110 urn 22.00 ti; "OOI" ouderejaan, în Per-
ma. toeg. gral\$ ·2/10 om 20.00 u; Vertóning
van de film 'Hc:at', In MSI 3.18. Ioq. gratis.
• 2110 om 22.00 u; . fn Pak. loeg.. 200/2.$0
«(Oflkell.n vvkJ .• J/IO om 15.00 1,1.; hblortsche
rondsang doorheen hel' Leuvense, 1n
I..ldeul,epJeIn. t<>eg. ,",tis.• litO om 21.00 u:
voor eerste ncenue, In Zaal njL op bet
Hoge$Chooipkin. toei. &ralis.

Medica
• 0l/10 om 12.00 u; Officiële t>pen.ÎlII V.uT
Dcc's Bar . in Brussel5estraat 246, toeg,
gratis. a 02/10 om 22.00 u: EJW-fuif, in
Albatros .• OJIJO om 12.00 u: De cameüons
s.pden ten dans, tij. noc's Bar, Bnasel~ttu.t

24.ó •• 0)/10 om .22..00 u.: ne Caf)leli\)fl$ spc;.
leJ'\ ten 41.0$, ln Doc's aar. Hru.ssel$estrNIt 246.
.~04110 nm n.oo u: Atlw' Zal.k~n AvOTld. in
Doc'$ Bat:. Brunc:.l5eStraat 246, • 06/10 om
22.00 u; Auw'" zak.ken Avond. in Dut-'s BaL
BnmdscslJaat 246 •• 01110 CIU 22.00 u:
Klassieke aYQlld, in OQÇs Bar.

van Antla Uuber. In «0 Uur Kultuur. in
N~t 96. tOC'I- gralls.

VRG
KlIO • 01110 Kandldaturenfutf.,ln AIb<tnns.

• 02110 Eà'Stt:-Uccntk:lulf.1n samambaia.
• OlllO CocktaHlIvnnd voor de eerste 0'1 dt:
tweede lil:c1llk, in tUl. tIOSr:sdlonIplcin·

• 03/10 Openln8~llil.ln Rumba .• 07110 t.Uó-
tap in lak. in Fak Letteren, UIiJcreIn.kOO\$t·
-<, V1IPolH11Ia
• 021 JO om 22.00 u; OpeninpfuJ.f. in Lido.

·02110 Opening" BWr. In Keldll:r WaalbefJ.
• 02110 Inschrijvingen 0'1 iru.rsuwcrkoop
eerae u, In TbeokOL • O}/IO lmduiJvinaen
en kumuvcrkoop ze en Je u, In TIleo.toL •
06110 om 22.00 u; '8ëppy HDUt, ~ zondag,.
10 'I Elixir, kdder Waalbe~

Sportraad
• 02/JO Vic:rW\t:lm Whedy, kWlsux.am~
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scr N4tSf, is dl Dpvam'nJ dal d, dinjtlf ren
intrillSitb waardt m bmkmis hrbbnt dit los
staat \1411rIb ekcnomÎSdlt WQardtlxpil!ing door
dl mens.
Neess: «Inderdaad. wet ik daarmee bedoe!
is dat wij onze aandactu en zorg voor de
mens moeten uitbreiden naar hel met-
menselijke. Er is dus geen sprake van mln-

der zorg voor de mens of de ontkenning
van de speenenen van de mens. Elk leven
hn>ft het recht om zich op dele aarde te
omwikkelen, Uiteraard kan de mens niet
bullen hel doden van njer-menscljjke
wezens en dingen om zijn voortbestaan Ie:
verzekeren. Maar bepalen wat kan eu niet
kan moet binnen een globaal kader gebeu-
ren. De allereerste voorwaarde voor een
ekologIsch verantwoorde samenteving is
hel bannen van hel kaplLilisdsche systeem.
de Industriële samenleving. en elke vorm
van tedmologle die veel encrgit verbruikt en
nirt aangepast ts aan lJlUIe basisbehoeften .•
Veto: WIlI bedoelt 11 dan mtt 'basuM1uKjtm'?
Naess: cOat Is een brede term. Je hebt ba-
sisbehoeften én behoeften die kunnen ver-
schillen afhankelijk van het soort maat-
SChappij waartn je leeft. Dat tlJn ook vitale
oehoehen. In Noorwegen bijvoorbeeld ver-
lies je je baan wanneer je je auto verkoopt.
Daar Is een auto bijna een vitale behoehe
geworden. Zo is er in Noorwegen ook een
vit.al~ bc!hoehe aan onderwijs op hOOs ni-
vo- Je moet je dU5 aanpassen aan elke plaat-
st:lijke gemeenschap om er ter plekke te
defirOCrenwal vitale behoeften :ziJn.•

Kaas

Rudolf Bahro en Arne Naess over kapitalisme en ekologie

aan~'Eris
(!)lJelnf in de aarde', een boek

thler rtJdikale groene dtmkus,
__ werd dit weekend WHff9utdd

op de boekenbeurs 'Het andere boek'_
Hierin wordt onder andere Ilandacht
besteed aan de grondkgger van 'deep
ecology', de Noorse filosoof Arne
NIU$S, en aan de Duitse groenraJika·
Ie maatschappijcriticus Rudnlf Bahro.
De kapitalistische konsumptiemaat-
schappij ligt volgens hen aan de basis
van de huidige ekDlogische krisis. Het
behoud van de biologische diversiteit
en een toekennen van intrinsieke
waarde aan elk levend wezen zijn
noodzakelijk om tot een duurzame sa-
menleving te komen. Beiden schrik-
ken er dan ook niet voor terug om het
WeSll"n op te roepen tot UH kulturele
en antropologische revolutie.

Naess: «De samenlevtng dlc wl] voor ogen
hd>be:n moet ekolOgIsch duurzaam Zijn.
Dat bt:tt:kelll dal zij op een termljn van
honderden jaren de bîololVKhe ctvcrsnen
meer kunnen bchouden. Dat is de eerste
VNt:!SIt' voor dkt' groene samenlevlng.
S~drit:k vóOr Europa - en minder voor
de Verenlg.de Stalen - voegen we daar nog
aan toe dat vrede een absolute voorwaarde
is. De v(llgend eeuw moet in dat opzlchr
fundamenteel van deze eeuw verschillen
opdat verschrikkelijke konflikten vermeden
wcrden.,

-aen ander belangrijk element in ons
streven ts een t'f'rlijkerc vc,dt'l!ng van alle
goederen op aarde. Steeds groter wordende
armoede Îs onaanvaardbaar, Dat zijn de
drie belangrijkste veretsren voor een groene
samenleving. Hiermee wij ik niet zeggen
dat Ik één welbepaalde samenleving voor
ogen heb. verschjllende kunoren zullen
verschillende soorten van groene samenle-
vingen naast elkaar doen omnaan.»
Veto: Ot btuJn8njh~ kn',wkdit u ~ql t1p ik
hllidi~ sammJmns en ha bpualinnt iJ de
wij« waarop In dat syrt«m gotd"tn gtprodu-
«mi DI vuriuld worden.
Bahro: .Ik denk dat de essptostcve ekspan-
ste van de technosfeer (ttrl woord dat &hr"
gtbruikt wor tm JQ_,dtving dit sJQQfis van
hQQrftclmo/ogit, red.), gebaseerd is op het
principe dal we ons in een eindige wereld
teren leiden door het oneindige principe
van hel geld. Dë kapitalistische struktuur
zlt zo In elkaar dal men van een frank twee
frank moel maken en van twee frank vier
lrank. Dat systeem is ro omvallend dat het
op deze aarde nauwelijks nog in vraag
wordt gesteld. ne natuur Is de speelbal van
het lcapltillisme geworden. En ik denk niet
dat de mens dit kan overleven.
Veto: Een bt1fmSrijltl vocrwaardt mor veren-
dtrinS is, roots 11 ha nOOftJ.ent 'antTopowsÎSdlt
rcvolutft', ttrI nieu~ basisholldillS van de mms
ILgnwvrr de natullr. De MmS ",~rdaQrlrij
oph""dtrl zir:hztlf IlIJ antrum vall de wereld It
bnchollWtn. Is lDit1Swtl haalbaar of 1Ifotttn _
nin urdu SlTtvt7I naer n-o/Iltit?
Naess: _Het begrip 'evoluûe' is een katego-
rie die een natuurlijke noodzakelijkheid
omvat. 'Revolutie' duidt op ëe aanleg en
geschlktheid van de mem om anders mei
de wereld om te gaan.dan hij tot hiertoe
gedaan beeft. De mem zelf b de ooruak en
het slachtoffer van de huidige katastrofale
cmwlkkeling, maar draagt ook de
goddelijke mogelijkheid - zoals het mar-
xisme het steh - in Zich om zIchzdf te redden.
Bahro: .In het kristelijke evengelle Is er het
verhaal waar xnnus de mens wijslop de
onbezorgdheid van de vogels In de lucht en
de lelies io hel veld. Hierin wordt gewezen
op het ten dat schaarste de drijfveer is van
de jacht op materiële goederen, maar ook
dat wij de mogelijkheid hebben om ons aan
dat voortdurend streven naar meer kunnen
onttrekken. Ik denk dat dat voor ons nu
een wezenlijke spirituele opgave is.•
Vt'to.-Em COIITQ/tstd/in9 in I(W filO$ofie,profes-

sthe hulpmiddel", kllrllltrl nll ttnlfUUJl niel in
tvI kkim gmtenuchJlp yt?QfiSttrd won/tri,
ZOQ/s «n ~ltskoDpbijvDorb<eld.
Naess: «Precies, Je moet onderzoeken •
welke àndere rectmctceïëeo er nodig zijn,
maar wal zeker ni~1todig Is, Is een Indu-
sntëte maatsehapplj. Je hebt wel industrie
nocUg. U1aaT je mag geen gemeenschep de-
ünrëren vanuit dJe premlsse. (tegen Bahro)
1'1j bent geen ana:rdûsI. jij liet <k ~p
niel als hoI:ximkIuizend kleine entitdten .•
Bahro: _Ik denk dat de vraag is hcé we hel
probleem van de reehnologische öntwjkke-
llng oplossen. We zitten gevangen In de
ontwikkeling van de laatste 1'0 jaar, die In
vergelijking met de duizenden jaren voor-
dien een enorme vlucht been genomen, en
hebben onszelf dan afhankelijk van ge-
maakt. Het Is absoluut noodzakelijk om
anders te gaan denken over al deze techno-
logische innovaties: de mens heeft strtkt
geen aUlo of computer nodig. maar dat be-
nekent niet dat we tot elke prijs de auto en
.e computer moeten afschaffen. We moe-
de vanzelfsprekendheden waarmee we

ven. in vraag durven stellen. ik kan niet
geloven dat de mens, het menselijke be-
wustzijn, bestemd is om de aarde re be-
delven onder tedmoJoglsche ontwikkdingen.

~elO: Wtlkt'?
Vtto.-Hot Jumje dat de[inijrtrl7 De vrije mQrkt .} ""AoiIhro;_Dh is natuurljjk een spekulaüe: De
is toch wlgtns u niet ha sengmdt sysI«m om ~ menselijke bestemming bestaat erin dat hij
INpalm welh ik viUllt IRhlX/fm ",ft. in de natuur tot zelfbewustZIjn komt.
Naess: .Toch wei. maar binnen een vast- Zelfbewustzijn mag dan niet begrepen wor-
omlijnd kader. De kontekst van een open den als datgene wat men daar meestal on-
markt, een wereldmarkr ts daar niet ge- der verstaat; als assertiviteit. Wel als bewust-
schikt voor. We evolueren echter meer en zijn van de grootSheid van de natuur en van
meer In de richting van een wereldmarkt, de eigen Individualiteit, die wezenlijk tot die
en dal heeft katasrrolale ekologische gevel- natuur behoon en er niet mee In tegenstdlIng is..
gen: denk maar aan transpon en mobiliteit Vdo: Dit was ook Htgtfs opvam'"g, mallr prtcia
In het algemeen. Zelfs de guropese Unie Is. dit idtt httekmde htt btsln va" Mt voorvit-
ekologisch gezien, een veel te grote rnarkr.s .qQnssdtnkm lDQlswe dat nu /cmnen_
Vt'to; Wij~bruikm t·mailom btri(hltn ~ VtTS- Bahro: _Hel ging bij Hegël eereer om de
turen. Acht u dil soort wn t«hnblDgit nog geschiedenis van de mensheld. waarin het
mC!Jtlijk in een ekcwjisdtt maatMhappij? bewustzijn van vrijheid steeds groter werd.
Naess: _Er zijn een aantal criteria urn teen- Dit wil zeggen: voorongeng mei betrekking
nologie te definiëren als verantwoord door 101bewustzjjn, en niet de maatsc.happelijke
te te roeisen aan het groene gedachtengoed. vooruitgang .•
NatuurUJk kan e-mail, voor zover Ik dat Vtto: U ltQat Qj1a:rigle~nawr de S/obQh'serins
kan beoordelen, bestaan in een ekologlsche ven dt ekonomie, "mdal mmun tiJ de gtw/srn

maatschappij. Er Is niets veTS4.:hrtkkelijk on-
ekologisch aan e-maü. Sommige van mijn
kollega's gaan daar hoegenaamd niet mee
akkoord: zij stellen dat er tets fundamenteel
slecht is aan dit soort van kommumkatte .•
Vt'IO: Em ta:hnologiscM mnUYt1lieQJse·mQi/ ij
t«h niel mostlijk zonder dt ontwikJulmg van
andtrt fechno/agitm? En sommige t«hno/ogi-

van hun dQdm nitt mftr zien.
Naess: -Ik beschouw dat als een openbare
diskussie, die ik hiermee op gang wil bren-
gen. De ekonomie bepaalt vandaag de dag
grotendeels welk soort van kuhuren er
mogelijk z:ljn: een werejdekoncmte - dus
één mondiaal ekonomisch s~tt't'm - wu
betekenen dat de kulturele verscheidenheid

zou verminderen en dus verarmen. Ook
het transport rou gevoelig uitbreiden -
vandaag wordt er bljvoorbet'ld Tt't'Ó5

Griekse kilas geïmponeerd in .frilnkr'ijk-
en een ongebreidelde Imtwîk.kding van de
mobiliteit Is onmogelijk, en zeker niet
omwille van füosoüsche argumenten. Onze
aandacht moet dan ook verschuiven van
metenëte konsumprle naar de kwaliteit van
ons leven. een kwailu:lt die Ik louter zie als
'gevoel' en niet al!; 'bezit'. Materieel gezien
moeten we een Stap terugzenen. spiritueel
en emouoneeï gezll'!:nzetten we daannee een
stap VOOroiL.
VelO: H«fI u de mdruk diJl deQ~ WtrrJd
wvrd4QS dL d4smm open SfMllI«)7" I(W radibaJ·
t~ idt«n tiJm ptlhM!g 25 jlur gtkdtn?
8a.hro: -Ik weet nla ol die: wgenaunde open-
heid zcveel betekent. Alk Duitse panljt'n :zijn
nu groen. maar dat is gedeeltelijk :r.eLfbedmg.~
Naess: .Ik geloof niet dat de fundamenten
van de traditionele panljen 'herdacht' zljn.
Negentig procent van het groene gedach-
tengoed werd geïnkorporeerd In andere par-
tljt'o. maar het kapitalisme ui volgende
~ ol voismd jaar nog niet veràwenen DJn.-
Bahro: _Het gaat eerder om een nog niet
venrokken extaenuêle massa-ervaring dal
het zo nlet verder kan. Dan kan de rauone-
IIteit met hemleuwde kracht weer begln-
nen Ie werken. Met 'massa' bedoel ik niet
noodzakelijk de meerderheid. Ik gebruik de
term 'massa-ervaring' omdat de noodzake-
lijke maatschappelijke veranderingen hun
goedkeuring nodig hebben .•
xaess: «Je moet niet de:'meerderheid, maar
een stérke minderheid hebben om een idee
door te voeren en de maatschappij te ver-
anderen. Slavernij bijvoorbeeld werd afge-
schaft. niet omdat de:'meerderheid, maar
een kleine groep aktlvtsten, enegen was .•
Bahrö: _De minderheid moet als het ware
de deur openmaken, zodat er velen één
voor één doorheen kunnen. En daarvoor is
het nooit te Iaat .•
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