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Kansenongelijkheid vanaf de kleuterklas

Migranten mikken lager
Ci)lhoeWd in België meer dan dehelft van de leerlinge" "0 de

leerplicht "09 verder studeren,
bestaat er nog steeds zoiets als een
ongeIijkileid vall kallSfm die de toe-
galig lot het hoger onderwijs serieus
belemmert. Dat 'seteksieproces' begint
reeds ;11 de kleuterklas en maakt dal
kinderen uit lagere sociale milieus
stiel/er oPloken, minder voor ASO
kiezen, en al vroeg - in de lagere
school - meer kans hebben om een
schoolse achterstand op Ie lopen die
niet meer weggewerkt wordt, alle
studiebeurzen, sociale voorueninoen
en PMS-adviezell ten spijt,

Een korte historiek van het onderwijs leen
ons dat de leerpllcht lot 12 jaar, die in 1914
werd Ingevoerd, In 1920 werd opgevoerd
tot 14 jaar en pas in 1983 werd verlengd
tot 18 jaar. De humaniora en het technisch/
beroepsonderwijs waren toen nog twee
zeer gesehddl"II slruklurt'n meI een eigen
i.ë1<UcWe.....Dc!l.C.idlcldilli POOide men

vanaf de jaren vijltig op Ie lossen door de
demokratIserIng van het sekundatr onder-
wijs.

Vanaf de jaren vijfrig werden de
drempels lussen humaniora en technisch
onderwijs geleidelijk aan verlaagd. en het
onderwijs ging er zowel kwalitatief als
kwantitatief enorm op vooruit. De demo-
krausertngsgedachte spitste zich vooral toe
op de toegang tor het hoger onderwijs voor

arbetdersklnderen. vlamlngen en meisjes,
drie groepen die tot dan toe weinig door-
stroomden naar dal hoger onderwijs. Maat-
regelen die dil moesten stimuleren waren
de invoering van hel studtebeurzenstelsel,
een kosteloos lecrpllchtonderwijs, en een
ruim aanbod aan scholen en opleidingen.

Wat over het hoofd werd gezien was
de socio-kulturele achtergrond van de leer-
lingen en hun spreiding over de verschil-
lende onderwijsvormen. De dernokranse-
ringsgedachte beperkte zich feitelijk tot het
leveren van 'geschoolde arbcktskracfuen',
een zuiver ekonomlsche drijfveer dus. Ge-
Iljke toegang tot hoger onderwijs nam de
kansenongelijkheid dan ook niet weg, en
kinderen uil lagere soda Ie milieus namen
helemaal niet 0{ nauwelijks deel aan her
hoger (universitair) onderwijs.

Vandaag de dag suceh men met de
invoering van het eenheldstjpe - een
poging tot verzoening. versmelting tussen
het traditionele (humaniora) tlpe en het
vernieuwde. komprehcnsleve (VSO) tlpe -
nog steeds naar dil' gdijke parttopeuc
(kw.nlildt). hoewel de nadruk op de un-,
derwijskwalltelt blljlt liggen. Het Initiatief
wordt evenwel steeds meer aan de scholen
zelf overgelaten. die zo een grote vrijheid
hebben om Ie bepalen welke aksenten zij
willen leggen in dat eenhctdstfpe. De soda-
Ie ongelijkheden heef! het huidige systeem
niet weggenomen, ongelijkheden die lot
uiting komen in de verschillen kwa school-
prestaties. leerachterstanden en de keuze
van de onderwijsvorm.

Kleuter
Al vauat de kleuterklas zijn er verschil-

lende tendenzen merkbaar, die verband
houden met het sociale milieu. Kindercn
uit kansarme muteus (mlgranteu en lage
inkomens) gaan uameljjk minder naar de
kleuterklas - in België is hCI kleuteronder-
wijs niet verplicht. Daardoor beginnen tij
het eerste leerjaar al veak met een achter-
stand. In het lager en sekundalr onderwijs
wordt de kloof er alleen maar breder op. In
hel lager onderwijS mag een kind maxi-
mum één. uitzonderlijk twee jaar blijven
zlnen. Bijna de helft van de 'zlnenblljvers'
na de lagere' school zijn migrantenkinderen
en/of arbefdersktnden-n. In hel sekundalt
onderwijs wordt deze 'achterstelling' nog
rekenender- de keuze voor algemeen se-
kundair (ASO). technisch (TSO) of beroeps-
onderwüs (BSO) vormt een belangrijke
indikatie voor de latere beroepskeuze.
Migrantenkinderen zijn sterk overvenegen-
woordigd in het beroepsonderwijs en ook
kinderen van laaggeschoolde ouders lopen
vijf maal meer kans om doorverwezen te
worden naar hel beroepsonderwijs.

In het sekundetr onderwijs is het soci-
aal milieu, en niet zozeer de jccrkapadten.
bepalend voor de studiekeuze. Dit werk!
zelfs zo sterk door, dat ook minder tntelft-
gente kinderen van ouders met een hoog
beroepsnivo toch kiezen voor ASO. Hoe
lager hel Deroepsnivo van dl" vader, hoe
meer er wordt gekozen voor 'zwakkere'
richtingen als TSO en BSO. In die twee
laatste richtingen is ook de nudte-ectaer-
stand op het einde van het middelbaar het
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grootst: respektievelijk 66 procent in het
zevende jaar TSO en 56 procent In het ze-
vende jaar BSO zijn -nuenbnjve-s'. Dar
kinderen uil hogere kringen flink vertegen-
woordigd in deze groep. lijkt nog maar eens
te bevestigen dal de sociale druk - ouders.
familie. 'het prestige' - hen te hoog doet
mikken.

Unief

verschillende gebieden een signifikanle rol.
Kinderen uit hogere sociale milieus kiezen
vaker voor meer presngjeuze en langdurige
opleidingen als geneeskunde, ingenieur-
studies of rechten. Kinderen uit lagere
sociale milieus kiezen eerder voor humane
wetenschappen (psychologie. letteren,
pcdagotl1e of geschiedenis bijvoorbeeld).
Studenten uu Jegere secale milieus doen
bovendlest minder snel hun jaar over. Ook
hier Is er - net als in het sekundair onder-
wijs - sprake van een -watervaïeuekr. dit
wil zeggen dat zij dan overstappen naar
'gemakkelfjkere' onderwijsvormen, zoals
een hogcschoolopleldlng.

Alle maatregelen die totnogtoe geno-
men werden om het onderwijs te demokra-
uscren blijken dus onvoldoende. aangezien
de ongelijkheid zich reeds zeer vroeg in de
school\cx)pbaan manifesteert en groter
wordt naarmate hel einde van de leerplicht
naden. liet gaat immers niet alleen om
financiële drempels, hoewel die natuurlijk
een heel belangrijk nbstakël vormen in de

vervolg op p. 2

•

•

Sinds 1950 is de teegang tot het hOf:er
onderwijs enorm verbreed. In 1953 stroom-
den 35.000 studenten door naar één of an-
dere vorm van hoger onderwijs, in 1996
zijn er dat maar Hebt 255.000. bijna de
helft van alle achttienjarigen. Toch is er ook
hier absoluut geen sprake van gelijke kan-
sen, aangezien hel sociaal milieu, en meer
bepaald het beroep van zowel vader äts van
moeder de studiekeuze bepaalt. Hoge-
schooistudenten komen uit lagere sodale
milleus dan untversuensrucemen. en bin·
nen hel universitair onderwijS zelf speelt de
faktor 'opleidingsnivo van de ouders' op

•



Armoede
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vrijheid van studiekeuze. Gralb toegang lOl
onderwijs wil immers nog niet zeggen dat
IH'I de ouders niets T.uSI, men denke hierbij
maar aan schooluusrappen, 11l~1vervoer van
en naar school. bocken. schooluitrusting als
turngend en dergelijke. Een studlebeurs s-,

waarop een gezin mei een laag Inkomen
reeds In het sekundetr onderwijs recht
been - dekt noon de volledige, reefe SHI-
diekost Hel verschil tussen de beurs en de
rede kost wordt in hel hoger onderwijs nog
groter. de beurs dekt dan onge veer de helft
van de feitelijke studiekosten (de maximum
studietoelage voor de unief bedraagt mo-
memeet ongeveer 97.000 frank, terwijl de
fcÏlelijkc kosten oplopen 101minimum
170.000 frank). Bovendien heb je als bisser
geen recht op een studiebeurs. wat meteen
hel afhaken van bisstudenten uit lagere
mkömeuskategorieen verklaart.
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Zoals gelegd is dl' Iinanciele drempel
eduer niet de meest doorstaggevende. de
schoolloopbaan wordt Immers veel vroeger
en vaak niet 1.0bewust ungesuppejd 50<.10-
kulturele laktoren spelen een zeer bepalen-
de rol, het cuchëvoorreeld van de notaris-
zoon die rechten gaat studeren spreekt hier
boekdelen Maar ook het omgekeerde voor-
beeld i~ maar al te waar; kinderen uit lagere
lnkomenskatcgörleën kiezen veel mlnder
snel voor een untverdratre studie vanuit
het maatschappelijke beeld dat henzelf en
het milieu waarroe ze behoren heeft gede-
finieerd. De klooi tussen de thuis- en de
schoolkultuur is voor hen Immers zeer
groot: zij hebben geen 'kultureel kapitaal'
meegekregen. Dat kulturele kapitaal -
taalgebruik, scholingsgraad van dl' ouders,
deelname aan sexfaal-kulturele aktiviteiten
en verenigingen - bepaalt tot ongeveer
vijftienjarige leeftijd de maatschappelijke
ongelijkheid. ook in hel studieverloop.
Nadien neemt het belang geleidelijk af.

Aspiraties

Vanaf het sekundatr onderwijs treedt
het sodote milieu dan op het voorplan in
het bepalen van de studiekeuze. de onge-
lijke leerprestartes weerspiegelen dit. Daar-
naast werken vooral de verschillende ver-
wachtingspatronen van de verschillende
sociale milieus de studiekeuze in de hand;
het betref hier zowel de verwachting die
de leerling voor zichzelf heeft als de aspira-
ties die ouders ten opzfchte van hun kinde-
ren koesteren. H1erbij is het duidelijk dal
vooral kinderen uit hogere lnkomenskate-
gorteen 'hoger' mikken kwa studierichting
(vaak onder impuls/druk van de ouders),
,erwijl vergdijkbaar Intelligente kinderen
uit lagere Inkomenskategorleën kiezen voor
zwakkere ric!hlngl'n. Sociale ongelijkheld
kan bijgevolg niet weggewerkt worden met
louter ünandëje maatregelen: de zelfbeeld-
vorming en 'klassebepaling' staan een
daadwerkelijk vrlje keuze in de wl;'g.

ln het 'verslag over de armoede' (zie::
anikei p. 3), dal afgelopen weck resulteerde

in een aantal ingrijpende en dernokranse-
rende overheidsmaatregelen in de sooele
sektor. komt onderwijs slechts heel kon en
bondig aan bod. Men hcdt hier nochrans
nler de klassteke 'eksperts' aan het woord
gelaten, het zijn de armen zelf die advies
uitbrengen over noodzakelijke maatregelen
met betrekking tot sociale huiwevttng, ge-
zundhcldzorg, een gewaarborgd inkomen,
werk en dergelijke. Onderwij~ moet volgens
het rappon goedkoper en demokrauschcr.
fen melllaliteitswijl.lging is ectuer evenzeer
noodzakehjk en dient van btnnenun te ge-
beuren. Ook informatieverstrekking aan de

ouders is van groot belang. aangezien een
gebrekkig inZldn in de onderwijsstrukturen
de doorstrommg vaak belemmert en ouders
_ zonder zich daarvan bewust Ie zijn -
daardoor ook hes1i~~ingen nemen waarvan
ze de draagwijdte moeilijk kunnen Inschat-
ten, bijvoorbeeld wanneer ze hun kind met
g-auest doorsturen naar een zwakkere
nchrlng. Daarnaast Is het PMS-advies niet
alujd ktasseneurraal. Werk aan de winkel
dus, voor studlebegeh-lders, lagere en mid-
delbare scholen en ouders.

Ann Bries
Bron: 'Sdmlnln'lng tri polltitk',}5. 4. /997, nr I
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Semester-
eksamens
Dal de argumenten pro en kontra semester-
eksemens dubbelzinnig zijn en de genuan-
ceerde besluiten van de werkgroep van de
onderwfjsraad daarom allesbehalve dwin-
gende konklusles voortbrengen mag duide-
lijk zijn. Er moet echter primordiaal aan-
dacht besteed worden aan de invloed op de
eigenheid van het uuiversnaire onderwijs.
Hel gaat er daarbij niet om welke kennis
verworven wordt of zelfs niet hoe de over-
dracht geschiedt, maar wel de effekien op

TIensestraat 118
3000 LEUVEN

Tel.:016123 70 30
Tax: 016123 34 31

Man. tot Don.: '.00 tot 22.00 uw
Vt1j.: 1.00 tot 20.00 uur

Za",.: 10.00 tot 17.00 uur

UITPRINTEN VAN DISKETTE
(ook vanaf Zip-drive)

KLEUREN KOPIËN

PANIEK KOPIËN
Thesis in 4 uur (mits toeslag)

de houding van de studenten tegenover
kennisvergaring en -aanwendlng. In be-
roepsfunktie-s worden academici speciaal
gewaardeerd om mei hun kapaciteiten zclt-
standig en kreaucf hun opdracht te vervui-
len, zo onarhankdijk mogelijk van de ken-
nis die ze In hun opleiding meekregen.

T(,lWljltegenwoordlg de tendens ts de
onderwijsnormen aan te passen volgens de
doorstroomrichting (kontmuiteh ten opzjch-
te van het sekundalr onderwijs kan men
blijven aanhalen om de onderwijsvormen
in de eerste jaren aan de universiteit aan te-
passen; de grenzen schuiven steeds op), zou
men zich beter koncentreren op een waar-
achtige' (om)vorming van afhankelijkheid
naar zellstandlghejd. PerYJOnlijk ben ik er-
van overtuigd dat de noodzakelijke menta-
liteitsverandering In eerste kan reeds ge-
noeg gestimuleerd wordt door de proefek-
serneus (de student maakt kennis met het
systeem en weet wat het van hem ver-
wacht, de afgestudeerde moet zich ook
Flekslbel opstellen ten opzichte van zijn
werkomgeving, en niet andersom) en de
begeleiding door monitoraten. De latere ja-
ren moeten volledig gewijd worden aan de
universele ontplooiing (de werkgroep stipt
een grote diversiteit aan onderwijssystemen
aan), kulminerend in de tesis, afgestemd op
de probleem vorming zoals die zäch in het
rutme spectrum van beroepsferen kan
voordoen,

Deze laatste aspekieo vereisen een nor-
menaanpassing In de richting tegenover-
gesteld aan die van de doorstroming. die
kwalitatief meer opbrengr dan kwantitatief!
Een Jaarsysteem Is geen conditio sine qua
non, maar de voorgestelde diversiteit aan
verbeteringen van opleldingskwalitcit even-
min, zolang het belang van het hierboven
gestelde doeleinde niet wezenlijk erkend
wordt. AJs de unrversneu bepaalde garan-
ties wil bieden aan kandidaat-studenten
betreffende het verloop van hun studies is
ze het zichzelf verplicht evenwaardige ga-
rennes te bieden aan diezelfde studenten
eens ze afgestudeerd zijn, betreffende hun
potentieel en spe<ifieke erkenning als ac a -
deenleus op de arbeidsmarkt,

Vic Monelmans, stud, Ir,
Naam:SeStraat 90, Leuven
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Fakkeltocht tegen kansarmoede

Hel nd van de armoede
Gorig#!week dinsdagovotld ver-

trok UH klein trosje jongeren
aarl de Geertruikerk aan de

steenetsenraat voor eet! korte IOC"',
via de Glasblazerijstraat tot de
Ridderstraat naar de Vaarlkom. één
van de armst" buurten 1-'011 ueuven.
Hel was miezerig elf koud, een even
somber gezicht als de wat a/gebrok-
kdde gevels, als was het de uitdruk-
king van de problemen waarmee
sommige van de gezinnen in de buurt
af te rekenen hebben. De kleine groep
jongere" protesteerde dan ook tegen
de kansarmoede. en had enige fakkels
en ideeën mee om zich aan Ie war-
men. Hun moment hadden ze goed
gekozen, want op woensdag JO april
wijdde de regering De/roemt een spe-
dale ministerraad aan de armoede.
Het voornaamste resuftatll ven die
ministerraad was hel 'aktiveren' vat!
het bestaansminimum: hel geld voor
d~ bestaansminima wordt gebmikt
om jolJs te kreëren. E~" overudu va"
de probleemstetlinq ~n de oplossingen
die de regering aandraagt,

De jongeren van de fakkeltocht beefepen
zich vooral op het 'Algemeen verslag over
de Armoede dat In 1995 het licht zag. Het
i~ het resultaat van twee jaar dialoog tussen
hulpbehoevenden en hulpverleners. al te
vaak was immers gebleken dat de armen
die nulporganlseues als een tegenstander
zagen, eerder dan als een zegen. DI: Koning
Böudewljnsuchting, in opdracht van de
Minister van Sudnlc nuegratte. werkte voor
dit verslag samen mei de Vereniging ven
Belgi'iCht' Steden en cemeerueu cu de
belVl1llng Am Vierde Wereld. "Het dee-l
van It'i.!., vc,rylag, I:-'Ra!.U1,nJlitc!nd~'!U~, ~l'lIl-
wircerd dnnr net vcrhaat van dc hetrokk('-
nen en up basis VJn l'en maatschappelijke
dialoog, een aanral aanbevelingen en voor-
stellen te Iermuleren dtc dl" overheid in
kenkrcre lllilatrt'gl'il'll zou kunnen omzet'
ten". aldus de lnleldlng van het \/t'rslag.

Het aantal Belgen dat lot de groep van
de kansarmen behoort of met heel veel
moeite 111"1 OI01ndie status ontsnapt, varleert
- afhankeljjk van de ge5lrenghcid van de
gehamccrde norm - van 700.000 101 1.4
miljoen (sljfc~ uit '92, maar niets wijst op
grote verschuivingen sindsdien) Bereke-
ningen hebben daarnaast aangetoond. dat
35 procent van dl' Belgische gezinnen op
het sodalezekerheldstelsel aangewezen is
om de eindjes aan elkaar te knopen om
niet door het drijfzand van de armoede
naar beneden getrokken te worden. De
omvang van het probleem is dus verbazend
groot, zeker als we het vergelijken met de
aandacht die eraan besteed wordt.

Waarheid

"Niemand heeft er groot belang bij de
waarheid over het maatschappelijk gebeu-
rem te kennen. En vooral niet zij die over-
heersen. dat spreekt vanzelf," sireen het
mono van het verslag rterre Bourdie-u. Het
heelt er Inderdaad veel van weg dat hel
onderwerp 'kansarmoede' een IC goed ver-
borgen maatschappelijk taboe is. tiever
beschouwt men de kansarmen als een ver-
zameling Individuele gevallen die - al dan
niet door hun eigen schuld - uit de boot
zijn gevallen, dan toe Ie geven dal het om
een maatschappelijk probleem gaat. Dal
lOU namelijk de erkenning impliceren dal
onze samenleving rot op zekere hoogte-
het garanderen van een menswaardig be-
staan aan zeven à veereen procent van de
Belgen - faalt. In hel verslag luidt het dat
~gezinnen die arm zijn of hel worden. hel
geheugen (zijn) van een pestindustriële
samenleving die zich schoksgewijze ontwik-
kelt en gehoorzaamt aan verplkhtlngen -
zoals hel konkurrentievermogen - die kol-

lektleve normen zijn geworden eonder dal
de sociale weerslag daarvan ooit wordt ge-
meten".

Slag om slinger Is al aangetoond dat
het kansarmoedeprobleem een vicieuze str-
kei is, een neerwaartse spiraal. Armoede is
niet een tijdelijk lekort aan geld, hel is -de
uiting van cic onmogelijkheid om deel te
hebben aan hel algemene welzijn": recht
op wonen, recht op een gezin, op gezond-
heid. op werk, recht op recht en op kultuur
zijn algemeen aanvaarde verworvenheden
waar de konsarmen van worden uhgeslo-
ten. Het is dan ook even logisçh als ontstel-
lend dat armoede vaker wel dan mer van
generatie op generatie woedt doorgegeven,
als leefden ze in een andere wereld, in hel

weten wij dal er armoede lv, maar daar zijn
toch wenen voor, opvangrreuen. Gdn~titu-
ucnahseerde armoede heet dat dan.

OIe insrirutiönalberlng verklaart waar-
om de overheid en de publieke opinie de
kansarmen bij voorkeur als onmondig be-
schouwen. Liever gaat de overheid voort op
wetenschappelijke studies dan dal ze haar
oor Ie luisteren legl bl] de betrokken men-
sen :zelf. De medewerkers aan het verslag
benadrukken dan ook de reële inspraak van
de kansarmen bij het opstellen van dit rap-
pon en bij het Iermuleren van de eisen. Die
eisen zijn samengevat in tien krijtlijnen.
waarop hel beleid van de overheid afge-
stemd zou moeten worden. Zo eisen de
(kans)armen onder andere recht op ge-zond-
heid. Hun armoede zorgt ervoor dat ze In
slechte levensomstandigheden leven en
vlugger ziek worden. Geld om naar de dok-
ter te gaan, hebben ze niet waardoor ze nog
zieker worden. Daarnaast hebben armen
ook geen geld om een advokaat te betalen,
hoewel zc geregeld met hel gerecht In aan-
raking komen.

Oor

Tekenend voor de houding van de
overheid en de onmacht van de kansarmen
is hun eis voor 'hel recht op een gezin'. De
overheid heeft op basis van de 'wel op de
verlatenheid' het rechr kInderen weg te ha-
len uit hun gezin en ergens anders te plaat,
sen als dat In het belang van de kinderen is.
In plaats van het ecrue probleem - de ar-
moede - op te lossen. gebruikt de over-
heid die armoede als argument om de af-
fektleve band tussen ouden en kinderen te

breken en gezinnen uit elkaar te halen:
voor die kinderen werd doorgaans niet 'Ie
weinig' gezorgd, er was alleen niet genoeg
geld om in een gepast onderhoud te voor-
zien. Hel rappon pleit voor het recht van
arme gezinnen om als gezin samen te
leven; plaatsing mag niet meer dan een
ultiem redmiddel zijn.

Oplossing

De ministerraad van woensdag was
gebeet en al aan armoedebbtrijding gewijd.
Oe scharnier in hel verbeteren van hel lot
der kansarmen is voor de regering hel
scheppen van banen; een Job is het middel
biJ uitstek -orn uit het slop IC raken en
ingeschakeld

duur woord 'maatschappelijke integratlc'
heer' (DM. 02105197). DI" merode is
beproefd want in navolging van wat
gebeurde mei de werkloosheidsvergoeding,
wordt nu ook het bestaansminimum ge-
bruikt om voor werk te zorgen: mensen die
leven van het bestaansminimum worden
daardoor bijvoorbeeld toegelaten lot ver-
schillende banenplannen en doorstromlngs-
programma's. Wie bijvoorbeeld één jaar op
het bestaansminimum tceü, kan dal geld
aanbrengen als loonsubsidie. Grosso modo
komt het erop neer dat bestaansminimum-
trekkers gelijkgesteld worden mei langdurig
werklozen. Ook aan het recht op gezond-
heid wordt gewerkt. Eén maatregel houdt
in dat vallal 1998 de zogenaamde 'restgroe-
pen' - waaronder kansarmen z-, die nog
geen ziekteverzekering konden hebben, via
een speetale regeling in de verzekerde ge-
zondheldzorg worden opgenomen. De
unandêje drempel die sommigen ervan
weerhield om lid te worden van een zieken-
fonds en dus om naar de dokter Ie gaan,
wordt op die manier gevoelig verlaagd.

ook het belang van het recht op recht
wordt door de regering erkend. Gezinnen
en mensen die zwaar om geld verlegen
zitten, worden wel eens verlokt door kopen
op krediet. In hun achterhoofd hopen ze
dat de voorzienigheid dan voor het geld zal
zorgen als de afbetalingstermijnen naderen.
Een Ijdele hoop die als gevolg heeft dat et
In '96 323.59) personen waren die proble-
men hadden mei helterugbelalen van
verbruikerskrediet. Een nieuw uitgewerkte
gerechtelijke procedure houdt rekening met
de verzuchtingen van wie zijn schulden
nlel kan Inlossen: als je aamoom dal je
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geen handelaar bent en dal je je benarde
Iinanclële toestand 'niet opzettelijk' hebt
veroorzaakt, kan een minnelijke of gerech-
teliJke regeling de zaak oplossen. In het eer-
sre geval zorgt een bemiddelaar voor een
kensensus tussen eiser en schuldenaar, In
het tweede geval kim de reehier een 'ge-
rechtelijke aanzutvertngsregeltng' treffen.
Zo kan de rechter beslissen om bijvoorbeeld
de- Intresten en kosten kwijt te schelden en
- als hel niet anders kan - de som zeil.
OOk voor de schuldeisers is die regeling
goed, omdat ze meer zekerheid hebben dal
:te een deel of geheel de som terugkrijgen.

De beruchte 'wet op de verlatenheid'
werd ook herbekeken. Voortaan moeten de
ouders bij een adoptie hun toestemming
geven, zodat het willekeurig uiteentrekken
van gezinnen rm~ilijker wordt. De rechter
blijft weliswaar h~t laatste woord hebben-
als hij de beslissing van de ouders niet te-
recht vindt, kap hij alsnog tot adoptie be-
slissen - maarmag dal alleen doen als ht't
echt niet anders kan. De regering, bIJ

dat "de plaats·

, .'.

ing V,111 kinderen vaak de ultieme Stap is
die gezinnen ddinilicl doet 'kapsetsen' in
de armoede" (DM, 02/05/97). liet re'chl op
wonen, renslouc. kwam ook nan bod,
Dankzt] procedurele wijzigingen kunnen
gemeenten nu ved eenvoudiger dan
vroeger leegstaande gebouwen opeisen
voor sociale hulsvesrlng.

Noodzakelijke maarregelen. Maar wat
de fakkeldragers ook wilden meegeven \\IJS
dat kansarmoede vooral een maatschappe-
lijk probleem Is. De beperkte opkomst bij de
fakkeltocht kan als bewijs gelden dat op hel
vlak van de maatschappelfjkc bewustma-
king nog veel werk te verzetten Is. Een
lakune in de analyse van de aktievoerders
zowel als de regering is de geringe belang-
stelling voor hel onderwijs: kansarme
kinderen zitten vaak vanaf hel eerste leer-
jaar met een achtersrand opgezfideld die ze
nooit meer kunnen inhalen. xwameue!
bekeken vonden de organisatoren de
Iakkelrocht wel geslaagd: er waren delega-
lies van de Volksuniejongeren, JOng-Agalev
en de Jong-Socialisten. Als mogelijke ver-
klaring voor de lage opkomst gaven ze de
naderende eksamens aan, de beperkte mo-
billsatlemiddelen en het wantrouwen van
verenigingen en gewone mensen tegenover
poütieke jongerenorganisaties. Ze willen
echter doorgaan met hun lnltiatlef en de
pleinvrees bij nlet-pclineke verenigingen
wegnemen, met als uiteindelijk doel een
breed maatschappelijk debat aan Ie zwen-
gelen dal hopelijk srrukrurete oplossingen
zal opleveren.

Benny Debruyne
Bron: Ol syntese van htt 'A/gtmu" VtTlla!Jover
dtArmMdt'.
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gang om verschillende mijdende panjjen in
de Derde wereld Ie mogen bevoorraden.
Vaak wordt er aan dumpingprij:ren gewerkt,
met alle gevolgen vaneren. De ontspanning
tussen Oost en West heel! bovendien geleid
tol de verkoop van övertolllgc stocks. die
dan in de meeste gevallen ook in mogelijke
konfliktgebieden belanden. Om deze gewel-
dige hoeveelheid wapens Ie reduceren. stC'h
her FVA dan ook voor een aktieve ontwa-
perungspoltnek te voeren. waarbij wapens
worden opgekocht én vernietigd.

Terwijl het FVA en VVS uiteindelijk
pletren voor de afschaffing van het leger ril
de tntemauonate wapenproduktie en
-handel, beschouwt de meerderheid van de
Belgische poHtld dlt nlet ais ~n realistische
oplossing. Op de hoorzittingen worden dan
ook de toekomstige opdrachten en midde-
len voor de strjjdkrachten besproken even-
als de relatie tussen de natie en het leger.
Builen VVS zijn er nog talloze andere orga-
nisaties op de hooraluingen uitgenodigd,
waaronder de vakbonden. de politieke par-
tijen. de Navo. de Weu en enkele buiten-
landse defensicrnlnfsrers. Een van de hete

hangijzers in her debat is de organisatie van
de toekomsuge reserve. Vroeger werd de
reserve van het Belgisch leger elk Jaar aan-
gevuld door de afzwaaiende mllJdens en
vrijwillige reservekaderteden. Door de op-
schoning van de legerdlensr begint die
reserve echter te vergrijzen.

Momenteclwordt er gedacht aan de
opleiding van vrijwillige reservtsren ter .1.10-

vulling van het beroeps\t_-ger in krtslsperto-
des. De reservisten zouden dan een finan-
oële vergoeding krijgen voor de geleverde
inspanningen, zoals in Groot-Briuannlë
(Territoria IArmy) en de Verenigde Staten
[Nanonal Guard). Als doelgroep voor een
dergelijke bijverdienste werd onder meer
gedacht aan studenten. Het FVA en VVS
zijn echter prindpleel gekant tegen een
dergelijJe regeling. die de interesse In en
hel gebjulk van verschillende wapens al-
leen maar zou aanwakkeren bij bredere
lagen van de bevolking. Het leaure woord
is in i~dC'r geval nog niet gezegd over de
toekomst van de strijdkrachten. Oe afschaf-
fing. zoals het"FVA en VVS hopen. ui in
ieder geval nlel ~r de nabije toekomst
zijn. Wel leeft de hoop dat de strijdkrachten
zich op tijd en stond welen aan te passen
aan deze nieuwe tijden, waarin het van es-
sentieel belang is de publieke opinie achter
zich te hebben. Dat ze dan de Limburgse
hei maar niet meer in brand schieten.

Evert Kets

niet. De samenwerking binnen de Navo en
de Weu (West-Europese Unie) zorgt voor
een toenemende spedalisatie van de ver-
schillende nationale strljdmachlt~n. Een
tweede reden die de hoornrungen recht-
vaardigt, is de gewraakte legerhervom1ing
door minister uelcrotx (1993). Deze haas-
tige hervorming hing met haken en ogen
aan elkaar. Ie meer omdat er nooit enig
diepgaand debat aan voorafging. Uit voor-
namelijk elektorale overwegingen zou Del-
crotx overgegaan zijn lOt de opschorting
van de legerdienst. Tenslotte Is deze op-
schorting - en nier afschalfing - ook een
belangrijk item op de hoorzittingen. Al-
hoewel deze hervorming door de meesten
positief werd onthaald, vrezen anderen dat
hierdoor de band tussen het leger en de
natje verstoord is.

Stof

Er is dus meer dan genoeg stof tOt na-
denken. Aanvankelijk waren de huidige
hoorzittingen aangekondigd onder de titel
'Doelstellingen en middelen voor een toe-
komstig vemghetds- en dctcuslebeletd'.
Later werd het thema vernauwd tot 'Oe rol
van het leger in de toekomst'. Volgens hel
Forum voor Vredesaktie (FVA) sluit deze
vernauwing het in vraag stellen van de
strijdkrachten uil. Het FVA heelt zich tot
taak gesteld om de vvg-vocrzluer te infor-
meren bij het uitwerken van een standpunt
namens alle Vlaamse studenten (niet echt
een gemakkcbjke opdracht). gezien de in-
formatie anders alleen van het kabinet van
landsverdediging afkomstig is. Het FVA pleit
voor een veiligheids- en defensiebeleid dat
zich vooral srrueen op het diplomatieke en
ekononusche terrein en wil de rol van de
$trijdkrachtèll tot het absolute rnlnimum
beperken Ekonomlsche tegcnsteliingën en
bet ontbreken van een stebtct ol legitiem
politiek Sy)tITIIl geven 1110laralle vaak aan-
leiding tot gewapende konflikten (ex-Joe-
gostavtë, Rwanda, Zaïre. A[banië). Groten'
inspanningen op de internationale scène
om mogelijke konflikthaarden beter in het
oog te houden. kunnen veel onnodig leed
besparen.

Dumping

De nadruk van deze inspanningen
moet natuurlijk liggen OJ)het respekteren
van de mensenrechten en de demokratie.
Op dat vlak heelt de Europese Unie (EU)
reeds één en ander bereikt, maar komt zij
toch nog geregeld te laat. De gemakkelijke
beschikbaarheid van wapens in de huidige
konfliktgebieden is daar dikwijls de oorzaak
van. Sinds het einde van de Koude Oorlog,
en het uitblijven van vele grote bestellingen
in OOSt en West. is el' een ware o ....cricving-
strijd onder de wapenfabrtkauren aan de

VVS-voorzitter uitgenodigd op hoorzittingen defensiekommissie

De toekomst van den troep
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CIII8cI wint Blosverkiezingen

eilllls de val van de Berlijnse
muur en het einde van de
Koude Oorlog is het Belgische

leger aan een heroriëntering toe. Nu
het duidelijk is dat de Sovjets niet
meer en masse zullen binnenvallen,
hebben 'onze jongens' zich toegespitst
op de sindsdien in aantal toenemetule
VN-opd,.achten_ Dat deze 'fNaaku-
ping'-opdrachten niet altijd even vlek-
keloos verlopen, werd bewnen door
het Rwandadrama en het recente So-
maliêschandaal. Toenmalig defensie-
minister UO Ddcroix (CVP) schortte
Ingin jaren negentig ae legerdienst
up, ougetwljfdd lorgrote opluchting
van vele jongeren, maar legde de
strijdkrachten een overhaaste en wei-
nig doordachte hervorming op. Dege-
volgen hiervan laten zich nu voelen.
VanlÛlar dat de partememaire kom-
missie die bevoegd is voor landsverde-
diging een reeks hoorzittingen houdt
om een breed maatschappelijk debat
op gang te brengen. Ook Jan Frans-
sen. voorzitter van de Vlaamse Ver-
eniging van Studenten (VVS) - de
overkoepelende Vlaamse studentenver-
eniging - werd hierop ultgenodigd.

Franssen zelf is niet alle entoesiast om op
deze hoorzittingen te vcrschjjnen. Dat hij
op dit debat uitgenodigd is. wordt gezien als
een relikt uil de tijd dal vele srudenren na
hun studies nog het leger in moesten. Bo-
vendien wordt gevreesd dal de kouklusles
van dit debat reeds grotendeels vastgelegd
zijn. en dat VVS alleen pro forma wordt
uitgenodigd. Franssens kollega, Philippe
Henry van de Péderarion dev ëtudtams

Francophones (Fel). vindt in ieder geval dat
de srudemenbewegjng nog wel een positie-
ve hijdragt· kan leveren In het debal over
ons toekomstig veiligbctds- en defensie-
beleid. De set-voorzmcr bevestigde reeds
zijn zegje te doen voor de kommissie. in
tegenstelling tOt Jan Frans~pn die volgens
de laatste bertchten nog steeds als 'onder
voorbehoud' staat geklasseerd. De VVS
heeft immers altijd L'en anti-militaristisch
standpunt ingenomen en twijfelt of de
kommissie hier wel oren naar zal hebben.

De redenen van de hoorzittingen zijn
eigenlijk drieledig. Ten eerste vragen de
srrijdkrachtën om een indexering van hun
budget, wet tien miljolrd extra per jaar zou
kosten. Dat geld is nodig voor de personeels-
kosten die een beroepsleger met zich mee-
brengt. alsook voor de vervanging van
rnatertaal en de steeds toenemende buiten-
landse opdrachten. Natuurlijk moet er eerst
eens grondig nagedacht worden over de
toekomstige laken van het leger, zodat men

. weet welkt' aankopen gepast zijn en welke

(J"U' /I'rJn Puf)

\-let een bijwijlt:n stt"Vlg uil de hand Iepende kieskamus werden de \'('rkk7.ingen bij uro.
l"git' \'ung<: week dinsdal: nogal nat beetndlgd. VU('If h e-1 ,,"r.it 111de Blosge-;çhkdt'nls
kwamen er twee ploegen uit: QUdddJohuffi en Hrst COntOCl. Dl'Zt' laatste haalde S}
procent van de stemmen. tegen 38 procent vOQr öuadnfoüum. Een nvertuigeude over-
winning \lU(lr dl.' Ptrst coruecu-rs dus, !Ik nu-t een vernreuwend programma (hl.. loµlsdle)
ge~h!etknis ~("hu..et. Blos everkoepelt l'en kteme driehonderd studenten. die in de kres-
week door de nieuwe piot'g verwend werden met een epueden. barbecue met ~prlng·
kasreet, OO[bljt f>pbed en het obligate griltl) vat. volgens TIue Arkn. huidig kunuurver-
aDlw,.I(lfiklijlt· bij uros. Is hel ook \...~l hCl111eUWe programma dat de sruëeutce ertoe
everbaalde voor Fint ccmao te stemmen- -!I.. denk dat men dl: oudt: plotg een toertje
beu WdS, el' wa, ecu nteuw dan nt!dil!: bij Bi, IS. - aovendreu kwam de ploog met frisse ril
e!gl'lllijk broodnodig" tnrnaueven aanureven om onder andere een kuu!..Isdknst iJl te
richten el) de valven te revalortsereu Ben vrouwelijke preses en dito vicepre-es Slaan
volgend jaar hopelijk Inrant voor een nII'U\YCWInd bij Bil'\(
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Numerus Clausus: gisteren, vandaag, morgen
Op dinsdag 6 mei organi~rt de Leuvense
nucrscotarre Leerlingenraad een 'debat
over toelaungsproeven en nurucn cteusr.
Ondermeer minister van volksgezondheld
Milrcc:l Colla zal daar 7.1jn licht laten 51...I1IJ·
neu over bel onderwerp dal de laatste
weken weer brandend aktueel gcworde»
is. OQk de Vereniging van Vlaamse SIU-
denten (VVS) laat zich met onbetuigd. Op
maandag 12 mei organiseert ze op haar

beurt een debat rund toelatingsbeleid.
Meteen twee mooie aanleidingen om

het - nog maar eens - te hebben over
die vervloekte numerus etausus. In genees-
kunde en tandheelkunde komt ie er
wellicht volgend jaar al, en nu reeds wor-
den de messen gewei voor een algemeen
toelatingscksamen. Hel kan dan ook geen
kwaad om de hele kwestie eens in een bre-
der htsrcrtsch pervpeküef Ie plaatsen

lp. 6·71 en om te kijkcn waar W(' vandaag
predes staan ([I. 8). Als <iµcritJeije sreuen
wc u op deze bladzijde een studie voor
waaruit blijkt dat artsen mlnder te lijden
hebbeu onder hun ejgcn overaanbod dan
1.e willen doen geloven. Te lezen en van
bulten Ie kennen tegen v,)lgende weck.

(be]

Artsen en specialisten overwerkt

Help, de dokter verzuipt

0"het numerus daususdebat
Slaat de opleiding tot geneel'-
heer el! specialist centraal, Dit

was immers de eerste studierichting
waar besloten werd tot een zekere
toego"gsbeperkillg, Er waren - en
zijn - veel te veel artsen, zo'n 34.000,
wat de gezondheidzorg in dit land
"iel ten goede komt. Dat is althans de
visie Vtlll de artsen zelf. en die visie
werd door heel wat andere partijen in
het debat overgenomen, Tot op heden
heerst er verdeeldheid over de manier
waarop die beperking moet doorge-
voerá worden. Bovendien werden
twee weken gelet"kll de - vaak ver-
rassende - resultaten \'all de enquête
'De workioad VOII artsen in Be/gij',
uitgevoerd bij ZO'" 2.500 artsen. beo
kend gemaakt. Resultaten die zowel
door voor- als tegenstanders vall nu-
merus dal/SlIS positie! geïnterpreteerd
kunnen worden.

liet onderzoek bij de ansen Wil~l'en op-
dracht van de untversneueu van Luik en
Antwerpen (Ufsia), het ministerie van
Volksgezondheid en werd uit~evoerd in
samenwerking met de Artsenkrant. aan dc
hand van een vragenlijst in lnatstgenor-md
vaktijdschrift. De groep artsen werkte er
anoniem aan mee, zodat de inkomensgc-
geveris als vrij betrouwbaar kunnen gezien
worden. Op een totaal van 34.000 artsen
antwoordden ër 2.433, dat is ongeveer
zeven procent. Doelstelling van hct onder-
zoek W<lSeen analyse te maken van dl'
impakt van de plethora (de tuename van
hel aantal artsen). aan de hand van dne
themata: mcn wou de eüekren van de ver-
hoogde medische dichtheld upsporcn, de
snatcgleên van artsen in el'tl konkurrentie-

positie analyseren en de effekten nagaan
van voomenbere evotuues zoals de ver-
vrouwelijking en veroudering van hel me-
disch korps.

Vreemd genoeg is de werklast van de
artsen niet verminderd, integendeel. In
1971, toen ons land maar half zoveel artsen
telde (zo'n 17.000), werkten lij gemiddeld
51 uur per weck. in 199655 uur per weck.
Dat is enorm veel. en Strookt niet mei lIet
beeld van de 'werkloze jonge arts' dat altijd
voorgespiegeld wordt, atmoet dit Sijkr wel
gerelativeerd worden: hoc minder partee-
ten een ans heeft, des te meer tijd trekt hij
er gemiddeld voor uit (in Brussel. 13 nunu-
ren. in wallontè 17 minuten en in vlaande-
ren 15 minuten).

Kumul

Mccr dan dc hcllt van de ondervraagde
artsen vindt ook dat 1.ij teveel werken. en
dat geldt voor alle leefüjdskategorteën. AI,
ken oudere artsen (60·plussers) perken
hun aktivlteltcu meestal drastisch m. Noch-
tans zien jonge artsen maar hall zoveel
patiënten (59) per week als oudere artsen
(119). Dal betekern dät de eerste groep veel
meer tijd uittrekt per ponënt. en kan dus
zeker geen kwalitatieve afbouw van rle ge-
zondhcldzotg genoemd worden. Jongere
artsen zien mlnder panënteu. en dat hete-
kent dan ook dar zf veel minder verdienen
dan hun oudere kollega's. Het inkomen is
enorm gespreid: drie procent van de onder-
vraagden verdfem nog geen 25.000 frank
per maand, twintig procent heelt een in-
komen van meer dan 200,000 frank per
maand. Achuren procent ven de hulsartsen
volgt noodzakelijkerwijze een of meerdere
aanvullende opleidingen, bijvoorbeeld tOT
homeopaat of akupunkturtst.

Bij de ~p('dol1isten li1;t de nadruk op de
zware werklast voor de specialist in oplet-

ding. De specialisten kumuleren ook aktivl-
relreu om de groeiende konkurrentie een
hoofd te bieden. Bijna veertig procent van
de speetallsten volgt een opleiding om de
eigen praktijk te kunnen kombineren met
het werk als büvoorbeeto school- of bedrjjfs-
arts, Vooral Walen en Brusselaars ducn dit.
omdat in hun regio hel aantaf bljkumende
nrtsen (piethora) heel wat groter is dan in
viaanderen.

Specialisten in opleiding vormen te'
vens de 'onderlaag' kwa inkomen bij de
specialisten. 4) Procent van de speetallsten
behoort dan weer - met een inkomen van
meer dan 200.000 frank per maand - 101
de Iinanrtele toplaag. Dil in tegenstelling tot
de hutsartsen - een kwart van de jongt'
artsen verdient tussen 25.000 en 75.000
frank per maand - en daar horen ook de
spedaltsrcn in oplcldlng bij. TOTJO jaar is er
tevens cen vcrschil tussen Vlamingen en
walen: in het noorden ligt heT lnkruucn
een stuk hoger.

Dat er tovcet artsen zouden zijn om
nog een tarsceunjke medische zorg te kun-
nen verstrekken (wegens Ie weinig erva-
ring) is een besluit dat de waarheid geweld
aandoet. volgens het onderzoek is de ple-
thora immers vooral een nijpend probleem
in Wallonië en Brussel, en valt het in
Vlaanderen rotnogtoe noaa! mee. Ansen en
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specialisten ervaren een te hoge werkdruk,
die mede wordt verklaard door het kumu-
leren van akt~iteiten om aan een (vol-
doende) hoof Inkomen te geraken. Hierbij
valt vooral de precaire shuade van de jonge
amen en spedalisten in opletding op, die
moeten 'w~en' voor oudere artsen (zeker
voor die tOt 66 jaar). Dal brengt niet alleen
de roekomst van 0ll1-c gezondheidzorg in
gevaar, maar l>etckeiN IKIk een ekonomis-
che 'verttesposr'. AI deze jonge artsen
hebben namelijk minstens zeven jaar een
opleiding op kosten van de gemeenschap
gevolgd, maar worden belet om deze IC:
laten 'renderen'. Eén van de mogelijkc el!
o",langrijke oplossingen voor dit probleem
zou erin kunnen bestaan de verplichte
pcnsicnertng voor (huis)artsen in te
voeren, wal tevens de vergrijzing van het
medIsch korps zou tegengaan.

Debat

Ook de studenten geneeskunde-staan
principieel achter zo'n pensjcncrtng. Pre),es
Frédéric öqeckcrs van Medica: -Als men de
instroom zo strikt wil regelen, moel men
konsekwent ziJn en dat ook met de uit-
Stroom doen." Daarn~ast staan de sruden-
ten een drietal maarregelen in de gezond-
heidzorg voor, die volgens hen absoluut •
noodzakeüjk zijn om de artsenpraktljk leer-
baar Ie houden. Echelonnering is er één
van. wal betekeut dat er ben-re taakalspra-
kenrussen hutsansen en specialisten moe-
ten komen, De [herj waardering van de
huisans als vcrstrekker van eerstelijnszorg
staat hierhij ccmraalcn hel moet dan ook
financieel aangernoedlgd worden om naar
een hutsans te stappen in plaaTS van naar
een sped<lhst, wat op dil ogenblik nog te
snel gebeurt.

"Ten tweede moet er een globaal me-
disch dossier per patiënt aangelegd wor-
den", aldus Frédérlc Meekers, "dat bij vuur-
keur bij de hulsarts belandt. zodat deze een
overzicht behoudt in het medisch dossier
van zijn patlëmcn." 111.'1kan le~ensl:elicn
worden al) een noodzakelijke maarregel om
hct al tc gulle v"ol'Chrijf};cdri.lg IC betenge-
lcn. TOl s!m is er de akkredltertng. die ln-
houdt dal een arts zich kW,lSi konsaam zou
moeten bijscholen. om dl' kwaliteit van de
gt'londheid7.org Ie kunnen verzekeren.
Mceker~: "Sinds november lijn er daarom-
trent met minister ,\-t,trct'1 Colla <11afspra-
ken gemaakt, lil worden ,ls~tKiatie~ tussen
oudere en jongerc artsen aangr-moedigd.
Deze laar-nen leren ni el alleen van de ou-
dere artsen, maar het i~ (Jok de bedoeling
dat Lij hun IHJJ..lijk overnemen. Om Ckldf-
de reden worden ook groepspraktijken aan-
gemoedigd. -

Ann Bries
OpdillsJIl!) 6 mil I1m10 II (lr.'lunisl'trt til' tnter-
srolmrt Ltrr/lll!Jl'lrraati LiUWII een drbal rond
ml/niruS dausus, /N!}UII,l/Jbtptrkil/!) en komm·
gril/uilig lil alila Plt/tr tlt Somer mrt onder
meer milluUT G"JIIII, mspeklt'lIr'!lfller'lall'lll1 IIrl
sekundetr onderwijs M;cllidstll. proffm. suden-
101 1'11 lftrlin,<Jtll
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VRAAGT.'
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Een geschiedenis van de toelatingsbeperking

De herfst van een gron
~ ooit werd er omwitte van de
~ numerus dausus een kind ont-

voerd. Geen eenzame strijder
we,.d ooit vermoord teruggevondetJ
nadat hij 'Leve de vrije toegang tot
hel hoger onderwijs' had gtfV('pen bij
de eedaflegging van een Belgische ko-
ning. Geen studentenvertegenwocrdi-
ger Slapie ooit aan hel Fochplein met
een bompakket op zijn buik een over-
volle bus op. En toch loonde het ideaal
van de vrije studiekeuze voldoende de
moeite om het voor opeenvolgende
generaties studetJten de speerpunt te
maken van hun demokrarisering-
strijd. In dit betoog past evenwel de
verleden tijd, want de jotlgste twee
jaar werd er al flink wal afgeknab-
beld van dat heilige principe, en het
einde lijkt "09 niet meteen in zicht.
Een verhaal over hoe het zover is
k"mren komen.

'Oe kroniek van een aangekondigde dood'.
Zo zou je een historisch overzicht van de
ontwikkelingen in het numerusclaususde-
bal kunnen dopen, als bet niet ZO patetisch
klonk. licht voorbarig ook, want de strijd is
nog niel gestreden. Toch moet je goed blind
zijn om niet vast te stellen dal de Studenten
In de loop de jaren steeds eenzamer zijn
komen te staan ln de strijd tegen töelatlngs-
beperking. Hen wordt een verstarde visie
verweren. een gebrek il.111 neksibnncn in
een veranderende maatschappelljke kon-
tekst. Dat de onderwijsdemokratlsering
historisch als een 'lelt ol cenrre'<prtnope
beschouwd wordt. is daarbij mooi meege-
nomen. Want kijk maar eens wal er mei
het kommunisme in het Oostblok gebeurd
is. een eksempel toch van een verstard be-
leid. Een beetje am<!lu:urdi.scoursimalist 1;iI1
dl" 'newspeak' In die aamjjgtngen opvallen.
Immers, sind_ç warmee-r Ill'et begil1~clv,lS('
hetd verstarring?

Bcgtnsclvasrhetd kan de verantwoorde-
lijke polhlci alvast niet verweten worden.
Kenne u deze al? NOe örtênterlngsproef is
totaal ïour. Die passeen de Vlaamse Raad
niet. Met de SP in de regering komt cr geen
toelatingsprod. Hierover ben ik formeel."
WIjze-woorden uit de mond van toenmalig
SP·voorzitter Frank vandenbrouckc. ver-
schenen in Veto 14,jaargang 17 (7111199L).
Zes jaar later is er heel wat veranderd:
Frank zit op kot in Oxford. de Vlaamse
Raad werd het Vlaamse Parlement. de SP
zit 31een tijdje in dc regering en ... wat ge-
neeskunde en tandheelkunde belrelt komt
de töelattngsprcef er eveneens, en wel in
een verstrengde versie: roetaungseksamen
met numerus ciausus. Tcnmmsre, als we de
verantwoordelijke ministers mogen gelo-
ven. Op vtaams onderwijsnivo is dat Luc
Van den Bossche, soctausr. Hij vocn zich ge-
dwongen tol de maatregel, nadat op rede.
raal nivo werd besloten tot een konungen-
tering van het aantal afstuderende artsen.
Dat wll zeggen dal hoedenook slechts een
deer van de ansenhctulng die volgend jaar
aan rijn opleiding hegint ook feitelijk hel
artsenberoep zal mogen uitoclenen. Ver-
antwoordeljjk daarvoor is de mintster van
Volksgezondheid. Marcel coüa. sodalist.

Paradox

De boude bewering van vanden-
broucke was destijds een reaktie op hel
dekreet-Coens van 1991. De inmiddels
overleden CVP· minister van Onderwijs wil-
de mei rijn mammoetdekreet niet minder
dan het hele Vlaamse universitaire land-
schap hervormen. Naast ondermeer een
meer autonome finandering voor de uniefs
- dat wil zeggen minder afhankelijk van
studentenaamaUen - werd in het oor-
spronkelfjke dekreetontwerp ook hel idee
van een 'onëntertngsproe!' gelanseerd. "De
Vlaamse aksekuueve kan op voorstel van

•

de vtearnse Interuniversitaire Raad bepalen
dat de inschrijving voor door haar nader te
bepalen opleidingen afhankelijk wordt ge-
steld van de deelneming aan een door de
universiteit georganiseerd jnletdlngspro-
gramme. al dan niet afgesloten door een
ortëmertngsproet. "

Die omzwachtelde paragraaf zou na
massaal studentconprotest uit het definitieve
dekreet verwijderd worden, maar het idee
bleef geregeld de kop opsteken. "Manmöe-
dig heb Ik me als enige verzet tegen nume-
rus clausus". verbaasde Daniël coens in een
veto-tntervtew in 1991. Voor hem was de
voorgestelde oriëntatieproef - verplicht en
niet-bindend - een goed alternatief voor
de numerus etausus waarop vanuit genees-
kundehoek zo fel werd aangedrongen. In
1986 was het al eens bijna zover geweest.
Jean-Luc Dehaene, toen nog minister van
Volksgezondheid, plande een studenten-
beperking In de- richtingen geneeskunde.
tandheelkunde en klncsitcrapie. De plan.
nen gingen de koelkast in. ondermeer door
verzet van de cpposme, van de studenten
en van ... Coens.

"De oriënteringsproef is
totaal fout. Die passeert de
Vlaamse Raad niet. Met de SP
in de regering komt er geen
toelatingsproef."

Inmiddels welen we dal wie volgend
jaar geneeskunde of tandheelkunde wil
gaan studeren, eerst langs een roelanngs-
eksamen (UDC! passeren. Passeren 7.•J] 7t'lf~
ntet voJstaaTi: want 'van de g~.,gden-mllg
slechts het hoogs! gekworeerde segment
volgens een vooraf bepaald aantal (een
numerus cümsuJ, dus) de studies aanvallen.
Een numerus etausus was volgens mintster
Van den Bossche nodig omdat de meeste
universiteiten in zeven holasten een voor-
beretdtngskursus voor het ingangseksamen
aan het klaarstomen waren. Daardoor
dreigde een test zonder sluitend getal een
maat voor niets te worden. Die situatie:
leverde behalve een woede-aanval van dl'
minister van Onderwijs een wat vreemde
paradox op. Waarom willen die uniefs nu
plots al die studenten door het ingangsek-
samen helpen, lerwijl ze vorig jaar nog zo
overtuigd waren van de noodzaak van
maatregelen om de instroom van het aantal
geneeskundestuderuen te beperken?

Een algemene toelatingliproef komt er
voorlopig nog niet. maar de druk wordt
opgevoerd. Ook dat gebeurt niet voor het
eerst. In 1985 wordt vanuit de Leuvense
Dienst Universitair Onderwijs hel idee ge-
tanscerd om hel ingangseksamen burgerlijk
ingenieur Ie veralgemenen voor alle rlch-
ringen. Vorig jaar gal rektor Oosterhnck nog
eens een schot voor de boeg. Wal In een
eerste uitspraak nog een algemeen toela-
tingseksamen heette, werd vervolgens afge-
zwakt tot een verplichte en niet-bindende
oriëruaueproef. De lijn van Cocns dus.
Maar ondertussen was oostenmek er wet
in geslaagd om de tegenpartij - de sruden-
ten, dus - te doen verkondigen dat zo'n
ortëmatjeproef weliswaar onder een aantal
strikte voorwaarden, niet onbespreekbaar
was. Daar was coens nooit lil geslaagd.

Wederopbouw

Het heeft de voorstanders van een stu-
dentenbeperking - hetzf] in hel algemeen,
hetzij enkel voor de 'zorgerwerstrekkende'
sektor - ongeveer twee decennia gekost
om hun gedachtegoed aanvaard te doen
worden. Vóór 1980 was er nauwelijks spra-
ke van een beperking van de instroom van

ginsel
hel aantal studenten. De kwesue van een
studentenbeperking stelde zich tevoren ook
helemaal niet. De universiteit bleef tot voor
1960 immers een elitair bastion. In principe
mocht iedereen wel naar de uruef maar in
de praktijk kon slcochts een heel klein deel
van de bevolking zich de Investering van
verder studereede kinderen permuteren:
zelfs hoger middelbaar onderwijs was abso-
luut niet evideru. De studentenbeperking
was met andere woorden maatschappelijk
gedetermineerd.

Na de tweede Wereldoorlog kwam
daar verandering in, Belgl€ - en de rest
van Europa - had nood aan een nieuwe
en grote generatle hooggeschoolde krach-
ten voor de wederopbouw. Hel Schoolpakt
van 1958 beregelde ondermeer kosteloos
middelbaar onderwijs, zodat de doorstro-
ming naar de universiteit vanuit aue lagen
van de bevolking mogelijk werd. De wet
van) augustus 1960 verzekerde dan weer
de uitbouw VdD sociale voorzieningen aan
de unief. Door de werking van de socta!e
diensten, oriëmertngsdlcnsten, studenten-
restaurants en -rendenues aan de Alma
Mater werd de demokratlsering van het
hoger onderwijs een realiteit. Een definitie

.. van die demckreusertng van het onderwijs
is nter gemakkelijk te geven. "Iedereen die
dat wil moet de kans
krijgen om de opleiding
te volgen die hijzelf
verkiest, zonder gehin-
derd te worden door
financiële, sociale of
kulturele drempels". is
ook vandaag nog de ocst
geijkte poging.

Front

belangrijkste verworvenheden uit onze
samenh::vlnt( niet getornd mocht worden
"tenzij om uiuonderlijk zware redenen.
Deze redenen zijn, zeker voor wat
Vlaanderen betreft, niet voorhanden."

Als de Vlaamse universnelren het Jong-
st( decennium altijd maar meer water bij
hunwijn hebben gedaan, dan is dat in niet
geringe mare de verdienste van de KU Leu-
ven. Ook de ~volger van IX' Somer, rektor
DIllemans, was een zelfverklaard voorstan-
der van een studentenselektte. In een brief
van I februari 1993 aan de voorzitter van
de Vlir stelde Dillemans onverholen: "De
Vlir had deStijds een standpunt contra
(numerus etausus. nvdr} ingenomen. De
KU Leuven is volledig bereid, In het licht
van de huidige omstandigheden, over een
herziening daarvan te o\lerleggen [... ) om
tot een, evemueel gewijzigd, gezamelijk
standpunt van de Vlaamse uräversncnen IC

komen." Een maand later bleek het Vlir-
standpunt inderdaad subtiel maar slgnifl-
kimt gewijzigd: "Na uitputting van alle on-
derzochte maatregelen,ook langs Iransaallge
kant. wil de Raad wel onderzoeken op
welke manier een selektiviteit zou kunnen
doorgevoerd worden bij het einde van de
eerste kandidatuur geneeskunde in vteen-
deren." Oe vrije studiekeuze blijft zo wel
gewaarborgd, maar na het eerste jaar mag
er een test komen om een selektie door te
voeren.

Het was reklor Oosterlinck die In okto-
ber J 995 de Vlir definitief de bocht deed
nemen. "De vu- erkent dal er een pro-
bleem is met het artsenaanbod. Aangezien
de omradtngskampagnes geen voldoende
ellekt ressorteerden kan zij ztch in meer-
derheid scharen achter de voorstellen van
de mnrtster van Onderwijs die, door het
organiseren van een centraal ingangseksa-
men de dreiging van een vesttgjngswet wil
onuopeu", verklaarde de Gentse rekter en
vnr-voomuer Jacques Willems aan Veto
(nummer 7, jaargang 22). Over die geleide-
lijkt.' wijziging deed rektor oostertmek later
in ditzelfde blad de historische uitspraak:

In 1976 klonk dat in
een standpunt van de
'attonafe Raad voor

wetenschapsbeleid
(NRW) nog als volgt:
"elke jongere heef! recht
op maximale ontplooiing
van zijn intellektuele
kapactrenen voor 'Zover
de financiële draagkracht
van de samenleving dat
toelaat." Het is her twee-
de deel van dat zinnetje
dat in de daaropvolgende
(krisis)jaren als een
zwaard van Darnokles
glng hangen boven de
vrije toegaag tot het ho-
ger onderwfjs. Dat die
vrije tDCgang niet langer
te betalen zou zijn, is een
argument dal sinds hel
begin van de jaren tach-
tig steeds weer in het discours van de voor-
standers van een selektie opduikt. Naar de
universiteit gaan, is in hun visie niet langer
een recht, maar een voorrecht. Niet dat het
altijd met zoveel woorden gezegd werd,
maar dat is de ondenoon die je aantreft
zowel bij de ministers coens en Van den
Bossche als bij de rektoren De somer. Dille-
mans en Oosterlinck.

Hel perspektief van de universiteiten
zelf - overkoepeld in de Vlaamse Interuni-
versitaire Raad (Vlii'I- ten aanzien van
numerus dausus is zelden vrij van dubbel-
zinnlgheld geweest. In 1977 onderschreef
de pas opgerichte Vlir het vermelde stand-
punt van de NRW, maar drie jaar later door-
brak ondermeer de KU Leuven dat front.
onder impuls van rektor De Somer, die zelJ
afkomstig was uit de fakulteit Geneeskun-
de. Voor de uniels was het sinds t980 rij·
den en omzien. Hoewel het verzet tegen de
afbraak van de historische vrije studiekeuze
groot bleef. droegen zij in hun schoot de
groep Biomedische Wetenschappen mee, bij
uitstek vragende panij voor een
studentenbeperktng. In 1987 vond de Vlir
nog dat aan het leerrecht "één de
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"Wie een bocht van honderdlachlig graden
moel maken, kan ook een bocht van IW~

keer negentig nemen" (Veto 30, jaargang
zzj.

Frustratie

De verdedigers van de toelatlngsbe-
perk1ng Douwen hun betoog meestal op de-
zelfde vier ergurnemen. De vraag naar de
beiaaibaarheid van een vrije studiekeuze ts
ill genoemd. Een tweede argument vertrekt
vanuit dezelfde ekonomische benadering,
maar is iets perfider omdat het een gevolg
van de onderwljsdernokransertng tegen dat
principe gebruikt. Hoewel het geen doel op
zich is van de demokratisering, heeft zij er
wel mee voor gezorgd dat het aanlal sru.
denten enorm is gestegen. En het aantal
studenten dal niet slaagt in eerste kan is
meegestegen. Volgem de beperklngsredene-
ring zou de demokransertng bijgevolg anti-
demokratisch werken omdat heel wat SIU'

daar eigenlijk niets te zoeken hebben. Toe-
latingsbeperking wordt zo tegelijk l'en mid-
del om de slaagslJfers weer up te krikken én
f'en sociale maatregel omdat hij vele gezin-
nen nodeloze kosten bespaart.

Argumenten drie en vier zijn vooral
van toepassing voor de medische weten-
schappen, waar de vraag om een beperking
al die lijd het meest hardnekkig is geweest.
Ook hier speelt de finandële kant een grote
rol. Hel heet namelijk dal er teveel artsen
zijn voor hel aantal paûëmen in België.
Sommige dokters zouden de bescheiden
omvang van hun klantenbestand willen
kompenseren door onnodig veel voor te
schrijven en Ie onderzoeken, wal een flinke
duit kost aan de gemeenschap. En, wat nog
erger is, weinig patiënten op de ligbank beo
tekent weinig werkervaring en dat houdt
dan weer een gevaar in voor de volksge-
zondheid. Bovendien, en daarmee zijn we
bij hel laatste argument aanbeland. Is Bel-
gië één van de weinige landen in de Buro-
pese Unie, waar er nog geen studeruenbe-
perking Is Ingevoerd. Nederland heeft een
gewogen loting - een groot deel van de
pechvogels neemt de wijk naar België-,

Duhsland een numerus dausus en Frank-
rijk een 'baccataurëar'. ~A1s Ik niks doe zal
Europa mij wel dwingen", zei minister Van
den Bossche in een gesprek met de studen-
ten eind 1995.

wijlen rektor De somer vertolkte In
1984. in zijn openingsrede bij dl" start van
het akademisch jaar, die redenering als
volgt: "België' en Italië' zijn de enige wester-
se landen waar gebrek aan politieke moed
gekamceûeerd wordt onder de verheven

prtnclpes van
demokratische
rechten, met als
gevolg dat het ge-
neeskundig
aanbod er volle-
dig uit de hand
gelopen Is.~ Mct-
een een mooie
retori5Che kombt-
natie van de laat-
ste twee argu·
menten. De eerste
twee kwamen
ovengeus even
verderop In de-
zelfde speech aan
bod, waarmee de
toenmalige rektor
op zijn beun een
voorzet voor een
algemene toelat-
jngseksamen alle-
verde: "Heeft het
zin om srudcnren
naar de universt-
telt te sturen die
slechts één kans
op vier hebben
om in de eksa-
mens van het eer-
ste jaar te slagen?

(... l Nutteloze inspanningen en verloren
tijd eindigen, zoals men kan verwachten, in
ontgoochelingen en frustraties." Vorig jaar
kon de huidige rektor vorstaan met.een
bijna woordelijke herhaling, toen hij hel
water wou testen voor een algemeen
eksamen: "Het zou heel wat leed besparen
voor een aantal studenten die het universi-
tair nivo duidelijk niel aankunnen" (Ht't
Laatste Nieuws, 23/4/96).

Motivatie

De begripsverwarring lussen de ver-
schillende modaliteiten (zie kadertje) heeft
wellicht onk in het voordeel gespeeld van
de voorstanders van de beperking. Door
zelf de numerus clausus af IC zweren kon
een minder strenge, oriënterende maatregel
aan de publieke opinie verkocht worden als
een compromis. En jawel. de stucenten. die
verder keken dan hun neus lang was en
best inzagen dat met één toegift de deur
wagenwijd werd opengezet voor een bin-
dende test, werd vervolgens verstarring
verweten. Nochtans hebben de studenten
zich net op dat punt de laatste jaren be-

paald rekkelijk opgesteld. Binnen de sru.
dentenbeweglng is de algemene, verplichte
en nfer-btndende oriënteringsproef stilaan
bespreekbaar geworden. Wat niet zo gek
lang geleden nog onmogelijk zou zijn ge-
weest. Maar zo'n proef mag er alleen ko-
men als hij wordt ingebed in een geheel
van studiekeuzebegeleidende maatregelen.
die het best worden gekoördtneerd door
een geherwaardeerd PMS.

Uil de reserves in de formulering blijkt

dat aan de kant van de studenten wordt
betwijfeld of het wel mngelijk is 0111 zo'n
sfuuende proef op te stellen, Een test hlijlt
immers een momentopname. die weinig
rekerung houdt met moeilijk kwantificeer-
bare Iakroren als morrvatie en aanpasstngs-
mogelijkheden. De waarde van de rcsuha-
ren van 10'n test is volgens de studenten
dan ook te twijfelachtig om er bindende
gevolgen aan vast te knopen. Bovendien
zou een toegangseksamen bet sekundair
'örAft'fWlrr~n(@"frûifi1e!'laanzcnen zijn
programma's af te stemmen op dergelijke
test, wat afbreuk doei aan haar algcrueen
vormende taak. Nu al rijzen Cf sporedlsch
repcrlrorenburo's op voor middelbaar on-
derwij~. Zij moeten legen fikse betaltng
scholieren klaarstomen voor hoger onder-
wijs. Het spreekt vanzelf dar die dure grap
alleen is weggelegd voor wie ze kan betalen.

Werkloos

Daarnaast hebben de studenten ook
altijd vragen gesteld bij de noodzaak om
het artsenaanbod (en het budget van volks-
gezondheid! te beheersen door een susden-
tenbeperking. Vanuit studenten hoek zijn
verschillende alternatieven voorgesteld om
de zaak te regelen binnen de geneeskunde-
sektor zelf. Echelonnering (getrapte gences-
kunde, waarbij patiënten altijd eerst langs
de huisdokter gaan. alvorens een gespeda-
liseerd geneesheer te raadplegen), pensioen
op zestig en akkreditering (beloning van
ansen die zich permanent blijven vormen)
zijn enkele van die voorstellen. De artsen-
syndikaten hebben dergelijke maatregelen
altijd geweigerd. en ~j hebben uiteindelijk
ook hun slag thuis gehaald. Nochtans kan
hun argumentatie bezwaarlijk vernieuwend
genoemd worden. Leuk detail: in 1819 laat
een zekere dokter Kluyskens bij de opening
van het tweede akademiejaar van de Gent-
se universiteit al een identieke noodkreet
horen: "Indien de eksamens niet moeilijker
worden, zuilen er binnenkon evenveel
geneesheren als parlëmen djn." Het is de
verdienste van de syndikaten dat zij van die
hypotese een algemeen aanvaarde waar-
heid hebben gemaakt.

De artscnsyndikaten mogen zich ook
graag baseren op wetenschappelijke studies
die het overaanbod aan artsen vastnellen
en de nadelige gevolgen ervan voor de
volksgezondheid. De wetenschappelijke
waarde van die studies, vaak uitgevoerd
door de betrokken panlj zelf. kan echter
nogal eens in lwijfel worden getrokken.
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Andere studies spreken de korrelatie tussen
het aantal ansen en de uitgaven in de ge-
zondheidzorg tegen. Dal hel ook nog wel
meevalt met de verdoken werkloosheid van
een groot deel van het artsenbestand blijkt
eveneens uit andere bronnen (lees hierover
het anikeI op p. 5),

Koltektivistiscb

Voor alle duidelijkheid~ dit is geen
sprookje met
de studenten
in de rol van
de onschuldi-
ge prinses. Als
er vandaag
openUjk en
straffeloos
gesproken
wordt Over
een algemene
toelatinga-
proef. in wal
voor modali-
teit ook, dan
heeft dat veel
Ie maken met
een verander-
de houding
van het grote
studenten-
publiek tegen-
over die
materie, De
tenn numerus
etausus alleen
al 'was begin
jaren negentig
voldoende o~

dutzenden studenten op de been te bren-
gen, aeceme akiles moesten he! me! heel
wal minder steun stellen. Ook konden de
studenten hun interne verdeeldheid niet
langer verbergen. De geneeskundestuden-
ten bijvoorbeeld waren best wel bereid om
te praten over een toelaungseksarnen. als
daarmee die vervloekte kontingentering
ongedaan kon gemaakt worden. De ande-
ren vreesden dat me! een beperking bij
geneeskunde het hek Ook voor de andere
richtingen van de dam ZOu zijn. maar zij
~Iaag~ell er steeds minder in hun achterban
hiervoor te mobiliseren,

Dure woorden zijn al verspild aan dal
gewijzigde klimaat: bctogingsmoehejd. indi-
vidualisering, kollektief egoïsme. De zaak
blijkt toch een beetje ingewikkelder dan
dat. Töcêarlngsbelcid is een komplexe, ab-
srrakre materie. Hel verschil tussen oriën-
teren en beperken Is even belangrijk als
moetlijk in een mcdlattsccrbare slogan vat-
ten, En daarmee zitten we weer bij de inlei-
ding: voor numerus ereusus werd nooit een
kind vermoord. wellicht heeft veel ermee
te maken dat het konsept 'student' zelf de
laatste lijd een grondige wijziging heeft
ondergaan. De verbinding tussen student
en sociaal engagement is zijn maarschap-
IlClijke evidentie kwijtgespeeld. van susden-
ten wordt weer verwacht dal ze "de iruelli-
gentsla van de jnforrnatfemaatschappf van
de eenentwintigste eeuw" vormen [woor-
den van rektor Oosteeltnek bij de opening
van het vorige akademtejaar].

Die elitaire benadering staat haaks op
het demokratiseringsideaal. Een toelatings-
beperking lijkt immers een logische konse-
kwentie van die visie op de universiteit als
kweekvijver van de maatschappelljke elite.
Dat wist VUB-rektor Aloïs Gerlo al in 1980.
Als radikaal voorstander van ZO'I1 beperking
was hij destijds een objektleve bondgenoot
voor zijn Leuvense konfrater De somcr; al
was zijn benadering totaal anders. Met de
numerus etausus als breekijzer hoopte hij
dilt een einde kon gemaakt worden aan "de
kollektivlstlschc. geldverkwistende traditie
die dit land aan dl' boord van de afgrond
brachl." Het Is aan de studenten van de
huidige generatie om te beslissen of zij aan
die verwachungshcrizon w!l1en voldoen.

Bart ëeckhour

Dat rikst is «n badltidtn synltst van dt hon-
dtrdtn arribh dit in dit blad in dt IMp dtr
ieren aan dit ondtnWrp wtrdtn mtttd.

•

-
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Het toelatingsbeleid anno nu

Oriënteren in plaats van selekteren
Oen numerus dall$"$ voor

geneeskunde hebben we, een
algemene toelatinosproe] voor

atte richtingen kunnen we krijgen.
Zover staan de slIldenten vandaag in
het debat rond toelatinqsbeleiä. Hd
historisch gel"dte van de beslissing tot
numerus "ausus mag "jet onäerscnat
worden. Nu de vrije studiekellU een
eerste slag is toegebracht, lijkt "iets
een verdere afbraak van dal eens zo
heilige principe in de weg Ie slaan.
Als de studenten ab'nog de tegenpartij
wille" overluigen van IJUn gelijk, dan
zulten ze zich moeten bewiizen in een
stevig onderbouwd debat. Wetenschap-
pelijke argumenten 1II11endaarbij
meer doorslo9ge"'lmd zijn dan emotio-
nele of ideologisdie. Ben TOIWdupvan
de verschiûende standpunten in liet
debat kan daarbij een eerste slap zijn.

-toko is voor een betere en meer uuge-
bouwde PMS-bc:-geleiding. toko dringt aan
op rneer wetenschappelijk onderzoek naar
het orfëntertngsbejetd en eventueel. indien
relevam. voor een oriêmertngsrest. Dele
moet, als hij al kan ontworpen worden.
verplicht, niet-bindend en rlchungsgeortën-
reerd lijn en geurganlseerd worden door
het PMS. - Zo luidt het meest recente stand-

punt van de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie ten aanzien van töelatings-
beleid. toko blijft zich dus prindpkd ver-
zeilen legen elke vorm van toelaungsbeper-
king. Maar dat wil niet zeggen dat de stu-
denten niet bereid zijn na te denken over
alternatieven om enkele van de huidige
problemen op te lossen.

Slaagsijfers is één van die nijpende
kwesties. Voorstanders van een roelatings-
beperking (zie anikei p- 6 en 7) zien in een
ingangscksamen een mogelijkheid om de
slaagsijfers te verbeteren. Wie niet geschikt
is voor universitair onderwijs valt dan al op
voorhand af. liet probleem is evenwel dat
de srudentenpopulaûe die nu vrijelijk aan
de eerste kandidatuur begint. niet zomaar
op te delen is in retnen en onreïnen. in be-
kwamen en cnbekwarnen. Een sterke men-
vatte kan bijvoorbeeld een minder grote
Imelllgcntle of kennis opvangen. En boven-
dien zijn er heel wal cersrekanncrs die door
aanpasstngsmcctlljkheden of pech de eerste
keer falen, maar in een bisjaar toch nog op
hun pooqes vallen. Een onderzoek van
Paul Smeyers uit 1986 leen dat bissusden-
ren meer kans op slagen hebben dan gcwo-
ne eerstejaars. D~ vraag is dan ook of het
wel mogelijk is om een stunende test op Ie

8

stellen die rekening houdt met die taktoren.

Katoliek

"Ja, dat is mogelijk". repllceen onder-
meer professor Piet Jonsscn, die zich als
psychodtagnosucus al jaren bezig houdt
mei die marene. Hij ontkent niet dat er
naast intelligentie heel Wilt andere Iakturen
een rol spelen in de srudferesuhaten, maar
stelt dal die elementen pas van dcorstagge-
vend belang kunnen zijn als er een bepaal-
de Iruellekruete benedengrens wordt over-
schreden, Met andere woorden: wie niet
boven die grens uitkomt, maakt nauwelijks
een kans aan de unief, motivatie of niet.
Een onderzoek van Marlies Lacame uit
1981 verleent hem steun in die hypotese.
Volgens Jenssen lijn cr dan ook geen we-
tenschappelijktechnische bezwaren tegen
een roelatlngsproef. Een proef kan volgens
Jenssen net demokrarlserend werken, om-
dat het een positieve stimulans betekent
voor de geslaagden. en de anderen node-
loos leed bespaan.

De praktijk heeft Intussen geleerd dat
wc beter loch nog even opletten met het
bindende karakter van die tcelatlngsproef.
De 'rechrusche Kommissie die eind 1995
werd opgericht om de iuvoering van een
ingangscksamen In de richtingen genees-
kunde en tandheelkunde Ie organiseren liet
in februari van dil Jaar een testeksamen los

op de huidige eerste kandidatuur genees-
kunde. Het resultaat was verbijsterend. De
skcres lagen onder die van de procfeksa-
mens. Een analyse leerde dal vreemd ge-
neeg STudenten uit het katoliek sekundalr
onderwijsnel en uit de richting Latijn-
Grieks het moeilijk hadden met de test.
Waarmee een ander nadeel van een toelat-
ingseksamen wordt aangeraakt: nivover-
schillen lussen middelbare schoolopleidin-
gen worden niet opgevangen door de proef.
De vrees bestaal daarbij dal een aamal
scholen met aan de verleiding zal kunnen
weerstaan om zijn jeerprograrnme af te
stemmen op hel ingangseksamen, wat de
algemene vorming en dus de kwaliteit van
het sekundatr nnderwljs allerminst Ten goe-
de zou komen. Daarenboven wordt een
markt geschapen voor repeuroreuburo's die
degenen die het zich kunnen veroorloven
kunnen klaarstomen voor het ingangsek-
samen.

Riziv

De reaktie van de universiteiten was
nagenoeg eensluidend. Allen _ op Gent na
- begonnen ze maatregelen uit te dokteren
om abhuriênten meer kansen op slagen te

bieden. Zo wilde de KU Leuven ondermeer
een oerensessteweekend met gratis over-
nachting aanbieden om leerlingen op het
eksamen voor te bereiden. Dal was n!el erg
naar de zin van minister van Onderwijs
Van den Bossche (SP) die van de weerom-
stuit aan het toelatingseksamen een nume-
rus etausus toevoegde. Het was immers de
bedoeling dat er gesnoeid zou worden in de
instroom van kandldaaransen, en als men
de scholieren zou trainen voor het ingangs-
eksamen dreigde het eflekt onvoldoende te
7.ijn.

Numerus clansus in enge: zin gaat ook
voor de geneeskundestudenten zelt te ver.
Nochtans waren zij bereid om een heel
eind mee te gaan in de denkrichting van de
minister van Onderwijs. Ook volgens hen
bestaar cr een overaanbod aan artsen. De
konungemertng van minister van Volks-
gezondheid Marcel Colla (SP). die artsen
pas aan het eind van hun opleiding aan-
pakt, zagen zij echter niet zinen. Kontin-
gentering betekent dat van de afgestudeer-
den slechts een beperkt deel een Rizivnum-
mer krijgt Toegewezen. Alleen panenren
van dokters met zo'n nummer krijgen hun
ko\,en terugbetaald door het ziekenfonds.
Dokters zonder Rizivnummer wordt dus in
de praktijk het werken onmogelijk gemaakt,
In plaats van een numerus etausus stellen
de geneeskuudestudemen evenwel maat-
regelen in de gezondheidzorg zelf voor, tets

waar de opper-
machtige art-
sensyndtkatcu
heel wal min-
der voor te vin-
den zijn.

Men kan
zich moeilijk
van de Indruk
cnrdoerr dal de
voorstanders
van een toela-
lingsbepc:rking
voor de gemak-
keJijksu: weg
kiezen. Wan-
neer er iets ha-
pert aan de
slaagsijfers kan
men aan twee
kanten een
remedie zee-

ken: aan de kant van het onderwijssysteem
ol aan de kam van de individuele student.
Politiek gezien val! het heel wat minder
lastig om voor die laatste optie te kiezen.
Een wijligirg van het onderwijssysteem
vergt immers heel wat ingrijpender maat-
regelen. nar is nochtans de keuze waar de
studenten voor staan. Zij willen oriënteren
in plaalS'lfan selekteren. Die oriëntering
moet evenwet geïntegreerd worden in hel
pakket van hel sqkundalr onderwijs, en de
resultaten ervan wo~n niet bindend zijn.
Een goed ortênteringsbeleld venrekt voor
de studenten bij een uitgebouwd en geher-
struknncerd PMS. Maar ook de onderw-ijs-
Instellingen zelf moeren voor hun verant-
woordelijkheid geplaatst worden. Er moel
meer aandacht besleed worden aan de keu-
zemogelijkheden na hel sekundair onder-
wijs. Loko pleit er voor om het keuzemo-
ment te vervroegen naar het Vijfde mlddel-
war, zodat de nodige ruimte vrij komt voor
de leerling om zich Ie infomieren over
doelstellingen en verwachungen van het
hoger onderwijs,

Wanneer men zijn oor te luisteren le!!t
biJ de politieke partijen dan lijkt de vr'toes
voor een algemeen toelatingseksamen
vooralsnog ongegrond. Geen enkele parti] Is
tOt nader order gewonnen voor die optie.
Een verplichte. niet-bindende oriëntatie-
proef daarentegen schijnt stilaan aan aan-.
hang Ie winnen, zeker nu geweten is dat de
stucenreu zelf die optie ook bespreekbaar'
achten. Twee gevaren schutten achter die
strategie. Ten eerste is er de 'sreppingstone".
teorie. Wal begint als een met-bindend
cnëruerend advies, kan al snel om budget-
taire redenen uitmonden in «0 bindend
eksamen. vervolgens zou men wei eens
over het hoofd durven zien dat voor de
studenten een ortêmeueproet enkel kan als
hij gepaard gaal met de vermelde hervor-
mingen in het onderwijssysteem. Een her-
vorming van het PMS kost geld, en dat geld
is er niet, zou de redenering dan al vlug
kunnen ziJn. En daar sta Je dan met je goe-
de bedoelingen.

Veto's verklarend
auc numerus clausuv i~ een tuclathlit~beperklng. man!' lIiet elk ... t\'ldMingsl x'perking i~
c..n numerus ciausus. Dil kadenJc- met de vet ....tutlende opties in het toelatingsbeleid hulp
bieden kan je helpen om door her toetaungsbos de enenterende hoorn te zien.
1. verbelerlng van de studlekeul:ebtogeleldlns ndaSI een !t('rwadr(k'ring van PMS en
klasseraad. kan men de abnurfcmen ock beter tntenneren over de marktbehoeften (mid-
dels behoefte-onderzoek] en de spedfieke veretsren voor een welbepaalde opleiding,
1:. Een vrlJbUJvende crtêntaucpeoef voor eerste kan een mer-bindende rest dte peilt
naar de mogelijkheden van aUe abuurteruen om hen toc te laten de studiekeuze beter te
oriënteren.
l. Ol1uadingskampaane-: op basf-, .... n bijv .... rbecid arbeld~molrk'I'IC~Pf:"ku(' ven kan men
vnjblijvend afrad ..n een bepaalde opleiding te volgen,
4. Toegangsbeperking op basts van de vooropleiding: je lVordt geweigerd op ba~IS
van je vakkenpaket in hel sekundarr oLldcrwlj~, dat onvoldoende wnrdt geacht voor een
hogere opleiding.
S. (Gewogen) Loting~ of je naar de uniel mag. wordt bepaald <.!QOrhet nöödlöt. al dan
raer Ci'O handje geholpen door e...n aantal cmena (gesl,Kht, nudteresuhaten •. .}.
6. 'roetanngseksemen vóór de eerste kan' iedereen doer mee aan een vooralgaand
eksamen. Wie niet slaa{l:t. komt niet op dt' unlel.
7. Numerus clausus.: nkl atle geslaagden van een Ingangsek<;;lmrn lIlogt'n naar de unief
maar slechts de hoogst gerangschikten. volgens ten vooraf bepaald getal. Aangezien Ne

c voor de hele problematiek wordr gebruikt, spn-ekr men in dit specifieke geval ook
wel eens over een numerus fixus.

Een propedeutisch kwadnmester dril:' maanden voorbereidende oplèidillg russenI~('kund.lir en umverstiatr onderwqs. alst'rond met een eksamen. WJe nlel slaagt. komt
~Iop de unief.
Selektie na de eerste kan' alteen als je ook ~Iailgt in de I>ijkomende lest gaje door

het tweede jaar, anders word Je -georlcmecrd' naar een andere opleiding.
10. Verbreding van de ,lrbeldspenpektleven' vèrmecrdermg van het aantal
ultstroommogebjkheden
11. neen bisjaar in eersee kan:je mag Je geen twee keer Inschrijven voor het eerste jaar
van een bepaalde opleiding
12. Een -bacceteueëat': een nationaal ingangwksamen op .zIjn Frans.

(b<)
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Jonathan Burrows danst "The Stop Ouartet' en 'Quintet'

Dansen in punten en strepen
Oestaat er zoiets als 'atonaal'

dansen? wie ooit een chorea-
grafie van Jonathan BurroUls

zog. zal geneigd zijn die vraag ëeves-
tigend te beantwoorden. In 'The Stop
Quartet' en 'Quintet' lijken de bewe-
gingen hUH ritmiek in zichzelf te vin-
den. Ongedwongen maar zelfbewust
vloeien zij in elkaar over, of spatten
uit elkaar om dan weer schijnbaar
toevallig samm Ie komen. Deu week
Ie zien in de Klapstukstudio. op dins-
dag en woensdag. Verplichte kost voor
wie VQn Jltde",laagse dans houdt. eelt
mooie inwijding wor wie uva" wil
gaan houden,

Iedereen mei een Toppop-jeugd achter de
rug heeft zich wel eens vergaapt aan de
danspartijen in de videoclips ven Michael
Jacksen. 'aeer h' bijvoorbeeld, waarin een
bende srraatrapelje kollektie! aan hel heup-
wiegen slaat op leken van de meester zelf.
Hoe onnoemelijk S3ili die massaballenen
eigenlijk zijn. bewijst de etgenztnnige En-
gelse choreograaf Jonathan Burrnws. In het
duo. trio en kwarter dat "The Stop Ouanet'
rIjk is. zoek je tevergeefs naar de eenheid in
techniek van Mlchacl, Janet en de anderen,
Van symmetrische of gestroomlijnde samen-
dans is hier geen sprake. Een enkele keer
volgen de uwe, drk en uiteindelijk vier
dansers dezelfde wegen. vaker nog vertrek-
ken zc vanuit hetzelfde punt om ergens
helemaal anders ulr Ie komen. De dansers
- in hel begin Burrows zelf en Henry Men-
les, verder in dl' voorstelling aangevuld mei
Fin werker en Raguhild etsen -lijken au-
Ionoom hun clgcn weg te kiezen. Niet dal
ze elkaar geen impuls geven. als domlno-
steentjes bepalen ze soms elkaars beweging.
even snel wordr d,' nplJ(lllw weer tcnlcr
gedaan. want ruvtpuruen - dc '~ItJj)~'tilt
de ttrel van de voorstelling - onderbreken
de donssnepen.

Voor de roeschouwcr-Is hel moeiliik
positie kieren tegenover drc dans dtc zich
zo volkomen op lirh1.dl tcrugpluoit. Bl'te'
kcnts wordt gezocht op ctgcn dstko. roeeet-
matige referenties aau dl' buitenwereld zijn
er niet. re raakt moetlijk hlrmen in het uni-
versum van Burrows. liet lijkt de chureo-
graal niet ICden-n ui l'r een publiek in dl'
zaal "lil: ged<lll,t Iltlnh er loch. Schorre
schijn, want 11) werkclqkheid is dat publick
n.nuurhjk een konsttuutcvc laktor in de
vertoning. eurrows gooit zelfverzekerd de
bal in hl'! k(lllll) van ln-t publie-k. Hem werd
gevraagd een voorst,'!liug op IC huuwèll,
nlet een bepaalde betekcrus IC kommuukc-
ren Wat het publiek cruit haalt, hangt al
v,)n haar eigen paruc+pauc.

Die straregw i~ ui,'l znnder ristko's.
maar ze werkt wd. Je blijft kijken, gcbiulu-
gcerd als een konijn naar een llclubak. Wie
zich vcrdiept lil 'TIlt' Stop Quanel' gaal
hocdanouk "p 7f1...k naar een struktuur. een
kool' olm de "tlkt~h,lrt' bewegingstaal te
breken, Ot' kotllhin,lf1l'~ v,)n kurte bel\egin-
8('n die O>Vt'f,'n ,tom elkaar lop.'n, du..:n
denken itall ti ..' oll,'iruhg" gctallenrn'bl'n
dil: over hel scherm V,lIl el']} (kku.lerlnf(s-
machine rolkn. Som, v.1llcn d,' g<"tallell
samen met d.. k,,\I .. - e,'n bewegrng UIL'
mooi uitkol111 IlWt ,'l'n iJndere -, en lijkt
cen uplOSSitlf:in zidll, lIl,l.lr daar raa~1 de
cumputer alwet'r ~er,kr en blijft de IUl'-
schouwer verwcnd dchtt'f,

Lichtbak

In 'Tht' Stul) Quariet' i~ het n(l('hlan~
niet ZOZl.'I"rde ,hilUS of de lmpmvi~allt' dil'
heerst, maar .~elde n(Kxh,a,lk, Een beweg-
ing wuWt uil~t·v'"K.'rd,omdat het nu een-
maill zo muet zijn, Ot' dansers IOnen geen
teh'IJ van veT"le\, zuals il' bijvoorbeeld !.:.rniu
Grew unlallgs op ht·t Klapslukpodium wel
l.ag wonlelen rnl'lzijn lichaam om te onl-
komen aan de bCflCrkingen in bewegings-
vrijhdd_ Zt' laten zich intcgendeel schijn.

niet. DIr- m~t je er zelf maar bij denken.
zoals bij het punt, lijn en vlak van een ab-
strakt schllderi].

Mei dat sobere dansvocabularium weer
aurrows loch een schat aan mooie kombi-
nalles op de dansvloer te leggen. Terwijl je
denkt dal het de dansers maar één keertje
zal lukken zo'n mooie samenloop van tO-
taal verschillende dansbeweglngen IC kreê-
ren, besef je hoe beredeneerd de cnoreo-r----------------------., graaf te werk gaal. Hjer kán

geen toeval in het geding zijn,
daarvoor zljn de bewegingen
teveel uitgepuurd en tnge-
houden, Dezelfde bedacht.
zaarnheld zit ook In de sobere
senograûe. Op een donker
oppervlak werden door
beäctntngsreglsseur M.ichad
Hulls horizontale en .çertlkale
llchtbalken geprcjekteerd. De
strakke maar onovernchte-
lijke struktuur herinnert aan
een labyrint ol een stadsplan.
De dansers lijken wel gewor.
pen in die oosters aandoendé
estetiek, mna r Iegelijk storen
ze zich niet aan dc rulnueljjke

_ • beperkingen die die ucrusrre-
pen zouden kunnen opleg'
gen, Hoogstens wordt van
balk naar balk gesprongen. als
spelende kinderen die een
kelenpad volgen over een plas
water,

Evenmln ill~ de scnogm-
[ie is de mU1.iek - een orig-
inele kompositie van Kevin
volans en Malleo Fargion -
bepalend voor de dansbewe-
gingen. De ritmiek van de

baar willoos lelden in een ongrijpbare
opeenvolging van bewegingen, 'Orlppings'
lijken het wel, op een schilderij van
Jecksön Pollock ol een andere absrrakte
ckspresslorust. Korte spatjes van beweging
:tijd hel, dle uitwaaieren over hel dans-
oppervlak. üurrows zelf het'ft hel over
'umversal movernems': buigen en snekken,
slappen en draaten. tedereen herkent ze,
maàr een kcnkrete betekenjskomekst is er

tets opnemen nogal een dure graprs. Wo:
zIjn er wel een paar keer aan begonnen.
maar hel is er nooit echt van gekomen .•
Veto; Waan'," is dr cd ill ri!Jm bellur lIiI9r!Jr·
Wil?

Van HC1.'S:.We hebben geen mtcressarue
voorstellen van platcnhrrna's gekregen:
anders waren we daar waarschijnlijk wel
op Ingegaan Mei een kontrakt hang jl.'
soms ook nogal vast: al~ wc nu l'en aan-
bicding krijl!<'11om mee up een -crearnelcd
It:"gaan staan. dan doen we dal gewoon.
AI~je onder kontrakt ~Iaal. k')l\ Jilt zomaar
niet. En er hangen d,1OtK.k er-n aantal
optredens aan V<lSIdie je nh-r I.dl te kiezen
11Cbt....vaor dl' voornnumue reden I~ dit! er
.{;een gocd~' a(lnbie<lin)!l'n hij warcn.»
Velo: Hel "adu/ mi is wtl Ja; Jllllit allt!i ;:rif
hrbbtu motltn invetteren
Van Ht.'('s: .Ja, we zijn ~erleu~ de schulden
IIIgo:gaan. Mailr niem.llld 110<.'1lH't vuur het
geld. Het m~este hildd ..n \Vl' trnuwen's al
\'erdieI1J lIIel optreden~, cn de re~1 hebben
we uan maM zelf bib~d('g{t. Ün/l' dubkil~ i~
mI lll'ielllital k ..g, Gelukkig m()g~!I we dk('
\Vl','k grali~ repeter ...". In ("t'n Rl'naull-
ga ragt·, En het gcTnve~I.'erdt' gl'ld hop"11 Wl'
m ..t een ]l(lar optredl'n5 terug It' \'crdienen.
En rl,lIl 15het wadnen op dl' 7t'H'n vcne
jaren,_

Hoe zit hetmet de planning van je vakantie?
WIj geven je alvast enkele ideeën-

muziek wil wel een ontsnapptngsroete uit
het doolhof aangeven, maar ook daar slaan
de dansers weinig acht op, Op de maal
dansen is kIS voor Michael Jackson, of voor
een ballerina desnoods. En ballel is wel het
laatste wat Jonathan aurrows - met een
verleden bij het Britse Royal Ballet - wil
tonen in "The stop Quartet'. gen andere
keer missçhien? "Ik zou in de toekomsttal
van reetmieken willen aanwenden. zeker
ook de klassieke. die ik heel rijk vind, Maar
ik wil die openbreken. opbreken, ik wil de
gewoonten die verankerd zluën in het mo-
torische handelen ontwortelen, Als je van
A naar B wil gaan in dans, probeer ik te
zoeken naar andere, voor de danser onbe-
kende manieren om dal trajekt af te leg-
gen". laat Burrows noteren in De Morgen
(3/5(96), •..•
Dasein

ln zijn niiluwste produktie 'Quintet',
die deze week samen met 'The Stop ouar-
rei' wordt getoond, Is bl"' al zover. Dana
Fouras vervoegt het da-n~kwartt't uit het
eerste stuk, waarbij Henry Muntes zich nu
voornamelijk beperkt ror spreken, Hlj beo
kommernarteert de dans van de anderen,
waarin 'opengebroken' balletbewegingen
hun intrede hebben gedaan. Verder blijft
aurrows op het ingeslagen pad, te oordelen
naar de (alweer) laaiend emoestaste Britse
pen. Hel tegendeel had overigens verwon-
derd. De estetiek van äurrows is 7.0 radikaal
en ekspnctet dat de choreugraaf onderrus-
sen een heel eigen positie is gaan Innemen
in de danswereld. 'The SIUfl QVi\nct' en
'Ouiutet' zijn dans tul hun essentie herleid:
lichaam, ruimte, beweging. Burrows legl
hel uesetn van de dans bloot, zouden die- '-,
genen zeggen die ervoor gestudeerd hebben,

Bart Eeckhout
'Th! SlOp Ql/orut' plm 'Qt/inrtt' I'all Jonathan
BurroWf Gnl!/p zijn Ir zien til JI' Ot1tlsswdi" van
Klap$wk (Nao/Jf$tstrlwt 96) "p dmsda!J 6 en
WlNnsdag 7 mtl 011110 JO 11. Kaar((II kfJSlm

lQO/JOO frank

,

Organic Fruit Band brengt cd uit in eigen beheer

uzi kale hutsepot OP vreemde wijze
Gaar eigen zegge" maakt tue

Org,,,,;c Fruit Ba"d 'Iofi trip-
latin' ofte 'spacejmlgleftmk',

Voor w;e de ttllaalfkoppige formatie
"09 "iet heeft bezig qezien, of in de
beslotenheid \'011 de huiskamer wel
eens wil naqaan 1101.'ze zouden kun-
111.'11klinken, is er nu een maxi-cd
gepen." Daarop - Haast een eigen-
aardige openingstrack vall vljfrien
sekonaen - vier stomende "'u"mers
met veel ritme el' trompetten, die een
overzicht ge ...·cll valt het kunnen va"
deze 9rtJeP entoestastettnoen. Afgelopen
vrijdag werd 'T/lC LaSt Freakshow'
mei beltulp va" een optreden voor-
gesteld (IQII al wie daar zin ;11 had.

The Or~anic Frull Band draail al ecn jaar ol
vier mee, mil,lr lVa) tor nog loè enkelli\'e te
bewonderen, I::erdcrc upnames resuhel'r-
den ook nooit in een singk-, al zijn ~r wel
een paar IHJmmers her eU dn ,111verz,lmel,
cd's teredllgekoml'n Maar de gro~p bil'd
zeker niet o!Hlllgelllerkl: Drie jaar )-:l'Ieden
was 7e (lIJMarktrock IC 7.ICI1l'n Il' huren,
en in 1995 t)('landde ze in de hah.'linal<:
van de Grote Prijs van Nederlilnd, in de
fimlle Vdn de Cactus·Clunwechlrijd en in
die varr.k Dr'l)(l~dekkompet.ilic V,l11StwJlo
Bru~~eJ. z~, ~p('elde ook al in het vooq)ro-
gramma van Iklly Goes Grcen .'11Dyna-
mite Sals.a. En binnen kon misschkn in uw
l'igen cdsJX'lt'r, JOOSIVan Hecs, bc~j)('lt'r van
bas en sj)ac{'bils~ en In de kontekSI van l'he
Organic Fruil Band bekend onder de flashy
naarn Spacc J, legt uil wa.lT(lrIl het 10 lang
g....duurd heefl voor er een eerste cd van
kwam.
Joost Van Hees: .We hadden wel upna-
mes gedaan. maar inderdaad nog nooit iets
uiigebrilcJl1, Dat komlomdat met twaalf

VNO: Nll vier )11'lr 11/(1(1<'11jJ/llir ",,/1111 ern
llardJ~ repertoire bi) elkaar gtsdm:vm hebbm
kxh smanrr meer I'/er I1JlmnJ/'r:f op Je cJ
Van Hees: .We hadden nug cveuvcct ,111·
dere nummers bijeen kunru-n rapen. dil'
zeker evengoed, uf tlli~'iChiL'1Ibeter zijn da n
de vier die er nu UI' staan, maar die we ,11
wel dric jaar spelen. we hebben gl'k01ell
voor eerder nn-uwc nUIIII'ler~.~
Veto: Hoeveel rkumpl<1rm :iJlI er fltmt/lIkt l'IIJl
111f Last Prrakshow?
Van Hees: .Vijlhull{krd, maar ze zijn ,11
I''l'l ongeveer op, t-en honderdtal hebben
wc op voorhand H'rku("hl, dan een twee-
hllllderd voor pronmti .." en de reSI is n(ll..
voor het grootste de<,1vcrkoctu. DJI ~l"
beurt vonral na oprn'ck-n-, ,'1\ via ke-nnis-
wn. Ntet m platcnz .aken. He-tbclangrljkvte
docl van deze cd is cchu-r nil'l winst lt· mil'
I..l'i1,1\1'1t'CII lx.el..illJ.:~I..,ln,,)t.r l'l! tlll\rnkn~
\"l,t Ie knJg ..n AI, j" ,','11 kd~~ettt' opSlUurl,
hdilndt dIe al lllilkl..dijk hij dl' hUIJ!),Ot' cd
i, du~ el'rder el'tl "",rt rn\{ldcJ ddll e..n
dud. I:~'I' iJ1VC~lerin,.;.~

Martijn Grallrnilns
{I.I1'('r i"f"rmu.rie ot'!'rThl'Or~.mi( Fruil&mJ
IwrJ, d,>or :all.'Itr Pirltr VUil flus mei !J1I/f(
jUni ~'r:m".kt op 021S11 10 11.

"* 8 dagen caique cruist: in Griekenland
* 13 dagt:n fietslOcht door de Loirevallci

"* 22 dagen avontuurlijke rcis door Cappadocië en
de zuidwestkusi van Turkije

* 15 d, trektocht van Berberdorp tOL Toebkalbcrg (Marokko)'
Wil je enkel de vlllcht? Kom mei onze speciale tarieven vrQgen!
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Onderzoek naar communautair discours bij twee Belgische kranten

omdat dl probltmatitk van dl Vlaams-Waa/Y
Itgtnmllm!}!}t'WOO1Initt luft bij dl bnIolktng?
xerremansnnar zou inderdaad kunnen.
De gemiddelde burger heel! er in zijn dage-
lijks leven niel of nauwelijks mee te ma-
ken. Wie er wel mee Ie molken heeft, dat
zijn de polilid. Zij moeten onderhandelen
over transfers. ruimtelijke ordening en an-
dere materies. Een kebtnetsjet van Van Den
Brande venelee mij dal hij helemaal niet zo
eksneem vlaamsdenkend was toen hij op
het kabinet 'imkwam, Maar wal hem toen
...ereaasde w'o\S de houding van de Frans-
tallgcn naar budgettaire kwesties toe. na-
rndljk van de melkkoe leeg te zuigen. Hij is
veel VJaa,~r geworden dan toen hij die
Job begon .• ~

gen dal hel schandalig 15,dat een kleine
vïaarnse elite de bevolking mantpuleen.
Maar je kan evengoed bewondering op-
brengen voor de rol die dle elite speelt bij
de opbouw van een Vlaamse iderulteh,
Naar gelang van je eigen overtuiging kan je
een van belde aspekren gaan benadrukken.
De journahst van De Morgen Is duidelijk
iemand die de tweede mogelijkheld vcrwer-
peLijk vindt. en hiJ duwt miJn anlkel in een
bepaalde pullrteke richting. En dan ook nog
eens in een bepaald taalgebrulk. dat ik wel
herken omdat Ik nogal met Inhcudsanaly-
ses bezig bcn.»

Morgen

veto: Volgelldt kur gaat u dus htt diJ(oun in
Dt Morgtn enetyseren.
xerremans: .Ik zou dat kunnen doen,
maar eigenlijk ben Ik daar niet 'W mee beo
zrg. Ik ben gespecialiseerd in internationale
politiek. Ik ben eigenlijk maar bij dil pre-
jekt betrokken geraakt. omdat mijn toen-
malige NFWO·projekt (Nationaal Fonds
voor Welenschappelijk Onderzoek, nvdr)
afgelopen was. en ik nog ...en jaar beschuue
rcwcrksteümg wilde genteren. netgeen nog-
maals mijn afs1.1ndelijkheid ten opzichte
van hel onderwerp musIreen .•
Veto: Hrbt u loch niel mijzms IN Morje/l in dir

rich/in!Jgfiwurd? U suil dat dr Vlaam.u auto-
nomit vtrdrr is !1tg(Ulndan IIcdiJ om de /aalbr·
ltJ1Jgl'nwm dr !Jfmu,uchappr" vrilig Ir suilen. ..
xerremans: .Ook hier is dat geen politie-
ke houding. Ik zeg dat de Belgische staats-
hervorming verder i$ gegaan dan Wil! nodig
was ter bescherming van de Vlamingen als
linguïstische groep.

Groeien
Veto: Dr Bi/gis,he slfJQtshervormin!Jtn warm,
aanvanktlijk toch. een sammgQan van ekonom;-
uhr enen van de Framtaligtn en kul/unie riJtn
VQIIde VIQmingm. U laat in uw arlikt! uilsehij-
nen dal de lederalistring er Nlktl op vraag van
d~ VIQmingen is gekomen,
xerremans: ~Dat isjuisl. De gewestvor-
ming - het verlaten van de oude linguïs-
tische en kulturele thema's - is eerder een
Waalse vraag geweest. Maar In de heden-
daagse diskussie maakt dal van de zoek-
recht naar de eventuele noodzaak van een
Vlaamse natie een legitimerend mechanis-
me, omdat de dag van vandaag In het dis-
cours over de staatshervorming de kwesue
allang niet meer beperkt is tor de reeheen
van een kulturele gemeenschap .•
Veto: Het diNt uitschijntll dal dr rvolutir door

Vlamin!Jm op !Ja"!Jwordt gebracht. til nu nog
enkel door V[amingrll wordt fJfitlfUrd.
xerremeos: -re. en dat is ook zo. De ver-
derzetting van het proces is een unstuneud
Vlaamse eis. In waüomë vindt men al dal
de federalisering te ver is gegaan .•
veto: Wil,! u \'I'rbaasd aver de multattll van
IIW onderzoek?
xeeremeos: eNlet over De Standaard, wel
over hel reakueve karakter van te Sok Het
is opmerkelijk hoezeer te Soir zich laat
leiden door wat in De Standaard wordt ge-
schreven. De persepue van Vlaanderen die
in Le Soir wordt gegeven, Is eigenlijk een
oerseoue die door De Standaard wordt ge-
formuleerd .•
Veto: Dmkt u als polito!OfJ$dal de JulSlalm in
Jr toekomst instituüoneel verder uit mrkaar
soan griNien?
Kerremans: .Er :tijn instituties gevormd
die een belang hebben bij een grotere euro-
nomie. Ik heb een onderzoek gedaan naar
de opinievorming over Europese Integraue
in het Vlaamse en Waalse parlement. 81n·
nen het Vlaamse parlement vindt bijna
tedereen dal Vlaanderen een semtstaaurct
moel krijgen binnen de EU. terwijl dat op
het nivo van hetlederale parkment niet
zonoermeer het geval is. Deze tendens 7.a1
alleen maar sterker worden. DI:'nieuwe
generatie van politici wordt volledig gcre-

kruteerd uit autonome politieke partijen -
de splitsing van de partijen in Vlaamse en
Waalse perujen is gebeurd in de jaren zestig
en zeventig. Bovendien bouwen de jonge-
ren een volledige carrière op binnen vlaam-
se insrelllugen. Ze komen nog nauwelijks in
kontakt mei de Iedërele regering ol hun
Waalse kollega's. De bruggen die er vroeger
waren russen hel Vlaamse èn hel Waalse
parlement worden langzaam opgeblazen.
De kans dat herland uit elkaar ui vallen.
wordt dus groter, En die dinamiek waar wij
nu mznten - twee volken die zich hot'
langer hoe meer gaan beschouwen als twee
verschillende naues - tja. die is moeilijk Ie
keren. ~

Materie

Veto: In uw onderzoek suil u vast dal dit !Jt·
beuren vooral gldra!Jtn wordr door ren polilieke
t/j/t m dl media. Maar dat 15 loch InhrTtll1 aan
tlkr politirke fJtbruntnis?
xerremaes: «Inderdaad,maar wat mij ver-
baast Is dat er geen enkel Belgisch tegen-
discours Is .•
Veto: HM Iwmt dat'
xerremans: .DJt weet ik niet .•
Veto: Zou hel niet kunnen dal het nu net is

Sire, er zijn geen Belgische kranten meer

10

Vorming

.De Vlaams-Waalse regensremngen
worden meer en meer aktueel in de media.
Kijk maar naar wat er de laatste weken al-
lemaal gebeurd Is rond de affaire Dutröux.
In mijn onderzoek blijklook dal slecms zes
proecru VJn de jonge Vlaamse polilid Bel-
gif op de eerste plaats stelt wat betreft hun
affiniteit met een bepaalde nationale iden-
titeit. terwijl dat voor de gemiddelde burger
Inch 42 procent was.»
Veto: Speelt de lrelrijd \'flt! d"polilici ern rol in

hrm perteptie j·an dl vkmms-

Oart tcerremans, docent aan het
departement Politieke Weten-
schappen, onderzocht hoe de

Vlaams- Waalse tegellstelJingf!IJin de
kwaliteitskranten u Soir en De Stan-
daard worden behandeld. Hd onder-
zoek wil een bijdrage leveren aall de
teorie van çeuner over het ontstaan
van de nationale identiteit. Volgens
Item zou deze identiteit groe;m als
een soort van kreatie door een maal-
schappelijke elite. Meer ell meer 'leemt
de massa dié identiteit over, die hen
door de elite wordt voorgehouden.
Naast ae groeiende konsensus die lijkt
te ontstaat! over de split.<;illgvatl de
sociale zekerheid, kan het onderzoek
over deze kramen de teorie van
Geltner bevestigen.

-

De voornaamste konklusie van hel onder-
zoek is dat De Standaard bij het naar voren
brengen van de communautaire tegenstel-
Hngen veeleer zeil het tntnaue! daartoe
neemt. terwijl de frans\alige kram eerder
een defensieve houding aanneemt. Vooral
legen dalgene dat in de Vlaamse kwalltcits-
krant ter zake naar voren wordt geschoven.
xerremcns is verwonderd dal er zoveel
aandacht wordt geschonken aan het onder-
zoek. waar hij de konklusles
van heeft gepubliceerd in
het tijdschrift 'Re~ PubIIc a -.
Ook de snelst groeiende
krant van België, De Mor-
gen. berichtte daarover, De
journalist van dienst deed In
zljn artikel uitschijnen dat
Kerremans verbaasd is dat
communautaire onderwer-
pen door polltià en kranten
worden aangekaan. terwijl
de bevolking er nlel wakk.er
van /tgl. DI" journ.1ll~1 in
kwestie suggereert tevens
dal Korremans konkludeert
dat het verwerpelijk is dal
het Vlaams-Waalse debat
beven dl:' hoofden van dt'
bevolking wordt gevoerd.
Baf( Kerremans: «In De
Morsen wordt mij een opi-
nie in de mond gelegd, die
ik niet heb neergeschreven
lil mijn entket. Ik ben daar-
door nogal fllnk geïrriteerd.
en hen nog ean het overwe-
gen wat ik nu so doen. Ik
heb een analyse gemaakt van
hoe vtaerns-waulse tegen-
stellingen In [wee kramen
naar voren worden ge-
bracht, maar Ik heb dal zeer afstandelijk
gedaan - als werenschapper. en niet als
burger met een bepaalde politieke opinie.
Wal mijn persoonlljke mening hierover is.
is kompleet trrelevam. Ik schrijf afstandelijk
op wat Ik gevonden heb. en of ik dat nu
wenselijk vind of niet doet niet ter zake .•
Veto: lHnkl u dal het nJogtfijk is om uw rigen
mtning vol/rdig _g te sijferen?
Kerremans: -zeker. De konklusles passen
zeker nret In mijn kraam. Mochl ik u mijn
persoonlijke mening uh de doeken doen,
zou ze u misschien verrassen. Ik ben op dal
gebied bijzonder korrekt geweest, en hard .•
Veto: Tochmort u interpreteren. Als een maal·
schapprlijkt 1o.vt1titvoor De Slandaard Uit

Waals· Vlaams probleem is. en voor Lr Soir net,
btpQatl u r(l(hof dat zo is ol niet?
xereemens: ..Alle problemen die ik heb
geanalyseerd, rijn problemen die formeel
onder de' bevoegdheid van de federale
regering vallen. Ik heb geanalyseerd of aan
zo'n kwesne een weeb-vlaams perspektief
werd gegeven. Hel uitgangspunt was ook
puur teereusen. Ik ben niet gaan zoeken of
er nu een Waalse ol een Vlaamse identiteit
Is of nlet. Wal de politieke konklusles van
mijn onderzoek betreft. kan je ook alle
richüngen ult. Aan de ene kant kan je zeg-

~
xerremans. eDat heb Ik
niet echt onderzocht. Bij de
oudere politid heb je zow~1
mensen die erg emotioneel
betrokken lijn bij de vlaam-
se onrvoogdlngstrjjd. als
mensen die erg Belgisch- ,
gezind zijn, precies omdat :tij
nog gerekruteerd lijn uit de
vroegere eenheidspartij.
Maar volgens mij speelt die
rckrutenugsbasrs wel dcge-
lijk een belangrijke rul. vree-
gcr vormde een partij. bij-
voerbeeld de socialisten. een
blok tegen alle andere partij-
en. Nu gebeurt dat niet meer
zo vaak. Het \~ tegenwoordig
best mogelijk dal de PS en
de SP in een aantal gevallen
lijnrecht tegenover elkaar
staan. Je hebt daar een
breuklijn. die steeds relevan-
ter wordt.»

~In de pclttlkologfe is
het zeer populair om de sla-
hlllteit in België te verklaren
aan de hand van drie breuk-

(/010Joost Hdsen) lijnen: de breuklijn tussen
vlamlngen en Walen. de

breuklijn op levensbeschouwelijk vlak rus-
sen vrijlinnigen en katoüeken. en de scoo-
ekonomfsche breuklijn tussen de zoge-
naamde arbeiders en hel kapitaal. Dal klept
volgens mij nog steeds. Maar de Vlaams-
Waalse breuklijn krijgt hoe langer hoe meer
hel overwicht over de andere twee. Precies
omdat die nu de meest scherpe tnsutuno-
nele vertaling krijgt. En dalleidl volgens
mij naar een konfederalisering en het uit-
eenvallen van België .•
Veto: Huft u na dil o"dmork uw mening (IVir
dt Vlaams- Waalse u.qtnslelling en hu kutren
van een nalionalr iden/iuil moe/en hmien?
xerremare.ereeeu. eigenlijk niet. De krea-
tie van nationale tdenmeuen is een poBliek
proces. En dat Is de konklusie van miJn
onderzoek. Het ontslaan van een Franse
Identitell, een Amerikaanse en een Belgi-
sche identiteit is het gevolg van politieke
processen in de vorige eeuwen. En de teo-
rie van Gellner - over de mechanismen
van identiteitsopbouw en -vörming - die
vooral op de vorige eeuw is toegepast.
blijkt. in aangepaste vorm. nog altijd
aktueel In Belgfë.e

Raf neens
Joris Janssens

Annemle Deck"
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• agenda & ~ ad valvas DOOH ANN """.,

& zoel(erlies
,J Wie Is hier de YdlOot')
.J Zwarten gevraagd: woensdag 7 mei om 11 u
In AD ot. 13•
..J Benny B, Est-cc cu'on dlne ensemble ceue
sem.line1

" Hein. ooit al gehoord V.1Il prerenne>
Vgassembtemenr Congelals annonce: la Belgi-
que conquêrfr Ie Congo.
..;volgend jaar wordt een cul de sac. denk ik.
..J Y. Eje 1:0.' op jon jorchene gestekt?
.J Reel, na ,,"vlgnon zijt ge het doortenen «11
beetje moe. lektr? Dinsdag was aueszrns gene
vetten.
"Peus d'inlormDlion: communiqué de presse:
men:rcdi 'nème 1ll'1I. I1 h. AD 01.23.
"Kab,!a est un ronquéreur au nom de: la Rel.
gique .
.J Wal mémé uitspookt voor 011101den afzuip
gaal je. geen harst aan jongt
.J Ce ne som pas les Amériealns qui veulent
obrentr Ie pouvolr, mars la Belgique.

" Pyro, merci pour l'avoir remarqui. LB.
" Sick Ydiol, you'Il better drtnk DaS-.
"Please help me ..

,J Gezocht: tof meisje dat ons knuffdbeertjes
kado wil doen. AI caoene en Clydc.
,J xorrekue: de boerin van twee weken gele-
den bleek een bcswechtertn. Clydc.
,J Smakelijk eten Pati-Pati. Clyde.
,J Aan de echtgenoot P) van Bcnnle: Ik 1:iedir
driehoeksverhouding ook niet zlnen. Clydc.
,J A~n 7.U~jc: de Japanse kersetaars 7.ijn uugc-
blceld: de oogsttijd komt eraan. Clydc.
,J Al c.tpone. iI youre man enough, come and
Iace me instead of sending me e-mails. Bonnie.
,J Aan Clyde: die van mij naruurbjk of hebt gIJ
er ook één misschirn? uonnte.
" Aan 'ikke': reeds enig effekt ondervonden
van de eechtaardige, positieve Invloed die ik
op Clyde probeer uil Ie oeknen? gonme.
" Aan 'ikke': metoren en vllnd ...rinessen beo
horen niet 101 de kategorie 'posureve, zacht-
aardige invloed' zekers? Bonnie .
,J cooe Is gone and gene doesn't ccmc back.
Nlck Slaughter.
.J We are slaves la our scbedules. Nid Slaughter.
,J Jealousy • Cheat on me and vou-re deed.
Nick Slaughler .

DINSDAG
in vlaams Filmmuscum ril -AKhid. roeg

SO/lO/20. org, Vlaams FlImmu$eum en
-Archief.

20_(10u Film 'Soldaal van Oranje' (1978). KNT,
in Vl.itanu Pllmmuseum en -Archtet. IMB.
50110/20. org. Vla.a.ms Filmmuseum en
-Archid.

20.30 u Diln$ ·The.Slop QUJnel' 1,lus -quterer
y..n Jonalhan Burrows. In DlIn~SlUdjo.

Naam~rut 96, toeg. )001200, örg, Stuc.
info 20.81.3).

2l.00 \I Kon~rt lWaalfde Lîbc:nadf«Slen mei
optreden V3!1 Kf'Vin covnc. In tjberrad.
Munts,rUI, org_ libertad.

ll.OO u Fulr 1I0lebifuîl in Ziu.1AlblItfO!i, Brussel-

lO.OO U Debat Numerus dau)usdcba, met minis-
ter CoI.lI, inspeklO:ur-ge:-neraai voor het sekun-

dalr onderwijs Miçhldsen, proffen, leerlingen
en studenten, in aula Pleler de scmer, toeg.
gratis.org lntel>OOlalrc Leerlingenraad Leu-
Yen.

20.30 u Da.1U 'The SlOp Quanet' plu, 'Quintel'
van Jonathan gurrows. In [);(nsstudio,
Neemsestraal 96, 'MB. lOO/200, org, Slur.
info lO.81.H.

WOENSDAG
14.00 u Film 'Soldaat van Oranje' (l978), KNT.

10 tot 14 september 1997
De Haan aan Zee

ZOMER
UNIVERSITEIT

1997
Geef toe!

Je conditie kan scherper en el' zijn nog wal gaten te plamuren in je
cultuur. Maar bovenal wil je eens een duik nemen In de politiek.

pan is dit iets yoorjQu!

Wil je samen met een groep jongeren tussen 18 en 24 jaar je een
aantaJ dagen verdiepen in het "politieke spel"?

Je raakt vertrouwd met basisbegrippen van de politiek.
Je krijgt een sterk inzicht in de werking en besluitvorming van de

Belgische politieke partijen.

Boyenal willen we jouw mening kennen!

Welke thema's zou de regering moeten behandelen?
Wat is jouw mening rond het gerecht, hel Buitenlands- en Europees
beleid. de nieuwe politieke cultuur. de sociaal-economische politiek,

de verhouding lussen pers en politiek?
Door confrontaties met vooraanstaande politici en levendige debatten

vorm je een eigen mening over de politiek.

Schuif aan tafel met;

Jean-Luc Dehaene, Miet Smet, Luc WilIcrns, Paul Staes, Johan
vanhecke, Joachim Coens. Luc Van den Brande. Wivina Demeester, ...

De Zomeruniversiteit is een initiatief van het Instituut voor
Politieke Vonning m de CVP-jongeren.

Voor meer info:
CVP-Jongeren, Tel: 02/238 38 90. Pax: 02/230 33 Ol
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.J Uitspraak v..n de week: "Mijn über-tch geer.
ljcht in het donker.'
..J when soreows come, they come not single
spies, But in battationsl W. ~hakesJlC'are.
-J Danl. Je, Luis. Dank Je, EIlJ'(J, Emlle. Filip en
dl' anderen. Belgle h ad het nodig .
.J Oh. what men dare dol whar men may dol
what men dally do. not knuwjng what they
dot w. Shakespeare.
,J In Sherwood Porest (lees: 'jeep in Wendui-
ne') Robln Hood.
,J By the way. sheriff van Noningham ben Ik
nog niet tegengekomen in Sherwood Forest .
Robin Houd
-,J lIallo dierbare HJSlOrlanrn Om de overvïoe-
dige Jee v..n tij<] hier Yolle brengen. zal Ik
even op internet Ie surfen De beve groeijes
aan Jeroemje steurs. Raf Mandervelt. Manika.
de Geert en aan allen die nu ddti~ aan het
blokken lijn: Suksesl Oreerjes vanuit hel 7')11-
nige Spanje, tcnnv,

Gespecialiseerd in formules
el. 0 1 6 I 2 6 . 0 6 . 5

sestraat 11,0'11_ Oe Roze: drempel.
•

VRIJDAG
lO.30 u KonSHt Andm eerece & zengo. in Zaal

De:-n000lec:g. St Renildissdlool. Egenhoyen/
Heyerlee, tMB. 350/250/200, Inlo 25.5l.91,

22.00 u KOnRrt TWaalfde UI>c:nlldfeeiiitm met
optreden van Seat.:iniffC'r. In Ubertad, Munt-
Siraat. org. Ubo::nad.

ZATERDAG
2.2.00 u Fulr Vrouwenfuif. In L)al De blauwe

Kaler, org Labyrint.

ZONDAG

-,J Is there a reasen for this?
-,J Voor al uw ttkwerk: snel, handig en vakkun-

1).00 u Performance Toonmoment door
studenten van hel 'Perforrn~n('c: Educallm,
Program', in zuüenzaal. Arcnll<:rginsUtuut.
N.umse5tl"llat 96, loei. gr"i~ 0"8. Stuc. inlo
20.81.)).

16.00 u Performance Zie :rondag 1].00 u.

MAANDAG
18.00 11 Perronnan~ Zie 7.ondall 13.00 u.
ll.OO u performance Zie rondag 13.00 u.

Ekonomlka ,
• 05/05: Revue: de Ekol1omlka files.

--W~plcictts:

Wenst 2 tickds voor De Vliegenier van Ik Veruniging op dinsdag IJ mei,

'trut

sruc stelt 'r'OOT:

DE VEREENIGING:
DE VUEGENIER
Op dinsdag 13 mci om 2OU}O,

~81 te leesen

CERA Bank heeft re X ~ vrijborton
voor deze voorstelling
Heb te er zin in? Stuur dan ondtrstaande
bon ..u.mg in8f"UId lI:nIg naar CERA Ronk.
Dienst Coördinatie Markrting.
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

Misschien ben Jij wel. de gelukldgewiruwr!

8""

11



Undergroundkardinaal Shelton geeft medemens goede raad

"Wie probeert te leven als de Freak Brothers, is
binnen de kortste keren dood"

iibert Shelton is cell
levende leqende, Hij is

VQn de vaders van
Amerikaanse

underqroundstrlp mei
tijn superheldenparodie

'Wonder W(/rt-HQg' en zijn "09 steeds
waanzinniq populaire 'Tht Falmlous
Furry Freak Brothers', over een drie-
tal vrolijke alkohol- m drllgfiepreb-
ben. Hij werkt mee aan Zap comtx
van Robert Cru mb. de serie die tie
ulldugrolltld eind jaren :estig
modieus maakte. Hij wa ...bevriend
met lal/is Joplin voerdat ze bekend
werd, was ëên ,'all tie helden van het
hippietijdperk til maakt "09 steeds
strip ...lil de gU\( lI.m de jaren uSI;g.
De peT"S(J(I1ISheltön ka" dus alleen
maar t"gem!(d/en. Een gebaarde en
gesloorle "'jftiger, met bibberende
hal/de", die zenuwachtig in zijn ge-
;:icht krabt en moeizaam zijl! woorden
:oekt. Naast zijn Hripprojekfe" »roe-
ten we het dus duidelijk ook eens heb-
ben over drugs, Ben hortend gesprek
bij Slldl(),,~\· eerste siqneeräoonoctu in
België,

Veto: JH mUil1 mr/lun dmken dal und ..r-
yround I>I9<'nmrl Zap Q>mÎXi" /968. Maar jij
til l/llult anderenwarm al u'rf YrotfJtTbuig
mtl !Jtli;ksooTti!JtJingt1l,
Gilbert Shelton: ..D.H klept. "rhc Adven-
IUf('~ of .resus' door coolben Sturgcon was
er alm 1963, 'God Nu<;.e'door Jack Jacksen
ook '" 1963,- i'tllt'bt1ln Amtln, 'J'tox~. En ik
bracnr in /967 wonder Wan-Hog Ouaner-
Iy' uit. dat zelfs neuonaal verdeeld werd.
MLiiar PubIishing in Los Allgel~ stond in
voor die ultgave. Dat was een grcotv op-
gezet projekt De uitgever liet 140.000 ek-
somplaren drukken Hij verkocht er maar

!JTouIIJar1lt5ltn hemvloed
Shelton: «Toen hij jong was. was hij een
linkS(' i1k!lvi~l op k ruivmcht. met toen heet
goed gevoe! voor humor, Toen ik !log Uil de
uruversuen van 'rexas UI. werd me een~
g('vra.1gd om in ...en pand met AI Capp te
ztucn. Ik durfde ntet. I}.. vreesde dal hij
mijn werk helcmaalnu-t )IocJ lOU vinden
al.. hij he! Ie zien kreeg, en dat hij me d.m
de grond in 1"11boren In de ,1Jnw(',lghcÎlj
van at mijn vriend ...n. DlI~ heb Ik AI Capp
noon orumuet .•

Acid
Veto: ...Tt rtt"r!mdJlt wen: 'Tht F';!IlI{(!II.1 Pur-
1)' Fr/a/" Brotheri ' .• mlst,'nJ 1111<If>l/ "'I) d'lf
U7I ,'nnIlJddIIJÁ. Illbn?
Shelton: «Jawel. Maar sukses is ro.:lallcl, Je
kunt die eerste Freak urctbers eigenlijk me!
niets vergelijken. Oe eerste edrue van num-
nwr I heb Ik helemaal uil gemila}..t. Die
was op heel !:(ll'dkoop papier gedrukt, mei
l'en kleurencover die nergens op leek. Ik
heb dre cover later nnI( nvergeda.ln voor dl'
tweede editie. Ik heb de ~Inr» nug etgeu-
handig zinen vouwen en utcrcu. Bn ik pro-
beerde ze dan zelf te verkopen .•
Veto: ..Heb JC 0011pr(lb!tmm gthmf mrt de po-
litie naar atmltidirw l'alJ TIlt Frtak Brothen?»
Shl'lton: «Nee, er zijn eigenlijk uooit prob-
lemen geweest met de pointe voor 'Fcd~ 'n'
Heads' of 'rhe Freak eromers. AI en (0(.'

was er wel een winkeleigenaar die YOOf

problemen zorgde, maar The Freak Brothcrv
hebben veel minder opschudding vcroor-
zaakt dom andere ~trip~, lOdI~ Z.1p Cumlx of
de andere dingen dit' Crumb en wnson
tnMt ~ J't' ~ ml'09ChIClf't'lat
rechtzaak geweest is teljen een galeriehou-
der in Berkelcy, Californië naar aanlt'iding
van een tentoonstelling van Crumb's
Snarch. De aanklacht was obseniteit. Ge-
lukkfg besloot de rechter dal hel materiaal
met ooseeu was. Maar lcdere ~taat heef!

een andere
definitie van
obsennen. in
Amerika Is dal
een heel
verwarrende
zaak. In
Engeland
veretaan ze
onder nbsenl-
reu zdls praten
ovC'r drugs .•
Veto: ..Er
Mtoat tril bt-
rOlmd vuhool
owr C".mb.
Mm 1'tr/tJIdal
hIj In dt rwtt
maandm na un
\4.'tirdtoad-mp
dt mUJtt \IQ/!

zijn btrotmdt
ptrstmafJlJ. z(H;fls
Mr. Natural til

40,000 en dus ging hij snel faiJliet na dat
projekt ...
Veto: War 'Wond" Wllr1·Hog· dt erntr super-
htldtllpaTodit?
Shelton: .Er waren C'rnog wel wat andere
rond die tiJd. Er vf.>l'S<'heenzelfs een bunde·
lIng 'Wonder Wan-Hog, Captain Crud and
Olher SUIler SlUW. Mllar 'Wonder Wart-
HoS' zal wel L'en van de eerste zijn geweest.
ik t.t'gon die strip in 1961 te tekenen. Vanaf
1962 werd hiJ gl!'publiceerd In allerlei tijd-
srhrtlten en tijdschriftjes zoals Bacchanal en
Texas Ranger, Nog altijd dC' bestC' parocUe Is
Al Capp's 'Fearlt'ss Fosdlck', dat me erg ge-
In~plreerd hedl. Ook al wc-rd AI Capp laler
een gC"SChiflett'Chl'>C reaktlon.1ir, hij was
c-en schil1erende stripauteur .•
VelO: ..z,Jn IWTk "ttft dat \lQ1Ihul wtl Undff-

Ange/food MrSpodt krtkrdt,
Shelton: diet gebeurt vaak dat je van actd
een opstoot van mentale energie krijgt. Het
sumuteen de onbekende delen van Je
brein, Crumb kon er heel wat kreativiteit
uit halen. Van Moscoso geloof Ik niet dat
drugs effekt hebben gehad op zIJn werk. HIJ
is gewoon een goed tekenaar en heeft alles
te danken aan school ol aan natuurlijk
lalenl. Het1:elfde kun je zeggen over Ril"}..
Grilfin'5 tekeningen. Ut denk niet dal Ie-
mand sU)Iled kan tekenen, Als je het toch
dott. lijkt het rcsulta.l1 op de droedels die Je
tekent als je lelefoneen .•
VrlO: •WaOTombtn je naar PanJ$ \Trh"isJ, til
nitt naar Ams/aJam. datm", in Jt sfUT \'011

de FTtak.BTolhm ::ou II:Men?"
Shrhon: _Hel Is warmer in rilrij~. Ik had

ook een goed,'
relatle met mijn
Franse uitgever,
Ok is onderrus-
sen Ialllict En ik
had een aantal
Franse tekenaarç
leren kennen op
het srrtplesuva!
van Angouk-me.
Ik dacht don ik
..et! zou kunnen
reizen door naar
ri1rij~ Ie vcrhui-
zen maar dal is
er eigenlij}.. nog
nio.:t..en gcko-
men Hel ver-
keer in Parijs is
te he\lig Hel
kosne me' een
heel uur om vanmergen de stad Uil Ie ge-
raken. Ik zou dl' Amsterdamse coffeeshops
wel"bezod:.t"ll als ik er woonde. maar Am-
sterdam is zo'n moeilijke stad. Er Is gewoon
geen plek te vinden om te wonen. En mijn
relalle met mijn Nederlandse" uitgever was
ook slechter. De vertalingen welren nlcr zo
goed en nedertandsrabge lezers kopen toch
de Engelse editie .•

"Ik denk niet dat iemand
stoned kan tekenen. Als je
het toch doet, lijkt het resul-
taat op de droedels die je
Iekenr als je telefoneert"

Veto: ..Hu is tbakl dtrtig jaar gtltden dot
Crumb dt tfTstt ÜJ.pmaakte. z,,11 dil !Jun ",,,,,,r
!J~ltfltllhtid liJn ~""'rZap 14'"
Shelton: «Oh, maar Zal' 14 komt eraan. Er
wordt al een paar jaar aan gewerkt. Het
grappige is dat er een gevecht is om ..taan
tussen Crumb en de anderen (behalve ik.
want ik was er niet) Ze kwamen hem ha-
len om een jam sessron voor Zap 14 Ie
doen, rnaör hij wou niet meekomen. want
7.ijn vriendin liet hem het huls nlct ult.
Mo~oso heeft Crurnb dan geslagen. Nu. als
bI' 14 er Uiteindelijk komt, zul je hel zelf
kunnen lezen, want Crumb heeft cr een
strtp over gemaakt. Er komt ook een gast-
auteur in. Dat zal mijn kompaan Paul
Mavrides worden. Maar hij is zo traag dat
hij de acht à tien pagina's die hij moet ma-
ken, pas over een jaar of acht af zal hebben
(lacht) .•

Fiktie

veto: "f>t jam $tWons van lAp rij" wrl hul
bijzondtr. Mtt z'n Qllm improvist-rtn. zOll11in tlt
jan .•
Shelton: «Ik hou er niet zo van. Voor mij
heelt een strip nog altljd een zekere komt-
nuueu. een verhaal. BIJ de jam sesstons van
z.ap zijn de artjesren allerminst bezig met
een verhaal. Het Is missenten wel vernjeu-
wend, maar het zou toch beier zijn mei een
7ekere logica. Je zou blJvoorbedd iedereen
kunnen verplicbten om hel verhaal dat de
vorige begonnen is, voort te zetten. Er be-
Slaat al zo'n ek5perimem, het bock "The
Narrative Corpse', maar dat is niet zo goed
nmdat elke tekenaar daarin het hoogtepunt
van hel verhilal wil yen ellen Je krijgt dus
honderd pagina's l.1ng klimaxen (lacht) .•
Vrto: .Di~houding Itll opzichIt val' ttll I.'tT-
hooI wurspitgtlt dr:h ook i" Tht f"rtak BrothtfJ.
Bm jt hIt nmft ttns als Ik ;:tg dat dt hl/mOT;1I
dl Fuak. Brolhal hul tradiliontt! IS?"
Shelton: .O,la. Ik wou er eerst een kran-

tenstrip van maken. Ik maakte dus pagina's
voor een wekelijkse krant. Pas met Zap
Comill begon ik de behoefte te hebben om
strÎI,boeken te publiceren. Toen ik klein
was, las ik Donaid Duck en Lhtle Lulu. Ook
Blondlc vond ik heel leuk toen de 00:'-
sprunk('j!Jke auteur, Chick YOUIlg, nog
leefde. Dal zijn allemaal grappige kranten-
strips. In de krantenbusiness worden strips
nog altijd beschouwd als een pubhekslokker
zonder Imril)~ieke waarde. De bctasûngs-
dtenst In Californië probeerde een lijd gele-
den om Paul Mavrldes een heleboel extra
belasnngcn te laten betalen op zijn röyal-
ties. DIe belastingen zou hij niet meeten
betalen voor tnererour ol beeldende kunst.
Strips vaneo eru.I$$èD in en worden' ~kr-"'"
ken ecets reklame. Na vijf jaar won Mavri-
de~ eindelijk zijn recht:zaa}...•
Veto: ..Vul undlTgTl.lundsmps zijn aUlob/cgnl-
./isdt TcttfIP u'tlkt """9't is Tht Freak Brothm
aU(I)jo'O!Jrdjiscfl:>"
Shelton: «Alle schrijvel'5 van fiklie schrij-
ven toch in mindere of meerdere mate
autobiografisch. Maar je kunt niet leven
zoals de Freak Brorhers. tedereen die zo
probeert Ie leven, is binnen de kortste ke-
ren dood. Ik heb wet wat 'echt gebeurde'
verhalen toegestuurd gekregen om in de
Freak aromers te verwerken. 'Ma", m ...est,ll
waren die te vreemd urn 1:Cte kunnen ge-
bruiken. Er I~er wel eentje dat ik verwerkt
heb. Phlnuas wandelt stoned over straat en
ze wilkn hem beroven: -Geef ons al je
geld." Eli Phlneas denkt: -Ik heb wel geld
In mijn zakken, maar ik heb ook geld thuis
en geld dat In de tuin begraven is, en ik
heb een bankrekening." Dus zegt hl]: "Nl"e.
Dat kan Ik niet." En de dieven lopen weg.
Een vriend venejoe me dit verhaal en be-
weerde dat het hem overkomen was._
Vf!to: _Ik btdoûJt niet dirtkl gtbturtmwen dit
QUfobWSTafuMz,,"den zijn. Maar Ik lum WIt __ I
'IIOOr'Ittllmdot dt sfttT" m dl mon;tr von Inorn
nogal autobiografISChzijn,.
Shelton: _Dat is %0. Als je goed naar The
Freak arotbers kijkt, zie je dat er eerst wat
'rexas In zit. daarna sen sranctscc en later
wat Londen en Barcelona. Dus ik heb er
wet wat lokale decors Ingestopt. Maar Tbc
Freak arotbers speelt nch loch al in een
soort mutsene grootstad. dus je kum nooit
echt een stad ideIltHiçeren .•
Veto: "Oa jt 1IDj Frtak BrothefJ·wrhaltn
maken?
Shelton: .We rijn er langzaam aan aan het
werken. Eén van de verhalen zall.lch Irou-
wens In Amsterdam afsJlelcn, dus dilt wordt
een jldegenheid om wal mooie gebouwen
te gaeln tekenen in Amsterdam en (lacht;
wat research te dOen in coffeeshops .•

Gen M~ters
GUJdD Devaddrr

Etn uilgtbrtidt 'ltrSlt \lQndit intm"itw is It t~n-
den op hltp:l!onyx arts.kultuwn.at.MI-gtTtl
ShtJum.hmll


