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Sociale wetenschapper skoort goed OP arbeidsmarkt
Ou;m negentig procent van de

afgestudeerden van de [akul-
tei, sociale wetenschappen is

aa" de slag op de arbeidsmarkt. Dal
blijkt uil Uil enquête die de professo-
ren Lammertyr til Loosveldt samen
met hun medewerker Jo Craeghs uit-
voerden bij de alumni van 1990 tol
1996. De toekomst vat! de studente"
aan deze fakulteit ziet er rooskleurig
uit: de resultaten zijn immers Ol'er de
nete lijn bijzotfder positief Ben sterke
troef blijkt hel polyvalente karakter
van de opleiding. Daardoor belande"
de a/gesllltieerden in zeer diverse
beroepsektoren.

wetenschappen bevindt zich In ......n derge-
lijk geval. "Misschien Is dat een voorbij-
gaande faze," oppert professor Lammerryn.
"Het zou kunnen dat pas afgestudeerden
eerst een job aannemen onder hun nivo en
van daaruIl doorgroeien naar een betrek-
king van universitair nivo."

Na de uceoues zet een derde zijn nu-
dies voort om een bijkomend diploma Ie
behalen en nog een derde gaat meteen aan
het werk. Maar niet iedereen weet meteen
wat te doen. Professor Lammenyn: "Som-
migen kennen even een schemerperiode:
gaan ze werken of gaan ze vocnsruderenz

En dan is er nog een groep thesisstudenten.
hoewel die de laatste jaren flink geslonken
is." Dat de sociologen met tien procem the-
stsjaren loch iets minder mooi skoren, komt
doordat hel onderwerp van hun verhande-
ling vrij uitgebreid kan zijn en behoorlijk
wal lijd vraagt.

Veel sociologen zijn traditioneel te-
werkgesteld als wetenschappelijk onderzoe-
ker aan een universiteit of aan een andere
Imtelling (31,8 procent). OOk welzijnszorg
en sodaal-kultureel en politiek vormtags-
mork 122,2 procent) zijn belangrijke sekto-
ren voor sociologen. In overheidsdiensten

De Raad van Beheer van de KU Leuven heeft vorige week beslist om volgend jaar geen hoger inschrijvingsgeld II!'vragen voor de voonge-
zene akademische opleidingen (VAO's) seksuologie en psychoterepte. De Raad van Beheer herroept hiermee een eerder besluit van de
Akademlsche Raad (AR) van deze universiteit dat voor beide VAO's een verhoogd inschrijvingsbedrag van 40.000 frank vooropstelde. vol-
gem Frans Van Nieuwenhove, direkteur van de rektorale diensten. achtte de beheerraad het 'op dil momera niet aangewezen om voor die
opleidingen tot een verhoging over te gaan". De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie Loko verheugt-zich over het nieuwe besluit.
Drie weken geleden hadden Lokcvertegënwoordtgers nog een symbolische drempel aangelegd bij de Ingang van het gebouw waar de AR
besliste over de verhoging van het VAO-lnschriJvingsgeld. Wel wijst de smdemenbeweglng er op dat voor vier andere VAO's - de loge-
naamde 'Master'-progrilmma'S - de verhoging gehandhaafd blijft. Loko bestrijdt de redenering van de akademlschc overheid dat een ver-
h~ing daar gerechtvaardigd is omdat die (engl'lsralige) opleidingen op een internationaal nivo Staan en bijgevolg vooral een buitenlands
publiek aamrekken dat geen punt maakt van een hoger toelatingsgeld. "In heel wat van die engelstahge programma's ritten ook 1Iet'1
Vlaamse sruderuen voor wie de verhoogde inschrijvingsgelden een serieuze drempel betekenen", aldus Ludwig pewegbe, vooruuer van
Kringraad, de Lokmak die zich bezig houdt met onderwijszaken. Direkteur Van Nreuwenhove ziet van rijn kant niet in hoe dl!' vtaamse
studenten slachtoffer kunnen worden van hun keuze voor een internationaal gerichte opleiding: "Die studenten kunnen alleen maar wel
varen bij zo'n internationaal nivo. Ah er een unenoeer probleem rijst, kunnen zij nog altijd een aanvraag indienen voor een vermindering
van het inschrtjvlngsgeld en dan wordt dat gellal per geval bekeken."

Blijft nog het probleem van de wettelijkheid van de universitaire beslissing om een hoger insc:hrljllingsgeld te vragen. Door de verure-
tiging door het arblrragehof van het VAO-d('kreeL is het oorsprenkehjke dekreet weer in voege getreden. Dat laat dl! universiteiten
teereusen wel toc om een hoger Inschrijvingsgeld voor VAO's Ie vragen, maar dit dekreet is in tegenspraak met de grondwenelljkc bepalin-
gen daaromtrent, Van Nieuwenhove: "Er tSdaar geen jundrsch vacuüm: wij mogen een hoger inschrijvingsgehl vragen. Of het dekreet in
overeenstemming is met de gmndwelldljke bepalingen staat open voor diskussie, maar dal is een 7.i1akvoor de rechtbank." (be)

(17,6 procent) vindt men ze evenq:ns te-
rug. De welzijnszorg en het politieke vor-
mingswerk bieden de meeste politologen
(26,6 procent) een job. Daarnaast gaan po'
Inteke wetenschappers aan de slag in dienst
van de overheid (22,8 procent) of in de
handels- en industriesektor (19 procent).
Kommunlkatieweteruchappers doen het
goed als radio- en TV-journalisten en bij de
geschreven pers. Onder hen komt 34.9 pro-
cent aan de bak in dl!' sektor 'media en kom-
muntcaue'. "De groei van de medtasektor,
onder andere door een toename van het
aantal produktIehuizen, is verantwoordelijk
voor dit percentage, dat opmerkelijk hoger
ligt dan in de periode 1988-1992," aldus
professor Loosveldt. Andere tewerkstelling-
sektoren voor de alumni van de fakulteit
sociale wetenschappen ziJn de vene kering-
sektor, het bankwezen, het onderwijs en de
werknemers- en werkgeversorganisaties.

De resultaten van de bevraging zijn wel
nog niet volledig verwerkt. Het eerste deel
ervan werd bekend gemaakt op de abtturf-
ënrendag, waar de reaktfes, zoals verwacht,
entoesiast waren. In een tweede deel werd
gepeild naar het ink'omen van de afgestu-
deerden en naar hun mening over de oplei-
ding. Dat met die mening wel degelijk reke-
ning wordt gehouden, bewezen de vorige
rapporten. Toen bleek uit het onderzoek dal
Sociologen, polhologen en kommunikatie-
wetenschappers meer kennis van talen en
informatika nodig hadden dan hun oplet-
ding voorzag. Inmiddels werd dit euvel ver-
holpen bij een programmahervormi.ng.

Hans Van Nespen
Ellen Gysels

vulgnlS een
gdijkdardig onderzoek maar tachtig procent
van de licentiaten sociale wetenschappen
een job had. Niet alleen zijn er minder
werklozen - slechts vijf procent ~ mnar
ook is dl! kategorie van dl' vrijwillig niet-

werkenden en de verderstuderende ncenu-
alen kleiner geworden. Volgens professor
Lammertyn, dekaan van de fakulteit, ligt
een betere situatle op de arbeidsmarkt aan
de basis van de goede sljfers. "Er is In het
algemeen een grolere vraag naar gediplo-
meerden uit dl! humane wetenschappen.
Eén van de sterke kanten van onze studen-
ten is hun polyvalemte. Soms noemen we
die wel een nadeel; ik formuleer hel soms
als het voordeel van het nadeel". Professor
Loosveldt, docent starlsdek. verduidelijkt:
"AlJ je de polyvalentie te ver doordrijft.
kom je bij een Job terecht waarvan Je Je kan
afvragen of die wel In hel verlengde van
het diploma ligt."

aën op vier van de afgestudeerden
poli1010gie, sociologie en kommunikatie-
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• lezersbrieven
Alle !C'7l'r"\reakliN: I..UIlUt'1l bezorgd worden op hel redaktu ...ekrctariaat In de

'" Ml'i("r;~lr']i115,1000 t.euvcu en moeten voor \'Jijdagnamhldilg 16.00 \I lnnm-n 11jll.
lidst op di~kellt' of via e-mail vcto@vctu,studCIII,kuku\o't'I1_.1cht-.
De brieven mtWIC!I betrekking hebben op in \'('10 behandelde onderwerpen uI op

I....UV('"lIÇ(' [studcntr-n-jaktualituu. Anonieme brteven komen JlI)(lLl In ')ilnrncfI.LI1~· de
:.chrljver 111(1('1~Il'('d, naam, etudlcjaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk.
en na ultdrukkehjk CII gemuuveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden In veto.
Brieven drc langer LIJII dan 1400 tekens (spaues inbegrepen, wat overecu komtmet

* 1,5 genktc bJaJ1ijd., mei dubbele interlinie) worden in principe ingekort De red ..!.-
'Ie behuudt zich hel recht voor brieven niet te pläarcen.

Fakbar
letteren (1)
Als beheerder van de VZW FOlk Leueren
voelen wij ons aangevallen door twee
lezersbrieven in Veto (22 & 251. Onze
demokrausche lakbar wordt bestuurd door
zeven kringen van de fakulteit Leueren.

Die kringen verkiezen zeil vier vertegen-
woordigers die regelmatig samenkomen 0111

het beleid van onze folkbar IC bepalen. Op
deze algemene vergaderingen is iedereen
welkom en kan Iedereen zijn mening ten
berëe brengen. Die mensen verkiezen ook
vier dagelijkse beheerders. Hun taak Is het
dagelijks bestuur in goede banen te leiden,
wat ondermeer de naleving van het regie-
mem van interne orde inhoudt. Ook dit
reglement werd op demokrartsche wijze

goedgekeurd. Eén van dl' arnkclcn hiervan
bepaalt dat er geen petjes til hntje~ tuege-
leu-n zijn in het gebouw. De zeven kringen
participeren niet aan de kuhuur van petjes
en lintjes. omdat zij menen dat presidium-
leden niet meer waard zijn dan ander!'
mensen, en dat respekt op een andere wijle
verdiend moet worden. Hierdoor is hel ook
evident dal er gevraagd wordt die uiterlijke
herkenningstekens te verwijderen indien
men hel gebouw wll frekwenteren. Niel ,,1
onze klanten gaan hiermee akkoord, maar
iedere \'er)tandigc mens kan respekt op-
brengen voor de mening van de meerder-
heid. Hel enige wat van de pet- en lintjes-
dragers verwacht wordt, is dat ze die dub-
symbolen ulnrekken. Indien zij dit doen
zijn ze van harte welkom in onze gezellige
afspanning,

Het is spijtig dat sommige persenen dc
gemoedelijke sfeer in onze lakbar komen
veraleken door moedwtlhg onze regels op
de proef te stellen. Er zijn natuurlijk ook
mensen die van de regels niet op de hoogte
zijn, maar zich er. wanneer ze cr op een be-
leefde manier op gewezen worden, naar
schikken. Voor de briefschrijver in kwesne
was het al de derde maal dat hij hierop ge-

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat In de -s Melerssua.n 5. 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag

16.00 u binnen zijn, liefst op diskette of e-mail veroësveto.studem.kuleu ven.ac.be. ,""
De vrlJe tribune st ...at open voor iedere persoon of organisatie die met redelijke argumcnu-n een standpunt verdedigt olf een

gefundeerde mening formuleert. Hel standpunt kan vrij aangebracht worden. Oe Persoon ol organisaue Is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per Jaar een vrije trlbuue krijgen. De vrije tribune wordt steeds onderrekend met
naam. studiejaar en volledig adres. en 1; onder geen bcdlug anoniem.

avemuete reakues op een ...rije tribune worden uitsluitend gegeven vi" lezersbrteven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is nier langer dan 7.000 tekens [spanesmbegrepen, wat

overeenkomt met :I: vier gelikte bl,ld:r.ijden met dubbele Imcrhrrte], De redaktie behoudt alch hel recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de niu:ria v,1Il redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn nkt strikt voldaan wordt.

Automobiliteit versus duurzame mobiliteit
Vcrkecrsplanologen. ekoncmtnen, poäûd. ... aüen
~ ze zkh op het mobilitei.tsdebat genort. Het
deror "lJrJr crh!t'r I!t'm~nipulttrd, de dcmckranc
verengd. Oe geformuleerd!.' antwoorden zIJn al net
zo vaag als de probleemstelling. Onder deskundi-
gen heet het Win bijvoorbeeld dat men "tegen het
jaar 2020 een daling van Ik slijging hoopt Ie kun-
nen realiseren die ergens tussen de tien en dl.'
vijfti8 procent ligt". Neen, mijne heren en dames
polltld. u gedt valse antwoorden op valse vragen.
Onze moollitehsorganlsarie is gebaseerd op een
demokratisch deflcn. Een rechtstreeks gevolg hier-
van is de verveersarmoede. Het kan toch niet ver-
wonderlijk 1.ijndat rmze mobiliteit steeds weer
verengd wordt tor automobiliteit. Auromobunen i~
immers in hoofdl.aak een laak van (blankel man-
nen russen de vijfentwintig en vijfenzMtig jaar
oud. Meer dan de helft van de vrouwen boven de
zestig jaar beschikt niet over een rijbt:wijs. Ook
versterkt mobiliteit de kloof tUSSCtlwerklozen,
thuiswerkenden en gepensioneerden enenijds, en
arbeidsongeschikten, arbeiders. bedienden en
zelfstandiGen anderzijds. Ztstig procent van de
Belgische bevolking behoort tot de groep 'niet-
autobeziuers'. Op wereldschaal berit slechts acht
procem van de bevolking een auto. Niemand kan
u echter verbieden om te bepalen wie wel en wie
geen recht op mobiliteit heelt. Er kan eventueel
een extra trein naar Brussel inGelegd worden.
Men moet dan wel aanvaarden dat er een aantal
kleinere stationnt:tjts "Zullenmoeten sluiten.
Opgegeven reden; ekonomisch niet rendabel!

Laten we ons geen Illusies maken: de auto-
industrie is big bwsintSS. MobiUleit moet gekonsu-
meerd worden, wil het renderen. Jarenlang heeft
men ons doen geloven dat 'de auto mijn vrijheid'.
ook uw vrijheid kon betekenen. I}e auto blijf!
echter rijn (menselijke) tol eisen. autolozen en
mlndermobielen geraken maatschappelijk achter-
gesteld, steden worden uit elkaar gereden, de
volksgezondheid wordt permanent bedreigd en
ons milieu gaat naar de kloten. Voor diegenen die
niet geboeid rijn door de autolobby stelt zich een
fundamentele vraag: welke mobiliteit voor de toe-
komst? Onze automobiliteit staat immers haaks op
het idee van een duurzame, sociaal en ekologisch
verantwoorde mobilÎleitsorganisatie.

Het aantal geregistreerde personenwagens
blijft stijgtn. Belgil.' teil momenteel reeds meer
dan vijl miljoen mororvocrtutgen, eksklusief

tweewielers. Dal is een stijging van ruim eenen-
zestig proctnt ever de laatste twintig ;a.r. Terwijl
in diezelfde periode het aantal autobussen met
ruun zesenrwinug procent is gedaald. Dagelijks ko-
men er meer dan drie-mensen om In het \/tekeer,
terwijl er nog eens ruim honderdvijlentachtig
mensen verwondingen oplopen. Elk uur worden
er op onze wegen zo'n Vijfhonderd dieren over-
reden. op jaarbasis zijn er dat vier miljoen. En dan
spreken we nog niel over het psychologische leed
en geweld dat achter d~rgdijke sütcn schuil gaat.
Het aantal rechtstreekse verkl'Crslachlolfers is de
laatste acht jaar echter met meer dan eenentwin-
lig procent gedaald. Geen reden lOt paniek dus.

Voor hel overige gaal eües Immers goed met
onze auto! Hel autosalon heeft weef enkele bon.
derdduizenden bezoekers gelokt en Tonring Mobi·
lis meldt ons net dat de problemen Ier hoogte van
de Kenncdytunnel opgelost zijn. Ik overige pro.
blemen zijn netjes in kaan gebracht en de jaarlijk·
se statistieken zorgen voor een nlet te verwaarlo-
zen aantal jobs. Zo kunnen we in 'Leren om te
keren' lezen dal het dtrekre ruimtt:beslag van de
uansportînfrastruktuur in 199} 1025 kilometer of
7,6 procent bedroeg van het Vlaamse grondgebied.
Zevenenzestig prccem hiervan wordt ingepalmd
door (amo)wegen. Terwijl de 'vcrmaanlandsdiap-
ping' zich verder zet, is men druk doende - met
de steun van de kernindustrie - een generatie rol

am te ontwikkelen. De veiligheid van de autcmc-
bilist wordt verhoogd, de stank verminderd en
'voor dl.' vrouwen' bestaan ze ook in pocketlor-
maat. Zo kunnen we met z'n allen weer even ëro-
men. ondertussen blijft ons wagenpark wel meer
dan een vijfde van de produktie van de koolstof-
diokside, het belangrijkste brcetkasgas. opeisen.
verder kan het wegverkeer nog aanspraak maken
op zo'n vijfentachtig precent van de locdeusroot.
op meer dan de helft van de unsrotokstdenult-
stoor (rure regtn). een niet onbelangrijk deel van
de zwaveldloksldes, •..

De problemen zijn gekend, de oplossingen
ook! Fietsers kunnen voortaan bes een 'vel-rhelm
dragen, mensen met ademhahngsproblemen blij-
ven best thuis, voor de kinderen is Cf KetNtt en
de oudjts kunnen reredn bij Teleshopping. En ook
de weekenddoden hoeven zich geen zorgen te
maken: dokter tuc Beaucourt werkt menenreet
aan een nieuwe morele orde. Een keuingbotsing is
een droeve zaak, een weekenddode een schande!

Toch zijn er ook beslis1:ingen die wat meer poIilie-
kt:.moed Vftrisen.. Zo heb je na Super MaM. nu
ook Super Steve en zijn gratrs bussen. Het könscpt
is sinds kon ook onderzocht en zal weldra navol-
ging krijgen. Het nieuwe busstnbelt:id kreëert
]3,7 pn;lCt0l extra verplaatsingen. Betreft het hier
vervoersarmen? Zijn deze extra verplaatsingen
geen overbodlge verplaatsingen? Deze vragen dle-
ncn verder onderzocht Ie worden. Anderzijds is er
sledus I~,Ilprocent van de busgebruikers die
stellen de auto voor de bus geruild Ie hebben.
Deze verschuiving Jigl 6.1 procent lager dan bij de
groep zachte weggebrinkers. Een moce stap, maar
met wat meer Ier was Hasselt de eerste autovrije
stad geworden.

RMt ons nog het ûleproblecm, een super-
kreatie van onze beleidsvoerders. ai] de SP heelt
men na de gratis bussen, ook het rekeningrijden
ontdekt. Daar waar voorheen de baan nog ~dn
elke auiomobüur was, zal die in de nabije toe-
komst vooral van de 'gegoede auromobmst' zjjn.
Ol als we nu eens een stapje verder gaan en alle
eksteme kosten aan de 'konsument' aanrekenen?
Zodanig dat de stinkend rijke kan blijven stinken
ten kose van de 'mindermobiele' in de uiteenge-
reden en vervuild!" steden en dorpen. Alsof al dal
leed, de vervuiling. hel maatschappelijk!" geweld,
... btsijferd kan worden.

Zolang onze mobiliteitsorganisatie verder-
bouwt op de oneigenlijke macht van een aantal
politici en aUlofielen die neerbuigen voor de autü-
lobby. blijlt een duurzame mobllueitsorganlsatle
onmogelijk. Het moblhtensmlddenveld is dan een
utopie, die op langere termijn geen enkele meer-
waalde kan berekenen. HST's, openbaarvervoer-
kaarten. witte fietsen, ... de aurolobbv smeert ons
stroop aan de baard. Mijn keuze is gemaakt, ik
sluit mij graag aan bij de scholieren van de basls-
school in Heremals. die naar aanleiding van 'de
week van de ûets' in 1994 volgend stukje schre-
ven: "Koning Auto. het wordt hoog tijd dal jij je
troon verlaat. Je zou het zeU moeten innen. heel
het fietsvolk is legen jou. (. ..1Maar je ministers
nemen de verkeerde beslissingen. Steeds meer
netsers sterven in het verkeer. Als je zo doorgaat
zullen alle fietsers nog een staatsgreep plegen: (uit:
Met de automobiel? van Hugo van Dit'nderenl

Thlerry Lacnen,
('en bewust autolo1.:C

wezen werd. TIlaar telkens weigerde hij op
onze vraag in te gaan om ofwel pct en lint
uit te doen, ofwel weg te gaan. HIJ is dan
ook driemaal verwijderd uit onze takbar.
door onszelf of door de ponue. We wensen
te benadrukken dat Iedereen in onze Iakbar
van harte welkom is, ongeacht gezindheid,
geaardheid, IQ ol overtuiging. We vragen
alleen dat ze de regels van het huis na-
leven. wat onzes mztens niet meer dan
Jogbch Is. Voor ons is hel immers ook vrij-
willigerswerk en we zouden het ren zeerste
appreoëren dat hiervoor respekt wordt op-
gebracht, zodat we dele taak ln een serene
sfeer kunnen vervullen.

,
Manll Mau.hiJssens,

...oorzlner
Bart setdestachts,
barkoördtnaror
aruno Therry,

~ ûnancteet verantwoordelijke
Tim Simons,
sekretaris,

in opdradi! v.a.n de achttien leden
- van de beheerraad

Fak Letteren VZW 1997·1998

Fakbar
letteren (2)
In Veto 25 stond een lezersbrief waarin nog
maar eens hel beleid van de Iakbar lelleren
werd gehekeld. Ik heb da;rbij toch enkele
bemerkingen. Ten eerste bestaat er 1(1 ï.eu-
ven geen 'voorzitter van de kring van filo-
sofie en letteren'. laat Slaan dat die een
mandaat kan afleveren. Bovendien meen ik
dat een orrtcëte delegatie toch minstens
haar komst mag aankondigen door een offi-
deel schrijven aan het ontvangstkcmrnüec.
Dan hadden die tenminste de kans gehad
de rode loper uit te rollen en de delegatie'
op de hoogte te brengen van de alhier
heersende regels. AI~ vendel zich omkeert
in zijn graf. dan LIl dat 111 elk geval niet de
eerste ol enige keer lijn,- oe-j.H~nj.lIgt' mal·
Strijd in Belgie moet hem mtussen al wel
meerdere rusteloze nachten bezorgd heb-
ben en waarschijnlijk zou hij dat 'patois'
wel verkozen hebben boven 'la douce lan-
gue Irançalse' waarvan ondergetekende
zich bediende.

Maar die taalperikelen liggen zeker niet
aan de oorsprong van de problemen die
avond. De oorzaak lijkt me veeleer Ie zoe-
ken in het halsstarrig weigeren de cluhat-
trlbureu (lil Ie doen omdat het hier noch
kerk, noen dame, noch kcnlrlg betrof. Zon-
der die weigering was wel een komrnunika-
tie mogelijk geweest. De verontschuldiging-
en van hel KV~IV-lid zijn dan ook helemaal
niet zo surrealistisch als het lijkt. Het KVHV
is immers één ven de notoire gezelschappen
die herhaaldelijk onze Iakbar bezoeken mét
pet en lint, teneinde nog maar eens te pro-
beren de grens te verleggen. Nochtans zijn
de bepalingen van ons reglement van inter-
ne orde hen genoegzaam bekend. En waar
dat KVHV-lid zjch dan nog de volmacht
toeëigeru om zich te verontschuldigen voor
onze om vangst, begrijpe wie begrijpen kan.
Of was het alweer een zet van het alsmaar
meer geisoleerde KVHV op zoek naar nieu-
we bondgenoten in de strijd voor het
Vlaamse bewustzijn? Dal ze dan eerst eens
proberen de Vlamingen op een eerlijke
manier achter zich te scharen, in plaats van
srudcrucn schandelijk In de val Ie lokken
door middel van postassignaties.

En wal de 'flikkert' betreft, dat is deel
van de normale procedure bij problemen
met klanten Tot slot zou ik nog willen ver-
melden dat ik als romanist zeker nlcts heb
tegen Iranstaltgen. laat staan minachting
voor hen zou koesteren. Maar ik apprecieer
wel dat mensen zich schikken naar de loka-
le gebruiken. Of zijn lint en pet dan toch
een statussymbool, waardoor men zich
meer mens voelt (of zich meer voelt dan
andere mensen)?

•

Yves gondetea,
eerste licentie romaanse talen

vervolg op p. 14
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klusje van dezelfde derde brief Iltustreen
nogmaals de smalle grens waarop de KUB
zich begeert: "( ... ) deze dienst wordt voor
jou georganiseerd door de KUB en kost je
niets. Je kunt er dan ook enkel wel bij
varen. Een goed voorbereid student is een
tweede ücemte waard."

Eén en ander heeft er toe geleid dal er
in Leuven enige wrevel is ontstaan over hel
onderzoek. Een aantal proffen kon er niet
mee lachen dal zij ui! dit blad moesten ver-
nemen dat er überhaupt zoters als een
onderzoek gaande was. Bovendien Is hel
ook voor hen tot vandaag nog altijd niet
klaar of het nu om research gaM, dan wel
om srudtebegclctdtng, Professor Herbots.
dekaan van de Iakultea rechten, schetst de
stand van zaken: °Eer$tljdje geleden nam
reklor Millheeussen koÎlIakt met mij op
over deze problemauck. Hij vroeg de toelat-
ing om een onder:r.o1ker In Leuven aan het
werk te zetten om de roesrand IC analyse-
ren, zodat de KUB in een voJ.gende laze
maatregelen kon treffen. Aallge;tien er zich
daar inderdaad een probleem stelt, :I;;"Ig ik
niet in wat ik legen zo een onderzoek kon
hebben. We hebben de KUB dan ook de
nodige fassilitelren gegeven zodat zij hun
werk konden verrichten. Blijkbaar is er in
de loop van de sessies enige onduidelijk-
heid naar buitenuit ontstaan over wal er
daar aan de gang Is. Ik ben er altijd vanuit
gegaan dat het wel degelijk om een onder-
zoek ging. en dus niet om een vonn van
repetltle of studiebegeleiding. Als nu blijkt
dat men van plan is om proefeksamens te
organiseren. dan krijgen we inderdaad een
heel ander verbaal. Maar ik betwijfel of dat
werkelijk de bedoellng ts. Ik denk dal de
onderzoeker in kwestie gewoon zijn werk
wat aantrekkelijker heeft willen voorstellen
aan de doelgroep, kwestie van genoeg vrij-
willigers bijeen te krijgen." De dekaan heef
onderrussen kontakt opgenomen met de
verantwoordelijken van KUB om deze zaak
uit te klaren.

Onderzoek slaagkansen ex-KUB-rechtenstudenten onder vuur

De smalle grens tussen onderzoek en
studiebegeleiding
Gorige week maakte Veto melding

Vtm eetl beperkt onaerzoek
tiaar de slaagkansen va" teu-

vense eersteussers rechten die hun
kandidaturen aan-de Katolieke Uni-
versiteit Brussel (KUB) volgden. Het
was namelijk gebleken dat die studen-
tenqroep opvallend minder kansen op
slagen heeft in de eerste licentie rech-
ten, die in vergelijking met andere
richtingen behoorlijk veel mislukkin-
gen telt. Hel KUB-initiatief krijgt in
Leuven evenwel tegenwind omdat "iet
duidelijk /; of liet hier IW gaal om
UIl wetenschappelijk onderzoek dan
wel om studiebegeleiding. Frank
Pleerackers, de onderzoeker in kwestie
en oud-assistent 0011 de KU Leuven,
verdedigde vorige week in Veto zijl!
werk. Ook bestreed Fleerackers dat er
op de sessies met eksamenvragen
wordt gewerkt. Inmiddels werd de
Veto-redaktie - ondermeer door
Fleerackers zelf - in het bezit gesteld
van een aantal brieven die 0011 de te
onderzoeken voormalige KUB'ers wer-
den toegestuurd. Daaruit blijkt dat de
oud-assistent zich wel degelijk op een
smalle grens lussen onderzoek el! stu-
diebegeleiding begeeft.

worden blijkbaar door hun Leuvense coue-
ga's aan hun lot overgelaten. Ik krijg Stu-
denten bij mij die van plan rijn om al hun
kursussen over te schrijven bij wijle van
eksamenvoorbereiding of die hun lijd ste-
ken In het van buiten blokken van wcnek-
sten. Natuurlijk dal ik hen dan zeg dat ze
het beter anders zouden aanpakken."

Ook volgens rekter Constant Ma-
meeussen van de KUB is er geen sprake
van een verdoken studiebegeleiding: -Ons
gaat het in de eerste plaats om een onder-
zoek. Wij hebben signalen opgevangen over
een onderwijskundig probleem opgespoord
en het Is onze plicht om dat nu Ie analyse-
ren en zo mogelijk op te lossen. Het spreekt
vanzelf dat wc daarvoor bij de doelgroep
zeil - on7.e oud-smdenten - moeten te
rade gaan. Hel lijkl me logisch dat daarbij
ook de konkrete vakinhouden van de
eerste licentie aan bod komen. Maar het is
niet zo dat we eksamenvragen van de afge-
lopen jaren hesben verzameld en dat we
die nu distribueren.· Blijft nog ttn opmer-
kelijke passage uit de laatste brief: "Na de
paasvakantie organiseren we protftksamt1U
over een beperkt deel van de leerstof om
de wijze van eksamineren onder de knie Ie
kriJgen.· Frank steereekers repliceert: "Een
deel van het te onderzoeken probleem kan
te maken hebben met de wijze waarop in
Leuven geêksamtneerd wordt. Daarom
moeten we het dus ook over eksamenver-
men hebben. Maar voor die test wordt niet
geput uit bestaande eksamenvragen. Ik heb
dat ook duidelijk zo gezegd tegenover de
deelnemers. WIJ zijn tenslotte geen repcri-
ueburo." Klopt ongetwijfeld. maar de kon-

sen besproken wordt. Bevreemdend daarbij
is dat in geen enkele van de drie uitnodi-
gingen hel woord 'onderzoek' valt. Inte-
gendeel, de twee jongste dragen als hoofd-
ing 'Studiebegeleiding oudstudenren KUB'.
Hallo. meneer Flecrackers? "Die referentie
is inderda ad wat ongelukkig. Op de eerste,
heel neutrale oproep was geen enkele reak-
tie gekomen. Daarom wilden we IJl de ver-
volgbrieven eksplidet vcrmelden dat dit
projekt in het voordeel van de sruderuen
zelf is." Het gevolg daarvan Is evenwel dat
een deel van de andere studenten nu vreest
dat de oud-xuü'ers een service krijgen,
waarvan zij noodgedwongen uitgesloten
blijven. Een Leuvense student: "OOk voor
ons is de eerste licentie erg zwaar. Mis-
schien moet iedereen dan maar studiebege-
leiding krijgen. maar anderzijds mag je toch
verwachten dat derdejaars zelf hun plan
kunnen trekken. En zelfs als de oud-
KUB'eTS een speoüeke begeleiding nodig
hebben, dan vinden wij dat nog niet zo erg.
maar waarom moet het allemaal zo verdo-
ken georganiseerd worden? Als je er icts
over opmerkt, dan wordt gezegd dat het
om een xuë-onderzoex gaat maar onder-
tussen versturen ze brieven waarin het toch
duidelijk over studiebegeleiding gaat."

Bksamenvraqen

Het is evident dal de studenten niet
zozeer hun collega's van de KUB viseren,
maar eerder het gebrek aan kommunikatie
over dit projekt. Nogmaals Fleerackers:
-wie vervalst er hier de konkurrentie? Die
studenten die van een andere unief komen

•
De oud-KUB'eTS kregen ondertussen al

drie brieve~ In de bus waarin ze uitgene-
digd werden voor vrije en Individuele ses-
nes waarin de problematiek van de unlëf-
overgang en daarmee verbonden slaagkan-

•
8art Eeckhoul

Sedes-konsept wordt bijgestuurd

Volgend jaar ook pita, taco's en pizza in de Sedes
eedes, A/ma's zorgenkindje, zal

zijn klanten vanaf volgend
jaar met een {opnieuw] licht

gewijzigd kansept tegemoet treden.
Vanaf dan wordt er ingegaan 0IJ de
vraag naar snacks die bij veel susden-
ten leef'. Op die manier troctu Almtl
in Ie spelen op tie konstant wijzigende
voedinasmarkt ê';·kan Sedes konkur-
renüeet blijven zonder dal deze kon-
karrentiestrijd de andere Alma-res-
taurOllts treft,

tegenwoordigers van Sociale Raad (Sora).
slemden hier slechts monkelend mee in. üe
algemene vergadering van Sora meende
immers dal hel konsept nooit een volwaar-
dige kans gekregen had vanwege de ge-
brekkige promotie. Nog steeds lopen cr
immers teveel studenten rond zonder enig
benul van de vertere openingsuren sera
vond daarenboven dat de afspraken om-
trent hel aanbod niet ten volle waren nage-
komen. omdat men niet gerust was in de
opkomst na acht uur had men er in Sedes
voor geopteerd hel avondaanbod in te vul-
len met per stuk verpakte maaltijden. Zo
werden alle grote overschonen vermeden.
AI vlug bleek dit Idee echter voor te grote
kosten te zorgen en werd de vaste avond-
kaart gereduceerd tot de keuze russen een
eroque monsieur of een croque hawaï.
Uiteraard kon men er nog terecht voor het
gcwune aanbod, maar echt optimaal was
dele gang van zaken niet.

zevenenzeventig-
trankschctet zijn. Ten
stoue zal men zich in
de toekomst minder
streng houden aan bet
aanbieden van twee
cksottsche schotels
zodat een aantal
minder populaire scho-
n-ls kunnen verdwij-
ncn.

De andere aspek-
ten van het vorig jaar
uitgewerkte konsept.
7oal~ de openingsuren,
de wereldmuziek en de
inrichting zuilelI blij-
vert. Ook groepen kun-
nen nog steeds in Sedes
terecht. I)i! houdt in
dat een groep [prvsi-
dium. rcsidcnricgang,
... ) kan reserveren
voor een kaasavond.
fondu ol dineetje. Pro-
bleem met deze gme-
pen is dikwijls wel dat
ze ofwel te grOOI 7ijn
- meer dan honderd
lX'csonen - Will Sedes
eigenlijk niet kan dra-
gen, ofwel te klein -
rond de tien personen
- wal dan weer niet

Vorig jaar was men tol de k()n~tatatie ge-
komen dal de rendabiliteit van Sedes der-
mate laag was dat een sluinng lelfs niet uit-
gesloten was. Uil sociale overwegingen
werd echter besloten zoveel mogelijk jobs
IC bewaren en als alternalid een nieuw
kortsept uit 11:werken. De belangrijkste wij-
ziglngcn waren de nieuwe opentngsureu
(open !ot elf uur ·5 avonds). een aangepast
avondaanbod en de mogelijkheid 0111 te re-
serveren voor groepen. Ook zou Sedes geen
eigen maaltijden meer bereiden, maar wel
twee schotels aanbieden die in geen enkel
andere Alma-vestiging verkocht worden,
dit om het eksotisch karakter van Sedes Ie
bewaren. Op die manier zou men besparen
op de pröduktlekosten en bleef Sedes toch
een restaurant met een eigen profiel. Er
werd ook beslist dal de produktiviteit (cm-
Ze1 per uur gepresteerde arbeid) maximum
vijftien procent onder de gemiddelde Alma-
produkuvncn mocht liggen.

In december was er een eerste evalu-
atie waar men vaststelde dal het voorop-
gestelde doel was bereikt, zij het nogal nipl
(nel vijftien procent dus). De raad van
bestuur besloot reen om hel sluitingsuur
van elf uur op tien uur IC brengen, omdat
de verkoop in dat laatste uur schrijnend
laag was. De studcruenlrakrlc. drie ver-

Verrassing

Om die reden en om de resuhaien van
een in het restaurant gehouden enquête te
verwerken werd een aparte vergadering
belegd. Daar was de grootste verrassing de
eenstemmigheid die er bestond tussen 1.0-

wel de direktie, de geranten als de studcn-
tenvertegenwoordigers. In deze unieke
sfeer van konsensus werd besloten dal er
meer en vooral efftdëmere reklame moel
komen. Dit houdt in dat de eigen profile-
ring van Sedes moet terug te vinden lijn in
de reklarnekampagnes. De eigenheid van
Sedes moel reeds blijken uit de affichering
en niet pas op je bord. Daarnaast zal het
aanbod aangevuld worden mei een aantal
snacks die kunnen variëren. Konkreet zal
men dus van kwart voor zes tot tien uur '5
avonds naast minimum vter scholeis uil het
huidige aanbod ook pizza, pita, taco. spag-

echt rendabel is. Mis-
(foto Ieroen Lisst/lS) senren moel er eens

aan gedacht worden
groepen van twirulg «n vijftig personen een
extra voordeel te geven. In ieder geval
moet ook dit aspekt veel beter gepromoot
worden. Ol dit konsept dmuaa] de
langverwachte suksesformule zal zijn,
hangt af van de hongerige student.

heli i en croques kunnen krijgen met een
topping uf vulling die per dag verschilt. Om
het overschot op Ie vangen moet het aan-
bod volledig blijven lot acht uur maar
zullen de maaltijden die daarna uitgeput
geraken niet meer worden bijgemaakt. Wcl
7.011er steeds een vegetarische en een Jorn peeters
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Verjaardagsfeest Studio Brussel in omstreden Philipsgebouw

GIUdiO BnlSS4!1 viert dit jaar haar
vijftie"de verjaardag, Ter ere
daarvan worden op vijf plaat-

sen ;11 Vlaanderen [uiven elt konser-
len georganiseerd. Eé" vtm die 'feest-
jes' zal op vier april plaatsvinden in
Leuvell, in éé" van de produktieltal-
ten op het Philipsterrein aan de Park-
poort. Die lokatie roept locI! wel enke-
le vragen op. De IlOngar in kwestie is
eigenlijk - wal betreft veiligheid ...-
voorsenrijten Ut gellljd~'''i"der~
totaal niet gf!sdlikt ....oor een dergelijk
evenement. Het lijkt er dan ook sterk
op dat het Leuvense stadsbestuur,
eigenaar va" de gebouwen, met twee
maten en gewiclttel' werk, als het op
[lIj/zalen aankomt. Voor bescheiden
studentenevenementen wordt immers
heef waf IIQmVlettellder opgetreden.

der van ondervindt. In de praktijk is het
echter niet eenvoudig om een zaal zodanig
aan te passen of in een stad in te planten
dat iedereen er tevreden over Is. Fuifual
Lido heeft dil herhaaldelijk moeten onder-
vinden.

Hangar

Als gevolg van de strengen: reglemen-
tering is het ook steeds moeilijker gewor-
den voor studentenkringen en andere orga-
nisatoren 0111 in LC\I\'cn nog een geschikte
lokatle Ie vinden voor evenementen. ene-
kri Milhassine _ de man echter het Puk-
kelpop-ïcsuvalc-, heeft een tijdje gepro-
beerd om in zaal Corso kenserten te organt-
scrcn. maar moest na klachten van de hu-
ren afhaken. Ekonomika moest voor het
Smartlappenfestival uitwijken naar de Bra-
bamhal en de Landbouwkring ug zich zelfs
genoodzaakt naar Vaalbeek Ie verhuizen
mei het Interfakultair Songfestival. Het
heette dat goede zalen in Leuven lelf niet
meer te vinden waren.

Tal studio Brussel enkele weken gele-
den reklame begon Ic maken voer haar
reesr. Dat vtnot namdijk plaats 111 een han-
gar op de vroegere Phlllpsshe, die ook
dienst doet als skatehal. De vraag of vanaf
nu iedereen deze zaal. eigendom van dl'
stad Leuven. zou kunnen gebrulken voor
fuiven en optredens drong zich meteen op.
Navraag hij enkele stadsdiensten leerde
echter-dat de PhIlIpszalen niet beschikken
over de nodige vergunningen voor het
organiseren van lulven en konserten. "De
zalen hebben Inde";daad geen vergunning.
Elke aktiviteit moet afzonderlijk eange-
vraagd worden. Die aanvraag wordt dan
door hel college van burgemeester en sche-
penen besproken en eventueel goedge-

De laatste jaren werden de normen voor
fuif- en konsenzaten alsmaar strenger: de
brandveiligheid moet op en IOp zjjü. er
moelen voldoende nooduitgangen aanwe-
lig zijn. de geluidshinder voor de omgeving
diem tol een minimum beperkt te blijven
en wie een nieuwe zaal wil openen om
daarin fuiven enlof optredens Ie organtse-
ren, moet daarvoor een Vlarem u-vergun-
ning krijgen, genoemd naar hel gelijknami-
ge dekreet. Bestaande zalen krijgen nog en-
kele jaren de lijd om met die nieuwe voor-
schriften in orde te geraken. Op zich is een
verstrenging van veiligheidsvoorschriften
naruurlijk alleen maar toe Ie juichen. De
eigenaar van een zaal moel er immers voor
zorgen dat zijn zaal op een veilige en aan-
gename manier gebruikt kan worden. zon-
der dal de direkte omgeving er reveet hin-

((4'ACCQ's
TOP 9 . TOP 9 . TOP 9 . TOP 9 . TOP 9

Extra voordeel voor ACCO-aandeelhouders met onze maan-
delijkse top 9-aanbieding geldig van 1 tot 30 april '98

keurd". aldus ~
de veraruwoor- ~
de1ijke van de

~Leuvense poli-
0tie. ~

En dal
heeft het colle-
ge dus ook ge-
daan voor het
studro-urusset-
feest- Uit het -.-verslag van de .c:collegezuung
van twaalf U
november van envorig jaar blijkt
dill de skatehal ..
van de Philips- a:t
site gratis ter :-beschikking
gesteld werd -voor de viering a:tvan vijhien
jaar Studio .c:
Brussel. Op
welke grond de -toestemming a:t

~ werd verleend Cten waarom de
ruimte gratis ..
wordt ver- a..huurd valt uit
het verslag niet '-:--. --, .,.....,:--:;- -,-.,-"'-:-::-:-:-:;,-.."J
op te maken, Ook de vraag waarom de ook gebruikt mag worden. Dal is toch wel
normale procedure - waarbij een advles een bedenkelijke praktijk, Indien er een
gevraagd wordt aan de brandweer en de zaat gt"SChikt is voor fuiven en optredens.
mllleudienst - niet werd gevolgd. bied moel Iedereen de kans krijgen om er ge-
onbeantwoord. Eigenaardig genoeg kan een brulk van te maken. Of hel om een w:r-
overheid, die moet toekijken op de nale- [aerdagstuü van Studio Brussel gaal cl om
ving van reglementeringen (zoals de een studenrenevenemem mag geen rol~.
milieuwetgeving en Vla rem 11). deze wet- Icn Ofwel is een zaal geschikt ofwel niet.
gevlogen lomaar omzeilen warmeer het om Ook gemeenteraadslid vves Van den Bosch
gebouwen gaal die ze zelf bezit. (Agalev) stelt zich vragen bij de handcJswij-

Het college van burgemeester en sche- 'le van het stadsbestuur. "Ik ben zeker niet
penen bepaalt blijkhaar volledig arbitrair en legen dil evenement op zich, maar stel me
zonder verantwoording te moeten afleggen toch vragen of dil zonder een voorafgaand
wie een zaa! mag gebruiken en wie niet. onderzoek en rondvraag hij de buunbewo-
Als er dim al een zaalzou zijn die geschlkl ners 10 maar kan. Ik zal dil zeker aankaar-
is \lOOT luiven of konserten - wat hter zelfs ten op de gemeenteraad."
betwijfelbaar is - hangt hel nOg van dl'
goodwill van burgervader Tobback af of die

Claude Seyns
Kristol Daniel.~

.,
Leden

1. CONNIEPAlMEN
I.M. 900 765

2, MARCEL MÖRlNG
In Babylon 1100 935

3. (STANDAARD)
Belastingalmanak 650 550

4. HUGO CLAUS
Onvoltooid verleden 590 500

5. MARiANNE FREDERIKSON
Anne, Hanna en johanna 998 850

6. STEPAANHERTMANS
Steden . 698 595

7. LISAST. AUBIN DETÉRAN
Hacienda 798 670

8. HANs MAGNUSENZENBERGER
De Telduivel 799 675

9. jEAN·(LAUDE FRÈRE
Vlaamse Primitieven 798 670 .,.... " ..,..,,,....,.........
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Hogescholen in de problemen

"In hoeverre kun je de kommersialisering van een
opleiding verdedigen?"
~ e Vlaamse hoqescholen zilte"
~ in slechte papieren, Dar heb-

ben ze "jet noodzakelijk aan
zichzelf te danken. maar wel aan de
gevolge" van "et lIogescltooldekreet
,"'all 1994. Dat dekreet voorzag in een
grotere autonomie voor de IlOgl!scJ/O-
ten, maar dat bracht ook llielll4ll! ta-
ken en verantwoordelijkheden met
ziel, mee, til die kosten geld. BOllell'
dien ZIJ" de IlOgl!scJlOlenhet sla,"'o[-
fer aa" het worden van hun eiqen
sukses: sinds 1994 stug he. aantal
hogeschoolstudentell met of/geveer zes
procent, wat eveneens grotere uitga-
ven vergt. Hel probleem is dat de
instituten voor die Ilogere kosten Of/'
voldoende overneiasîinancierinç krij-
geil_ Ze worden immers per enveloppe
gerrtbsidieerd, wat wil zegge" dat ze
een vooraf vastgesteld bedraq krijgen,
dat geen rekening houdt meI de even-
tuele extra lIil90vell. Omdar de Iloge-
scholen die penibele situatie moe Zijn,
organiseerden ze de voorbije weken
protestakties in de verschillende
studentensteden. Veto sprak erover
met Jan verweesr. direkteur van tie
Kato/ieke H0geschool Leuven (KHL).

Jan verwaesr: .Sindsl994 is er een de-
kreet op de hogescholen gekomen dat het
totale budget voor het hogeschoolonderwijs
vastlegt. Dat wil zeggen dat, ook al stijgt het
aantal studenten, het totale budget nage-
noeg ongewijûgd blijft. Daarenboven heb-
ben wij er door de lusit.-s heel Will taken
bi~dtregcn, in naam van de nieuw vcrwor-
ven autonomie, maar daar staan geen mid-
delen tegenover. Wij moelen dus meer la-
ken uitvoeren met evenveel middelen, Ver-
volgens is er hel probleem van de perso-
neelskosten. Personeel dat ouder wordt,
krijgt nonnaai een hoger loon, Die bare-
mieke verhoging is niet verrekend in de
enveloppe die wij krijgen, Volgens de mini-
ster houdt dat zichzelf in evenwicht: -ats er
tien senioren weggaan, dan komen er tien
jongere, goedkopere krachten bij" In de
praktijk is het zo dar er niet aoveet nusrro-
mers zijn en wij dus wel met een ~Iijgende
loonkost znten. De minister heen wel een
ultstaprcgellng voor oudere personeelsleden
ingl:'~!dd, zodat docenten al vroeger kun-
nen stoppen, maar de kost daarvan wordt
dan (10].. nug eens op de rug van de hoge-
schelen gl'\(ho\)en •

• Eeu ge\ulg van al die noenctcte pro-
bh-nu-u I~ dal de werkdruk op hl'! persort-
ecllu"tll't'lIIl. M\·l!\\·t! di\' met peuvloen
ga.l!! wurdcn "i\'1 vcrvangen. ,\kn,,'n ,Iit,
lick IÎjll cv ctuuiu, want dat \Vn'gl 1\' 7W,1')(

lil dc Iooukosren. Dl' werkdruk wmdt 70

h"u~ dolt 111l'\'rmeneen liel, worden. ,11t' "11
hun l\Curt 111\'1kunnen vervangen \\!lnkn
Dolt beu-keut uncraanl dat dl' ]..w.llito'il van
Iwt ond\'rwiJ\ in her g..-dr,mg konu 11<-1
g.l,lt (lu].. UITr Ik muldelen en dt, hui\H"1
ing van dl' \llu.il'tTll'n Fr lijn \,}J]..get'n
,l.1111::<']'0I\t",HlI,l\ beschikbaar. Fr li,n de-
parn-nu-nn-n dil' In krijgen in I n>t'gl'rl'
IO]...lil'1I van h,l\i\· e-n kk-un-rumh-rwl]v ,'11

I'r lijn u- IVl'illlg mlddelcu om tI.:.t ;1,111Il'
I'a\,,'n •
Velo: 11.'1,111"1'//,1/1,'( ,',','r .1,' ,'/tl.'I"l'f,<'/m,lII,t,,-
rlll,-/ISd,' lotlldI.'II'.<j,,!>,'IIJell/illdllt/"IIII,", :,'.11,
J,'f ,1<1/1 ,/,' IllIIl'<'r5I1rilltfl.~f1..1IIj b ,/,1/ \\',1.11
Juli/I' l~lA.1I,'<lrt,~'w"f,'/I '>
Vt'rwae~l: '. In I"dn g"I'dl ]..an hCI I1kl
dil!. .11, 11<'t,1,1111..1 'Imkntl'l! in di,' Illat,'
\tijgl, 1{,1.H 1110'[\ ll'gl'tloH'r \1.1.:t1OJI 'ou
IIIt'Il '),111Ik UIlI\Tr\II,'T\ ImUII .:t':'T1\,l,Inil'1l
AoIlIdl' un,d 1\ .'r mderdaad "l'l! \llId"ll1gl'-
1"'IId"11 1111,llitkring, m,l,lr da.lr gil,11h"t
w..! IlIl'l' ItTI hl'~l'r,' IWIII',lg,'II. AI, Il' ,'('11

bedrag krijgl dal twee keer zo hoog is, om
iets vergelijkbaars te doen, dan wmdl de
situatie heel wat eeuvoudlger. Voor de
organïsatte van het onderwijs zijn er moge-
lijke verschillen lussen de unlversttef en de
hogeschool. maar wanneer het gaal over de
weiale voorzieningen dan is het mij niet
duidelijk of er enig verschil Is russen een
uniefstudent en een hogeschoolstudent.
Toch krijgt de eerste kategorie daarvoor
meer dan hel dubbele gesubsidieerd dan de
rweeoe.s
Veto: Dus t/gllJ/lJk hU!I 11 gru'OOnmeer geld
lIodig?
verweest: -zefts als men ons bjjbetaah
voor die zes procent, kunnen we daar niet
tevreden mee lijn, wam dan hebben we
!log maar waar we normaal recht op ZOII-
den hebben, Maar dan wordteen hoge-
schoolstudent nog altijd maar vuur iets
meer dan de hdlt van h.-l bedrag van de
uniefstudent g"§ubsidîeerd, Dat is d..n l'en
slechte situ ..tic, terwijl \\e nu in een super-
slechte situatie zitten .•
Veto: IN minister hetfl ondertussen een regt-
miNlk(lIning in het l'OOru/r.ichrgrfulJ van ongf-
veer drirlwlIderd nliljot'1I Tsdat nies voldomdt?
verwaest: «Dat bedrag sirkuleert al langer,
en het is veelte weinig, AI~je rekent op
een totaal budget va!, twintig miljard. dan
is zes procent 1,2 miljard, Als de minister
ons dan driehonderd miljoen wil geven- is
dat eigenlijk niets. Dat heelt ook niets Ie
maken met de huidige protestaknes. Dat
sijfeT sirkuleerde allang. omdat ook de
minister inziet dal hel niel kan dat het stu-
denrenaantal Zl"Spercent stijgt en dat daar
niets tegenover staat,.

Slaaf

veto: Ot' minister sultvoor om bijkommdt
!o/Jd1t1lte lotkm in tkstemr SPO/fJOriflg,Maar
dat zien ju/fle niet nnm.
verweest: _De hogescholen gaan meer en
meer fondsen tlaimrn die door de regering
en Europese instanties Ier beschikking ge-
steld worden, Dat gaal over innovatieve
projekten. waarbij de overheid bepaalde
bclcidsprtoritciten wil ouderzoeken. Ook
legenover kcmrnersrëre sponsoring slaan
we niet noodzakelijk afkerig, maar oe vraag
is in hocverre men hel

mersiëre bedenkingen? Wij hebben de
phcht om verder In de toekomst IC denken
dan de onmiddellijke belangen van de
bedrijven reikeu.»
Veto; Tsde Iraditionl.'letegmstelling univenitm
- IIoga onderwijs niet aan het ven'lIgen? U
houdt zitll ook btziglllel ondl.'rzoek til anderzijds
is de uniwrsiuit btzig mei de kOl1krtlt beroepio-
plriding voor studenten.

en hogescholen - zou.meer vanuil één
visie moeten bekeken worden, WJI betref
de toelagen en de omkadering, In hed wat
Europese landen heeft men de systemen al
meer bij elkaar gebracht en spreekt men
over een unitair systeem, Daar heeft men
er al een visie over onrwtkkeld. Wij daar-
entegen zlnen nog met een binair systeem,
waarbij hogescholen en urnversneuen
tegenover elkaar staan .•
Veto: Ot agenda van het hoser onderwijs wordt
re!Jellwoordigbthurst door hel rapport /)ille·
mans, Ot hO!Jes,ho/m worden daarin vermeld,
maar 11.,<,Iordlbijna niet gehoord in de diskussie,
f$ dar niet frustrrrenä?
verweest: «Ik moel ter verdediging van
ntnemans zeggen dal hij enkel de opdracht
had om een rappon te maken over de uni-
verstreuen. We moelen aan Dillemans dus
niet verwijten dat hij de hogescholen daar
nier bij betrokken heeft. Hij heeft ze ge-
woon niet kunnen vermijden omdat hij op
sommige momenten aan een grens komt

hii andere elementen in zl

I-.nlllm[,T'ilah~l·nng van een 01'lcidin)o\ kan
1,'nkdigl'll. KutJtll'll \\'1)lTIl tll'!eidin.:
b'k'l-.llIludmg lat('11 'JItIll,,,rt'lJ duur l'en
b,lIlk:> D,Jn !Tel'dl l'r hl'l g,,\"~.Ir I'P d.lt di,'
h,ll1]..7\'gl -w,· \\'ill.-n ,ulli,' ....d ~1)lJIIsort'n
,lh jullie h,'lIt'lhlt- ,.,lt\1 Jrq •.:t]..]..t'tgehrui-
]..,'n ,ll~ lViJ, 7ndal Julh,' ,11):l·'tudl'l'nkn !at,'r
[lij "lh ]..UTlII\'1l ]..'lIllt'lJ \\t'rl.."I!· h liet \JtI-
uil olldl'rlVij']1l'(\IW]..lit'l t','1J gonJl' I)jll,)\-
\Tng om dl' ,1,1,11 Il' wnrt\t>n \'an dit· kom-

mu.'1 hl'l rekkeu. hijvH"rl<n'ld do' h..g.·" hu-
I"IJ, De Ir.l.l); I~natuurlij].. of dl' 1ll1ll1\It'r
l1Iel dl' o]1dr,lcht 1II(),'~1 gt'\l'1l ,1,lIl ])illl"
1lI,1n~of il'millld oIt1d"r.. tlllI 00].. .·.·n '"ldl"
Tt' n1.1]..I'nol' .. r dl' h()gl'~dJUkn l'n om dit-
tWH' opdk,l.lf tt· l>t'lrl'kkclI •
Vet 0: I' //uft sil/,Is het dd.r~,'II'11II /991 m,'
Mf/"I/,l/j{"rtll.'1 ,If .""I'.Jdali MIlia ol,' fI(~ 1\'
II.NL /r.-r/','(-/I :e~ ,..-r,\dlil/endr kml//,w"'11 ""ol,.,.
ééll .I"A. lII..r lolI,r,l!"I'rs.-hdlm,r,_. 'llbr(/"Ift!lId<'ll
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/5 dar een beetjt w~rkzllam'
verweest: _De fusie is, technisch gezien,
een kleiner probleem dan de uuegrarie in
de geesten. Alles hangt af van de de ver-
schillende scholen die Iusioneren. De KHl
is een fusie van scholen die heet sterk van
elkaar verschilden d~or de anrd van de in-
richtende macht, de Iu-aditie, de manier van
besturen. Het is veel gemakkelijker om

lcnJerarenopleiding IC fusio-
neren d..n een
lerarenopleiding
(net ccn
el~omische
richting,omdal
di.. kuil uren heel
anders zijn, De
KIII. is een fu~ie
van grote
scholen- surk
voor stuk sterke
partners en dal is
niet zo gemakjee-
lijk, Het is een
proces dat meer-
dcre Jaren 7.<11
duren. Oe struk-
turen zijn opge-
richt. maar een

echte integratie IlHWInog geb..-uren,.
veto: Bij dr fusie mMSlm wrrchillfllde hiërar-
chische strukturen mft elkaar in ovrrrenstrm-
ming gebrachl worden Kost dlll gUII lijd en
mlddtltn die ti tldtN zo hard nodig hebt?
verweest: .(aarzelt) Dal is een kemplex
probleem waarvoor nog geen definitieve
oplossing gevonden is, Wellicht kan er daar
in dl" toekomst nog verandering in komen,
maar op dil moment kan ik daar weinig
over zeggen.»
Veto: Aan dl.'allden kam Slaan de studenten te
trappelen voor inspraak. Dal bliJkl vooralsnog
een onuwrkomtlijk problttm voor de
"O!Jts,holm,
verweest: _Eén van de moeilijkheden van
de studentenvertegenwoordiging is het pro-
bleem van de konunuuelt. De studenten
vragen een vrijgestelde voor hun werking.
Wij hebben daarop negatief geantwoord
omdat dal volgens ons het probleem van de
kornlnuûelt nler kan oplossen De cplêldlng
in hogescholen met één cyclus duurt min-
der lang dan een unlefupleidlng. Dal zorgt
voor sp..-dlieke problemen. In het eerste
jaar is niemand geïntca-sseerd in studcu-
tenwerking. In hel tweede jaar zijn er wel
mogelijkheden, maar in het derde jaar is er
weer hel probleem van tk Slagt-S. Beven-
dien is de uudcm lt'l! niet geutteressccrd in
die roden, vroeger hebben wij vaak gepru-
Peerd urn (','IJ vtudcuu-nraad liP IC richten
mcr srudcmcn 1111 vcrschillende j.uen, maar
dal is noou gt'l\lkt, l-r b een twl'l beperkt
aantal studenten dIl' dan alk taken naar
vich Wc 7tJU trc]..]..'·Il, Dil' taken urnvanen
veel re \t'el voor {h,' \'111-.('],' suntcruen. Al~
ze dus niet kunru-n ll'rdn'ld ",,,rtl,'n, )S dal
t>nmo~dij]..,.
Veto: 1('1 .{/"lll'>y ftlll·r,I,I.-//tU ,J,' "kwaliuil,
Er is een "r'.'IWI.-/1II J( II"I<IÁ ,,"" het kme-
,(,'S#,T lV<lr1~IIJIII daarvan?
vcrwacsr: _I].. lint! dil dl""l'r een )o\e1lli~ll'
1-..:t11~,Dl' n'r,ll' oplo\\lIlg \,111 dl' IlIinislt'T
vvn lil'f],liï).:" "I,I"lllil1g I-.ille dan de

llt>gl'~lIttJll'n -1'''l1d I].."'>I'd, "!lIlt,lt kim-
een lipblhe ridlling voor 1','tI ho)-:c~dltl,,1
I', Tlk:n ]..\1,111)\'11r-c htcr "I!d"r~"\lhikle
belangen buvc-u ,'n dan 1\ ~d'k]..el1 d,ll rit'
unÎl'b lfI.l(hli~ gl'IlO"g Jlln "111 h,'~Ii~singl>1l
dlc dl' mini'I,'r 11111m·t1Il'l1 Ie Ill.lnipuleren.
I.t: kUl!nen de Vla,umt'lhlr!t-ml'ut"irt'l1
dlk:n twijk!t-n ol tol "]11)1"111"hrengen le-
geil lel~ \\·/u intdl.-]..IlJt·t'! gol'tl \erl.kdigb.l.:tr
1\. Dal I~ vulgt'rls mij ,'I'Tl IlItg....l'r\)kl·11
\tJnrbtTld VJII uu,k IlulTlkkt' kllhllur.*

!Jilr' Ecckhout
Kalfil'n Darras
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onszelf. •Eén enkele [ramt venen ons niets:
het is de sckwende die ons maakt tot wat
we zijn· [Scott Bukatman}.

Het is I)aS vanaf het midden van deze
eeuw dat de technologie in sraar Is ons
lichaam in meer cf mindere mate te
'morren'. Hel inplanten van klepjes in OIIS
hart, van andermans hchaamsorganen,
plastische chirurgie, protesen die aan onze
lichaamsvormen aangepast worden
eneoverder. het kom allemaal nog maar pas,
Het is nog maar het begin van een evolutie,
Het zijn allemaalzaken die aanleiding
geven rot reûeknes over identiteit, Is de'
Robocop in de gelijknamige film nog een
mens. of is hij een robot? Ook films van
David cronenberg, 'Crash" bijvoorbeeld,
brengen dergelijke thema's aan de orde.
Predes outdat de technologie 1111 101 dergc-
lijke din~n In Slaat is, wordt de vr aag per-
tinenter, Maar ze is er ahijd geweest. Fr.1nz
Kalka al, schred met Dit Vtnl'lmdlung een
'transft'Lrmatleroman' waarin een man in
een kever verandert en nogal plastisch met
zijn eigen toestand en 'ik' gekonfrcmeerd
wordt. Is het uoowens niet zo dat de mid-
deleeuwers identiteit reeds bekeken als een
preces. als tets dat voortdurend verandert
in interaktie met de wereld. zelfs de oude
Grieken verklaarden hun wereld door ver-
halen, mltes waarin de goden zich onbe-
perkt konden omtoveren in andere perse-
nen en dieren.

Ondertussen zijn wc afgedwaald van
de ultgangsvra ag 'wat is morlen'? Het ant·
woord kan niemand bedenken. het is at-
wachten tol hel woord 'morlen' voldoende
doorgedrongen is lot de-ëmgangstaal, tOt
bijvoorbeeld bet tnoment dal een Suske en
wiskc-album met als titd 'De Mortende
Morfers' in de winkel ligt. en elk kiri'd beo
grijJlI waa r het over gaat. Morf ze.

Benny Debruync
Brolt: 'MorJiu!i en dl! on!dl!kki"9 wm hrl t('}m
ik' d~lOrMOII Bukuuman (verschenen in "andere

Hype van de week (3)

De morfende morfers
Oen woord wals lullenken dat

bewust bedacht wordt etJ ver-
volge"s gelameerd op de taal·

gemeenschap is eigenlijk een voor·
beeld van hoe taal niet werkt, Nor-
maal moet er eerst een sc/reef trekking
zijn tussen de taal efI de werkelijk-
heid: er is bijvoorbeeld een nieuw
voorwerp uitqevonden. een nieuw be-
grip bedacht, en het kind moet een
lIaam krijgen, ZO'" nieuw woord
raakt niet van de ene dag op de ande-
re bekend, liet duurt een tijd voor Iret
lot he' 'mainstream' taalgebnlik
doordrinot, Een woord dat op liet
punt staat door te breken in de Ne-
derlandse omgotlgstaJI[ is het werk-
woord 'morfen',

Morlen wordt dus gekenmerkt door een
perrnaneme veranderlijkheid. liet Is eigen-
lijk een leeg begrip. net als 'de hemel' ook
een leeg begrip is, en nooit hetzelfde want
de wolken veranderen voortdurend van
vorm.

In de populaire kultuur, in zo'n dipje
als dal van Michael Jockson bijvoorbeeld,
gaat het er voornamelijk om een abstrakt
begrip konkreet voor te stellen, De in et-
kaar vervloeiende gezichten van man en
vrouw, van verschillende rassen. willen de
kijker duidelijk maken dat iedereen gelijk
is, dat cr clgenlljk geen verschillen bestaan.
Morfen ten dienste van de ami-dlskrlmlna-
tie dus. Dat het wegvlakken van de ver-
schillen van de ander een weinig respekt-
volle manier is om met de ander om te
gaan, Is een ander verhaal. De oerversie
van een morfend gezlclu is trouwens al
ouder dan vandaag. en kan misschien toe-
geschreven worden aan de schotse schrl]-
ver Robert Louis Stevensou. de auteur van
'Dr Jekyll & Mr Hyde'. Als hij daarin be-
schrijft hoe Or Jekyll een drankje omwik-
kelt om 7jjn persoonlijkheid op te splitsen
in twee delen, könkretlseert hij dat door Or
Jekyll's gezicht en diens lichaam zonder
duidelijke breuk te laten 'rnorfcn' naar dat
van de afzichtelijke Mr. Hyde. DeSlijd5 gaf
dil bock aanleiding tot menig diskussie uvcr
hoe de menselijke Identiteit in elka a r steekt,

Interessant wordt hel inderdaad up het
moment dat 'morfen' filosofische bijbete-
kenissen krijgt, en gebruikt wordt om te
beschrijven hoe de mensheld tegen hel ein-
de van hel tweede millennium met begrip-
pen 70,11s'tccnutcn en 'lichaam' omgaat.
Menigeen heen we! eens toro's genomen of

gezien die een beweging van enkele sekon-
den vasüeggen. Dergelijke 'gcïrucnstfieerde'
fOlO'Smaken ons bewust van hoe wij een
'normale' loto of 'normaal' beeld bekijken.
Als we een foto zien van een meisje dat een
halve meter boven de grond zweeft, plaatst
onze geest dat onmiddellijk in een kon-
tekst: wij denken er automatisch bij dat het
meisje net voor de Ioro genomen is, opge-
sprongen moer zijn, en een tellater. weer
zal landen.

In hel Engels kom je het werkwoord
'to morph' al regelmatig tegen in bijvoor-
beeld Hlmrecensles. Je herkent er onmid-
dellijk een verw aruschep in met woorden
als 'amorf' of 'mcrtcem', Het komt dan ook
van dezelfde stam, het Griekse 'rnorphè',
wat 'vorm' betekent. En met vorm heeft
'rncrten' alles Ie maken. De centrale bete-
kenis komt uit de wereld van de fotografie:
als je originele foto's met de computer beo
werkt, dan ben je aan het morten. AJs je
mei de computer twee bestaande gezichten
op elkaar legt om ur een nieuw van te ma-
ken, dan heb je gemerft. Michaei Jackson's
videodip 'Btack or whnc' is er een bekend
voorbeeld van: jl' heb! (Ie kontoeren van
een gezicht, maar de gelaatstrekken va n de
ene persoon vloeten over in dit van de vol-
gende persoon zonder duidelijke overgang.

Lichaam

Aan de hand van hel voorgaande kun-
nen we nu een analogie maken met betrek-
klng tOt de identiteit, hetllchamelljke en de
technologie. Het venrekpunt is de foto of
het Hebaam. Net zoals de toro met de com-
fIiIter getransformeerd wordt, wordt het
lichaam getransformeerd door de tecbnolo-
gie. Dit proces noemen we in belde geval-
len 'morfen'. Het resultaat van de gemcrue
roro is dal we ons bewust worden van het
kijken, terwijl het resultaat van het gcmort-
te lichaam is, dat we ons vragen sreücn
over onze kientheit. Het proces, het morren
bestaar twee keer In een kunstmatige Inren-
sifiërlng die ons bewust maakt van iets, van
hoc wij kijken naar een roro en naar iil1l'11ll1·J. •

Twee dansvoorstellingen en één video op één avond •

al waren hel mensenanser
~ arc VOI.r.urxt en AIJIUJmirl
~ va" der P1II;jm /Iemen een

aparte plaats in in de "kIlIele
danswereld, Door 111111fysiek en moto-
riek alleen al - luiden zijn naar
dansersnormen Ilogal aall de grote
kant - vallen ze op, en ook IJ/lil
cnoreoçrafteëu werden ,gekellmerkt
door een doorgedreven
eigen:itmiglleid, Hf/U paden kruisten
elkaar ondermeer bij 1(111 Fabre, b.j
wie ze recent elk één
"ïemperamenten-soto voor /"lII reke-
"iug tlomeJJ, Deze week tonen ze in
Leuven luur jOligste eigetl cnoreoqra-
[ieën, respektievelijk 'Antropomorf'
(Vallrunxl) en "îhe ûttier Me' (van
der Pillijm). Als toemaatje krijgt net
tacls al venvende Leuvense dmlsp"b·
liek er ook lIog een verloning bij va"
de video 'Ogll; Pensiero Vola' vall liet
äuo Eranek (9 Van Desset waarin
VatlTlUlxt en Va" der Ptuijm ook weer
te zien zijn,

keerde been probeert te zenen.
Het kwartet d...nscrs in ,viuc gewaden

vind je terug in 'Ogru PCllsiero vola', de
bekroonde video van Sicfan Eranek en Ban
Van Dcwel. dit' ...1 vertoond werd op het
KI,111~IUI..·k511\',ll_Molrc V...nrunxt vcrzorgde
voor die video eveneens de chorcogr ...fie,
waarin je naast hemzelf ook Ann ...mirl van
der Plufjm. (:rk R...eves en Rma Hermans
herkent. Uitgangxpunt voor 'Ogrtl. ..' is de
alclu-mlc uit de Zl'S!ÎCt1(j(oen zevcnncnde
l'C\IW, een perinde waarin de band tussen
kunst r-n wetenschap nng uvldcm was.
Eranek & Van Dessel zien dezelfde vcrtau-
ding weer ontstaan in het hedendaagse
arusrtckc cvber-vertoog. Hel samenbrengen
van oude en aktuelc kunsrvorrnen en va n
kunst en techniek. het rnteüekruele spel
met hermetische leksten die door een neu-
rrale veiee-over worden gedebneerd of in
het videobeeld worden geïntegreerd. het o-
ver elkaar schuiven van beelden en asso-
datles leidt lOt een komplex visueel spekta-
kel dat fans van Peter creenaw ay zeker z...l
bekoren.

Voor de anderen is er ook nog een
korte solo van Annamtrt van der Pluijm, In
-ruc Ot her Me' rekent ze al mei het beeld
dat van haar ontslaan is doorheen haar
danscarrière. Dat is een beeld van subtiele
Iragflhcltcu van sensuele vrouwelijkheid.
In haar nieuwe sulo doorbreekt de danseres
dil kljchce en benadrukt ze 'the ether me',
waa rln asscsc. stilte t:1Ide verbondenheid
met de naruur centraal staan. Een crg per-
soortlijk portret. kortom, van één van de
vooraanstaande vtaamse choreografes val)
dil moment,

werkstatuten
- kinderbijslag
ziekte-
verzekering
werkloosheid
jobstudent
fiscaliteit
sociaal statuut
bij verder
studeren

gehulde dansers, 'Antropomorf' !Jeglnl
waar andere kunstenaars gt'i.'indigd zijn: In
de bevreemding van de sublieme abstraktie,
Je hoort de 'whltc nolse' v ...n Luu Reed's
'Metal Machine Music' en je vreest voor
een steriel modernistisch statement. Fout.
want de dans evolueert. De d...nsers begin-
nen mei elk aar Ie bewegen. hel wille plas.
tic zeil scheurt open, de emotie treedt bln-
nen. Het doembeeld maakt plaats voor een
veel levendigere, menselijke bewt'ging~laal,
die zijn klim ...x krijgt in een lang ungespon-
nen dans - op de tonen - nu ja, 'IOnen'
- van 'John & voko', waarin het duo Lcn-
non & Ono de liefde In plaats van de oorleg
bedrijf en daarbij voortdurend elk ...ars
naarn meent Ie moelen roepen. De dansers
hebben hun spierwitte pakjes inmiddels
ingewisseld voor de senurerende kk-ureijkc
originelen van Manin Margiel a. Hel resnl-
I......t IS een veelvormige, subtiele voorstel-
ling die de kijker voondurend op het ver·

'Anrropomorl' is een misleidende voorstel-
ling, Dat hocl! nauwelijks vcrwonderlng IC
wekken, want dc cboreugraaf ervan, Marc
vanrunxr, ISeen misleidende kunstenaar.
Vanrunxt mag zichzelf graag -oen eeuwige
debutant" noemen, omdat elke nieuwe
choreografie bij hem een 'kreatie' in de
eigenlijke zin van hel woord is: een schep-
ping v...nult het niets. of eerder vanuit alles
wat de danser rund zich ervaart en in 7-Îch
upueemt. Dat geldt bij uitstek voor 'Antro-
pomort' waarin vaurunxr een nieuwe
k-vcnsvorm Inrrodurecn: de alllropomorf. de
mensachtige die zichzelf voortdurend ver-
andcn (zie ook de 'hype van de week' op
dezelfde ]l<lgina).

Bij a ...nv ...ng ziet het pubhek een spier-
wit d...mvl ...k d...t ......rzclend ingenomen
wordt door vier in <:'\1'11\\ille l..oslUums

om 20u
Kleine Aula

Bart Eeckhout
'Amropomorf' van Marc vanrunst. 'The Otlln
Mt' van Alllwnl1rl Vall äer Pillijm til 'O!JIII
rennero Vola' 1',111 Franck: t'" Valld~d zij" lt'

b~ktJk<'1l,'p 1 til 1 april in dt Klap51uk danliSlli-
dio,
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Kringverkiezingen bij Medica

Als de artsen zichzelf nu al vogelvrij verklaren . • •
O"lIet voormalige Oostblok we-

ten ze dat vukiezi"gell "iet tof
zijn aLo.er maar één portij be-

staat. Bij Medica, waar afgelopm
week ook maar één ploeg opkwam,
bleek dat "iel ZO'" probleem. Sa}n
Festraets. de 'serieuze' preseskandi-
daat en zij" rechterhand Tom De POI-
ter verzekerden dal 'voqelvri]', de een-
lIeidsploeg haar best gedaan Ileeft om
toch met een goede kampaqne naar
buiten te treden. Zij orqanlseerden
ondermeer een thema-avond over de
'orde der geneesheren', een spektakel-
namiddag en tie obligate 11lIf, dit jaar
;11tie Lido.

DI:verkiezlngsweek werd nog wal opge-
fleurd door de lolploeg. lij Slaan niet op de
slem papieren. maar de geneeskundigen
kunnen hen loch hun steun beungen door
hel sternbolletje V,1nde ernstige ploeg nler
op Ie vullen maar er een hartje In Ie ieke-
nen. Toeren zoals bij Crimen ~zie elders 0ll
deze p.lgina) worden dan naruurlijk vcrme-
den, Hel resuhaJI VJIl de vcrklcziugcn was
dan ook vrij spektakulair. 'Vcgclvnj' be-
h.lalde maar liefst 99,5 prorent van de
stemmen. Niet ectu moellijk ah enige kan-
didaat. rliSilid dan weer was dal ongeveer
7(,~lig proecru van de srudemen kwam
stemmen, "Zo'n goed resultaat dal we n
ons bijna om schamen" .•aldus Turn De Put-
ter. veto ondervroeg de korlfcccn van hel
nieuwe presldhnn,
vcu» Is dl plfJt9 van dit jour renuittoper van
dit van vcri9 jaar?
Stljn: _Niet direkt. Wel :djn de rnen'sen V,IIl
de kernraad dit Jaar al aktief in het prest-
dium. Maar er zijn ook veel mensen uit
mijn jaar, eerste dok, bijgekomen, Ikzelf

ben al drie jaar aknef bij Medica. 0'1 jaar
stond ik mee in voor Akuut, het kring-
blaadje van Medica,.
Velo; Er rijn gtru{hltn dat er O"tnt9htid is no-
ten Mdi,a en Ltlndbouwknng
inzake dt joint wnturr ·Blord·
serieus', dt blordi"zamI'Iaktit.
Stijn: «vroeger organiseerde
Landbouwkring Bloedserieus
op haar eentje. Sinds enkele
jaren gebeurt dat samen mei
Medica. Bij sommige mensen
van landbouw - dal zljn er
wel niet veer - teen de Idee
dal wij hen die aktiviteit lIll
benden aan het nemen zijn,.
Veto: Is dat Ontlrrchl~
Stijn: e Ja. wan! hel is een
samenwerking. Hel probleem
zit hem hierin dat hel ene
jaar de blo-Ingenieurs er har-
der mee bezig Zijn en het an-
dere jaar Medica, Bo vendren
wormons sekretariaat
gebruikt voor dl' organi)ollie
omdat wij iets beter zijn uu-
gerust. De mensen van Land-
bouwkring moelen dan bij
ons komen. Maar die
verkeerde opvamng leeft
vooral bij hen die velt nlet
zozeer met Bloed~erll'u~
bezig zijn. Dit jaar i~ er een
klein mcningsvervchll geweest. maar d.lt
was ene! van de baan. Voor volge-nd jaar lil'
ik geen problemen .•

Sdjn: «Er is toch vijftig man komen opda-
gen. en dat in een drukke week. lil Medica
zelf willen wij dal goed opvolgen. samen
met Sociale Raad. Oe werkgroep gezond-

pclijk grd«ltt van dt tDt/aliHfjSPtw! alsPlog
volgt'!
Slijn: .Ik denk dal de welenschappelijke
proef er komt; die beslissing is genomen en

Boer

Veto: Jul/u hltIdtn maandafJa~'OPldUil Ihttfla·
avond over dt Ordt der GePlushtrePl lijPl!ll'
PI«fkund~tudtnftn daarnut btgaan7

heldzorg ts die matene nu aan het ultspil-
ten. Wij moelen de jaarwerkingen daarover
dan intermeren. Er is daar Interesse voor
maar zelf gaan ze niet vragen hoe dat ZiL.
veto: tut totlatillfJsrksamm !ltllUSkllllde pd/de
dit jaar tnktl naar hel a/gtn/tm Inzicht. Maar
rr Zijll momtlJ/u/ gun grntlSkUlldNludmltn
mur rel'tt/ VOlgtHSde kcmigmlering dit Van
dm Bossche op/rgde, Drnk jt dal htt wrlmJchap·

Verkiezingen Crimen bijna rampsenario

Populaire lolploeg houdt spanning erin
O1\tIu weke" voor de paasvakantie

houdl çrimen. de sludelllt"krillg
vall de krimillologiesludemell, tra-

autoneet haar vtrkiezinge". I" te.qensfellillg
tot die van haar grofe broer - 'Itl vlaams
Rtclllsgenootscitap - vertopen deze door-
gaans 'leer rusl/g. Het lIi/lrede"d presidium
probeert een aamat mellun te mOI;lIerell, er
wonten t"kelr aktivileifell georganiseerd,
de kandIdoftIl l'lelle" ziel! voor tijdeIIs de
colleges en wonlen mer een ruime meerder-
heiá ~'erk"zen. IIII/olldelijke aspekten «o-
mtn amper OOft bod. Saaie hoe/ZOII je Ilen·
ken, maar dir jaar ver/itp dil evt" anders.

De studenten kriminologie kiezen zo'
wel hun nieuw prestdrum als hun nieuwe
fakultair [onderwijsveramwoordelljke).
Voor beide vakarures daagden dit jaar twee
kandidaten op: voor het presIdium kon
men kiezen tussen de 'serieuze' 'Fun Ma-
king Crimina Is' en de lolploeg 'Dë drie
muskcuers'. Maandag verzorgden de 'Fun
Making Criminais' niet alleen een oruhl]r in
de ViIIk, maar werkten ze ook ieders bood,
schappenlijstje af. 's Anderendaags werden
gratis vaten gegevl.'n in de lakbar Tir n'a
NoJol.'Dl.' dril.' muskeuers daarcruegen
deden niets van dil alles, De driekoppige
ploeg moest het voural hebben van de
popularttett van haar individuele leden en
haar naambekendheid, Dit laatste bleek
achteraf een zeer belangrijk gegevcn. Aan-
gezien de verkiezingen zowel dom de
meeste.' studenten als door de kandidaten
beleefd worden oll~een lormallteu, doen
dele laatsten doorgaans wt'inig moelie om
lich aan hun kiezenpubliek bekend Ie ma·
ken. De lolploeg probeerde haar popular·
II('Îtl.'nlo.cl nog Ic n'rgrOien via mondelinge
rcklanw en stTO(libriefjes,

Donderdag werd de verktezingsweek
(en het werkingsjcar} Humogewijs afgeslo-
ten met de 'Pop Poll". De avond stante met
een heuse show, waarop niet alleen dance
acts en korte roueelsrukjes werden opgevo-
erd. maar ook de uitslag van de eerder af·
genomen 'Pop 1'011' werd bekendgemaakt.
Meestal ging het om ludieke kategorreën
waarbij men zijn medestudenten in de
bloemetjes kon zeilen tendermeer als krim-
lnologtepersoonhjkheld of mooiste lach van
hel jaar) of belachelijk maken (als mlsser
van het jaar). Ook de beste prof mocht zijn
prijs komen afhalen en hel ufuredend pre-
sidlum werd bedankt voor hel sterke werk-
tngsjaar.

Pil

Tot ieders verhaling eindigde dl' show
niet met de bekendmaking van de vcrklez-
îngsuhslag en de voorsrelllng van het uleu-
we presidium, maar kondigde hel kloskom-
nutee aan dal er l'en laartijdige klacht önt-
vankelljk was verklaard. Eerder op de dag
bleek er in tweede en enige kandidatuur
een tekort aan Slembiljetten Ie lijn geweest.
Hel euvel was vrij snel verholpen. maar <UI
was niet duidelijk bekendgemaakt. net
krcskommncc lag llch dan ook genoodza-
akt om diegenen van die jaren die nog niet
hadden kunnen stemmen hun demokrans-
ene taak ter plekke te laten vervullen.
Ondertussen gonsde tWI van de geruchten
over een mogelijke nek-aan-nekrace tu~~n
de twee ploegen. Terwijl het ktevkommlrtee
de 51emmen (her)lelde, wt'rd dl' Jf~luill'nde
fuif al ge~lan, Uiteindelijk Vld hrl I't'rdikt:
dl' 'Fun Makin~ Criminoll~' h.lalden et'n
ni]lte meerderheid. Ilun k.1ndidaar·rakullair
\"erLlchnl" de pil door mei drielo.wart \all dt'

stemmen te gaan lopen. De totale opbrengst
bedroeg dertig procent,

winnen

De oorzaak van hel vreemde stemge-
drag kan In verschillende richtingen wor-
den gezocht. vooral de naambekendheid
van de lolploeg en het kwasi automerlsch
karakter van de verkleztngen kunnen er
aan bijgedragen hebben. velen bleken im-
mers op de lolploeg gestemd Ie hebben
omdat "de serieuze kandidaat loch ging
winnen". Men kan zich de vraag stellen of
alle kandidaten nter (opnieuw) per Iunktle
moeten worden verkozen en of de verkje-
zingen niet beter inhoudelijk onderbouwd
moelen worden. Hiermee gaat men echter
IC veel voorbij aan de feitelijke situatie
binnen kriminologie. Kandidaten voor hel
presidium dienen zich niet spontaan aan,
maar moeten vaak gezocht en gemcuveerd
worden. Er rest hen Ie weinig tijd om hun
kampagne goed voor Ie bereiden.

naamaast hebben de meeste kandl-
dalen weinig of geen ervaring binnen de
Leuvense kring werking. De redenen hler-
voor hangen nauw samen de instroom In
de opleiding: De studentengroep vormt
door de verschillende lnstroomruogclljkhe-
den (ecrstcnweedcreuigc kan en eerste He)
en het lage slaagpercentage in het eerste
jaar geen kcherente groep die men in een
andere opleidingen wel vindt. In hocverre
dele punten aandacht krijgen volgend jaar.
z.11voor een groot stuk afhangen van het
nieuwe pre-sidiulTl.

Herman Pauwels
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de ~cl1Il1l'nworden gemturmccrd om de
problemen met de Raad van State Ie ver-
mijden. Ze rulleu daar nu nler op terug-
komen, zeker?
Vell/: Dr gel1uskundulUdemeN lljll zelf l1iel
O/lvtrduld IegtIl UIl tot/allllgsbtprrking?
Slljn: eJa. er zijn veel stedenten die zes-
gen: "Mij raak je toch nier meer." Dat hel
aanlal nieuwe studenten drastisch beperkt
wordt, laar hen dan ook koud. atnnen
Medica vind je die mensen nieL.
Tom De Potter: .1\vee jaar geleden was
de studentenbeweging in hel algemeen
radikaal tegen elke vorm van roelanngs-
beperking, terwijl de geneeskundestuden-
ren een beetje toegegeven hebben: zij stel-
den dat die beperking ter sprake kon wor-
den gebracht als er ook andere hervormin-
gen werden doorgevoerd ...
Veto: Wtlkt IIrrvormillgM haddtll u dan op
htt OC!J?
Tom: -om hel overaanbod van artsen te
beperken stelde Medica vier oplossingen
voor. Eén daarvan was de toelatingsproef
voor de eerstejaarstudenten geneeskunde;
een toegeving aan de ansensyndikaren. De
drie andere voorstellen waren rchelcnntrinfJ
- het Invoeren van een dcorverwüarngs-
systeem, waarbij de pattënt in eerste in-
stantie zijn huisdokter opaeekt. akkrtdittring
- permanente vorming met een punten-
systeem voor ansen - en pmsiolleril/g-
artsen op hogere leeftijd die plaets moelen
ruimen .•
veto: En hot staat Jullit plorg tt!Jtllovrr dit
lorlatlllgsprorp
StlJn: .fk denk dal er ongeveer nog bet-
zelfde leeft: dl' toelatingsproei is er en daar
moeten we ons bij neerleggen. Maar ander-
zijds yinden we nog steeds dal die andere
hervormingen l'r ook moeten komen. Bo-
vendien zullen we dit jaar eens kijken wat
de slaa~sijlcrs zljn bij de ecrstckanners. die
toch al door de eerste ronde zijn geraakt.
Dit [aar wordt hel roelarfngseksamcn nog
aangevuld met een welenschappelijke
procI. afwachten wal daar de resultaten
xullcn ~.ijn.~
Veto: Wal is de lijll \'all jullie p/0i'9?
StiJn: «Dezelfde ai> die van dl' vodgc jaren.
Wel willen wc persoonlijk aanspreekbaar
zijn. Je hoort ahljd wel wat gemor en kri-
th-k. ötaar dal h dan meestal van mensen
dIL' nOOIt in de Bru~sclsc\traal komen. Mei
n('galil'VC, maar ook meI opbouwende kri-
lIek kan lcderel'n bij (Jn~ lerechl._

;

\
•

Joost Helsen
Hans D«lercq
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Themahuizen gaan tweede jaar in

Nieuw Ihemahuis in samenwerking mei Oikonde
Oind 1996 be.disle de Raad voor

Studentenvoorzieningen (RvS)
nn een moeilijke bevalling om

een projekt met themahutzen op te
starren. Naast de vier 'huizen' die dit
akademie jaar in de btnnenstea vatl
start ginge" komt er volgend jaar in
Heverlee een vijfde bij. Hel gaat om
een lIuis dat door ûikende - een wet-
tijnsorqanisatie die ziell met uiteenlo-
pende problematieken bezighoudt -
Ier beschikkinq wordt gesteld. Binnen-
kort moelen de kandidaturen voor de
themoqroepen voor volgend akademie-

ingediend worden.

Drie: vaststellingen brachten Sociale Raad en
de Huisvcstlugsdlenst van de KU Leuven
drie jaar geleden ertoe çrn beginnen na te
denken over hel opsrenen van themahulzen
in Leuven tn r.ouvatn.te-Neuve draait het
~yMlTm suksesvol studs 1971 met onderrus-
wn een honderdtal themahutzen. De bedoe-
11011 was daar zo'n vijfetuwinug jaar geleden
om een sectaalleven onder de studenten Ie
ontwikkelen in dl' pas gebouwde stad. 'twee-
dl.' vaststelling was dat de vraJg naar ge·
meencchapshuizen in Leuven sterk steeg in
H'rgdijking met hel aanbed en dil vooral hij
«uderucu uil de hogere jaren. Ten stonc was
e-r dt, V.l~l~tl>1Iin~dal het ell!:agl'lI1l'lll bij
Jnniowren duidelijk was algcuomeu

N:vS. een van Je mcdcbchccrsorgnsu-n
wa.mn Snciak Raad Ik studenten verlegen-
w,,,,nhHI, hölisle in hcrnejaar van 199(, om
met het projekt \<111 start IC gaan. t-en \ an
(k docbtclltugcn h om tWI hl"t,1,11111('aan-
buu .1,111g,'uwell\(hall\hllil.'n "11de J ru-
vcnçc kamermarkt UJ1u- bn.uü-n. ,\kt hl't
O"g hierop had RvS r-ind 199(>,lll)('~list om
vijl mi1,(I~'1l \ rij te make-n voor d~' aonkoop
van een huis, Omwille van de wetgeving op
de VZW's kun dil echter ni{'1 doorgaan
r>,hIH,/ll I"'fli "11,,·,11'1 on, dol dk,ukllllc"].l,H

Ooe" \'orig jaar dl! Rl/(ld I'oor
Stude 1I11!1Ivoor: ten ilIgelI (Rvs)
het startschot gaf "OOI' '/1' Leu-

Vi~IISi'versie van de kots-à-proiet. keek
Sociale Ralld vot verwaclüinq uit "aar
,qeï",ere~see,.de studenten, AI \I'il! ;1/

maart 1'11 april wel eens een
les bijwoonde. werd overvtoediq gûl/-
[ermeerd over het hoe til waarom van
thema lUI izeIl, K ri nqvert egen woordi-
gers. krillgblaadjes. vaiveIl en veto
berichtten regelmatig over deze nieu-
we qemeenschapstudren. Dal er ook
studenten qeînteressecrd waren in
aeze vorm van saml!I/WOllell, -werken
CIf ·/e\Ii!II, werd pns dllidelijk in april.
Toel/ dienden vier enthousiaste groe-
pen een aal/vraag in o·m zielr Ie ell,qa·
Igere" i" el!II tJ'l!malwis, Wal wiMe"
ze en war maakte" zij erv(ln? Tijd
voor Uil terugblik.

De Arenbergwounwijk ('Cité') is dl.' Ihema-
sile in He\'erlce, en dnn vooral Blok 8/0.
Studenten van de Universiwire Parochie
(UP) WOllell daar al enkele jaren samen en
zorgen cr vonr de bekendmaking el1 vcr·
spreiding van wereldwinkelproduktell. Dit

kozen zij l'rVU<Jrom een echt thema-
huis Ie worden en zic"hmeer te richten op
de lIeverlecse sludent. !lun belangrijkste
doelstelling was, naast hel \erkopen van
wrreldwinkelprodllklt'n, de studenten van
Cité vertrouwd IC maken mei de idel'en
V,ln O»falll-Wercidwinkels ((Ind eerlijke
handel (lair [rade} en solidariteit. Hl'l 11,'1
cr nJ<lr Uil dal deze thelTl.l~nK'p iJl ha,lr OJl'
WI gt',laagd i,. Op (Ic I.>~'kellumakillg,- 1'11

te Starten mei kamers in de residenties van
de KU Leuven. Negcncntwlnng kamers.
onderverdeeld in drie groepen. in de
resicenue Shu-Carhartna aan de oevers van
de Dljle in de binnenstad en el! kamers in
blok 810 van de Arenberg Woonwijk (Cilé)
in Heverlee werden voor hel projekt vnjge-
maakt. De gang in Heverlee was vrij goed
uitgerust om een themagroep te herbergen,
In Stm-Carhanna dienden nochtans aan-
passrngswerkcn re gebeuren ondermeer om
elke themagroep IC laten beschikken over
een keuken en een gemeenschappelijke
ruimie om Ie vergaderen. Ook nu nog
moelen er een aantal kleinere werken
gebeuren.

Om uitbreiding van themahulzen buiten
de residenties mogelijk Ie rnaken werd de
mogelijkheid van sponsoring. mecenaat of
samenwerking opengelaten. De invloed van
mogelijke sponsors wordt dan wel beperkt
tot het voorstellen van een algemeen thema
waar de groep rond moel werken. De
konkrere tnvulllng en de werking liggen
volledig in handen van de studenten. Voor
volgend akademiejaar wordt de huidige
intrestruktuur behouden. Daarbovenop
kerm een gemeenschapshuis dat Oikonde
huurt. orkonde heeft enkel hel algemeen
kolder bepaald waar de studenten in zullen
werken: armoede, de (kritisch en konstruk-
rleve] rol van welzfjnswerk in de sarneute-
ving en dit in samenwerking met Otkoudc.
-r-r te absoluut gel'\) verwachüng dal de
studenten li,ch zouden engageren binnen de
nonua!c a ktiviteln-n van Oikondc". aldus
Tlne verhoen van SUCi,lk Raad. Oikondc
biedt reed, vljlcntwintlg jaar opvang aan
allecuetaande jongvolwassenen (mentaal
gehandicapu-n. mensen met psychtarrtsrhe
problemen vn cx-gcdenneerden).

Andere algemene thema's waartnee ge-
werkl kan worden zijn ruim: het kan gaan
van milieu, mnhi1iU'i" ol1denvils, mensen-
I", hu-n. d~'ln, '''1 ,lilt·. "111\\ikl-cllng, alh-rh -l

prumunck ampagru- aan hl't begin van dil
.1kaul·[llit:jJJr reageerden vele cné-studcn-
ren. Nadat dl' wcrcldwinkclîilosohc en dl'
produkten werden v.)<)rgt'~It'ld via erüchcs
en perStlolllijkl' bezoeken <1.111de gangen
van dl' n-sidcunchlokkcn. besrelde onmld-
dellijk een derde van de gangen prodnkrcn
Ook een Iihnv ertoning, een solidaire maal-
tijd, regelmatige aanwezigheld in de Alma
j-hulcn verkoopakues oogstten bijval. :lij
het niet altijd in even grote male, Niet alk
voorsu-Hen haalden de finish, Zo bleek bij-
voorbeeld dol! buttenlandse srudemen zelf
niet gcnueresseerd waren In kookavonden
die voor hen zouden georganiseerd werden.

Terwijl er in Heverlee gewoond werd
rond solidariteit en derde wereld, kozen
twee van de drie themagroepen in de Leu-
vense binnenstad lI(H)rhet Ihema vierue
wereld. Ot' doelslellingen van de thema-
groep rond kansarmoede \Varen hlXlggege-
repen: zij wilden mei hun Ihemahuis zowel
t.Tn bewuslmakings- als koördinalie- en
dienSlbaarheidsfunktie vervullen. De SIU-
denten bewust maken van kansarmoede,
een schakel 'lIjn tussen de organisaTies die
daarrond werken e\1 de Sludenlen en de
vierde wereld-gemeensch<lp len dienSle
zijn, is een heel amuilÎt:us projekl. Toch ziet
hel er naar uh dil! deze kleine Ihemagroep
(zes SIIldemenl suksesvol is. Een blik op
hun akliviteitenlijSt zegt voldoende: weke-
lijkse vergJderingen en huis\Verkbegeleid-
ing. samenwerklug met ATD,\'ierde
Wereld, de Votksuniwrsitdt, ht't themahuis
Vierde Wereld van Louvain-Ia-Neuve.
Oikt)llde en W'dlijmznrg, huur\voelbal,
.ulikds in Vl'I", Jona l'n d,' l)ilklozenkrat11,
filnl\lertlJnin~l'll ell/0\'{'f(Îi:'r. Oew sillden-

samenlevtngsproblemai leken tOl kult uur en
sport, van de studenten in een themagroep
wordt verwacht dat ze hun thema ullwer--

schapshuis.
De studenten dit: kandidaat zijn voor

een themahuts kiezen hun thema zelf. De
töewljzlugskommlsslc
die bepaalt of een groep
her volgend akademie-
jaar kan starten. bestaat
uit mensen van sora en

Studenten die gcînteres-
seerd zijn om volgend
.lkademiejaar deel te
maken van een thema-
groep dienen uiterlijk
legen één mei van dil
jaar een bundeltje bin-
nen te brengen met

~. ~.di)'Hil1 hun projektvoor-I ~I~I en de namen van de
~LI I I kandidaat kotgenoten.

De omvang van een the-
rnagroep hangt af van
11("1 hui~ of residentie
wan rin men wenst te
wonen. Er moelen IWl'C
vc ra n twoordelf kc II
aangesteld worden die
twcedccyclusstudcru zijn
en zfch ertoe \ crbinden
volgl'nd akademiejaar
aan de KV Leuven te

studeren.
ouvrcr RCl11y

'{)(lr m,'<'( i/lrl/rm.u;/! kan ff
a/md terecht "p S,'á,li(
Ralld, 's MrraSSfrrWI 5,
Jooo L,'III -e '1 Tet,
0/6112.95.41, (·mlli!:
S"f,I(!>,~,,,,I.$tIIJm/tuteu-

ifo/" 11".11/ 1'1111 11""ucb e. JI! kan oolc Idll~f·
.<I,hl/l bij HIII:n",sllII.'I~Jims/

van dl' 1\ { I.rllw/I ......,I"III<,'lIr,l<I/ 80. OIA,'liJ,'
vind j,' ,'p J( 1i,'IIl"""'/ /7 in 1-,·nsd·l..l. lei.
0/6/11.96 IJ
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Evaluatie van één jaar thema huizen in Leuven

Themahuizen slaan nog in kinderschoenen

ken: kritisch denken. aktlvitcin-n t.rg.llll~-
ren voor hel brede studentenpubhek. aklil">,
scnsfblltsertng en lnfnrmeren. Fn dlt in hel
".l,k, \,111h,'1 »,JrnI'lIW~)\Wl1111ven genwen-

ten kregen \·oor.11 vwt rl<.I~ilil'\·ereaktie
van de ,)rganisaliI'S \\,1011"zij mee
samenwerkten. Studenten bereiken. wa~
veel moeilijke-r. W('ini).; srudcntcu Jetkn dl'
IUIK'ile om de aktlvlrelteu V.11Ideze ~rt)~'p
bij IC wonen. De th("mil~f()ql kansannoede
lelt. kan nochrans niets verwelen worden:
lij bleven proberen.

Poverello

Dit kan echter niet gezegd worden van
de themagroep die samen met Poverello
dezelfde problematiek aansneed. Ot' doel-
sn-lllngcn dil' zij zichzelf hadden opgelegd
waren ,,1 even nobel: Lij wilden naa~[ hel
bewustrnaken VJn deze problematiek bij
sruderuen en hel ondersteunen van de he-
Slaande welzijnsorganisaties in Leuven, ook
de kansarmen "een aantal pedJgogische
waarden bijbrengen om hun integralie in
de maatschappij beIer IC kunnen bewerk-
stelligen·. Naast een imensicve samenwerk-
ing met poverèllo. zouden zij ondermeer
een fuif organisercn om de kas Ie spijzen,
papier ophalen. een video-~vond over
kansarmoede, ecn debat met gastsprekers
en 1.'1.'11enquête organiseren, Van al deze
mooie woorden kwam weinig in huis. Op
evaluatievergaderingen waar alle thema-
groepen samen rond tafel gingen zinen,
stuurden zij hun kal. Spijlig dal zo'n mooie
woorden nkl ill daden werden omgell't,

De vierde Ihem<lgroep spitste zijn aan-
dacht IOCop hel fcnom("en 'de stad', ondl'r
dl' I...epas~clijke naam Sladthub. De statl als
. ~odaal. ekolngisch en kuhureelnclwl'fk
geeft onvermijdelijk ,'~nlciding IOtlm,bk-
men lCl~ls vt.'rvuiling. I\l(lbilitl'lt, r\limte,

armoede en \('rltll'dl'rill).: nczc fenomenen
hcvruden-n. vuuh-nu-n l'J"\,l[lllt'wU~t rnakeu
en er Iel, aan rhx-n ware-n de plannen van
{kll'la.lI\le grol']!. Lij trachtten dl' <untcn-
ten oudcruu-e-r u- lx-n-ikrn Vi.1inlonllillÎl'-
avonden en hlm,. Ol1dolnb het e1ll1ll'U~I.l~-
me van dl' urganbatoren bereikten ze tel-
kenc d<'1eltd.' kkine groep geuucressccr-
den. Stadthuis liet hel hoofd dan ook eH'11
hangen toen bleek dat grote projekten zuals
een ronoquun eu een kunstwedstrijd niet
mogelijk bleken. Mued werd wel weer ge-
vonden in een nieuw evenement: na de
paawakantle orgautscrcu ze een grote [lkk-
nick op het Ladeuzcplcln. Inhoudelijk
wordt er verder gnverl-I aan de vraag naar
de plaats die graffiti als kunstvorm in de
stad kan krijgen.

Thçmahuizl'n verei~en blijkbaar niet
alleen gemotiveerde studenlen die 1'1'11heel
jaar lang samen willen werken. maar ook
een thema dat gemakkelijk loegankdijk 15
voor jongeren. Studl'nten warm makcn
voor el'/l problelllalll'k w<lar zij niCI recht-
sireeks mel' geknnirollleerd worden, is niet
evident. Je hebt een konkrcel Ihemo1 èn dl'
juisle ml'lI~ell lwdlg om t't'n breed publick
Ic berdken. I)at i~misschien wel de bt'lan-
grijksle crvJring l1a het ('cTSte jaar Ihelll.l-
huizen ln Leuven. Geëngageerde sludenten
zijn er voldoende in LeU\'en. Als themahui,
zen ingeburgerd geraken en lij de weg er-
hl'l'll vinden, heef! dil projekl alle kansen
om haar kindl'rschocnen [c ontgroeien.

nne Verhacrl
Op IHvnsd,I,<I 12 "pril 111dl' 1:""r.1I'OJlJ l'r,<],I1/'

isurl Jr,llh,'m"/IIIIS SWJ/frlll.( (1'11 "<'J/:,'pi(~lIirk
"P 11,,1l.adl!J/:"I'I ..m
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"Hel was vooral heel gezellig"
akademiejaar git/gen onder

auspiciën van Sociale Raad
vier tl,emallll;U/I van start. De

li,up;ratie voor dat I"ojek' werd ge-
vonden ;/1 touvatn-ta-Neuve waar

met de 'k01S à projet al jaren-
~ en mer veel bijval studente" mo-

lriveert om smlrell te gaan wOllen en
rond één thema. seroen Val!
en Katrien Vtm Del/II va" lIet

Wereldwinkel 8/0 in He-
Miekc Van ROSSIIIII van staat-

en Cedric Rey"goer' Vlm liet the-
Ima/lUis kansarmoede vertellen voor

vetoättaafoon over hun weder-
lUI éé" jaar thcmabellllizil1g_

Wau((t/ll hröbrn jul/i .. nm!J JUUTd~ stap

Jerocn Van Heurte: .H~I themahuls We-
rddwinlo..d 8/0 bestond al al~ een gemeen-
setrapshuts van de umversuatre Parochie
(UPI_ Ik heb mij daar gewoon bij aangeslo-
ten. In de praklijk brilchl de overschakeling
naar een 'rlu-mahuis" rnet 70'1) verandering.
Wc hebben ons in onze akuvttencn wel
meer gt'richt op d~' studenten van Ctté.
maar dl' I.onkrt'lt' werking van de Wereld-
winkel i\ dezelfde gebleven .•
Mieke Van Rossum: .Wij hebben eerst
g~·lwljfl-ld. Rond ('('111Ill'I11,l werken leek
ous klik ru.tar It.lt wc terecht zouden ko-
men in r-en I'l'~idl'ntie SI'r,Ü. ons niet cctu
aan. n,1,H011l1ijn Wc nkt onmiddellijk up
Iwt v<lor~tel van SO(Ï"le Raad ingegaan. We
W,Hell van pl,Hl llT11n'l! rond een thema k'
werken nhl.1r dan in een huis. Omdat we.
n" lallj.: su..eken. geen huls voor negen men-
sen vonden. besloten wc dan uiteinde-lijk
om toef in l'en rl'silkntie Ic gaan . Sarru-n
WOI",1\ nuul ,'~'Il thl'llIa \I'rak 011\ duv 7<·I.n
aan. Ikl "J.!'·I\U'HI ~'l'n JK'd k-uk IIll1l1allt·f..
cedrtc Reyng.le-rt: ..\1 .... om gt'llh "Ig"n-
lijk IWlldldl' \\'IJ 1\,ul'lI ""k met lau pJ.1II
om in een themahuls Ie gaan wonen, wel
111een J.!.·m.·.·mdl.ll',hlli\ Zdh H'"r Il',

crudcnn-n ,,,.11, hl' '''I' - .·.·11)!'·lI1l·.·n-
"hal',hll" '1II1I.-n. j, m"l·ilijl. ln een rcci-
demle sanu-nw.uu-n. 'I'r.lk on, cvcmmn vrg
,\,111I1la<lrulI,·indl'iIJJ.. lid h,'\ goed me.· .•
veto: lid I,,'r m,,' ,'ni dl1.f,'rr JlIlJ"m"/1 tv
/>,·Ud':'·l1llh·' /11111"1""1,'),.11'//.'
Kat rfen: .),1 tl\ alleen nttwdlJk urn d,'
uu-nwn \,111(ill; tebcrcrkcn. 'toen 1\,' een
lillll,1I'0II,.1ur!-:,lnhl'l'rd"Il, \\,l~ ,'f \\.-1 lul

doende volJ.., Illaar wemig Cit ...·studt·men.
We h,'blx-n om tx:~t wel gedaan. misschien
zijn er gt'wwn niet Illeer gelllteresseerde .•
Jeroe-n: ~Nuchtans, up de solidairl' maaltijd
waS ':':n dl'rdl' van d,' d,'elnemers dan weer
wel Van Cité .•
Cedrlc: ~We h,ltldt'n heel hoge verwach-
tingen. wc wilden cen doorgedluik zijn
naar de ,tud(:nt.'n voor vrijwilligecsorgani-
~aties. Na ,·.'n aam,lJ maanden zijn we
daarl'.:Jn afgt'stapt, omdat Wl' aanv(lelden
dat tiaar gcell interesSt' vuur was. Blijkbaar
vinden vrijwilligers dl' \'\leg vla de nu al be·
~taal1de infnrm.ltil'kanalen. Wc hebben ons
dali nuk gnvnon verder JCericht up het urga-
ni'>t'rell vall aktIVIteiten voor stlldl'nten Dal
h ,...·cI goed ml'egevallen. Wel zijn het natu-
urliJk altijd de71·lfd(· twintig uf veemg of
le~tig die naar dl:' .,ktlvltelten kOll1l·n._
Mieke: .Die ervaring haddl'f1 IVIJooL Icr
kwanwn nooit e(hl \'l'eI men'>t'n naar on7('
akllvllelll·n. Wij hopen d.1Jr \l'rJl1(lt'nng in
I,· !treng,·u I11l·t(k 1'1,1.111,1. tip hl'1 1.•ltl,·U-
"ï,ll"in Iiel i\ !l"IIIK'n /H'l'I m.K·dijk Onl

studenten te bereiken. Het heef vooralte
maken met het feit dat het aanbod zo ver,
schrikkelijk groot is in Leuven. Overal zte je
hier affiches van waar je allemaal naar toe
kan gaan. wie is er dan in godsnaam nog
gclruercsseerd in een diskussieavond over
net woonbclcid in de stad I.AWVen?Het is
zeker geel! verloren jaar geweest. maar wat
meer respons af en toe zou wel bemoedi-
gend geweest zijn. uet is moeUiJk om de
hele tijd even entcestast te hlijven als In het
begin. Zo was het in onze groep na de
kerstvakantie moeilijk om opnieuw gcmo-
uveerd Ie raken. De algemene teneur was
'wat we ook organiseren. er komt toch
niemand op ai'. Dat is weljammer naruur-
lijk, we hadden nog meer kunnen doen .•
Veto: Hebben iultie kunnen reetneren Wil!

jullie hadden 1,.""opgrsIdd?
Kat.r+en: "Onze belangrijkste doelstelling
besraat al jaren en dal is leven als gcmeen-
schapshuts. Het thema h voor ons iets
extra. Samenwonen is heel goed gelukt. wc
7ljn langzamerhand \H'I meer naar elkaar
hW .o,!l·grodd. onder andcn- UIlJ..door het
thema. d"or .....mu-n dingl'n Cl'otJ.:olni\l'r'·11
en alle111<ialmet hctzcltdc l"-'lIg I': /.rJII.•
Cederter ~\'Ilj hadden bij het begin VIJl
pqlcrv upg,"\tdd. \'ijl abvtraktc woorden
lIa.lfnw,· IVl' nog alle kanten uitkouden.
l'iJ.!enhJI. hadden 1I'l' gn'n lu-cl duidelijke
doelstelling lOM ogen. wel hadde-n \\' c ver-
wacht dal er meer feJI.tie LOli kouu-u wc
lillen daardoor IJlI IIl·luwt een )!"HJt'1 van
Un1Ill"l·di)!III)!. en daarom gaan IV,' IKlk nlet
verder 11,,'1hl'l thema. Studcnn-n lljkeu
nu-t echt gemll'rl'~~eenl in kan'afil1Ilt'd,·.
W,lJhCllijnlijl. omdat jl' jt· in 1.('111'("1 mak-
~l'lijl. 1..111 abluÎlel1 van de pmblcmruk-k . .I,'
1110('tdit thema echt zdl naar d.· -nudr-m
brengen. hij moel l'fI'U.:c j;ekIHllronl"('rll
worden. Dil IJal~le heuben wc wa.lr>;chijn·
lijk lout inge~dlat .•
MÎckc: ..Ook wij kUIHWll rlict echt 7l'ggl'n
dal .....e OIlLe dudstellmgell ocr{'ikl Iwhb,'n.
Ik dellk dal wc hl,t lil hf't hegin voor<lIWel
l,· grt)llt~ /wbben gelien. Achteral1:K,'k,·k('Il,
hadden wc meer kleme din»:en kunllt'n
doen in plaalS van sponsors Ic z,)Çke-n voor
el'l\ kUI\Shvl'd~trîjd, I;r liep.:n ook l'en helt·-
Duel dmgen fOUL De mensen die daan'oor
verantwoordelijk waren, hadden na een
tijdje dan ook echl het gevoel 'dit h('b ik cr
nitt voor over'. En we zijn aan een ;lJntal
aktiviteilen ook Ie laJl begonnen. Daar
moeleo we I'olgend jaar zeker een les uit
trekken. We moeten de dingen vet'1 bl·ter
voorbereiden tijdens het jailr. Ikzdf had
graag nog iers willen doen rund kraken.
maar d.., is dus niet gelukt.-
Veto: !Val zou Je vol!Jl'lld jaar dali m,ders dow?
Mieke: .Je werkl Ut'SI rond een heel koo·
kreet thema. liefst één waarrond .11organi·
saties bestaan. Wij hadden aJs thema ·wo·
nen . In leuven kan je dan proberen ~alllen
te werken met bijvoorb('dd het gemeente-
huis en de stadsdiensten. maar dat is moei-
lijk. Achteraf gezien vinden we dJt thema
niet konkreet genoeg. Volgend jaar LOuden
we daarom op zoek wiJlen gaan naar een
problematiek waar ~Iudenten zuwiew mee
gl'konfromeerd wurdell. Zo dachtl'n w('
bijvuor!x'dd aan 'vocding·. Hit'Tfll\1d 1(lU'
dell \IC dadelijk kunnen hegml1"n lIefkt'n.
~'n wa<lr~lhijnlijk ]Ouden l'r ook "'t'l ~nt'lkr

resultaten komen. Want dat is belaogrijk
om de groep draaiende te houden .•
Jeroen: _Misschien lag ons thema meer in
die lijn. Als je ziet dat we na onze eerste
bekendmakingsaktic van één derde van de
gangen, en dat zijn er loch wel zo'n twin-
tigtal, bestellingen hebben binnengekregen.
dan denk ik toch wel dat we er in gestaagd
zijn de wereldwinkel en de filosofie van de
Wereldwinkel bij onze doelgroep bekend Ie
maken. Maar inderdaad, van zodra je kon,
krctc dlngen gaal organiseren waar je een
beetje tijd in moeten steken, zoals een film-
avond. is hel wel moeilijk om mensen over
de streep te krijgen .•
cedrsc: ~wii badden juist veel sukses met
de films. Een student moet dan niets doen.
alleen maar zitten en kijken. Hij is dan
minder getrueresseerd in hel rherna. maar
meer in de film zelf. DaJnTI('e kregen wij
wel studenten naar een aktiviteit van ons.»
Veto: IR d~lsrrllill!J van de thelllIJhu,.:tll \Vas
IIitl allttll wtrken rond nn thema, maar \\"lS

!Jen'ehlop «ht samrn/e!itn rond Uil onderwerp,
Kon dal 1/1 reatneit, of is dal een idMa/bu/d?
MIckc: .Ht't samenleven ging heel vlol.
Het was eerder uilzonderlijk dat wc niet sa-
rnen aten. Het was vooral heel gezellig. We
haddee ook een kooklijst. Dit- lijsi werd
spomaan ingevuld, en dat is toch wel een
duidelijk leken dat het goed draaide.
Anders zou hel na een tijdje wel zijn gaan
slabakken Ik heb zelf heel \ cel );ehad aan
dit jaar. Je bent ook verplicht orn at en 10,'
samen te vergaderen. Iedereen tnoe-r daar
tijd voor willen maken, eu dal gebeurde
toch ook wel vrij kensckwem bij ons. ,\I,
dat niet hel geval was gewee-n. dan 7011
iedereen wel rninder in de grm'p~1c('f tW'
staan hebben .•
Ccdric: -Ja. dat vind ik I)(>J... Hl'1 tv niet
evident orn een gcrncenschepshuts te be-
ginncn mei mensen die [c nog niet kent.
f-ll hKh l~ hel perfekt verlnpcu. Ik d..nk dal

heelt zIjn eigen inbreng, en ik vind dat je
dal moet respekteren. Je leeft samen en je
weet dat je van een thesrssrudem niet
evenveel lijd kan verwachten als van ie-
mand die een 'gewoon' jaar heeft, net zoals
van een cersrekanner, voor wie alles ook
nog nieuw is. Daar moet je ook allemaal
rekening mee houden. Daardoor kwam een
grotere laSI op de schouders van de mld-
dengroep terecht. Ol dat «hl negatief is.
weet ik niet._
veto. Hrbbm jl/llit al ideelt, ''<1IJr \'O/gelld jaar?
Mieke: • VVi; speelden met hel idee van één
grom themahuls met verschillende thema-
groepen- Elke groep zorgt dan voor eigen
akuvneujes, waar mensen vnn andere groe-

-

(I.9tO 9JaargalIg 24 /ti: 26 dd. JO maart 1998

hel thema cr wel voor iets tus~en7il. d,ll ht·t
mensen m,·t d.-zdfde intl'resse samen·
brengL.
Jeroen: .Ook bij ons was het niet evident
"IJl kWJ tijdsbesteding een llliddt'rllveg te
vinden, de-; Ie meer daM dt' helft van ons
kOl mei een Ihe~is be7ig W,lS. Het was ,·oor·
al een h .....stie van kompwmissen sluilt'n .•
Cedric: .De ujds\'erde/ing bij ons was ook
niel altijd evenredig geregeld. Iedereen

l'en of van buitenaf (10k naar toe zouden
kunnen komen. Hm' dat konkreet gaat
lopen. ~\l"'1 ik nog niet. H,'I gmtl' voordcel
zuu I.ijn dal je ,Ib één l,!fUlegroep naar bçi-
ten zou kurutcu komen. Zn krijg je IIJJI1I'
bekendheid eli dat i-, lu-c-l I'l'iallgrijk. Nu
......·1'·1\ mensen JUl!, veel le weinig vau war
ven thcrn ahurv pfl'cil'\ iv. Dal moer moe-t

\'t,IK"ml j,IM ook 7(·I.,·r andere: \V,. rn"dt'n
\,'1111'1111.1"rh1l([('11 komen. I·tl 1111'1'[vame-n

u'r)!,lderl'n 'ou .."J.. goed 71jn •
cecrtc .w.· lu'hlu-n een l'II;,'n h.,gl' - h,'1
hUI'J" en dal kuuncn \1,,' overal "Jl7,'I-

Of
vraag de proboorslIc

u-n. Ik I.lytml \ ,lil d.' a.lnknndlJ.!ill)!en 7t1U
""I. uniloruu-r kUI1IWII1iJII. Dolt \\',. ,'('0 1)('·
kl·II,.hllal.llIg~kan.la/ ah de UP nu-t voldoen-

dl' gebrutken. i~IIKh lid j,lIl111H:r.Do]" d,'
a,lnl.ul)(h~lIIg,·n In \:,'''1 moeu-n h"I!'r liJII .•
I'e/('; Lilll 1J/IJi.. (',1/11'''1/1 er 1/1<'<' door I<' :,Jd.m'

Miekc: «ra. 1I.1Il1i], )!,'Inol r-r lid lil 011
11.1\r-en h'·)(III. h,·t 1\'", lu-t t','f<;tt' jaar \'1111.

wol ;·,'hl \111j.! \\"'Il"'n~ proberen. ik wil het
J.!l·ltlt'1 kunru-n hd,[l"n (IJt jl' ccht ict-, t'l"
rl'lkl hcht ..
cedrtc: «11. wil er tl()~ \1<,1mee dtHlIJ.!.lall.
\Vd ,,,u IIl·ltlll·m.l w.u nu-er 1I)1'l·t'·1IO)R'U'
1-:,·II'I.I.I.<,nworden 11",11'.I,. Mu,k.,llen ~
Katrien: ..Wij 7ijn vr tltlj.! niet uit WI:' za-
n-u ,lil j.l,lr mI'! In·t pr"llll'ell1 dilt er een
,1.1111011mt·n'.'n hij "Il~ op ~UI \lildt'11 urndat
l1('t ("'n UP-k"t IV,I'. DJ,ll'<lm kUlen m~'n~l'n
nit'l I,'n voile vour 1)('1thema. hlJl'wd ll'
lIe!me"J-:l·\ICrJ..1 hebben. Vuigellli jaar Lal
hel wcl I:ocl"r g,1Jn. Wc hebben nlleell gru'
te ~tal' j.;l'lel. Wl' 11l'bbl'n (juk hn·J wat
<lktivill'iten gt·"rgani~eerd. Dil' kunnen biJ
de ml'[ben die vulgend jaar mee willen
docn dJn n'n beier hedd ~dl.·t'il'n vJn lVal
de !x'dm'!illg is.•

Cind y Ded,m::
Olivier Remy
TIne Verhaert

EEN2W'~·~t'tl"~~;m.~tli~~~hEM
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Jonge stripauteurs (2): Ralph Meyer

"Het label
Meyer; .Er zijn twee redenen voor dal
kleurgebruik. TCl) eerste moet je als begin-
nend auteur iets doen om je album Ie laten
opvallen tussen de chaos van strips die op
de markt worden gegooid. (fijntjes) Dus dat
is de kommersiële reden. Ten tweede wil-
den wc dal het kleurgebruik een funktie
kreeg In hel verhaal. De kleuren moesten
perfekt passen bij de 10011van hel verhaal.
Dus hebben wc besloten urn hel kleuren-
gamma heel Slc!k te reduceren.»
veto: Ot donkert klm rel! begrijp ik. Maur dar
geel? Is dal zo omJm tuxi's in Nov Yo,-kgeel

naar interesseert me niet"
Oén van dl" meest opgemerkte

nieuwe stripseries van de laat-
ste maanden \Vas 'Hard teqen

Hard', qetekend door jOlige \Volf
Ralplt Meyer (26). Door een menge-
ling van doordachte carrièreplanning.
talent ell akute verlegenheid slaagde
deze Parijse Luikenaar erin om bij de
grote uitgeverij Dargaud zijn kreatief
ei kwijt Ie kunnen.

Hard tegen Hard is -zoals de naam laat
vermoeden - een hard boiled verhaal over
moord. doodslag en psychologische oor-
logsvocrmg. Het hoofdpersonage, een New-

_.:.- vcrksc taxichauffeur, kan lijn gehandicapte
vrouw niet uitstaan. en vice versa. Hij be-
sluit haar n' vermoorden en dat vormt de
aanlcldlng vuur heel wat spanning en de
nodige dosis bloedvergieten. Het verhaal
wordt verteld met een minimum aan kleu-
ren, een efflclènte pagina-indelil1); en veel
gevoel voor filmische deocupage. taranuno.
maar met meer sérieux, van een ongevaar-
lijke punker die wed wat hij wil.
veto: I\Ill11r,1/11 /JU/11k ie slrips?
Ralph Meyer: «Tekenen lxn-it 1))\' uitcr-
aard. En ik \ ind rüusrraucwerk een beetje
1(' hl'per"t Strips hebben het vuurdeel {lal
je er ook een \ erhna I mt"e kan venellen Ik
maak I)ol.. Illustraties. maar op dil moment
i~ d,lt nog niks sensationeels. Ik heb twee
boekcovers en wal losse dingen ge;:lllilllk!. Ik
wil me niet beperken tol de strrp. uok al
vod ik rue in dl' strip het unIe rhuts. Het is
wel zwaar werk, en een beelje auususcb.
kortom perfekt "

Selma

«Ik kom eigenlijk van Parijs. waar ik
mijn blu gehaald heb met onder andere
plastische kunst en literatuur. daarna heb ik
twee jade Uil een reklameschool gezeten,
waar ik IIlC ferm heb verveeld. Ik heb dan
drie jaar in Luik St-Lukas gevolgd om strip-
tekenaar IC warden. Er i~ een speetale rtch-
ting striprekenen aan St-Lukas, rnnar ze is
niet zo bijzonder goed. DI.! mensen die er
lesgeven. hebben zelf niet eens strips gepu-
bliceerd. Nu, uiteindelijk moet je het strip-
vak toch leren door enorm wel smps te le-
zen. Dat is de beste leerschool. Je moet er
de twee ol drie reeksen uitpikken die je
echt ciuocsrasr krijgen en dan herlezen om
te doorgronden hoe die sirips werken."
VNo: 15 strip kllnSl of vakmanschap?
Meyer: _Ik heb iets tegen te artistieke re-
keningen. omdat die de aandacht afleiden
van hel enige waar hel om draait: hel ver-
haal. Het label kunstenaar uueresseen me
niet. De strip als geheel is op zijn bCSI po-
pularre kunst.»
Veto: /ftb jt op dr kunstschoot nooit last gtltad
\!fin misprl)zrtl ten opzichte van de strip?
Meyer: "De vcrschillende afdelingen op
SdlOOI waren erg gescheiden, maar ik heb
er nooit ters van gemerkt. Er waren geen

srarnrneruwtston tussen de beeldhouwers
en de striptekenaars als ]e dal bedoetr.»
Veto: Wa/Illur hl'b je uhl het plan opgl'Vl1l om
smpautrur tI' wordrn?
Meyer; «Teen ik nog heet jong was. Ik ver-
slond Strips als kind."
Veto: Eli wat kwam er na 5rhool?
Meyer; .u ben twee jaar bczjg geweest
met stripprojekten ~it Ie denken. gedeelte-
lijk uil te tekenen en Ie presenteren aan
uitgevers. naar kroop veel lijd in. niet al-
leen omdat een strip heel arbeidsintensief
rs. maar ook omdat uitgevers niet noodza-
keljjk binnen de
twee dagen
antwoorden. Na
een tijdje drong
hel tot 111(' door
dat ik Om Ie

overleven wel
een senarrst
moesr zoeken,
Niet zomaar een
scnartst. maar
centje UWI ge-
no~'g macht bij
uhgcvers. die
me toch lULI

toestaan om de
tbcma's Uil IC
werken dil' me
boeiden. Mijn
keuze viel op
Terne (Senari~l
van 'Robbedoes',
en 'Dl' Kleine
Rohbc-'] omdat
zijn reeks 'Soda'
en zijn strip 'De
weg naar serma' me bevielen en omdat hij
niet al te veel reeksen schrijft. Tome kan op
vierenveertig pagina's. wat toch niet veel is,
een heel rijk verhaal perfekt runen. Hij is
erg gernsplrcerd op film, wal me ook
annspreekt.»
Veto: Neb ie 1'(1'1 positieve reukties gehad I'all
uilgn-rrs?
Meyer: «Jazeker. Maar tussen een enrccsr-
aste reakûe en een voorstel voor een kon-
trakt zit ncg een ruime' marge, De uitgever
kent je nÎCt. weel niet of hij je kan venrou-
wen. of je een album zal airnaken. Met be-
gmnundc auteurs neemt hij ook een Hnan-
deel risikc, want die verkopen niet 7.0 veel.
Eén uitgever vund mijn tekeningen echt
heel goed ~'TIhij raadde me aan om mei
één van zijn vaste senartsren te werken. In
zes maanden kreeg ik twee korte stukjes
scnano die ik helemaal likt zag zitten. Ik
heb dus maar besloten om die sarnenwer-
king niet voort te zetterr.»

Golf

veto: En m<,f rome lukte h~t wtl?
Meyer: _Ik ben gewoon eens naar hem
gegaan. mei een map vol strtppagtna's. Ik
had stilistisch heel verschillende dingen bij,
Sruurulge dingen vond hl] goed, andere

niet. Hij vond een aanlal pagina's met een
taxi erin de beste. Het was een soort scien-
ceflctlon-detectiveverhaal. Hij vertelde me
dal hij al ongeveer vier jaar een verhaal
over ecu taxi in l'en la had liggen en dat
werd dan uiteindelijk 'Hard tegen Hard'."
Veto; Nu lal hfl dw. 91'makkl'lijkl!r worden om
proji'kten I-'OOrte stelten, wam je hebt een album.
Meyer: ..Zo werkt dat, ja De uitgevers we-
{en opeens wie je benr.»
Veto: Hel verhaal valt 'Hard Itf}trlliard' stond
vast I'Il1f hel bl'fJin?
Meyer: ~Laten we leggen dat het skelet

(G .lAAR ~T HELEN
EWEESi/ WAS" VOO/!
TAi'1lE5ffl1N6 VAN
ZE S'fERF, ..
•
'KrE. <>J-

van het verhaal er al was. Maar Töme heeft
de deratls wel aangepast aan wal ik wou
maken. Het is een echie uitwisseling van
ideeën, een echte samenwerking geweest .•
Veto: Er lij" 91!1'IIsymparhülu pl'T'Son1l9f'Sin jl'
strip, en hij zit 1'01 rl'ftrmlli'! aan de film noir.
Was dal ook al de bed!Jl'lill9 in hl'l be9ill'
Meyer: .Hcl was direkt duidelijk dat het
die kant ZUil uitgaan. De twee films waar
Tome naar verwees toen hij het projekt
voorstelde, waren 'Reservoir Dogs' en 'Par-
go', twee films net die ik heel graag gezien
heb. Ik had direkt hel gevoel dal we op
dezelfde golflengte zaten. 'Hard tegen Hard'
is ook direkt gekonsipieerd als een driedeli-
ge reeks. Daarna is het afgelopen. Ik vond
hel direkt goed om het bij drie albums Ie
laten, want dat geeft me de gelegenheid om
Ie groeien en daarna kan ik nog iets anders
gaan doen. tk 7it nog niet direkt vast aan
een oneindige reeks. Ik zal vier jaar aan
dele serie gewerkt hebben als ze af is. Dus
heb ik tijd om over later na te denken, Een
verhaal kiezen, een reguier. Misschien doe
ik htcrna nog tets mei rome. Wc hebben
wel plannen in dic richting. maar die zijn
nog niet zo konkrcct.»
VNO: Je khmrsebruik is I'r8 speriaat- !Jul. bruin
I!II yrijs, meer kleuren komen er bijna niet voor
in ft Slrip, Waarom?

10

•
zijn?
Meyer: «Dat is een reden, plus het mag niet
te eenzijdig worden. Alleen donkere kleu-
ren zou geen goed idee zf]n. Bovendien
wordt in coverlliustrattes van harde detecti-
veverhalen ook vaak geel en zwart gd)fuikl.~

•

Lengte

Veto: Het is vrij ongewoon dm kieuren in strips
wordengebruikt met een echt narratieve funktie.
Ml'estill wil men alteen maar ren realistisch tint-
je gewII,
Meyer: «Er waren ook vroeger al auteurs
die ermee cksoenmenteeroen. Om de lees-
baarheid Ie bevorderen bijvoerbeeld. Hel
idee dal je met je kleuren meer kon doen
dan de werkelijkheid imiteren bestaat dus
al heellang.»
Veto: War is je aoet in de slriplVtrtld?
Meyer: -tkone stilte) tk zou heel gelukkig
zijn met een totale vrijheid ten opzichte
van uitgevers, zodat ik vrij de toon en de
grnûek van mijn verhalen kan aanpassen,
Voor 'Hard legen Hard' heb ik ook mijn
tckenstijl aangepast aan hCI verhaal. Dat
vind ik leuk. Later wil ik ook zelf senarto's
rnaken. Als stripauteur moel je vooral pro-
beren [c te amuseren, De lezer net namcljjk
ûl je er plezier in hcbr.»
VNO: Gdoof jl' in /Ifl eüetitche 1'11/1gtwrld?
Meyer: ..Het blijft l'en Sll'UII om een ver-
haal lntcrcssant tc maken In 'Hard Icgen
Hard' zh het geweld volgens mij nlet echt
in de scènes waar een politic-auto crasht 1)1
waar een pistool "Ig"al_ Het geweld is v...or-
al psvchologtsch. De twee hoofdpersonages
kunnen elkaar niet luchtcn.»
veto: Het is U1ch I/Iel zo 'I/ vrecdZilml' scèlllt (/[,1
('<"11 P('f!(Jl1l1gl' /tel hoofd l'lIIl ren ander 101 pulp
5"1lI1 rp het l"'II01r"
Meyer: «Okee _je hebt gelijk. Maar voor
on~ was dat niet d,' mouvaue om hel ver-
haal te vertelle-n. Het ging on-, vooral OV{"f
{Ie Il~y("hologl(" al was het van hel begin
duidelijk d.1I er heel wat geweld bij /{JU ko-
men kljken. In 'Reservoir ])O!l~' boeien 11W
ook vooral d,· di.ll(]~'-'Il Pil d"Il"r~"Il,lgt'~,
('11 niet her jowwdd ...

Gert Mee~ler~
I/,Ird 1( .. ,'11 IltlrJ I /.11/11.</,' ... "1'<'11 1.1)Dûr.<jtl/lJ fII

k,'~1250 (rtl11k
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'Plaza Real': (bijna) revolutie in de tijdschriftwereld

De inhoud van een literair tiidschrift
met het uiterlijk van Flair
.,

Uil je het je voorstellen: een
doorwrocht essay in een maga-
zine zoals de Flair? Een derge-

lijk bastaardblad was nochtans hel
oogmerk van zeven gevestigde namen
uit de literair-kulturele wereld, waar-
onder ook die van docenten van de
KU Leuven (zie kadertje voor de na-
men). Enerzijds door de relatie tuSSUI

de vonn en inhoud von tijdschriften
op spektakulaire wijze in vraag te
stellen, anderzijds door de hiërarchi-
sche struktuur valt de meeste magazi-
nes te doorbreken, wilden ze een
nieuwe wind laten waaien door de
vlaamse tiiascnriftkunuur: Na veel
vijven en zesse" maar veel minder
subsidies werd 'Plaza Rea/' - want
zo moest de periodiek heten - niet
meer dan een doodgeboren tijdschrift.
Eli toch Ilccft hel iets veranaera.

Plaza Real. 11('tkoninklijke plein in hel ren-
uum van Madrid, rs de plaats waar penen-
rnakers. goochelaars, akrobaten. voor-
drachrkunvrenaars. straatakteuts en geluk-
zoekers mekeer crumoeten om zichzelf en
vooral hun publiek op een stukje vermaak
Ie rrnkteren. Alles kan, alles mag, en het
publiek kijkt gera~sineerd roe. Di! konsept.
leende zijn naam aan wal Vlaanderen's eer-
stc 'tijdschrift voor hct cssav' IOLI worden.

Zelen -malkomcmen' slot:gt:lI in 1996
de handen in mekaar om een vcr nlcuwing
in IC luiden, Ze weren niet alleen omcvrc
den over he! he>laande a.1nb'>l1.lal I kuhu-
rele en IIIN.1ITl' lijd,c1Hifll'n maar voorat
ove-r (k ~ITII!..1tHJ!'",1,11'111 It' \'l"',l! "illt'll
La 111 eender welke boekhandel ol kramen-
kiosk slaan en neem een wlllc kcurtg tijd-
vhrtlt Ier hand Zl'II~ zonder dl' !i!el!l' keu-
11<'11/..,111i" lIIel I,'IJI"/(' prl'<.i~ie ..hlllf:"I'C'II .. 1
JC IHI een lucratr-kuhurccl duu ",,1,'1:11 1'0-
pulJir rncgastnc \'a~II1l'LII,Dl' kulturele ujd-
schnftcn profileren zich cts high brow' l'11
(k jlLIJlul,)il'~'ilb 'Iow IH\lw'. De p"f1tl]airl'
kcnmerkcn zich duur ecu mr5hl' upmaak.
IOl\)'~, kadertjes. il1ll'l~lUkJl·~. cltl'pinft~, ~ro-
It' ".lpl1l;'n. rl'I..I.1I11C,cvn 'n~I1l"llt-n blnd-
sptcgcl en kleuren dil' \ JU IK't blad alspat-
ren. 1)\" lucrein- lÎj,hdlrifll'll daan-ntc-gcn
Nk-uw Wl'rl'l(hijd~dlrlft, Dil,t,ehe V,Iar,IIIUl'
b- Belfort, vtaomsc Gldv. \'11"ek, .lndl·rl·-

é".
t,•-

~ ;::>

BE~GIE

KONCERTEN
28/3 SPEAKER SITE ME 1000.)

4/4 AMP + ULTRASOUND IUKI
18/4 NEMO IB.I
2514 GONZO'sFLVINGCIRCUS

26/4 AUDIO ACTIVE (Japan)
2/5 KAlO HIDEKI (NewVorkl USA)

27/5 AUTECHRE IU.'.I'.'.
30/5 ARAB STRAP IUKI + PlURAMON ID.
1216 PERVERTED(BI

20/6 RAWFRüCHT IBI
26/6 CRESCENT· MOVIETONE·

THIRD EYE FOUNDATION ,UK

AGENDA :FILM - THEATER - EXPO
. WORKSHOPS * info via BELGIE

houden een sobere tol ultrastrakke lijn aan:
minder ol helemaal geen kolommen, nau-
welijks reklame, spaarzaam met fOIO'S, ge-
stileerde pagina opmaak, klassieke leuertlpes.

Lustmoordenaars

Deze rigoreuze opsplitsing kwa vorm
blijh ook inhoudelijk niet zender gevolgen,
Een bepaalde inhoud wordt onvermijdelijk
gelieerd aan het blad waarin hij verschijnt,
Sommige dingen passen nu eenmaal in een
bepaald blad en sommige niet. je gaal een
tekst anders lezen naargelang van hel blad
waarin hij verschijnt. Dat is iets waar je als
doorsnee lezer niet zo meteen bij stilstaat
en precies dat houdt dan weer een aantal
gevaren in. 'Plaza Real' wou in deze male-
ne een statement maken,

ken en liefst niet alleen binnen het krin-
getje van Imeljekruelen die zowiezo al in de
materie gcrnrcressccrd rijn:

Een tweede doelstelling lag teoretisch
heel wat eenvoudiger: hel atleveren van
verzorgde literaire teksten Daarbij wilden
de nieuwlichters de rradtrtonele hiërarchi-
sche struktuur doorbreken mei een hoofd-
redakteur en toebehoren die de lijn van het
blad bepaalt. Ook het grote aantal thema-
nummers is hen een doom in het oog, In
'plaza neer kon elke redakteur zelf een
tekst aanbrengen - zelf geschreven, ver-
taald of op bestelling - en droeg daar zelf
de verantwoordelijkheid voor. Die manier
van werken diende gelijkheid. autonomie
en een zo groot mogelijke pluriformiteit te
garanderen. Een minimale interne kontrole
op de teksten moest er voor zorgen dal de

probleem was dat de subsidies voor 1996
pas in januari J 997 geslort werden.

'Plaza Real' raakte vervolgens een jaar
lang verwikkeld in drskussres over subsi-
diëring. terwijl ook de interne organisatie
van het liJdschrifl niet altijd van een leien
dakje liep, Maar hoedanook. het nummer
gepland voor eind 1996 kon er natuurlijk
niet meer komen. De subsidie werd dan
maar gebruikt voor 1997 en rond septem-
ber leken de ergste moeilijkheden over-
wonnen. De teksten waren af, de layout
grosso modo ook en de dummy had voor
nieuwe subsidies voor 1997 gezorgd. Maar
dat was buiten de waard gerekend. Gezien
in 1996 geen nummer was verschenen,
moesten de subsidies voor 1996 terugge-
stort worden. Aftrek van de subsidies voor
1997 was zelt; niet mogelijk, bleek enkele
maanden lat~r. Het betekende de nekslag
voor 'Plaza neat'

Smaakmonopolie

Toch was het iainaticf ook weer ntct
geheel tevergeefs gL~L>ëS;(.De 'laak Plaza
Real' heeft de overheid doen inzien dat er
wat moest veranderen in het tijdschriften-
beleid en dat is ondertussen ouk gebeurd,
Een aantal tijdschriften verdwijnen van de

toen eerste dot') wnv flit' ht'~I",11l/!e
dichotomie in de liwr.lin' (ijd,chrih('n op
ziJII kop zetten d'lor h"Ogw,l.Hdij-lc literaire
teksten - bijna uusluftend t'SS.l}'S- in een
ronduil Ir.l,ll\, pulpvorm te gieren. De in-
houd kon dit' vnn J)\VU, NWT of ttceiera
zljn maar ml.lIl!; je de reksten niet gelezen
had, kon j(' III de illusie vcrkeren dl' Martc
clotre van her rek senomen re hebben. Om
de vorm zovcc! mogelijk te lollen overeen-
su-mrnen met dil' van populaire 11Iagazil1l'~
zou 'plaza neer een aantal rubrieken krij-
gen die in dat genre thuishoren. Alleen
7011de!l ze wel allemaal take lijn. Een lake
kookrubnek. een fake celebrttiespagina -
met OV's [onbekende Vlamingen), al dan
niet uil de kennissenkring van de n-dak-
1,'Uh - take lezersbrieven (vanaf het eerSte
nummer) vu take reklame. De bedoeling
was nie-t de achu-loze lezer voor de gek te
houden, Dil' zou nn een tweede blik het
lijdscluift allicht weer op zijn pla.ns zeilen.
Nn-ttvmln was hel (JIJZeIdan <11deels gt:.
slaagd Het blad zou mensen doen naden-

reksten nier al t\' Ielzouden overtappen. Zo
zouden (Ie essovs in llel ee[)!e nummer
h,lild\'klll"~'r BrLl~)('I, lusuuoordcnaar-,
generaals, n(l~lal}:ie en l'l;'ll literair kook-
boek,

Krochten

Twee jaar 1;1Ilt( n-cd IIl'I ujdvchrtft over
de !Ullg in de dlcpvtc krochten van dl' kul-
turele wereld. Maar het verveheen maar
nh-t wl'gl'l1,> (I\- oruzcncud bnge k"5!llTiJ~.
De drukkusten van glan7.end papier, kleur
en fotn's zijn hoog. voorat bij hcpcrkn- op-
lagl'll. Alle~ zou <llh,1l11,:<.:11van vuhsidic-v. En
daar wrong hel schocnt]c. De subsidie) van
het Vlaamse l\'\ini5lerie van Kultuur zouden
uiteindelijk ongeveer hon dcrdvfjü-ntwuulg-
duizend Irank per nummer bedragen. toen
snelle kostprijsberekening leerde dat dal
gewoon veelte weinig was. vooral omdat
er eerst een dure dummy in kleurenkopree
moest gemaakt worden om aan de subsidie-
kommlssle voor Ie leggen. Een bfjkomcnd

Who's who in 'Plaza Real'

subsldh-lijst, er konu l'en Illillit"lImd,'1.1!ie
en IIIl.:nLal allkln ouk Ît't> proben-u u- doen
aan ht·t '~IIIJ.lkm"llopulit"' 11t1lvOl'r<l1~('-
vcsugth- waarden in stand houd! Hoewel
een aantal vvruieuwingcn rClhl,>ITl'l'k, te-
rug t~·voeren zijn op dt· Plaza-voursu-lk-n.
kwamcu Ll' voor 'PIJLa Real' ldl te [aal.
het njdschrih wa~ Ilmldl:d,,'rl'll.

~lt Erik SpiJl"} n'u n-h-lourujc krn'g
dat als ecu dell~ ex ruachina de zaak een
onverwachte wending g,lf. Ik !..ri~is in dl'
tijdschrèltwcn-ld rh-uk m.1M nau Ik '1••1)1

mild NWT - had een nieuw .,Iadlluller
l:c"Îst Ik vnhalligc redaktie van dl' -vlaam-
~e Gid~' \\'.1' "pg~'l<lapt 1:11Spillo}' wad ge-
\ raagd hel roer U\Tr te nemen cu een re-
daknc ~.1111,'nte vn-Hcn. Dl' redaktie van
I'Ia7.J ~t.l[ll.· in de Gid,. Een ~tall in 111.:1
'cvtabllshmunt" waarregen men gcstreden
half. maar met de Ilodig\' ruuruc om enkele
1'Ia7<1·id{·('én.11,nog uit te werken.

Peter Mangd.scholS

De redaküc, bestaande uit zeven kernrcdakueteden-
- Brwln Jall'>: dramaturg van de KVS in Brussel, pubttrtst en docent kulturele studles aan de KU Leuven.
. Rudi Lacrmans: professor kulmrele soctolog!e aan de KU Leuven. publicist en teaterkenner.
- vivlan Llska: Ilrt1h_,:>,>orIucraruur il,ln de UIA en publicist.
- Gl'ert Opsonu'r: docent teaterwetenschappen. publlctst verbonden aan het vïanrns 'reatertnsutuut IVTl) in BT1J~,eJ_
- Erik Spinny: professor aan de uruvervnen van Luik en é.;\11van vlaanderen's meest vooraanstaande dichters.
- Dirk ven Bd~tda~'r\': rll[llil;j~t werkzaam voor needer's Di1-!öLen eveneens één val! de voomaanure vlaamsc di('hl(,f~.
- Mvrtam Van rmschoor: docern publicistiek aan de KU leuven en recensetl\ dans voor ondermeer De /\'Iorgell.
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Studemenlnspraak is reeds enkele decennia een verworven recht. Sinds enkele jaren is cr een duidelijke ~
tendens om dic inspraak nog uu IC breiden. Op het einde van de twintigste eeuw zijn de etudemen

vertegenwoordigd op bijna elk niveau van het universitaire onderwijsbeleid.

Kringraad. de onderwijsgeleding van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. is voor hel volgende
academiejaar op zoek naar cel} massa nieuwe medewerkers (m/v) om aan die vertegenwoordiging een zinnige

invulling tc geven.

Kringraad zoekt dus:

Eén voorzitter
Ik vcoralner coiJrdtflC'l:" tk actenehen van de vertegenwoordigers en is ver ..mwoordclijk voor de uitvoe-
ring van de beslenen van dl" algemene '·cl1l.Jderttlg. Hij is nonn;l.llgezÎ('n ook de vcrgadervoorztuer van de
algemene vergadertng. Als vertl'genwoordigt'r van dl' studenten kan hiJ -zijn taak oombinerenener een v~n

de endemaande functies. behalve vrijgeuelde. De voonllter Is lid van de stuurgroep campuskram.

Vier vertegenwoordigers op de Academische
Raad

Vit'r slulfenlen vonneu de studenteulrart!e op de ACóldemiiche R.1ad. hel hoqg-
51e bc:leh~orgaan van de K u.Leuven. Van die studenten koml er één uil dl'

groep Blomedische werenscheepen. één uu de groep EX3CU:'wetenschappen eh
rwee uit de groep lIum,me wetenschappen. De Academische Raad vergadert
maandelijks. Dezelfde studenten 7.1Jnelk lid van hun eigen groepsraad. Op
\!_Iaams niveau verdedigen ze de smdemenbelangen In de Raad voor Hoger

Ondc:rwijs van de Vlaamse Ondc:rwijsra..d ~Ior) en in dc werkgroepen !lnder-
wijs en lerarenepleldtng van de Vlaamse Imerunivershatre Rand (Vlir).

Vier .x..ertegen:woordigers op de Onderwijsreed
De Onderwijsraad is hel edviesorgean van de AcademiKhe Raad in onderwijszaken. IX Onderwijsraad heeft steeds
een r«ks werkgroepen onder zijn hoede. die de advleun van de raad voorbereiden en onderwijskundige projeeren

opvolgen. Ah.le 51udemenvtreqenwoonligfl wonh op de Onder~.If,r .. d, bee je OMe onderwijlm.ln.. en we
veronderstellen dan ook dat je al enige en,aring hebt met onderwtjswerklng. De: verdelillg van tic vertegenwoor-

digers over dl- verKhillende groepen ~ bijna dl'1.c1lde als voor de AcademiJche Raad: voor Hurnalle wetenschappen
!Nakt de-UlIlvealtdt een ondei$dKid twRD HUlllime A en Humane B. pc Onderwijsraad J.:[Jadc:rt maandelijkl

Eén vertegenwoordiger-informatie.
Omdat informatica en computers met meer weg te eenken zijn uit helonderwîjslandschap. heelt
Kringraad vorig jaar de bureautunctte mrcrmanca gecreëerd. Deze venegenwoordlger Is verani-
w()(N"delijk voer de opvol,l>ing VI"O herlnfonnatlca- en inlernelifCtseurcn aan de J(,U.Leuven:-Varr
hem verwachten we dus 'enige vl'nrquwdhfiä met computers c:n hel intemel.,De vertegenweer-

diger in'or~ti("ól is,lid van dl' PC=lllasscncommissle Ihet ~erleiOrgaall tussen nceemee-en
universitaire overheld in deze malerie). die enkele keren per Jaar samenkonu, en van dl' werk_

groep infomlatieleverande.n van de.CWfS.eonlmlssle. die om_de twee.maMldtn vergadert.

TWee internationaal vertegenwoordigers
Kringraad Is lid van MO!iaic IMecling ol Studems Aimin!! al rhe InlegrMion of thc Coimbr a -groupj. de

~tudentellvleugel van de Coimt"a-g.rOl:jJ. een organi!HItie van de n meest vooraanS!;),lude universiteiten van
Eurollil. 'twee keer per jaar vergaden Mosak gedul\'ooe enkele dagen UI l'en Europese unlversnenssted.

Op untvershair niveau zijn dl' internationaal venegenwoordigers lid van het ûeteldscomlté Internailonale
Relaties. dal een~ In de zc:s weken vergadert.

Oe internationaal verlJ!gtnw<Jl)fdigtrs zijn ook bezieler vaft dl' Erasmeewerkgrcep vall Krinllraild.

Twee vrijgestelden
DI' vrijgestelden zijn halfilJds betaalde werkkrachren dil' de werL.iftg van

Krin!lr ..ad ..drnlnlstratlef en Inhoudelijk ondersteunen COncreet be1ekent dit d.Jl
de \l"ijgC$ldd ...n d~ I)e"rm.lnemie ve ..",rgell op kantoor. d,' ~l"$lagen van de

"ergadenng maken. rl""digeren. vennenigvuldlgen en verspretden en de uugave
verzorgen van het jaa ...·eDl.:Jg. het kringenvademecum leen handlejdlng voor

nieuwc presidia). de kringfichn en het 'Vademecum voor srudcmen in Leuven'.
In de mate van hel mOf:eJijke bereiden ze d0!i5ier~ VOQren ondersteunen ze de
werking van de werkgroepen. DI' vrijgestelden 7.ijn verantwoordelijk voor de

subsidii'ring:;rnedlanl",,,'n van kring~n en .-rkende vrije verenigingcn.
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Alsje belangstelling hebt vuor ui meer lnforrnaue wij over één
of meer van deze functies. neem dan ecrueer up met

Kringraad
's Mciersslraal 5
3000 Leuven

lel. (016)22.31.09 of (016(32)37.89
fax (016)22.01.03

krira@krira.sludcnl.kulcuven.ac.bc
hup:( /www.krtra .SI udcnt.kuleu vcn.ac.bc

Onze kantoren zijn minstens open op werkdagen van 14 lot
18 u. maar ook daarbulten kan je er vaak terecht.
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Drie vertegenwoordigers voor
de sectie Aggregatie
IX lerarenopleiding _ ol aggregatie - bekleedt een
wat aparte pl.:JalJ In de universitaire structuur. Hel
gehet! heel Arademisch VormlnlJ.Slnnituut voor
Leraren. en hel elgl':nlUke bestuursorgaan van de
lerarenopleiding is de Sectie Aggregatie. Daarin amen
drie studcruenvenegcnwoonugers. Un uit elke
groep- AlsJe dele funktie ambieert. moetje wel
mgeschreven uJn voor de lerarenopleiding. De secue
Aggregatie vergadert om de 7.es weken.

Eén
kringencoördinator
Dc...~genroördio.to(\ verant-
woordelijk voer de contaCten met
de kringen. Hij vertegenwoordjgt
dl': studl':nten op bel overll'lllUJKn
de s.. d Leuven en de studenten, en
buigt 7.lch vooral over problemen
van fraklischt' aard: het)eton_n
u.ienÛl Leuven. geluidJóv~ast.
VZW-.rqJdementeringen,

•

Eén vertegenwoordiger in de raad
van bestuur van Alfaset cvba
AIf,uet qlba is het bedri}t: dat de kantoorinfröU"Uouur
beHeert ~ hel hul, van de nudentehkocfellr{ de 's Meiers-
strut S I» Leuven. Krlngtaad heeft één vertegenwoordiger in
de ... ,,(1 van IJe!lluur van Alfa5el. ven die vertegenwoordiger
vcrwachten wc dat hij verstand heeft van computers.

Twee vertegenwoordigers
voor de Vereniging van,
Vlaamse Studenten (VVS)
De vlaamse studenten hebben zich ver-
enigd In de VVS. VVS heelt een Nationale
AIIICtllCl1e Vergadering (NAV). die mln~t~ns
drie keer per jaar samenkomt. en een hoge-
scholen- en een universiteilSC'CntraJc (UC).
die mmsrens even vaak vergaderen Voor
Jt NAVen de UC 7.Oekl Krittgra;ad twt'C
~IUdenlenverlegenwoordigcrs IX VVS·ver·
gaderingen zijn meeste! .~ avonds

Wordt nog gezocht ..,

Op vrijdag 3 april 1998 worden de vertegenwoordigers op de
Akadcmische Raad en op de Onderwijsraad. en de kringen-
coördtnaror verkozen. Gemotiveerde kandidaturen (met cv)
dienen uiterlijk up woensdag 1 april 1998 om 18u toege-
komen te zijn op hel Kringraad-sekretariaat. De voorzuter,
de bestuurder van Alfaset. de vertegenwoordigers in de
sectie Aggregatie en de tnformaucavcrantwoordcujkc
worden verkozen op vrijdag 8 mei 1998. Gemotiveerde
kandidaturen (mei cv) dienen ons ren laatste op woensdag
6 mei 1998 om 18u bereikt te hebben.
Deze vcrkiezingen gebeuren door de Algemene vergadering
van Kringraad. waarin vertegenwoordigers zelden van de
Leuvense studentenkringen.
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• berichten
Ruliûurraad veiiileSi
Kulruurraad. de Leuvense overkoepelende
srudentenorganisatle die zich beztghoudr
met kunst en kultuur, vertegenwoordigt de
studenten en behartigt hun kulturele beo
langen. Kultuurraad is een lorum van geïn-
teresseerden en vertegenwoordigers van
alle fakulteitskrtngen die mee hel kultuur-
beleid willen bespreken en bepalen, en die
een akueve werking van betrokkenheid
tussen studenten en kunsrrkuhuur wil ver-
groten en de drempels daartoe probeert Ie
verlagen (dcmnkratlserlng]. Kultuurraad
vaardig! (lok de stm!cntcnfraktÎe af In de
bcheerraad van Stuc.

Kultuurraad zoekt een koördinatör

voor de understcuning van haar werking.
Het gaal om een halftijds kracht, voor hel
akadcmicjaar 1998-1999 [vanaf I juli
1998). met een bediendenknmrakt van be-
paalde duur. Van sepu-mber tot en met mei
wordt deze funktie ml!t één vierde uitge-
breid met de koordtnaue van het vrljwllli-
gerswerk van kunstencentrum Stuc. In de
praktijk blijkt een full-time engagemrtu
voor de taak van kulruurraad-koordlnaror
meer dan nodig te zijn, gezien de omvans
van hel rakenpakker.

vanaf maandag 23 maart kan je een
volledige profielbeschrijving opvragen via
het Stuc-onthaal. Van Evenstraat 2d, Td:
016/23,67,73, We verwachten alle sollici-
lat ie [met een CV) ten laatste op donderdag
30 april op volgend adres: Kultuurraad der
Leuvense Studenten t.a.v. Katrin vanden-
bosch. Van Evenstraat zd. 3000 Leuven.

Oikonde zoekt medeweîkers
Oikonde biedt reeds meer dan 25 jaar een
HUIS aan alleenstaanden waar ze samen
nWI anderen een THUIS kunnen uitbou-
wen. De aüeensreandeu waarvoor zij zich
in7,t'II(>n 7ijn memaal gchandikaptcn. ex-
p~ychiatrische patiéüten en mensen 1110:1

een lage zelfredzaamheld alsook ex-gedeu-

neerden. Oikonde werkt voornamelijk met
gemeenschapshuizen, hulzen waarin tel-
kens drie vrfjwllllgers 1"11 drie 'gasten' sa-
menwonen, Elk gemeenschapshuis her-ft
een aantal bezoekers, die met een zekere
regelmaat langskomen en een retauoneet
aanbod bieden aan de bewoners.

Oîkonde is dus voortdurend op zoek
naar mensen die zich helzij als inwonend
vrijwilliger, hetzij als bezoeker willen enga-
geren, Op dit moment is er nood aan een
zestal inwonende vrijwilligers en vier be-
zoekers. Ben Je eventueel gcïrucresscerd
om Ie helpen of wil je meer weten over het
werk van Otkondc. neem dan vrijblijvend
kontaki up ~lllo1 spring eens
binnen up het sekretariaat van
Oikonde Leuven: Tleusevest 17,
3010 Leuven Tel: 016/22 96 13
en vraag naar Julien Peesmens.

sociale Raad veîkleSi

vooramer is ook ondervooratuer van de
Raad voor Studemeuvocrzicnlngen. De
verklezlng van de voorzjuer gebeurt op de
Algemene Vergadering van donderdag 10
april. De kandidaturen moelen brrmen zrjn
op sera dezelfde dag om 17 uur,

'rwee vrijgestelden (vlm): zij zijn half-
tiJds betaalde en geëngageerde krachten.
Hun laak bestaat erin sorc administratief
en inhoudelijk Ie ondersteunen, het geheel
mee te koördineren en in goede banen te
leiden, Zij zetelen ook in de verschiliende
medebeheerorganen waar Sora de studen-
ten vertegenwoordigt. De kandidaturen
voor vrjjgestclden moeten binnen zijn op
Sora op vrijdag 24 april om 17.00 ti, De
voorstclltng van de kandldaat-vrfjgcstetden
gebeurt op de Algemene Vergadering van
Sera van dezelfde dag, De verklezJng heen
plaats de week nadien op de Algemene Ver-

stellen we ons dus op om de vloed te laten
vcrtrekkeu. Hel Ladcuzepleln wordt op
weensdag 22 maan omgetoverd in eert
picknickplein. mCI allerhande muziekband-
jes en strantreatermakers, goochelaars en
deklarneurs. Breng Je borerharnmerjes mee,
die kan je dan onderdompelen in soep gra-
tis voor \1 gekookt. Wij zorgen er wel voor
dat u ondergedompeld wordt in wat wij
onder een bruisend stadsleven verstaan.
laai u eens verwennen!

De Leuvense Overkoepelende Krtngorgaui-
saüe zoekt ter ondersteuning van de wer-
king van haar studentenblad veto geduren-
de hCI volgende akademiejaar een hoold-
redakteur~) een redakttesekretarts.

De hoöldredakteur is een vrijwilliger
waarvan wordt vcrwacht dat hij/zij instaal

AMERiKAANSE REGERir-JG BETAPL -r- sci).vr..PeVeRGoE~,

Sociale Raad (Sora) is een ven
dl" geledingen van Loko (de
Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie), sore houdt
zich be7ig mei de dernokranse-
ring van het onderwijs: het be-
strijden van sociale en kulture-
le drempels die hel studeren
voor sommigen moeilijk ol
onmogelijk maken, Daarvoor
werden er aan de universiteit
medebeheersorganen opgericht
waarin Sora de Leuvense
studenten vertegenwoordigt,
Voor haar werking zoekt sera.
voor het akademlejaar 1998-
1999, twee vrijgestelden en een
voorzitter,

Een voorzitter (vim): zJjn
taak bestaal erin de werking ie koördtnc-
ren, medewerkers entoesiast te maken en
de beslissingen vat) de Algemene Vergade-
ring uil te voeren, !lij/zij werkt ook mee
aan de lnhoudeljjke ondersteuning. De

• I(ruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I I

gadering van 30 april.
Voor beide junknes (voorzin er en vrij-

gestelde] moel voor de kandtdatuurstctlmg
een mouvauebrict en CV mgediend wor-
den,

De bekendruaklng van de pJaal~l'n voor
de sunlcrnenvcnegcnwoordigco in de
Illt'(khdlt'l'rl'rganen lolgt lu een latere
edutc van veto.

Socialc Raad vindt jt' in de " r.kier~-
~tr,lat 5, 3000 LeUWII. Tel: 016122.95.41
Fax: 016/22.0L03 E-rnar]:
Sora@~ora ,51udent, klilcu ven .ac. he

_'- .._LU

voor de inhoudelijke werking en koordtna-
tie van het blad, Zijn/haar taak beslaai
voornamelijk uit hel opvolgen vat) de aktu-
,11\11.'11,het uitstippelen van een doordacht
beleid op haar werkingsterrem en hel bcgc-
leiden van Ik red,lktit' en de medewerkers.
De rni,lktil'~I'krt'liHis is een haillij{!:.e kracht
119,5 uur per wed,) met een bedtenden.
kontrakt van bt'l)d,llde duur, dal ,111,,0]>10l'
JI juli 1999 Een voltijds engagement b
nochrans \'I.'fci~t Zijn/haar taak tx_'~IJat crtu
Ie zorgen voor dl.' I'raktl~dll' en inhoudchj-
ke oudcrstcuning en koordmauc van dl'
1\l'rl.illg 10111hel hlad Hijlzlj klll 1'11onder-
huudt uul.. UI' kunl,l1.ll'll nu-t dl' amtcn-
Loku-geled iugvu.

Dl' Vt·lo-llouldrl'd,II.lnlr 1'11-rcdaktle-
~l'''r~l,lri~ "I>n!l-II l'l'rk"/.l'll "I' een 011l'n
AI~t'll1en~ Vnj.:Jdt'rillg 1,111Luku np 8 1111'1,
volgt'lb dt' pux.cdun- dIL'gdul \ oor Ik I e-r-
"ielint; IJn hurufuuktn- "p do' rade-n.
5dnihl'llJ)"I' ,olli('llatr~\ nu-t C\ m"I'IO'11
voor 24 .Ipril Ingl'l<'mkn uf hlllllt'ngd'r,l(hl
worden "I' lu-t rt'd,lkll,'l,'I..r.>I,lTi,l,lt \,111
veto. biJ HJTI l-eckhuut. '\ ,\\('Il'h'flaat 5,
JOHOI r-uvc-n. lnlurrncn-n 1..,111dl' Iwk "H'l'\..
op het 1>0I"I1\la,1I1\1.',1.11'.'\"I IIp 22.11.1~

Horizontaal - 1 vnn!n -luil'dl'mdukt 1 Lkh,lamHkd - Uiling van genegenheid
1 VoorbIJ - Lang,hlrigl' lil'klt' - Munt'knon! 4 '\ll'(krlantbt' rh !l'r - Gedwee - Dwanc
5 1\ll't u-rzakc (, SlIl..l..d - T"dll 7 Undergt''<C11l1..18 I.uugdlt·r - Llchaamsdcct _ HUI"
vcclhvrd h.1M ~ \'<]"f/.'twl- Bclctunu-nng - Havenonderdeel 10 wruc aanslag van
11\J"II~IJlkn l..ln!-:l'lljl"Juur II Schnjttram - \"w,II,tdling \.111het volmaakte.
Vertikaal - I Kma,lll-ll':l1ld - RJ,ld llk!'1 van het jJar- cctadcn dn'hj., 1 vlaamv
plJ,lhJl' ])nnl..hl'k.'1 - Wi,l..undig., tt'rm 4 i\-\JIlll\'lijk dief - Dicrcnverbhjf - wapen
5 Sne-rt (> \'1\ _ Kindl'l'IUlg 7 Ik \nJll'di~l' brccdu- van vvu k.nucr bcslaand S rllhnig-
Lang, - Onltl.'gdlll..l'liJk ') l.o"I1'~'\l1l1 - neel van luid-AjrikJ - V~",r7,'t~I'1 10 Mn'Sl.'r,
grol,l!! I,jj jud" - Dcvl 1'.111ee-n nl I [ lil'l..ll'\'l'nchijllwl - Dor.

Door Filip Oe Keukclccrc

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ••.

siadihuis "Ibl\lllbill
Ab stadthuisers willen WI' nog l't;n keer het
grootste plein van Leuven 0l' ,tdll'tl 7l'll~'n,
We hebben Uil'>tot mi hit' nl~trg ~('huil!:l'-
houden in dl' Slulvaraat. 111""r1l.1dl' IM,lS-
volkall1ie rukken W~upnu in 1ll'1cernrum
van Leuven, gewapend nWI ~uq' en mu-
lick! Komt het kijke-n. konu hel kijkl'n rot
l'nK'n'n IJl turen-rem! t en \ ,1n "lIll' doel-
vtclhngcn <I<Inhel beglIl van dit jaar, \\'a~ de
~Iad tl' laten bubbelen en de to!l'/dliglleid ll'
lau-u golven tOl in de klelrl~ll' \teqóe~ en
plt'lI11jt'S. Waar beter dan in hMIJl' l.eUl'en

van tifties
tot

seven ties,
van

klassiek tot
modern

Kringloop-
winkel

Spit, alles
watje kot
nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag tlm vrijdag 10u·18u

zaterdag 10u-17u

Dlestses1eenweg 104, Kessel-Lo
016/26,09.21
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• lezersbrieven
vervolg van p. 2

Ideologie
ln Velo 25 werd onder de titel 'Masturbatie
vanuit de onderbouw' hel door SJW en
ALS georganiseerde debat over hel 'dode
van de ideologie' afgekraakt. Afkraken is
OK. als hel maar mei de nodige pre..dsie
gebeurt. En daar mangelde hel in hel ani-
kei jammer genoeg een beetje aan. Eric
Buyl is niet 'de sekretaris van SJW', maar
de algemeen sekretaris van Militant Links.
ëvemnm is Guy Hcndrlckx 'lid van ALS',
lIij is lid van de SAP, de partl] waar SJW als
jongerenorganisatie mee verbonden is. ALS
is een studentenorganisatie waarin overwe-
gend leden van Militant Links aktief zijn. In
hel vervolg loch maar even de afriche lezen?

Hel is ook niet helemaal juist dal de
organiserende verenigingen pretendeerden
"alle nrbctders te vertegenwoordigen, die
zelf nog nler tor hét im:ichl zijn gekomen",
zoals Veto ironisch suggereert. Waarom zou
Eric Buyl rljdens het debat anders hebben

Veto
's Meier5Slrailt .5
3000 Leuven
Tel 016122 44 38
1'01" 016122 Ol OJ
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gesteld dat MUllant LInks voorstander is
van de vorming van een nieuwe arbeiders'
paru]. een Iorruarle waartn alle politieke
tendenzen en stromlngen welkom zijn die
de belangen van Je werkende bevolking
werkelijk willen verdedigen?

Peter Del.slng.
namens ALS

Kafetaria
In nummer 2J en 24 van Veto werd in een
artikel en een lezersbrief een vurig. maar
nogal rendenneus pleidooi gehouden voor
het behoud van Je kafetaria lelteren in het
ErasmushuJs. Wij menen dat de kritische
Vetolezers recht hebben op een objektleve-
re benadering van dit dossier en zeilen
hierbij graag volgende feiten en beschou-
wingen op een rijtje,

I. Vier jaar geleden liep de huurover-
eenkomst voor de kalerarta letleren af. Een
verlellgin~ van hel kontrakt voor een lang-
ere periode, leek de Iakulreh gezien hel
ruimtegebrek niet wenselijk, In plaats van
de overeenkomst echter metl'en op te zeg-
gen. werd beslist de sluiting van dl' kaleta-
ria uit te stellen 101de ultbater. de heer
Jeubtn. de pensioengerechtigde lcdtijd zou
hebben bereikt. Dat wil zeggen tot JO juni
1999 (en niet tot oktober 1998, zoals dl'
slecht geïnformeerde briefschrijver ver-
meldt). De fakulteit been in deze dus niet
hel gevoelmensen opzl] te hebben gescho-
ven of hardvochtig te hebben behandeld.

2, In de Iakulteit Letteren volgen onge-
veer achthonderd studenten tijdens hun
opleiding een vak lnfcrmatfka. In de beo
Slaande PC-klas staan vijftien PC's voor in
totaal ongeveer dnedutzendachrhonderd
studenten. In het MSI-inslituul, waar de
vele 'poot'-tokaten ook door studenten van
andere Iakuttelten worden gebrutkt. 15mo-
menteel geen gt'~chiktl' rutnue voorhanden
VUOf een PC-kl.1S, een voorstel van de Ia-
kultelt Letteren om in het Mlnpalende nets-
lokaal in de Blijde Inkomststraat een meer
centrale re-klos te rnaken waar ook ~IU-
denten uit de Iakultcuen Rechtsgeleerd-
held, wijsbegeerte en P~)'(hologische 1'11

Pedagogische wetcnschappcn terecht lOU'
den kunnen. werd door dt' technische dk-n-
sten niet in ovcrwcgiug genomen-

1 Door Iw' verdwijnen van dl' kafera-
ri,l 1.11inderd.1J,1 een ,l.lngl·U,illlC untuuu-.
tinW;!\limte verloren gaa,!. ln de vcrbon-
winj-tSI11.1111Ie'ldic \~,I!-:l'llll jaar uilgn'und
wtlrden. z<l1dl' I'lt~~t.lotndl'keu"el1 evelllv.-l
wtlrdl'n Oll1jo:l'\urllld lUI ccn gezdllge Zll'
htll'" rIll't loIkltj<·~. ll'll'l\ l'n dr.lIlk.llllmn.1
Il'n. De 11l'lH.'nIJ"t" \an d"7t' kt'u"t'n i~
On~l'\l'l'r hall IU gnH,1 al~ dl' hmdlgc ".lk-
lilria, ,uJal l'r It''','r I'I.lal~ 7al 7ijn \'\>or der-
lig !U( I'el'rtlg hl'7t)('''('f~,

<1, Stll\knt"11 ,'n Iwr",)1le('I~It.'dl'll dit' nu
nH.lr hun mittd,lgm.l.11 7w,'rt'll hij dl' ~Jkla-
rid 1l'1tI'Tl·n. kWlIlI'1l 111 d,' lo.'kunl"1 ~el'l'dll
ill AIIIIJ I. gdegcil up ong"H'cr honderd
ml'll'r ,'all dl' lakullt'll. M('n hueft cnkd de
Slraat mer I,' ",'kt'lI. l~uih'll rit.' ~pit~uretl i,
lT in til' Alma IHI\t'ndi('n ,lhijd ruim 1'01·
dOl'mll- pl.1al~ \lH,r l'\'11 !-:\'7l'1lil:e 1l,lbht:1 Op
minder d,lIl hnndl'HI rIll'l",r \<ln h<"1h<l~-

mu~hUl~ !x'\Chikkl'll dl' studenten lell('rt'tl
tr()U\V\'~I~"'<'r l'l'nl'ij-tl'l1 f .. !.."ar dil', !.l'kl'r
ment,l!:, 00" .ll~ I'usli~t' en gezc1lige UI1I-

l1lo...1ioKSpl,l,lt~ dkll~1 rIl"l't kUIllIl'11 uoen.
In dl' m,midtlclliilo.t· buurt v<ln hd I-ra~m .. "
hlli~ bel indl,tl zilll bovcndkll lal vall ka-

rees en koffiehuizen en kan men verder
overal broodjes of Snacks kopen, om mee Ie
nemen ol Ier plaatst' Ie gebrutken. Er :tIjn
wellicht weinig Iakuheuen dil' op dil gebied
7.0 worden verwend.

tuc ëurte. admtntstrauer sekretaris
fakulteit Letteren

The Voice
Velo vermeldt in het artikel 'Erasmus ak-
leen' Robert Ryan - regisseur van het In
het artikel besproken stuk "The third man'
- verkeerddijk als oprichter van 'The
votce'. het engetstalige weekblad voor bui,
renlandse studenten, De eerste drie num-

mers van 'Thc volce' zijn gemaakt onder de
redaktie van Björn Lampe en mezelf, Wij
zijn de dg~nlijke oprichters van het blad en
nodtgden Robert Ryan pas daarna uil om
uw bij de redaktie Ie voegen, Ik vind het
belangrijk dit Ie vcrmelden. daar naar mijn
mening de kweüreu van 'The votce' oprner-
keliJk daalde vanaf hel vierdc nummer,
waaraan Bjiim tampt: en ikzelf niet meer
meewerkten,

Henning Pinck,
grasmusstudent

Nvdr: vertaald uir het Engels

School onder
schot
De auteurs van 'School onder schot' sluiten
de ogen voor de inspanningen dlc er al ge-
leverd zijn om de school te verbeteren, en
geven volgens veto (zie hoekbespreking in
veto 19) bijgevolg een tendenneus over-
zicht,

Laten we dus eens onderloeken in
welke mate het onderwijs reeds gedemo-
krauseerd is in ons land, waar de patroons
vorig jaar duizend miljard wlnst rnaakten.
Brussel telt honderddutzend analfabeten
1\'Villlij-tproecru van de jongeren verfaat til'
schoot zunder diploma. De meesren van
hen zijn kinderen van arbeiders. van werk-
lozen, van migranten, die beroepsonderwijs
volgden. AI op het einde van her lag",r on-
derwijs heelt een arbetdersktnd drie tot vier
keer meer kans achterstand op te lopen Jan
een kmd van een dokter of nutar!e. AI~ JC
cader l'en vrjj beroep Uil\H.'fl'nt, heb je nc-
genug procent kans dal je 11.1negen school-
jaren in her derde jaar van het algemeen
wkund.ur otlderwjb ~il IS je Volder arlx-l-
de-r. dan heb je stechr-, ,u'htl'mkrlij-t IIWt.'l'llI
k.lIl~, Alk- ondl'l'lnekt'n bl"l'~ti~ell tht Voor
tk kmdcl'ell van hel vu Ik b l'r Ilil'l' (l'n
grnndl' Vl'rbelerJ, Dl' overvl,)l'd \,111 ,iJkr-
m.lIeriol.11 brl'ngt dl' autl'Ur) '-,lil 'SdlUol
tlmil'r ,(hol' tlll dt, \a~hldlll1g dat d,'
,dl,l(ll geen gdijke kall'>l'n uleJI aan .lIlt-

"inuercn UIIl hun mngdIJ!"Ilt'd"11 lt' (lnt
plOtlll'U, mololr dalii) tk "'1('1.111'klav.t'1l TI'-

jlwdutecrl_
Ik aUleUl"i van 'Srhlllli "11(\('1' ..rh.11',

Itl 'tdl Vt'lO, 1.1<'11a,hler d,' huidig., l11i~-
"<lnde'l )lcdlts 1l1Mllllla,il', \',11111<'1".lpl'
lali-rI1I', 'Sdll1\l1 \llHkr \rhol' an~lr"','rl
n,Hlwgl'/t-1 dl' )Iandl'untell 1'.111dl' WUIl'

IloltrlllJll) cn banklcr) u\'t'r In'l mllit-rwlj~
jde rRT, Romklafd \'.111 t;lIrol)(_'~t' lIldu""tri·
dl'U lol t11 IIlt'l de Kj~, dl' h.lll!.. \.111 hien.
Z<' H'rgdij",'n dIl' l11['t dl' IIlIllI\1t'Tld,' tk-
krc"'n ,'n ~({'Ikll Vol,1 d.ll de mini,lcrs ult-
'~H.·r'·11\V.lt de mdU\'fldell a,lnbl'vdl'n_ In
~','npt'rUlde 70,11s nu. V,lll d'l'IIj-tJamk eko-
Iwmi~dl(' krisis l'll j-tftlll' \Ver!..lo(,~lteid,
drinf("ll 7ij <l,ln op een [lqwrking 'Jll Ul'
ond<·rwij~budgel1en. Vonr hen llW<'1 hl'l
()nct.-r\Vij~ dt' jonf(Nl'n skdlh dil' kwaliri-
"ali('~ hijbrt'ngen die nudig lijn V\It'r hun

Deze week olello Veto:
• oat !Wtk '.WrJ de VtlOrtdaklit oP9uchrikt
door un ware onheilstijding, Valgim onzt injor-
manti zijn dl ftttivalwridm Wit! Torhout ft!
WtlThter motdwil/ig Mpotm met radioaktinor
stoffm_ Hit INtrtft hitr een groot komplot van
koning. lurk m (vonistisch) Iwplraal mtt alj
enig dod dt VfJ/ltdi~ wrnierigin!J \'an IJ m dl
UlW'n, dl VlaamSl jeugd, U. als subvtr'siew
jongtrt dit zich tr buirtn gaal aan drank en
drugs, dit aborzus uls hobby ui/V()errtil dit ook
ntet ttrugschriit \'OOr tt/I eutunllsitljt als opa til

oma nirt tnet ",'(/ wttktndgtld over de bnlg
kt,Jmm, IJ dus, bem een doorn in 11(100fJ van de
kOllstrvar;e\"kllrk dit OIISallrn regttrf. Num
bijvocrb«ld prhu Laurent. Bravt jongttl. daar
nlet van, maar 111ft~-jtSI'an et" naljt ttI ten
droogjt en n;rt kit$klun!J_in het /itfdnsptl en
dus tm $chandt \'an dl fam/lit, Wel, waar is
Leurent naar Tht Prodigy gaan kijktn? bldtr-
daad, Quod rrat demonstrandum. • 'Onu infor-
manlt' - 'TIW I'genaamd - vernam dil van
niemand mblJrr dan Micluul Sripe, met wie zij
al een jaar lan!! een virmete rrletir onderhoudt,
Voor de kennert: zij is het dit beschreven wordt
in 'Cnuh Ivith E~liner'. bi in 'The Sidewinder
S/~~psTOllight·. ën in 'Th~Summer of '69',
maar dat is Uil ander vemeat. REM wi/llit!
meer naar T/IV komen om dt hierboven gelloem.
d~ reden. Mttr nog. om It wrmijdm dat ze nog
door Schurremans worden uitgl'llodigd brtngtn
ze /lij al jartnlang dOflbtll'uSl de me kuIplaaI
/Ia de andere uit. HUil echt gMde songs bewaren
ze voor hun hobbyprojekt K's Choice, dil' lod/
/looit va" hU/I teven op TIW mogen komen.
• Om u maar te u!J:ftll dal ook wij deze wuk
zijn lastiggrval/tll door de hert/chte Vlaamu
usdkster \'all Michatl Stipt, Mtvromv de stll/k·
uer: a~ Cf dit lust get a li!t!

toekomstige plaats in het produktteproces:
ingenieur, teebutrus. ptrzaverkoper ol
werkloze, Niet meer en niet minder want
dat is, In termen van produktiviteit. een
verloren lnvcstcrlug. Patruol1~ 1'11 mI111~ll'r~
denken er met aan meer middelen IC lnves-
teren in dl' IJplcidillg van de twintig pro-
cent van Je jongereu dil- !ll't'll dipluma be-
halen: l'r moet gesdekteerd worden. De KB
pleit voor tk II1\Ucring van een duaal ~)'~-
teem naar DUII' model. waar jl1l1g,'n 1.111.11
vsjftrcn jaar ~Iag" lopen 1/1de bednjvcn en
nog sh-rhtv een ,,'('r beperkte algcnu-nr-
"pkIJII1j-t knj~,'n [twaall uur per Wt'('1o..
waarvan c r ~It'{hl\ vu-r l,,'~!eed wonh-u aan
algemene vakken}. Het kal'ilail\I11<''' nu-t
gell1tl'r"~~l'l'nl in ik- ,~)IW'''lrdlgL" "i",.){·tlillg
vau delc \'olb!..i'ldl'rt'll omdat hl'1 l'f 1>,,<,n

"mil)t uil ".111 trl'kkt'n \\oH\ ~alll' dil .11\
\'olgt '>.:Inlt'n_"Lk IH'llrg,'nI~"lol\'" IH.'JII tll,'1

dl' Clmlddt·Cl l'n 'tlU d.,]", .11..1:IJ 7" 1"'7.11,
nkl g.-llrtllk"l1 .)[11Ill'( I'''''' ,','n ",'r".-III""
0I'\,{){'dlllg It' 1<"\"'11 -

OH'r ,k I'r.l"lll" 1,111 h.,\ m,lT'l.i~lllt·, h,'1

1',,1\'I\'t hilI'" h t'l'tl hd,ht>ndnwij\, 1<"'" i"
\1t'dll\ 1,'"lg"~ld \il.l.ll ,',lil ,'\'11 \le\ler, 'pl"
(iali~1 "!Iel \)lld<'rwII\\r~let'm lil dl' DDR
m,).l"ll' h<'1 lI1"g,'llj" .1.11,k I<r"ll' Ilw\,['tkl-
Iwid \,ll1.k 1>t·\,.,I"in!-;,',·tl I rij h""g 111\"
,',lil h"1 ol1.krwij\ ""11 lolgl'l1. D\' I..w,llili,
",Ilil'\ ~,1I1tk l"unll"""I'llCkn in .k "mkr-
nem1ll!-:t:'1171jn .1.1olfolll h'lj-tl'r in Iwt {H)\tl'l1
d.ll1 il1 hl't \"'\Il'n ',ln Ouil,l<lmt • tOH\ lel
Gaf,Hld) \\'10 h'_'''II''t dl' inh"lI,1 \.111 h\'1
undl'nlij .. in tk (,I'tlt'g,'rl') ~'l\iali"'lb,l1l'
landl'll Idh I1kl Omudl delc leum·i_'11 ,11-
Iwnbti!! /lin 1'.111llt,lf\i,thdlt' laHtkll, I,ltj-
"el1 zc l1il'l Ul' 1I10,-'l1l'orn lC Ie he~lUdl'rl'n.
lkl l'ni)::,' dJI V,'W k\Vljl wil i> lTIl hOl'''ltk:
"Dl' '1'l'~Il'J~l' ml,kn'll\\r~t,'m,·1l \','rVdll!!,'11
door hel ""l1lClltll,j<,Il~,he, Itjkl cerdl'T dc
duivd vt'fdriJH'1l I1Il'l Ikclll'l'ub", DUrvt'1I
SdlfiJ\'l'CI dal -dl' '>IItkrwij~\l'rillllw",mk-
lij"en bij 11l'1ll-l,'Jl \'illl hCI buek eel1) damg
lulkn ~(hrik"l'lI omdal dl' aUIl'ur) m,'l da-
gehjke iU'_"'cn up dl' pWI')ll'll kOl11en", I)
l'l'll grotl' ulldl'rwolJ.rdcrmt: van hCI bol'k,

Dl' {,nd,'nyij\\akhund"n '\-Challen hl,t "n,'"
gelukkig bl'll'r llJar tt.lar waarde.

Annemie Mels.
ko-auteur van 'S(hool onder ~chot

Jan Fr.lIH~t'n,
Vereniging Vlaam~e Studenten

Stud!!':I' Spaans 111 koloniulc sfeer ~

Anli$U:l Guatemala ~
• Pnvé leraar (4 uur per dag) ~

\erblijfin gC7in (+ maaltijdcn)

• naschoolse açtiviteiten

• startdata: elke maandag

• prijs: 6900 fr, I)er week
Vun'a l'r~_dbLln~""J-:" "'" So,'n.'o navel

Tl'l./ftlx: 021720,28,95
F<lx: 00 502 832.51.52

E-mail: y"cca(O.conc)ti(II1.(\)Il1.gt

JO MEUWISSEN
Alk vt'rhuur

Vide(l-, klank- <"111ichlmall'ria.11
Videoschermen 101 4 m
DISCOBAR EN CI)'S
met of zonder O.J.

KARAOKE (1.500 titd~)
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~ zoel(erljes
oJ Doku~1Knip-knip! Tucgt:wIJd
VGemeen~h<lp~hul~ guodll. ad PanJSSlr.78
bij Claudme. Els. Jimmy, Kdlyol Wendie (E-
rna ,LWend, .._Claey<;(ff~,udcm.ku leu ven .ec.bej
-J Radio Danny, lhac.Y.>radlo elke "tA-avond
tussen achr en uen op Udcnspit-gcl 106.7 FM;
ook voor jou en je dochter.
"Olllploffende hoofden. 20mbk tegen haal,
priemen door ooghallen en nog vcd meer van
dn nu donderdag:2 april vanaf 20u in A.V.
01.12.
,J We wensen de 60 minuten van Sodom
sukses in de slrljd voor meer seks. drugs &
vjolcnce.
VKris xcsscuc. Hof Ter neketaan 12, 3020
W'ulkscle tikt je thesis ol paper. Bel 016/20.10.77
.J Na woensdag 1.dJ hel leven van de archeolo-
gen niet meer hetzelfde 7.ijn, als jullie allemaal
stemmen op Maanen en TijL rs: De 8001p3'$
;cljn een wasprodukt. the x-ream zn bij Ger-
manla. en in de Vadsige Zonnekoningen kun
je frieten bakken, Henk.
vo bfcssed, blessed nighl !I am af ..ardl Bemg
in night, all rhls is but a drum./ Too ûauer-
tng-sweet 10 he StJMlilntial.· [Remember
181l96. MdS1)
-J Leden van Da Extravaganza Alternateva
Oays worden donder~g 2 apolom lOu in AV
01.12 verwacht voor een Zombie·avond.
-J Borne drinkt graag koffie.
.J Verloren gelopen: scharug teefje mei korte
zwarte vacht, lUbt g~signa1cerd in de Spuye
n1lilSI een gIgantische haardos. Gelieve terug Ie
brengen naar nieuw baasje. Po~fke Sneker-
licker
-J nroetjes aan IRNSW36. ik heb uwe pere-
meter gevonden. Hij lalllUI: in de binnenzak
van mIjn oude jas.
-J ueveke. ol1danks d,n ge geen gemiddelde
van 12 hebt, krijgt ge loch de reeds meer dan
een I~od ~ide Ic~ Tea. Mosj.

MAANDAG
20.00 u LEZING Gd.,unde Mensen mei Her-

!TUInBruiRhn.ans. in Sl.ildschouwburg.. toeg.
4S0IJ50/2SOIlS0,org Reserveringtel
016/22211).

2000 u FILM 'Akksander Nevski' van Sergej M.
EisenSlcln. in Sluaaal. Van EvenSIraai 2d.
1000g.175/150/125/150. org. Stuc.

20,00 u FIl.M 'wocosrcce: (1970). in Vlaams
Pîllllmu~urn. en Arehkl Vanderkelenilraa[
30. tOl'II. 100.

lO.30 u KONSERT David Grubbs & Mayo
Thömpsön mCI IlOslrock/experimcnlaL In
vlamingenstraat 83, ioeg. 350/3001250/200.
oeg. Stuc.

2l.30 u '''ILM 'Orticc Kilkr' van Cindy shermac,
In Stucr.aal, V.n Evenslraat 2d, 1000g.
175/1501 J asn so. org. srue.

DINSDAG
20.00 U KONSERT Cooo Spirit, Flow, Greal

GrowNl Eye, The CaItie Company. In Cafe: 'I
Ptectrum, [OC8' gralis, org. Markll'Odt; prese-
lekliC$.

20.15 u AMUSEMENTSSHOW 'De We..,kl·
kampiocn' door Vriendenkring 2000, In
Audilorium MInnepoon. 101'8. 150/20013001
400. org Vriendenkring 2000.

20.15 u KONSERT Leuvens Unlv~rsitair Koor
olv Edwlg Abrath, In SI.·Jall·dc:·Doperkuk,
croor Begijnhof. teeg, gralis, erg.
Kuhuurkommlssle.

lO.}O u TEATER Slan en Oisrordia: 'DeSchrijlIer
DeKonlng',ln SoclezaaL lOeg. 2001250/300/
3S0, 0'11. SI ec.

WOENSDAG
20.00 u l.EZING De CubaanS<' revolutle/CastfO.

In Los 811.,r")5, org. los 8uenos vzw.
20.00 u TEtATER 'V~ders en Zonen'l'Noorder·

Ilchl' door Ig. De Tijd, in Stadsschouwburg..
toeg.450/650.

20.30 u OANS Annamlrl Viln der P1uljm.: 'The
Olher Me', F\1lInd: & Van Dessd: 'Dgnl
~nsiero vol<l' en Marc Vanrunx[: ·Antropo·
morf (zie ilnikel in VelO), in de Oanmudio,
t~, 2ooI2S011001l50, 01'11.KlallSlUk.

..,'Counney Cox, nu ook re nen in de SI'uye.
We zullen er zijn. nietwaar KC?
..,'Zeg. binnenkort naar U·1Um1 Garry Hugger
..,' " 11be watttng tor }'()1I, B,

..,'Ben, 51(1) met drinken en blJJf uit dl~ Fakl
Studeer een beetje.
-J Kn ..T.., kom je beloften eens na en ~top !l)et
zeveren. Je teergeliefde.
..JJoos1. Four goses Is boecnu
-J Geen IVB· nest dele week. Lang jeve de
koppels.

" Who die fuck Is X?
"Hel antwoord op deze vraag binnenkort in
de veto, waar een X artikel 'lal verschijnen
" Mathtas. het ellkelj{' in een trul hoort
achteraan te zitten en het v-halsje voorsant
" Stem F.A.K.: Folk aan Kliol
-J Voor uwen ons gemak: lmtjes In de raki
~ Wij tullen lekker de leldingen wel dichten:
steun 'Ccd n'est pas une équlppe'!

-J Ingcborg belooft zuigplek voor wie haar op
Akadernische Raad knjgt.
-J Roze drempel Sleed"! lager.
-J Slem F.A K.: Front voor Ambras met Kllol
-JGe1:0clll: koper voor twee .utOSll'eaker.. die
wegens een overdosts Kyuss volledig kasje-
wijlen zijn.
-J Nathahë bevestigt: buIdel van kangoeroe wel
degelijk erogene zone.
'iWinleruur naar zomeruur' sommigen
zouden de klok liever terugdraaien. Ze): nee
aan het Vlaams Blok
-J Meer surrealisme in Klio: 'Ccd n' est pas
une équlppet
"Slem F.A.K.: Pront voor Awdaill KJiol
..Jlngebörg bevestigt: zulgplek niel van stol-
zuiger. .
-J Voor wie Frans wil lnjlcrcn: Equipe is met
één p.
..Jugo omk .. ru ane berrukkeuheld.
,J Herman eiSt vaderschap zuigplek op .

20. JO u ITATER Stan en Di.scordla· 'DeSdltlJver
DeKen,"g', in Socleual. 1000g 2001250/)00/
350. ers- Slue.

DONDERDAG
20.00 u CULT·HORROR rmroduklles In 20m.

bi". Van gomere lot Fuld, 111Af 2, org.
DEAD

20.00 u TEATER 'Vaden en Zonen'/'Noorder·
lichl' door Ig. De TIjd, In S[ad)schouw1.>urg.
locg, 4501650.

20.00 u LEZING Sodaal Statuut van olsmdcren.
den, ln smdemenvoorarentngen Klehl" Aula,
org, Plaatslngshutp.

20.1 ~ u KONSERT kOlllposltles van en met
Wa~1 el·Sherbiny en pianisi Johan Machiel·
sen. in MSI 03.18.

lO.JO u DEBAT Literaire Uvlng met Koen
Peeten en Kamiel vannote. G'h" Jemen
Brouwers, in ArenberglnnuuI, NlamSC:SII1l<ll
96, 1000g,lool3oo, org. S[ue.

lO.30 u OANS Annamlrl van der P1uijm: 'The
Other Me', Frand: & V.n Oc:ssc:1:'Ogni
PeUSiefO Vola' en Man: VanrunxI: 'Anlropo-
mort' (zie <lnikelln VelO), In de Dansstudio,
teeg. 200/2501300/350, org. Klapsluk.

lO.30 u TEATER Stan en Diswrdl.il: 'DeSchrljver
DeKorung', in Socleual, 10I'g. 20012S01300/
350, org. SIUC.

ll.OO u FUIF Fresh AsO. Jan Van DieS<'n en
JOI'ne. In Silo, 10I'g. 100, org. Kalxup8leh,

VRIJDAG
20.00 u SPELAVOND GczdKh:tpspr!lIcnDvolld,

ÎJl Parochiezaal PAVO, Heverlee, 1000g.SO,
Qrg. Çcnlrum Informolieve Sllden.

20.30 u KONSERT Intctfek Biglmnd en Dlxle·
land olv Dan Pn:neel,.lo Pleler De Somer·
aula, I)r&. Kulluurkomrnbsle.

ZATERDAG
20.00 u DANS' Lookiog ThrouJl,h Glau' door

Koninklijk BaUel nn Vbaodercn. In Stads·
Khouwbu~ tocg, 1501300/5001700.

ZONDAG
15.00 u RONDl.EIDING Rondleiding in

Stedelijk Museum V~oder Keko·Mcnen .. in

I:(~COO~?WIE VAN DE DRIE??

>J GCUl<hl: cntoesusre en dilldumdle vr-ij-
willigers om mee te helpen mei kinderaruma-
tie "I wijkburo. De aknvucncn mei de kmde-
ren \ lilden vocmarnelhk plOlats op de woens-
dilgilallliddolg en de zaterdag. TeL. 016/22 l8.59
-J Wenend EIsJc j26) zoekt troosters van
vroeger, Schrqvcn naar Rog.:rarderlSlraat 4}.
..J Bericht van de smalle aan onnozeje Iri): we
laten ons niet kisten door die stoeme meuekot
..J Gezocht: Angsthazen, mietjes, anonieme
undertekenaars en andere dappere durvers.
Om Steven croenwals Ie steunen In zijn
moedige strijd die hij nu al zolang onder een
valse naam voert.
-J Homo's en Lesbiennes. Gelieve u Ie outhou-

den. Hel NSV ts alleen voor echte mieljes,
-J Aan Johan Van del! Broek: ik heb een StU~

teennagel van Fidel Castro liggen op mijn kor.
Ik 7.11hem in de Icmetn van FotlSke leggen.
Dan kun Je hem er op een nacht uithalen.
Hoogacfnend: pranstscus van As5isl.
..JROeland; Na twee j<lar eindelijk verlost van
slepende li .. kie.

" stmon-met-de-oranje-sponsbroek (25) loekt
vrt .. odumen van vroeger 0111mee in d~ zand-
bak Ie spelen. Schrijven naar waversebaan
228.
-J GepenSionttrden van Kilo: heimwee ver-
loren jeugd,

•

Tiel
Te'

~' Ellen in GriekenlOlnd: als de kal van hUIS is.
-J De raad van pilter Callewaert: cresore et
Multiplicanllni!
V Roger: vves en Ben tonen hoe ze echt zijn,
-J Klto-kamus: BJom, warch rhe hammee.
-J LnJploeg Roger: de hy]1o~riete lintwormen
van Rotnama en Germania,
..J CtordlJnen: nu ook 011dl;' POK klaS~leke
talen.
~ Johan 1;'11 Bacchus: eindelijk een huwelijk?
..J Roger, WIJ keren tevreden , .. rug.
..J Wenst u een Kllo-Iotoboek, mek dan
Vincent .
-J Eoos·kamllS gered door overmacht Klioten.
..J Herman, eerst zeven magere jaren. nu zeven
vene Jaren me[ hlgeoo'1l.
" Oe suksesfilm in Kilo: 'Deconsnucttng Dany'.
..JKangoeroe: 'Ik. plan ook nog zeven thesis-
jaren: ~
~ ucr Rcdaktor Jemen Iahn al.
-J Breuk. WOlIzie jij in Lievczlngeborg.
-J Seks op de lit'ntus: Als de kat van huis is ...
-J sponpreses in Halte: 'Oe gladiatoren ver-
Slaan mijn Grieks!:: v~~en tenminste',
-J An en Ken, uw gang )'la;ogltime'outl
-J Hen en Dany: voor hemen haar.
-J Zin in een leuk f~stje1 Huur de Sioux,
-J Ben: 'Ik sla de [ram en Dany kan roeien'.
-J Rilf moel leren hnvent

I: ' 2 d'..
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Ma

Bang,

afspraak aan mfobalie museum. I~. 50, erg.
Koni"kHjke Leuvense Gid5Cnbond.

16.00 u KONSERT 'Z~vnllaalSle woorden van
KriStus aan het kruis' door Koor en Orkest IJ

88
02

u.
.7J

Pondameuro olv Paul Oombredu. in
PrNlikherenkerk, roes- 150/550/750.

17.00 u OEBAT UkOI,Sluk: Alnkaanse film. in
Sturoar, org. Stuc.

Alla
• )1103 om 20.00 u: Debat vcrklezlngen, in
MSI.· 01104 om 18.00 u: VerkielJngen.ln
rerma.

Germanla
• 3010l om 20.00 u: verksezmgsdebat. in MSI
00.20 .• 1 1/03 verkiezingen, in Brasmus .•
)1103 verkjezrngen. in Hal Erasmusbuls .•
Ot/04 Overwinningsvaten. in FOlk teneren.
0110-1 om lO,oo u: verrassmgsûtm. In MSI .•
02104 om 20.00 u: KanIUS, in Ambiorh:.

Historia
• 31103 om 20.00 u: voetbal legen Rom<lnla,
in Sponkal .• 01/04 om 20.00 u: Kanlus, in
AmbioriI.

Kilo
• lO/03 om 13.30 u: lapn<lmiddag, in Pak
Letleren .• JO/03 om 20.l0 u: Kenrus. in Tir
n'. nog .• 31/03 om 21.00 u: Symposium-

avond, in Perm a. • 31/0) om 22,00 u: Poezie-
en wijnavónd, in Pcrma .• 01104 om 22.00 u:
Puit in Rumba. ·02/04 om 22,00 u:
Verkiel,ingSl."OCktaîl.ilvond, in Perma.

Medica
• ll/03 om 14.00 u; Postcrb<:un, in DlK's
Bar .• 01/04 om 14.00 u: Poslerneurs, in
Doö Bar.

Medlsoc
• 31/03 om 22.00 u: \'Vînk-avond.

NFK

• } 1/0) om I ).00 u: Offlcieuze broodmaal-
tijd. in SltId,L.· lliO) om 21.00 U' Film:
Shadowlands, in MSI 00.28. reeg. areus .•
02/04 om 14.00 u: Presldiumvergedenng, UI
Stud. L.

• agenda & ~ ad valvas DOOR "A'RIlN ()ARRA\

Polltlka
• 31103 om 19.)0 u: Kringvergadering KV, in
KV-lokul {Kaffee].

Porlulaca
·01104 om 20,00 u: "The Third Mail' door
Erasmusstudenten. in MTC 00.16.' 02/0-1
om 20.00 u: 'The Third Man' .• 03/04 om
20.00 u: 'The Third Man', in MTC 00.16.·
04/04 om 20.00 u: -the Third Man' in MTC
00.16,' 05/04 om 20.00 u: "The Third Man'
In MTC 00.16,

Romanla
• 31 f03 Verkiezingen, IJl Hal MSI. • 31103 om
20.00 u: voetb ..J! legen msrorta, in Sportket.
02104 orcies-avcnd (Rock -n roU). in FOlk

Letteren.

SIC
.11/03 om 12.00 u: Tweede w.,ek fiel5gra·
veeraktie, gralls .. n voor fiets, in inkomhal
Alma 11.• 01104 om 12.00 11:Twude \~eek
fietsgraveeraktie, grOllis en voor fiets, In In-
komhal Alma 11.• 02104 om 12.00 Il: ~eede
wttk fietsgraveerakllt.', gra1l5 en \'oor fjet~, In
Inkomhal Ahna 11.

VTK
• 06/04 om 20.00 1I: ZWallèzang, In
Waaj~rg
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Topsporters aan de KU Leuven (2): Veerle van Linden, veldlopen

"De alleliekbond? Die kakken alleen maar OP ons"
t Leut.'ense veldlopers
hebben dal goed ge-

vorigt! week op
Belgische kampioen-

~ \Ioor universiteit-
studenten in Gen'. Zowel

bij de jongens als de meisjes rijfden ze
de overwinning in Iret ploegeuklasse-
IIU'U' binnen, Ricarda Cl/reil til Bart
Bvens W'''CII respektievelijk: twee elf
drie bij de jOllgmJ, terwijl Veer/e van
Linden, voorlaatste jaar bio-inge-
nieur, luwt' titel verlengde, Ook zij
maakt gebruik va" net topsportsta-
tuut en staaqt er wonderwel in spon
en studie ;11 evenwicht te I/Ol/den.

Omdat hel Bd~lsdwuulvc ....itairc veldloop-
kampioenschap - waaraan ook dl.' hoge.
scholen kunnen dcctuemen - <lIl hel einde
van hel setzoen valt, lokl hel meestal min-
der volk dan de Vl.WIlS<:kamploensehap-
pen. De mouvane van vcene van Linden
werd evenwel aangezwengeld door de be-
loftc d,1[ .te dit jaar naar de rweejeerujkse
u ruversr lilire wereldkarnptoenscha ppen
rncchr arreteen. .lIs 7.eovertulgend won op
de Gentse Blaarmeereen. Fn dal deed ze
dan maar.
veeete: ~Milar anders 7011Ik ook rneedocu.
wam Je hebt diu tnpsportstëruur gekregen
en je kunt zo ict~ terugdoen Oe KU Leuven
,tuurt om dan eert papiertje ot we de
kleurtjes van 1I11"lCAlma Mater willen ver-
dcdigcu, dat ls wd grilJlpig,.
VNO: HUt' /(}o)pt nft 11/ dr Cr,J.<;5cupwedslnjdrn.
waar de IMti,walt vtIJI.Ji,'pt(1p aan lIIudOt'/.'
vccrte: «In de lantsre was ik dcrd .... Maar je
moet nok r-en beetje gduk hebben. Anne-
Milm' Dannt·<.'!\ i~Iiek geweest. UeH' Sle-
ger-, h IWiln!<:l'ren vérontquc Collard deed
niel meer 111<'('iliIlI Ik <:ro\<.o.l[\. :'vlolarik
ben cr lodl blij 0111.~ _

Velo: AI.I j .. mevr :"'11 N/ ..ncn. lam lt' milU"hi.·n
mul"prn w,lr d,' :I.~..'
veerte: ..[k \\'ect dat niet, il.. vind het moer-
lijk "lil d.:n zelf in te scharten Mijn trainer
en sommige anderen bumcn de atletiek
"inden van wd. Maar dal g<l<llook niet van
het ent" jaar op hel andere. vcerlc DCj.1Çgh-
ere. dil' nu de Cru~~(,U[l heelt gewonnen, is
dit selaoen heel fel vooruugegaan. terwijl
Wil vurig Jaar nog ht:l7drJe nivo hadden.
Maar zij trauu nu negen keer per week, ik
vijf keer. Ik zie mezelf wel tets meer uatnen
dan nu, maar negen keer per week is wel
veel. Waar ben JI' dan nog mee be7ig buiten
lopen, slapellCllctt'n7.
vero: Jan Coninx, dt student,topsporter dIt VtfO

rorise wttk inltrvirwdr, vond dat sport elf stwd-
its tlkaar eenvulden. Hij wilde Ii~r niet aftrl
op rijn sport ltttm.
veerte- elk kan daar in komen. Bij mij Is
het zo dal als hel ene goed gaal. hel andere
ook goed Is. Als Je gekwetst beru en Je
moeiden maar wat aan of je wil gaan lopen
maar hel gaat niet goed. dan denk Je 'en nu
moel Ik nog gaan blokken ook'. Voor mIj is
het beter als ik SlresS heb omwille van bei-
de: als Ik moel blokken terwijl ik ook nog
moet trainen om goed in vorm Ie zijn, gaal
hel beIer. Ik ben namelijk slechl In plan-
nen. Als er dan zoveel tegelijk op je al
koml, m6e1 je wel regelen wat je wanneer
gaJI doen. Ik heb graag veel om de hilnd.~

-

~".

SII"L'\

,.

Veto: Ilrb jij t'td grbrtrik .'Iemaakr t'tlll jl!
10psporl~rstall"II?
Veer!<-: .In C\'fSle kan bljvoorbcdd viel hel
WK junioren salllen mei eetll'k.sarnl'l1 V.ln
wiskunde. Ik kon er gewoon niet "lijn en
dan mochl ik dal eks.1l11en l<lter doen. Ik
heb nok twee ol drie v3kken vl'rplaatsl.
vorig jJJr heb Ik eigenlijk niCI~ veranderd_
TOlnogtoe dOt.' ik dal alleen ills hel niel
anders kan ...
Veto: Mak", u dallr prrbffmm \'011rp jf
fakulttit'

veerte: »Nce, ik Zdt eens bij de nmbuds-
man toen er iemand andcrv brrmenkwam
die zei dat hiJ zijn 'dierkunde' ge\\ooon niet
afgekregen had en geen andere reden had.
Diens eksamen werd ook vcrplaatst en dan
dacht ik 'dat statuut heb Ik blijkbaar 111('1

eens nodig'. Ook dl' proucn staan cr 1l<I~i-
lief tegeno ...er, omdat dt· reden altijd dom-
gegeven wördt.s
veto: Beprrk jf je !IJl \'I'IJI"l'w. ,'1/."'1' jr (l,'k
op de pil/"""

de md met even goed kan zijn .•
veto: K/assirkr ,.,.aa9 nM brn ,tt bIJ 'W/dl.'rrn
trrrcl/{!J~kl'met/ "
veerter .F....en klassiek antv ..oord: scholen-
crossjes. Echt waar Ik was toen negen of
ucn jaJr Ik vond lopen heel plezant, En hel
ging goed, ik was dan derd ...orsocu later
begon ik ook te winnen. Ik moest toch nog
een sport kiezen. Eerst was ik mei mljn
broer meegeweest op \lnlleyb,ll Maar J<"
SUJal heel lang up' dat terrein H)Ur je: dil' IJJI

veerlee «Het zomersetaoen op de piste be-
glot In april. Ik doe dan In april en mei nog
aan een aamal wedstrijden mee, om eens Ie
zien wetke vorm Ik nog overgehouden heb
uit de winter. De ecrue kampioenschappen
beginnen pas in juni, en dan train ik bijna
niet. Na de eksamens moel je dan een week
of drie opbouwen voor je een I':lIsoenlijke
wedstrijd kunt lopen. Het is al begin augus·
luS als je echt goed in vonn bent .•
VelO: Wtlb van dt nvrl' vind jr Jijnrr?
V_rle: _Veldlopen. Zo'n piste is saili..
Vet.o: Nochtans, -wld/oprn omaardt dikwijls in
loptn in een moddtr"p(Nl.
Veerie: _Dal kan wel eens vies zijn. Soms
vloek ik er wel op. Als hel niet Ie zwaar Is.
is hel echt tof. Dan kun je daar eens goe(1
op Mfreaken·. Hel plezante i~ de alwisseling,
Er zijn snelle wedslTljden waar jc ccht eens
kunt door~e\len, en dan hcb Je weer wed-
strijden I11l'1 heel veel modder waarvan je
denkt 'ik loop hier wal ik kan en dan zlc Ik
welwilar ik eindig', Hel is va.lk l'en kwestie
\'<ln wie hel 1.lIlgsIe volhoud .. Ook als Je
rondkijkl, 7ie je altijd kIS anders. Wat voor
mij ook beliIngrijk is: op dl' plSlc 1:11je altijd
met die lijden. Dill Is ,ifschtlweIlJk. Je zit die
altijd Ie vergelijken met andere' wedstriJ-
den, hoewel je weet dllt er blJvoorbt.-eld
meer wind Slaat ol het wanner is. wlIilrdoor

al eens krijgl. In verhouding Stil je op zo'n
terrein voor de helft niks te doen. Ik had
dan een vriendin die aan atletiek deed. en
ik ben meegegaan.s
Veto: Ht!ll je nroilsttwijfrld om mrt atlrtitk tt
s~ppm. toen je brgon tt stwdtrm?
veerte: • Ik wil nooit iets opgeven, Ik heb
wel gezegd dat ik minder tijd zou besteden
aan alletiek. mocht ik problemen hebben
met mijn studies - eeD tweede Zit of zo.
D.tn zou ik gewoon voor mijn plezJer gaan
joggen. Hoewel. ik zou dal waarschijnlijk
niet kunnen: ofwel moel hel goed zijn of-
wel nie .. _
Veto: Wat iJpvall bij dt btktndt 8t/gist"t loop.
strrs is dat u Q/lijd hul umllvachtig zijn op
kampioenschappen tn dl' \'t'rwarhlin91'11 lIiel
aflijd inlossell_ Als er mindtr drllk is, loptn zr
da,. wd9oed.
Veer Ie: dk dachl dJI ik daar zelf nooil laSI
van had. Maar nu, op het gewone Belgi'
sche kampioenschap, Zill ik ook heel erg
met de zenuwen omdat je weet dM ze iets
van je vcrwilchlcn. Nochtans heb ik illtijd
gedacht d<l! hel mij niet zou interesseren
WJt de resl van mij v('nvacht. Die dag heb
ik zó slecht gelopen. dal ik onder anderc
geklupt werd door een meisje \lan wie ik in
mijn hele le\len nog nooil verloren had.
Dal speel! dus echl wel mee. Gewoon het

Idee dat je moel presteren. kan je spieren al
\'er~rampen,.
VNO: Or InUmatwnalt wrdstrijdtn is hl'l \iNtr'
a! bIj Jr IIMII/UII :0, dat j .. «I'$t eNl :Jr.H"PI"
Kenranen krtJgt. til dlln dl' ren. [k rtsl m~~1dan
ti·.:!, l1"el t.,.rsthJk fJtfru;trurd zijn,
vee-te: ..Je moel die mensen ook bewon-
deren voor wat ze ervoor doen en niet al-
leen urndat ze van narure uit bevoordeelt!
zljn Ergens zal dal wel ze 'lijn, maar ze
trainen vooral hard. Ik zou dal gewoon uter
kunnen- alj je daar aan een trafnlngskamp
meedoer. kun jt' mlsvchlen twee dagen mee
...n dan 1">1;'11 je kapot. Dat IS twee a drie keer
per dag 1~lInen, Twtntig keer een heuvel op,.
veto: Wa.mlnl dommeren dl' Ktlll<lQ/!~i! man-
ncn micr hUil Wi'J5}rij.I"/I .fall .Ir Kentaamr
....' ... IIWt'/I dr hunne? ....
veeere. «Op bunenlandse wedstnJden ga je
een heel weekend om mei die Kenianen.
Dal I~ ecfu grappill. 011.' meisjes zeggen 'wc
komen hier war lopen. na een jaar of drie
keren we terug, gaan we trouwen en blij-
ven we ginder'. Die nemen dal heel anders
op. Stress is bij hen ook zo goed als tor nul
gt'redulcerd .•
Velo: J..~t dan wtl"i ..t oUts cp tr<lll1mg,
maar //IMt Ir~ inhouden als je ui'!I"a/'
veerte: «Olala. Als ik de volgende dag een
BelgiM:h kamploensehap l'tèb, ga ik utct lot
drie uur "cg, Ik ga wel dikwijls maar om
twee uur slapen. Mijn trainer \'raagt om
niet teveel recht Ie Slaan de dag voor dl'
wedstrfjd. Je kunt dan ook maar beter met
naar een fuif gaan, als je daar wil gaan shu-
ken, voor ,k rest. Jls Ik weg wil gaan, g.1 ik
weg. Ab jt" dat daarvoor al moet rare» .•

Kokkel!
V(.·to; Krijol J" d".Ir 11,"'11kmuk op"
veerter _AI, tk bond dat hoon, zijn dre
aan het kakken. Maar die kak], ...n altijd. Die
r"e.n met statuten, A,alleef enzovoort lk

Wil, con C-iltlcl'l umdal Ik een ,11andere
limiet t-:cI(lllClIhad zonder hct Ie weten 7.(.'
boden nuj aan ()1Il op Slabt: te gaan. JI. \ond
dar een heel toffe gt.',te tegenover de atle-
ten, maar Ik kon tQCIIecht niet. 1::ndan be-
gormen I.e dm-kt te zeggen dal Ik ieb moet
terugdoen voor tn-n omdat ze dat ~ldtU\l[
hadden gegeven. Maar ik had dat statutu
TlIl"teens gevraagd. Dal begrijpen ze dan
niet, en re rijn er kwaad om. Kun Gevaert,
dat Is een sprintster, had ooit fens een
slecht kampioenschap gelopen en dan
kwam er een vieze opmerking in de pers
VJn de bondsvocraluer dit' zCÎ "Sommlgc
at leien vinden het blijkbaar toch belangrij-
ker 001 meer lijd ln hun studies te steken".
In plaats van dal te appreciëren en Ie sti-
muleren. want als zij klaar is met haar stu-
dies. en Je hebt haar altijd gesteund. zal ze
misschien meer geneigd Zijn om er eens
meer tijd in te steken. Een keer hebben ze
mij lenerlljk gezegd "kun je nrer gewoon
tien procent minder halen, en meer trai-
nen". Waar zijn die mee bezig. denk je dan.
Velo: Wann«T is hrt univtrJitain wtrrldkam-
p;fImS(nap?
Vrerle:.Op vier apriL-
V~to: Vtr weg?
Veerie: ~Nee, hel Is in lmon. Ongeveer
zestig kilometer boven Londen. Jammer.
1\vee jilar geleden was het in Portugal, in
de Algarvc. Dal was prachtig. Maar dl' sfeer
op een WK is zuwiezo tof, en op een
univel"5i!air kampioenschilp is hl'l nog Vl·t!!
leuker. Een gewoon WK is heel strtssy, Er
7ijn cr heel \let'l bij die er - ook de junio-
rrIl _ volledig vonr ga"n. Zij eksperimen-
teren onder ilndt'rr mt.'I uitgekil'nde vocd·
ing, Als jc d<lar Jan lillel zil. denk je bijna
dat jl' IMlelcmie hebt. W.l! di.: daar alkmaal
t'll'n. of heter ge7.t'gd, wat ze niel eten! Op
een unh'ersitdir k.lmpiocns.ch<lp is dOl!hele·
m,l,ll ,lnd"r;, je voelt d.ll die mensen nog
iets ,lnders om handen hebben .•

Benny Debruyne
Joost Helsen


