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Mobilltel~onderzoekStudenten In KinshasaInterview met minister

Opening akademiejaar in het teken van onderwijsfinanciering en optimalisering

Een universitaire NMBS is uit den boze
toestanden aan alle universiteiten op het
vlak van studiebegeleiding en sociale voor-
zieningen. Ook de studentenbeweging wil
een verhoging van de basisfinanciering
evenwel zonder deze volledig los te koppe-
len van het aantal studenten. Zij stelt een
andere berekeningswijze voor en een enve-
loppe voor vijf jaar. Aan de minister, die

reemd fenomeen dit jaar op de
akademische zitting. De speech
van de studenten en de rektor

vertoonden een opmerkelijke eensge-
zindheid. De financiering door de
overheid van het universitaire onder-
wijs moet drastisch veranderen. De
aanwezigheid van minister van
Onderwijs Vanderpoorten bood de
uitgelezen kans om de ongenoegens te
ventileren.

De speech van de rektor kreeg veel
bijval maar op andere plaatsen te lande
werd hij ap gemengde gevoelens onthaald.
Rektor Rudy Verheyen van het RUCA
verdenkt de KU Leuven ervan schrik te
hebben studenten te verliezen als
Antwerpen licensies krijgt. Hij betwist dat
de invoering van licensies een meerkost

ring, heroriëntering en zwaartepuntver-
ming. In vergelijking met de omringende
landen is er bij ons een geweldige versnip-
pering van het onderwijsaanbod en het we-
tenschappelijk onderzoek. Er is nood aan
geografische heroriëntering, een netwerk
van kwaliteitsuniversiteiten. De rektor is fel
gekant tegen wat hij noemt: de Wet van de

In zijn verwelkomingswoord blikte de rek-
tor terug op het voorbije akademiejaar. Hij
pakte uit met wat sijfers over de weten-
schappelijke publikaties: Met 2.370 publi-
katies levert Leuven in 1997 ongeveer 21
roeent van de nationale publikatie-output
op het vlak van wetenschap en technologie.
Leuven staat hiermee aan de leiding, ge- .
volgd door de ULB met 16,7 procent en de
RU Gent met 11.5 procent. Goed nieuws
ook van de UZ Gasthuisberg. Vorig jaar was
er nog een schuldenberg maar door dras-
tisch ingrijpen is er nu, aldus de rektor,
voelbaar een nieuwe management- en
werkkultuur aan het groeien. Kritiek was
er wel voor de Permanente
Onderwijskommissies (POK's) die toe zijn
aan een inhaalbeweging en meer
veran twoordelij kheidszin.

De rektorale speech was gestoeld op
twee pijlers: de basisfinanciering (de toela-
gen van de overheid) en de optimalisering
van het onderwijsaanbod. Het uitgangspunt
van de rektor is dat er te weinig werkings-
middelen zijn om aan de maatschappelijke
verwachtingen van onderzoek, onderwijs
en internationalisering te voldoen. De toe-
name van het aantal studenten werd niet
gevolgd door een verhoging van de onder-
wijsgelden. Een reorganisatie van de basisfi-
nanciering dringt zich op. Daartoe moet het
budget verhoogd worden maar ook de fi-
nanciering op basis van het aantal studen-
ten moet veranderd worden. Nu wordt een
student in de ene instelling soms voor de
helft beter gefinancierd dan in de andere,
hetgeen sociaal onaanvaardbaar en on-
grondwettelijk is.

Ten tweede is er de optimalisering van
het onderwijsaanbod. Oosterlinck verwerpt
het voorstel van één superuniversiteit die
een soort universitaire NMBS kan worden.
Ook afschaffing van bepaalde instellingen is
uit den boze. Het doel is wel: een algemene
kwaliteitsverbetering voor àlle opleidingen
aan àlle universiteiten en dit door profile-

onderwijs een topprioriteit vindt, werd ge-
vraagd er daadwerkelijk voor te zorgen dat
in geval van schaarste, het mes niet eerst in
het onderwijsbudget wordt gezet.

Toenemende Ellende, die dikt eert dat men
eerst moet uitbreiden voor men optimali-
seert. Het gevaar bestaat immers dat de ver-
schillende instellingen nog gauw de best in
de markt liggende richtingen willen uitbou-
wen, terwijl ze de minder gevraagde oplei-
dingen maar laten bekostigen door ande-
ren. Voor Oosterlinck is er geen ruimte
meer voor uitbreiding van de opleidingen
in Wetenschappen, Bic-ingenieur, Toege-
paste Wetenschappen, of zelfs richtingen in
de Humane Wetenschappen. Daarmee vi-
seert de rektor de Antwerpse universiteiten
en het Limburgs Universitair Centrum
(LUC), die wel plannen in die richting heb-
ben.

zou meebrengen. Volgens hem gaat het
alleen om een verschuiving. Een goede
verdeling vermindert de spanning en de
konkurrentie. Maar ook Verheyen pleit
voor eigen winkel met zijn vraag om licen-
ties en ingenieursopleidingen. Het LUC van
zijn kant verdedigt zich tegen de argumen-
ten van Oosterlinck door te wijzen op hun
samenwerking met Maastricht die tot een
Transnationale Universiteit Limburg moet
leiden. Of deze verdediging hout snijdt, valt
te betwijfelen: Diepenbeek zou er door de
samenwerking met Maastricht een fakulteit
wetenschappen bijkrijgen.

In de studentenspeech (zie pagina 2)
werd hard van leer getrokken tegen wan-

Bart De Schrijver
Peter Mangelschots

Slaal UW beleid
ook leeg?

Met deze slogan op een spandoek, vi-
sueel geruggesteund door een leeg-
staande tent, maakte de Sociale Raad
na de akademische zitting de
beleidsmensen van de universiteit en de
stad Leuven nogmaals duidelijk dat de
leegstand moet teruggedrongen wor-
den.

-GROEPlf INGEMEURS MET VISIE
TECHNOLOGISCHE HOGESCHOOL LEUVEN
Campus Vesalius • Vesaliusstraat 13 • 3000 Leuven • Telefoon 016/30 10 30 • Fax 016/301040 ·E-mail groept@groept.be

~'8tO



Sludenlenloespraak: Mensen, hel invesleren waard
Beste studenten, beste niet-studenten,
Een paar maanden geleden sloeg ik nonchalant De

Standaard open en onwillekeurig viel mijn oog op een
advertentie in de rechterbenedenhoek. Aan een Ant-
werpse universiteit kon je blijkbaar al in de eerste kan
geneeskunde "je handen uit de mouwen steken ... van
je doktersjas ." Weinig later, bij het doorbladeren van
het tijdschrift Knack, stootte ik op een opzichtige foto
van de betreurde Lady Diana Spencer en haar ex,
kroonprins Charles. Het bleek een onderdeel van een
publiciteitskampaqne voor de opleiding rechten aan de
Katholieke Universiteit Brussel. In dat bastion van het
Vlaamse katholicisme te Brussel zou je aangeleerd wor-
den, hoe je zo'n delikate echtscheiding in goede banen
kan leiden. Aan een kandidaturen instelling nota bene.
Onze eigen Alma Mater, de Katholieke Universiteit Leu-
ven. ging het afgelopen akademiejaar dan weer de boer
op en kwam met een sprankelende promo-show zelfs bij
je thuis.
Met het oog op de rekrutering meten de instellingen

van het Vlaamse, universitaire landschap zich een vaak
erg merkantilistische houding aan. Zo maken universi-
teiten in de media gebruik van verschillende soorten
zoete honing om studenten te lokken. Zij prijzen zichzelf
aan door te wijzen op de sociale voorzieningen die zij
aan studenten verschaffen. Zij beroemen zich op hun
onderwijsekspertise en -kwaliteit, op hoe degelijk en
intensief studenten wel niet begeleid worden. op hun
vernieuwde en op de volgende eeuw gerichte onderwijs-
kundiqe aanpak. enzovoorts en zo verder. Het beeld dat
zij van zichzelf ophangen, stemt echter in veel gevallen
niet overeen met de werkelijkheid. Maar al te vaak ma-
ken zij hun beloften niet waar. In sommige universi-
teitssteden verworden peda's geleidelijk tot ruïnes en kali
amper qesproken worden van gesllbsidieerde studenten-
voedinq. In de meeste instellingen loopt de studiebeqelei-
din!l volledig mank. Meestal zijn er geen gelden voor de
uitrustini; van onderwijsinfrastructuur 1'11 voor de aan-
sc/taf vall onderwijsleermiddelen die aauqepast rijn aall
de noden en de verwachtinqen vall de toekomst. So
whnt, horen wij jullie [luisteren. Zo qaat dat toch met
reklame Ie krijgt nooit wat je koopt. Voor zo 'n hOI/-
dino kunnen wi] als studenten echter geen begrip 01'-
brenqen. Onderwijs is :11'1'11 produkt als een ander. De
student is gem konsument, de universiteit geen onder-
neminq. Vall de vormingsopdracht vall het universitair
onderwijs hallgt meer en meer de toekomst af van onze
samenlevinq. Die toekomst is te belanqrijk om hem 1011-

ter funktie te latert ziin van een voortschrijdende ekono-
miserinq.
De vraag dient echter :lestcid te worden naar de die-

perliggende oorzaak. naar het waarom van de rekrute-
rinqsijver. En dan belanden we onvermijdelijk bij de
wijze waarop de Vlaamse overheid de universiteiten
[inanciert, Deze is immers 1I0g steeds voor een groot ge-
deelte !lebaseerd op de studentenaantallen. Hoe meer
studenten. des te meer :le/d.

Jullie begrijpen het al, dames en heren. wij willen
het vanochtend met jullie hebben over de basisfinancie-
ring van het universitair onderwijs. Als uitqanqspunt
stellen wij onomwonden dat de basisfinanciering in
omvang allang niet meer voldoet aan de reële noden en
dat de wijze waarop gejinancierd wordt onrechtvaardig
is.
Laat ons ten eerste ingaan op de omvang van de

overheidsfinancierinq, Deze is OnS inziens ontoereikend.
Wij vragen dan ook zonder blikken of blozen een sub-
stantiële verhoging van de basisfinanciering. Dit ver-
zoek is gerechtvaardigd, daar een kwalitatieve vorming
en opleiding de conditio sine qua non wordt om opti-
maal en kritisch-verantwoordelijk te kunnen funktione-
ren in de zich ontwikkelende kennissamenleving. De
verhoging van de basisfinanciering mag echter niet ten
koste van het lager en het middel-
baar onderwijs gaan.
Dat dit verzoek geen ijdele

wensdroom is, bewijst de vorige
Vlaamse regering. In de voorbije
legislatuur leverde zij een indruk-
wekkende inspanning om de
[inancierinq van het fundamen-
teel, wetenschappelijk onderzoek
in Vlaanderen op een internatio-
naal aanvaardbaar niveau Ie til-
len. Het resultaat van de beleids-
prioriteit op dit vlak merkt men
vooral in wat men gewoonlijk de
tweede geldstroom noemt. In 1993
werd ongeveer 3.1 miljard besteed
aan de kredieten voor het [unda-
menteel onderzoek, in 1998 was
dat al onqeveer 5.5 miljard.
Het reqnum Van Den Brande-

Van Den Bossche legde zijn we-
tenschappers dus duidelijk in de

,,--wauen. maar liet zijn studenten
en onderwijs verstrekkers hopeloos
in de kou staan. De boost die de jinanciering van het
fundamenteel. wetenschappelijk onderzoek kreeg, ging
helaas niet gepaard met een gelijkaardige financiële
injectie voor het hoger onderwijs in het algemeen en het
universitair onderwijs in het bijzonder. Men spreekt
dan ook van een eroderend draagvlak.
Als studenten vragen wij dan ook een forse inhaal-

beweging ten voordele van de basisfinancierinq. Zij
moet op korte termijn minstens op het niveau van dat
van Belqië zijn naaste handelspartners gebracht wor-
den. Dil is noodzakelijk om de ekonomische slagkracht
van en de werkgelegenheid in België zijn belangrijkste
deelstaat voor de toekomst te vrijwaren, maar ook om-
dat er in de groeiende, Europese. edukatieve ruimte
geen plaats mag zijn voor ongelijkheden die aanleiding
geven lot maatschappelijke onrechtvaardigheden. Ook
op dit vlak dimt het Vlaamse beleid een internationaal

Voorspelling
Het zijn drukke dagen op de Hallen

aan de Naamsestraat. Maar boven de
hektische situaties van de jaarlijkse in-
schrijvingsmania stijgt de eterische stilte
van de derde verdieping uit. Het is een
jaarlijks terugkerend ritueel. Wanneer
André zijn masterplan voor liet komende
akademiejaar zit uit te broeden, heeft 11Ij
alle rust nodig. Iedereen die hem kan
storen wordt de twee weken voorgaande
aan de openingspeech wandelen gestuurd.
Al het administratief personeel zit bene-
den fotootjes in te scannen en Van Gerven
heeft een onbeperkt krediet op de bots-
autootjes op het Ladeuzeplein. Dat onze
rektor niet over één nacht ijs gaat bij het
schrijven van zijn speech merkt men wel
als men zich even die van vorig jaar voor
de geest haalt. Na het gebruikelijke dank-
woordje aan de studentenvertegenwoordi-
gers liet André weten dat de ziekenzorg
zijns inziens in dit land op de ballen trok,
iets diplomatischer uitgedrukt weltever-
staan. Met enige schema's die veel weg
hadden van de binnenkant van een
breedbeeldteevee ontvouwde hij zijn toen-
malig plan. En wat dan nog, hoor ik U
denken. Wel, juist tien maand later liet
André ons weten dat Gasthuisberg op een
break-even was gekomen. Nu moet U
weten dat Gasthuisberq de voorbije jaren
een verlies leed dat te vergelijken was met
dal van een modaal derdewereldland,
Kongo zeg maar. Iemand die zoiets pres-
teert, kan alles. Mocht André weten met
hoeveel man je voetbal speelt, dan was
Leekens al in juli de laan uitgestuurd.
Het voorbeeld van vorig jaar mag

aantonen dat wat André zegt, André
doet. Het wordt dus uitkijken naar wat
hij op 27 september zal ontvouwen. We
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zijn er ons van bewust dat U dat bij het
lezen dezer al reeds zal weten, maar toch
willen wij ons even aan een voorspellende
proeve wagen. Iedereen die zijn speeches
het vorige jaar van dichtbij of veraf ge-
volgd heeft, weet dat één kernwoord daar
meermaals in opdook, met name "Elite-
universiteit". De KU Leuven moet het
"Oxford aan de DIjIe" worden. Als U zich
herinnert met welke verbazing U over
Uw laatste eksamen statistiek, staatsrecht
of nucleaire fysika gebogen zat, kan U
zich inbeelden waar de man zich aan
waagt. Wij veronderstellen dat hij maan-
dag een vrij simpel plan op tafel gooit: er
zal tewerk worden gegaan zoals bij elk
"gezond" bedrijf de verlieslatende sekties
worden weggesaneerd. De gevolgen hier-
van zijn duidelijk, de KU Leuven wordt
eerst en vooral omgedoopt tot KU Hever-
lee. De positieve wetenschappen worden
uitgebreid, van de andere [akulteiten
overleven alleen rechten en ekonomie. Zij
moeten de burgies bijstaan als ZIJ hun
nieuwe modem aan Bill Gates of Siemens
verpatsen. Ook teologie mag blijven ver-
der boeren, omdat Danneels dat zo leuk
vindt. Wat dan met de andere humane
wetenschappen zal U zich afvragen? Hier
heeft André zich bij de vergane Sovjet-
Unie geïnspireerd. Het Winterpaleis van
St-Petersburg werd door de Sovjets intakt
gehouden zoals ten tijde van de tsaren
opdat het zou kunnen dienen als museum
van teloorgegane kulturen. Als U dus
binnenkort in de biblioteek van Filosofie
of Letteren zit en een bende Japanners
met fototoestel ziet langslopen: vriendelijk
zwaaien en Uw haar goedleggen. Volgen-
de keer laten wij U weten hoe André de
dioxinecrisis oplost ...

Yves

model te worden.
Laat ons ten tweede wat dieper ingaan op één van de

drie onderdelen van de basisfinancierinq: de werkinqs-
middelen.
Op dit vlak is ons uitgangspunt dat het huidige

financierinqssysteem fundamenteel onrechtvaardig is.
De allokatie van de middelen dient dan ook gewijzigd te
worden. Op welke manier dan wel, lees ik in jullie
ogen. Op dit ogenblik is het finanaerinqssysteem gro-
tendeels studentajhankelijk. Het spreekt voor zich dat
wij dit basisprincipe wensen te behouden, alhoewel het
de proliferatie van opleidingen in de hand werkt. Elke
student die over de talenten en de vaardigheden be-
schikt om een welbepaalde studierichting aan te vatten,
moet die kans krijgen en verdient daartoe een gelijke
behandeling en a fortiori een zo gelijk mogelijke [inan-

ciering. Op die manier voorkomen
we tevens de elitariserinq van het
universitair onderwijs. Zuiver
kwaliteitsqedreven financierinq
houdt immers het risico in dat
uniefs zich volledig afkeren van
hun demokratiserinqsopdracht en
zich nog enkel gaan richten op de
betere en de sterkere student. Wij
wijzen kategoriek de natte dro-
men van welbepaalde rectoren
over een "Oxford aan de Dijle ",
een "Cambridqe aan de Zenne" of
een" Harvard aan de samenvloei-
ing van Schelde en Leie" af
Wij verdedigen dus nog steeds

een studentafhankelijke [inancie-
ring, maar de huidige bereke-
ningswijze van onderwijsbelas-
tinqseenheden dient ons inziens
gewijzigd te worden. De klassiek
geworden A -B-C-regel die er aan
de basis valt ligt, is niet langer
realistisch. Het klopt niet meer

dat opleidingen die thuishoren in groep A, genoeg heb-
ben aan een bibliotheek, een potlood en wat velletjes
papier;. Een aantal van de Leuvense onderwijsgerichte
onderzoeks-, ontwikkelinqs- en implementatieprojecten
toont dit aan. Denken we maar aan hel Maerlant-pro-
jea voor de geschiedenisopleiding of aan het Unisono-
project voor de musikoloqieopleidinq. Er moeten ons
inziens dan ook kostenberekeningen qentaakt worden
0//1 de reële kostprijsverschillen tussen opleidingen IIQ te
gaan en om op basis daarvan het [inancierinqsmecha-
nisme aan te passen. Onze uiteindelijke doelstelling is
een zo groot mogelijke overeenstemming van de
financiering met de reële kost van de opleiding.
Deze studentafhankelijkheid zou men een kwanti-

tatief uitgangspunt kunnen noemen. Het blijft in elk
geval het konstituerende element voor de basisfinancie-
ring. Wel dient het gekorrigeerd te worden door de in-
breng van een aantal kwalitatieve parameters op het
vlak vall onderwijs ell onderzoek. Op die mallier kun-
nen slibt iele, financiële speldenprikken aan de instel-
lingen gegeven worden die bedoeld zijn als kwaliteits-
bevorderende incentives. Daartoe dient echter een han-
teerbaar en min of meer betrouwbaar instrumentarium
uitqewerk: te worden, waarover een alqemene konsen-
SIIS kan bestaan. Hier i.1duidelijk een grote rol lVe:l_qe-
legd voor de instrumentontwikkeling van hel toegepast
en beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek.
Laat ons nog even samenvallen. De Leuvense stu-

denten verdedigen een vernieuwde studentafhankelijke
[inancierinq, onderworpen aan kwalitatieve korrekties
die als kwaliteitsstimulerende incentive kunnen funge-
ren. Eén waarschuwing wensen we wel te uiten. Er
dient konstant op toegezien te worden dat een dergelijk
[inancieringssysteem de Bijbelse waarschuwing: "Aan
wie heeft zal gegeven worden en wel in overvloed; maar
wie niet heeft hem zal nog ontnomen worden zelfs wat
hij heeft. " Met andere woorden er mag geen Matteiis-
effekt op het dak I'all de werkin:Jstoelagen telV1'eg!le-

Marktrock
Naar jaarlijkse gewoonte belichtte VeLOook
dit jaar in hoofdzaak de 'achterkant' van
het Marktrockgebeuren (zie Veto I). Zo
kregen ook de Leuvense krakers weer eens
wat aandacht, waarvoor dank overigens. In
zijn 'kritische' benadering van ons drie-
daagse Boycot Marktrock-festival slaat de
auteur de bal echter meermaals serieus mis.
Er vallen zeker kriusche vragen te stellen
bij onze aanpak, maar dan zal men verder
moeten durven kijken dan de vijftig plastic
bekertjes die - ondanks het retoursysteem
- verbruikt werden op drie dagen tijd, ver-
der dan de 'rnetal-dreunen (sic) die toch
zo'n vierhonderd mensen gespreid over
drie dagen wisten te bekoren, ... We heb-
ben bij de organisatie van ons festival ge-
poogd om de overlast voor mens (de buurt)
en milieu tot een minimum te beperken en
toch zoveel mogelijk jongeren 'hun' ding
laten doen. Al bij al meen ik dat we hier
goed in geslaagd zijn, maar in plaats van
het werk van uw auteur over te doen zou
ik liever de bal even terugspelen.

Het is ongetwijfeld superhip en cool
om niet mee te doen met de massa en aldus
Marktrock links te laten liggen. Wie durft

bracht worden.
Daarnaast moet een vernieuwde [inancierinq van de

werking ons inziens afstappen van het systeem van de
jaarlijkse betoelaging. Wij stellen dan ook voor dat de
verschillende universiteiten jaarlijks een bedrag aan
werkingsmiddelen toegekend krijgen dat vastligt voor
een termijn van vijf jaar. Wij hopen dat deze aanpak de
instellingen een zekere financiële konstantie zal schen-
ken waardoor ze een volwaardig beleid op middellange
termijn zullen kunnen uittekenen. Deze vijfjarige
financierinq van de werking dient berekend te worden
door een gemiddelde te nemen van de studentenaantal-
len van de voorgaande vijf jaar. Bij het alzo bekomen
bedrag kunnen dan de voorgestelde kwalitatieve kor-
rekties gevoegd worden. Het spreekt voor zich dat er een
alarmbelprocedure voorzien wordt voor het geval dat
één instelling op korte tijd een enorme toevloed aan
studenten te verwerken krijgt.
Pleiten de Leuvense studenten nu voor een envelop-

pefinancierinq? Ja, eigenlijk wel. Maar wel voor een
aangepaste en fleksibele enveloppefinancierinq die de
voordelen van zo 'n systeem maximaliseert en er tege-
lijkertijd de nadelen van minimaliseert. De nadelen
kennen we mall+ al te goed uit de hoqescholentraqedie.
Maar dat was djln ook een verkapte besparinqsoperatie.
De voordelen zijn. ons inziens de volgende. De afzonder-
lijke instellingen wordt een grotere gekontroleerde vrij-
heid gegeven. Tevens worden ze verder geresponsabili-
seerd. Tenslotee wordt hun het gouden geschenk van de
beleidskonsta~ti~ kado gedaan.
Op de overige onderdelen van de basisfinancierinq,

de investerinqsmiddelensen de sociale toelagen. gaan we
hier niet dieper in. We nierken slechts op dat de bereke-
ningen van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VliR)
ook in deze domeinen onomstotelijk aantonen dat er
een ontoelaatbare diskrepantie bestaat tussen de over-
heidsfinancierinq en de reële noden Ook hier breken we
een lans voor nieuwe kostenberekeninqen. Studenten
hebben immers recht op een gedegen onderwijsinfra-
struktuur en de vooralsnog onvoltooide demokratiserinq
heeft nog steeds nood aall ruim opqevaue sociale betoe-
laging. In het bijzonder op het vlak vall de sociale voor-
zieningen ZOII er best instellinqsoverschrijdend gedacht
gaan worden door middel van regionale investerings-
en renovatiekredieten die door de overheid worden aan-
geboden.
Als we A ristoteles, in boek I, hoofdstuk 3 vall zijn

Politica. moqen gelovell. dan is het venververt van geld
omwille van het geld een oneiqenlijk doel eII dus een
pervertering van de natuur. Het nastreven vall geld
strookt daarentegen met de natuur. onder andere wal/-
neer men het bereiken val/ het goede leven op het oog
heeft. Zo vragen ook wij val/ de vlaamsc overheid geelt
verhoqinq van de basisfinantierinq alleen maar om
meer geld vall ze al te trog:lelen. lnteqendeel. volledia in
overeenstemminq mei Aristoteles vraqen \l't' om meer
geld met het oog op hrt bereiken val/ het goede leven, in
casu een belere kwaliteit vall anderwijs en sociale 1'001'-

zieninqen. Een aantal voorbeelden.
Tot slot. beste toehoorders. een oproep. Eelt oproep

aan de vlaanise overheid en aLU' de Vlaamse rektoren.
vlaamse Reqerin«. wi] waarderen (CI1 zeerste de jt'll.'ldi-
ge Sturm und Dranq waarmee ti op entoesiaste wijze
het beleid poogt te vernieuwen. Stilden ten hebhen hel
nu eenmaal voor beeldenstormers. \i't:'t'\· er echter \\1",
op uw hoede dat al die Sturm und Drang niet ontslaat
in Weltschmerz. De vernieuwinq zal immers daadwet-
keliik ~ql!rt'tllj)'.·Ct.,.dworden 1.1" het ,1~Jt'llhlik d.n door h1l'-

doen val/ de schaarste aall middelen beleidskeuzes die-
nen qemaakt te worden. Wij hopen teil zeerste dat hel
onderwijs dan een onvoorwaardelijke prioriteit zal
worden en dat de breuk met het verleden er ook echt
komt. Wij hopen teil zeerste dat 11 op dat ogenblik het
onderwijs niet in de steek zal laten. Aan de Vlaamse
rektoren vragen we om onophoudelijk en met vereende
kracht te ijveren voor een ver/toging en een vernieu-
wing van de basisîinantierinq, maar 0/11 tevens de ver-
worven middelen binnen hun l'i!1e11 universiteiten op
rechtvaardige t'1I verantwoorde u'ijze te verdelen. Over-
hcid, rektoren. investeren in mensen. zeker in jf'IlHf
mensen, is de moeite waard.
In I/aam van de Leuvense studenten dank ik tulli«.

het echter nog eens aan om een gefundeer-
de kritiek te formuleren op het jaarlijkse
gebeuren. Marktrock gaat immers over veel
meer dan over een immense afvalberg die
achterblijft na drie dagen van opperste
kommersic. Marktrock gaat over een stad
die drie dagen in handen wordt gegeven
van een vzw, over een budget van meer
dan driehonderd miljoen, over het gebrek
aan ontspanningsmogelijkheden (Iuifzalen.
repetitieruimten, ... ) voor de Leuvense
jeugd en studenten. over jongeren die drie-
honderd lrankskens moeten afdokken iedc-
re keer dat ze een hoofdact van het 'bijna
gratis: (sic) festival willen bijwonen of als ze
gewoon de Oude Markt op willen, over de
harde aanpak tegen kritische geluiden bij
het hele gebeuren, over lokale handelaars
die verplicht (!) worden om blikjes fris-
drank over te gieten in bekertje, en ze
vervolgens te verkopen aan woekerprijzen,
over een binnenstad dil' willeris nillens drie
dagen lang het ritme van dl' kommersic en
overkonsumptie moet ondergaan, over een
leuk initiatief dat ten onder gaat aan haar
eigen vlucht vooruit ... Alvast sukses ermee.

Thierry Laenen
Medewerker Boycot Marktrock
(Autonoom Jongerencentrum/

Sociaal Centrum)

(vervolg lezersbrieven op pagina 14)
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De nieuwe minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD)

"Het emansipatorische karakter van het onderwijs
moet opnieuw benadrukt-worden"
f( onkende geluiden in de pers

over de nieuwe minister van
Onderwijs Vanderpoorten die

"Dillemans de laan uitstuurt" en zich
geen voorstander noemt van het hui-
dige toelatingsbeleid, deden sommige
hoger-onderwijsinstanties f1apperen
met hun oren, Welk beleid gaat zij
dan voeren? In een gesprek met Veto
neemt de minister een gematigde,
konstruktieve houding aan ten aan-
zien van de hogescholen en univer-
siteiten en benadrukt zij vooral de
sociale dimensie van het onderwijs,

Veto: U hebt onlanqs straffe uitspraken gedaan
over de KU Brussel. Hoe ziel 1/ hel voortbestaan
van kleine instellinqen?
Vanderpoorten: «Ik denk niet dal die
moelen verdwijnen. Maar er zullen van
hen zelf voorstellen moeten komen om
hun werking Ie optimaliseren en om 101

l'en betere vamenwerking Ie komen met
kleinere ol grotere instellingen. Zo kunnen
re hun sterkte ontwikkelen en lullen Ie
niet nog eens parallelle richtingen organi-
scrcn.»
Veto: Vol,IWS verhofstadt dacht Dillemans in
zijn plan 0/1/ de universiteiten Ie reorqanisereu
alleen aan de katolieke zuil. Aanqerien zijn op-
dracht loopt WI oktober 2000, hoe denkt 1/ dan
de rutionaliscrinq (zie toelichtiuq beneden) door
te voeren?
Vanderpoorten: «Binnen dit en een jaar
zou er duidelijkheid moeten bestaan over
wat er gaat gebeuren. In de bcleidvnoia
moe-t hit'rm cr [lil,l[lil'l'l gt'gl'\TIl vvordrn,
11.. ,illd lid ddl /)JiiL'llldlh goed vvc-r], heelt
geleverd. Naruurtijk is dat een grote per-
soonlijkheid. Hij heeft een naam en een
karrièn-. Men "dil niet v crvvachtcn dal hij
zich /ondcr meer laat inschakelen in l'en
den"pwce,. lIelll'lIde geldt t rouwcn-, voor
de Il'u\l'ml' univcrviu-ir lell. /'v1aar hel i, de
bedol'iillg dal lil' hel werk van een Dille-
man, naavr de \ oorvu-llen van dl' univ crvi-
u-iten. hoge\l holen en prulcv.on-n il'ggen.
Daarbij willen wc niet ovcrhaavr Ie werk
gaan.»

Gang

Veto: L! ze.']t dal de universiteiten de hervar-
mill.'1 beter zelf kl/lIl1CII oruaniscrcn. 11/1/11/ 11'1

110," IOC 21)11 ZC er 11".'1 nic: echt in -"",II111.',d,'I/I
snntcu IC II'<'rkcII HI/II id,'"/"-,II".I(hepf','Jikrill.'I
vcrhinderde dil vaak,
Vanderpoorten: «I], heb inderdaad 00"
\'a~lge\leld d,ll vr c hauvinisrivch wordt ge-
rcagel'fd in dl' univcrvirairc wereld . l lc:
alternalid i, echter dat wi] dl' be~li"ingl'n
neme-n. l lct i\ aan heil 0111 re kicvcu. I"
vocl trouwcu-, aan dal dl' publieke opinie
daar nic: meer in mccviapr. I" wil geell
dingen van bovenal opleggen. I" wil erover
pralen en blijven pralen. Maar ouderwijs
moel beter worden door vamenwerking. Dl'
ideologie mag daarin niet de boventoon
<pelen. »

Veto: U heb I de laatste maand al mak hel hl/i-
di:fI' toelatinqsbeleid bekritiseerd.
Vanderpoorten: ,<Ik stel mij daar vooral
veel vragen bij, bijvoorbeeld over de
manier waarop dit wordt georganiseerd.
Vanuit het parlement heb ik daar trouwens
altijd kommentaar op geleverd, onder an-
dere op de snelle manier waarop de IOC-

gangsbeperkingen zijn doorgevoerd. Hier
moel niet alleen op korte termijn maar ook
op lange termijn nagedacht worden. Op
korte termijn moet er een bijsturing gebeu-
ren van het toelatingsbeleid naar volgend
jaar. Maar op lange termijn moet een fun-
darneruele diskussie plaatsvinden. Als we
dan toch een beperking invoeren, hoe
selekteren we dan de potcruteel beste art-
sen? In hel verleden is daar nauwelijks

fundamenteel over gediskussieerd.»
Veto: Waarom heeft men onder de vorige minis-
ter van Onderwijs Van den Bossche niet [unda-
menteler over de toelatinqsproef nagedacht? Er
komen nu voortdurend signalen uit wetenschap-
pelijke hoek dal er tekorten zijn of zullen zijn
van bijvoorbeeld artsen oJtandartsen. Dal bleek
bijvoorbeeld uit een studie van de Gentse profes-
SOl' De Maseneer. Onlangs berichtten de media
zelJs over een nakend tekort aan licentiaten.
Vanderpoorten: «De organisatie van de
toelatingsproef moest toen heel snel gaan.
Van den Bossche stond onder druk van zijn
minister Colla. die de kontingentering had
ingevoerd. Ik denk niet dat Van den Bos-
sche honderd procent gelukkig was met de
manier waarop het gebeurde. Vanuit het
parlement was er een diskussie op gang

dair onderwijs. Eigenlijk is zo'n toelatings-
proef de makkelijkste weg want je werkt
dan niet aan de fundamentele problemen
van het systeem. Nu test men jouw kennis
over biologie, fysika en scheikunde, niet
zozeer jouw doorzicht. Zo selekteer je niet
de beste artsen. Ook oriënteer je niet de
mensen die uitvallen. maar je laat alles ge-
woon de vrije loop gaan. Voor een modern
onderwijssysteem is de manier waarop dit
nu gebeurt totaal onveraruwoord.»

Uitstoot

Veto: Het lekort aan licentiaten laat zich ook
voelen in hel sekundair onderwijs. Hoe gaat ti

hellekort aan leerkrachten opvangen?
vanderpoorten: «Ik denk dat dit veel Ie

gekomen, maar de lijd was te kon om dit
grondig te bekijken. Toen heeft men beslist
om de ioclaungsprocvcn voor een periode
van drie jaar te organiseren en ze dan te
evalueren. Maar ik denk dal hierover veel
te éénzijdig werd gesproken. Natuurlijk zui-
len we de diskussie over de toelaiingsproef
terugkrijgen. In alle partijen bestaan hier-
over twee meningen. Enerzijds heb je dege-
nen die de toelatingsproef vanuit de sociale
zekerheid bekijken en menen dat er minder
artsen moeten komen. Anderzijds zijn er
mensen die hel toelatingsbeleid bekijken
vanuit een onderwijsstandpunt. Volgens
deze laatsten mogen jonge mensen niet het
slachtoffer worden van een verkeerd voor-
schrijfgedrag van de arrscn.»

"In plaats van altijd aan toelatingsproc-
ven Ie denken moel men eens beginnen
met een serieuze oriëntering in hel sckun-

(fOlo Pieter lIa/l der Aa)

maken heeft met een imago-probleem van
hel onderwijs. De laatste jaren i\ het onder-
wijs nogal negatief afgeschilderd in de me-
dia. Ik denk dat dillen onrechte i\, want LO

krijgt men hel idee dal het allemaal ver-
keerd loopt. Men moet het onderwijs een
positiever imago te bezorgen, onder andere
door een betere opleiding van de leerkrach-
ren. kleinere klassen en belere verloning
van de overuren. Bovendien is hel ver-
keerd van de student om een job in de
privecscktor te idealiseren. Om karrière te
maken moet je overuren kloppen. Ik ken
veel jonge mensen die van de priveesektor
terug naar het onderwijs zijn gcsiapt.»
Veto: U hebt heel wat in het regeerakkoord
opqenomeu. Wat is prioritair in 1IU' beleid?
Vanderpoorten: «Ik denk dat hel priori-
iair i\ dal men iedereen gelij"e kanven
geelt. In hel ondcrwijv i~ er een Il' grote
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uitstoot. Te veel jonge mensen verlaten de
school zonder diploma omdat het onderwijs
heel erg gericht is op kompetitie en kennis.
Dat betekent dat jongeren, die toch poten-
ties hebben, wegens sociale omstandighe-
den uit de boot vallen. Het zijn niet altijd
de grootste kreati~elingen die er geraken.
We moeten zorgerfdat al vanaf de kleuter-
klas en het lager onderwijs de kinderen uil
minder begoede ,.milieus worden meege-
trokken met de rest. Het emansiparorische
karakter van het onderwijs moet weer be-
nadrukt worden. Daarom moet er meer
objektlevere oriëntering komen. Ik vind de
sociale duuensic van hel onderwijs heel
bclangrijk.»
Veto: Slei dal hel onderzoek val/ minister van
Justitie verwilqheu I/aar de baud IUSSeT1 etniciteit
en kriminaliteit verontrustende sijfers oplevert,
dan kan de regeril/f/ wel eens (uil 11II,JSI voor het
Vlaams Blok) een intolerante politiek gaal/ voc-
ren ten aanzien val/ a Iloelitonen. Dil kal/ iudrui-
sen teqen een demokratisch onderwijsbeleid.
Vanderpoorten: "Indien er een dergelijk
verband zou bestaan dan wijst dit op iel\
wat al jaren misloopt. Het Vlaams Blok
kijkt te veel naar hel hel rcsulraat. de band
tussen kriminaliteit en migranten. Maar je
moet het probleem bij dl' ba\i\ aanpakken.
Ik ben ervan overtuigd dal er grondig on-
derzoek moel komen, want men weel waar
dl' kruickc punu-n liggen, bijvoorbeeld bij
de probleemgezin ncn.»

Worst
Veto: Hoe !fallI u, heel konkreet, de aclnerqcstct-
de ~q,.()epel1 in de SLlJJll'I1/t'l'ÎII!/II11'i.'" intc.ircre): in
hel onder: I-ijs?
Vanderpoorten: «In hel part icipatieruuck-l
komen altijd dl' groepen aan het woord dil'
het mccvt mondig lijn. Dil' roepen harder
en worden hl't mccvt gehoord. Zonder dil'
paniciparie zouden dil' grocpvn er ook wel
komen. Op l'en ouderkontakt lil' je bijvoor-
beeld konstant dl' oudcr-, van 'goede' leer-
lingen aan hel vvourd. 00" in k-crlingcn- ol
ouderraden lil' je dal lcnomecn. MaM hel
zijn vooral dil' andere dil' je moet mcckrij-
gen. En dal vergt een heel andere all it ude.
l'en mcrualin-ltvvc-randcriug. l'n da: i\ n ic:
70 eenvoudig. Je moel aan dil' k-c-rlingcn
bijna persoonlijk vragen om deel Ie nemen.
Maar daarbuiu-u 1ll0CI er uiteraard bij-
komende ondcrvu-uning "olllcn VOOI'

prohlccmscholcn. l-r moeu-u bijl oorbeeld
kleinere k lasvcn komcn.»
Veto: Op vlak I'til I ondcrwijsinnov.uic vocn dl'
v'laatnse overheid L','I/ be/cid d.u dl' insteltineen
21'III'fel autonontic .'ICL'ft.11ze.'/I .tat hCI "/ldc/-
wi]« e,\ cathcdru I'I','I'/'Iï is, Melllllh'l' wilt U 1'tII1-

uil de adnnnisuati« dan werken? 11111 1I1'L'1/ veel
dll'il/.'/I'/lda ('1/ .'II,'bellcr kader _,,1/('/'1','11.'
Vanderpoorten: "Op niet alle I'la.1l\l'n
wordt dil' vrijheid en vcraru woordclijkhcid
benut op een upt irnalc rnanier. I" <u-l vavi
dal er op dl' univcrvitcircn op een hCl'1 ver-
schillende manier wordt k'gegl'\ en. Dal i~
niet altijd in hel voordeel \ an dl' studenten.
Hel probleem lig: voora I bij dl' prollen en
niet bij dl' instellingen. Er mogen natuurlijk
wel verschillen zijn. Ik pleit niet voor een
soort éénhcidsworst. maar voor respekt
voor de studcru. En dal de student op elk
moment weel dal hij bij zijn prof ierecht
kan. Professoren zijn er nog altijd om bij Ie
leren en bij te schaven.»

Bart De Schrijver
Celine Eeckhout

Rationaliserinq: Pleiten voor éé» universitaire
ruimte, waarbinnen hel aal/bod aan richtineen
vooral inqeqeven wordt door kwaliteitsbekom-
niernissen 1'/1 niet in de eerste pluuts door regio-
nale gebondmhcid oJ levensbeschouwelijk plura-
Iis111e. Prerektor Dillcnuin» (/(L! Leuven} kreeg
opdracht van minister I'til I Onderwijs Vall del/
Bossche Ol/I dn konkreet nit Ie werken.
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Opleiding basisarts wordt meer praktijkgericht

Handen uit de mouwen van"'de doktersias
IJ anaf dit akademie jaar wordtV het vernieuwde - lees: meer
" praktijkgerichte - curriculum
van de opleiding geneeskunde opge-
start. De veranderingen zijn alleen
nog maar voelbaar in de eerste kan-
didatuur, maar zullen zich jaar per
jaar in een golfbeweging verderzetten.
De idee om de opleiding geneeskunde
te hervormen had als belangrijkste
redenen de toenemende behoefte aan
internationalisering, de grotere kon-
kurrentie tussen universiteiten, de
sterke invloed van het nederlandse
onderwijssysteem en de aantocht van
de toelatingsproef

Een van de eerste konkrete aanzetten tot
hervorming binnen de fakulteit genees-
kunde is er gekomen naar aanleiding van
de kommissie Duchy in 1994. Toen werd
reeds de nadruk gelegd op de noodzaak om
scherpere eindtermen te formuleren en
deze geleidelijkaan in te voeren. Als reaktie
hierop heeft men zich eerst gekoncentreerd
op de artsjaren. om zo op korte termijn een
resultaat re bewerkstelligen; de eksterne
visitatiekommissie was namelijk in aan-
tocht. Deze kommissie pakte in 1996 uit
met een meer globale kritiek: de student
wordt teveel teorie door de strot geduwd en
niet voldoende getraind op het "echte le-
ven". Niet alleen werd gelekust op de eind-
termen, maar vooral op begeleiding van de
student om deze eindtermen te behalen. De
grote oplossing bestond uit het volgen van
de reeds lang ingezette internationale trend:
optimalisatie middels een meer praktijk-
gerichte opleiding.

Onder meer om aan de kritiek van die
eksierne visitatiekommissie tegemoet te ko-
men, werd binnen de fakulteit geneeskunde
een curriculumkommissie opgericht onder
voorzitterschap van de dekaan, ondersteund
door vijf werkgroepen. Om de student een
meer probleemoplossende attitude aan te
leren, werd geopteerd voor de struktuur
van de vertikale integratie. Deze vertikale
integratie houdt in dat de student vanaf de
eerste kandidatuur gekonfromeerd wordt
met teorie en praktijk, die ieder jaar uitge-
breid en uitgediept worden. Dus geen saaie
kandidaturen meer met bijvoorbeeld grote
pakketten wiskunde. Zo hoopt men de st u-
dent beter te motiveren tot zelfstudie; posi-
tief neveneffekt is dat er bijgevolg minder
drop-outs zullen zijn, wat handig meegeno-
men is voor de slaagsijlers van een fakul-
teit. zeker in deze tijden van konkurrentie.

De vertikale integratie houdt dus voor-
al een herstrukturering in van het leerplan:
zo wordt EHBO nu in de eerste kandida-
tuur gedoceerd in plaats van in de derde.
Maar meer praktijk en minder, en andere
teorie leidt ook tot reduktie: alleen de teo-
rie die strikt noodzakelijk is voor het oplei-
den van een basisarts zal nog gedoceerd
worden. Te gespecialiseerde onderwerpen
worden doorgeschoven naar eventuele
specialisatieja ren.

Er is ook horizontale integratie. Deze
ondersteunt de vertikale integratie. Her is
niet voldoende dat vakken jaar per jaar
naadloos op elkaar aansluiten, maar ook
binnen eenzelfde jaar streeft de kommissie
koherentie na om zo inhoudelijke overlap-
pingen te vermijden. Zo beslaat het eerste
semester in de eerste kandidatuur voorna-
melijk drie grote teoretische vakken, waar
het tweede semester dan op verder bouwt.
Om een zo goed mogelijke inzet van her
tweede semester te bekomen, organiseert
de fakulteit voor deze drie vakken, tegen
het principiële standpunt van de fakulteit
in, semestereksarnens. Wel is het zo dat
deze uitzondering strikt tot het eerste jaar
zal beperkt worden.

Waar de vertikale integratie vooral een
werk was van een aparte kommissie, vergt
de horizontale integratie eerder interne
kommunikatie tussen de professoren on-

derling: men kan niet langer enkel met zijn
eigen vakgebied bezig zijn. Professoren zijn
nu verplicht om over hun vak binnen een
jaar, binnen het volledige curriculum en
binnen het volledige onderwijssysteem na
te denken. Centraal staat telkens de reflek-
tie over het konsept een goede arts. Maar dit
is niet alles. Het volstaat voor een prof niet
langer wekelijks ex cathedra zijn kursusje af
te dreunen, men wordt nu ook veronder-
steld om zelfstudie bij studenten aan te
moedigen en aktief te ondersteunen zonder
dat men raakt aan de studielast die sowieso
relatief hoog ligt bij de opleiding geneeskun-
de. De rol van de professor in de opleiding
wordt dus veel belangrijker. De curriculum-
kommissie heeft dan ook als bijkomende
taak tijdig professoren bij te sturen.

Als afsluiter van dit vernieuwde curri-
culum wordt nu de laatste hand gelegd aan
een groot eindeksamen. Dit eindeksamen
zal plaats vinden op het eind van het
zevende jaar arts en zal alle gedoceerde
vakken omvallen. Dit multiple choice interne
matching-eksamen is geënt op het arneri-
kaanse systeem en zal bestaan uit een
tweehonderdtal multiple choice vragen
waarbij telkens een casus aan de student
wordt voorgelegd met de vraag naar de
voorkeursbehandeling. De student wordt
hier op voorbereid door de jaren opleiding
heen en specifiek door tachtig problem sol-
ving klinieken in de laatste twee maanden
van de opleiding.

De doelstelling van dit bijkomende
eksamen is tweevoudig. Eerst en vooral is
het een tegemoetkoming aan de vereiste
om de student meer praktijkgericht te scho-
len en zo te peilen naar het inzichtelijk ver-
mogen. En daarenboven is het een handig
instrument om de selektieprocedure voor
toekomstige assistenten aan te scherpen.
Dit eksamen zal namelijk voor dertig à vijf-
tig procent meetellen bij de beoordeling
van een kandidaat assistent. Zo tracht men
schijnbaar de blokkers weg te schiften ten
voordele van studenten met meer inzicht,
maar met minder graden. Na al die jaren is
het de fakulteit duidelijk dat de korrelatie
tussen blokken en kompetentie niet altijd
rechtevenredig is.

Een volledig herdachte opleiding dus
die ons als resultaat betere artsen moet
opleveren. Maar een opleiding die veel in-
spanning zal kosten: inspanningen van de
professoren die aktiever moeten kommu-
niceren onderling en met hun studenten,
inspanningen ook van de studenten die
vaker op eigen kracht stof zullen verwer-

CURSUS
BRIDGE

Leer dit boeiende
kaartspel op een

prettige en
moderne manier

met

BRIDG~CLUB
PIETERMAN LEUVEN

Cursus speciaal voor studenten
van de K.U.Leuven en de hoge-

scholen

12 donderdagen vanaf 14 oktober
om 19.30 u, onderbreking tijdens

de kerstvakantie

Leopold I-straat 17, Leuven
Prijs: 600 fr (excl. tekstboek)
1200 fr.(incl. tekstboek)

Lesgever: Jo Geivers (Bloso)
Inschrijven ter plaatse op 14/ 10
info: W20.67.55 ('s avonds) of

26.46. 04 (leraar)

ken. En vooral inspanningen van de fakul-
teit die de professoren in goede banen moet
leiden en die daarenboven er voor moet
zorgen dat het uitgedachte konsept werk-
baar blijft. Het is namelijk zo dat dit sys-
teem slechts haalbaar is omdat de fakulteit
in 1996, met de invoering van het toela-
tingseksamen, de financiële garantie heeft
gekregen dat haar toelage even groot blijft,
ongeacht het aantal studenten. Doordat de
fakulteit met evenveel geld slechts één der-

de van haar vroegere aantal studenten
opleidt, kan ze deze inspanningen leveren.
Maar zelfs dit bedrag volstaat niet. Er is nog
geld nodig; veel meer geld. Maar of de
fakulteit in het jaar 2010 nog steeds dit
financiële privilege zal hebben, is maar de
vraag. En dan zal er al voor een oplossing
moeten gezorgd zijn, wil men niet dat dit
nieuwgedachte konsept als een kaarten-
huisje in elkaar valt.

Marie-Anne Dedeurwaerdere
Bronnen: Ludwig Deweqhe, "Kwallteitsdruk op
geneeskunde-opleiding neemt toe", in: Universi-
teit en Beleid, /998 (5), pp. 39-42; Opvolgings-
rapport geneeskunde van 30 april 1999; profes-
sor Boudewijn Vandamme en professor Hendrik
Jaspaert en Bjorn Meijers, onderwijsverantwoor-
delijke van MeQica.
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Boekhandel

Je vindt kaSt op de monitors in de drie Alma 's en dienst Studentenvoorzieningen in het Van
Dalekollege. Op kotnet. hup: Ilwww./inov.kuleuven.ac.belcctv/cctvpnvate/usersofivare.htm
(systeem vereisten: multimedia-pc en IP/TV-viewer). Voor meer info en 'frequently asked questions':
htlp:/lwww.kuleuven.ac.beldsvlkast.htm

Kijk uil: ikEa - oeps#kaSI !
'(,

KaSt is het studententelevlsiekanaal van de KU Leuven en rrraakt deel uit van CCTV
(Campus-computer TV). Akuviteiten en gebeurtenissen worden wekelijks aangekondigd
of vcrslaan voor en door studenten. KaSt werkt nauw samen met de verschillende raden
van de studentenkoepel Loko - Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie - om te
berichten over kringaktiviteiten en onderwijs (kringkaSt), akties rond sociale belangen
(sociale ka St), kulturele (kultuurkast) en sportieve (sportkaSt) evenementen. Tenslotte
thematiseert portulakaSt de integratie van buitenlandse en Vlaamse studenten, en geelt
hallekast een overzicht van de door-de-universiteit-georganiseerde aktiviteiten. Vanaf vier
oktober kan elke student bovendten in navolging van het bekende 'man bijt hond' zijn

I Straffe kul op aanvaardbare wijze kwijt in een heuse babbelbox.
Het afgelopen seizoen was kaSt dermate gegeerd dat een aantal vaste monitors,

waaronder die van Gasthuisberg en De Spuye, zijn gestolen, Ondermeer daarom tracht
mCl.\.de studenten voornamelijk via Kotnet uil de kast te lokken. Afgelopen jaargang-
kaSt is 'in the air' sinds 25 januari 1999 - was meteen ook de eerste. Hel kanaal is dus
nog volop in haar ontwikkeling. KaSt koestert bovendien in haar eerste volledige jaargang
minstens de ambitie een vaste stek in het studentenlandschap te verwerven, als een
aanvulling op de geschreven pers.

Tenslotte nog dit: men hoeft geen specialist of kommunikatiewetenschapper te zijn
om mee te werken. Alle frisse of gedurfde ideeën en de daarbij horende studenten zijn
welkom. Germanisten en juristen toonden dat onder leiding van Wim Seghers reeds vol-
doende aan. Uitkijken dus.

Leuven

Voordeelprijzen !
1400
650
725
875
595
820
1750
1650
765

5200
1040
1040
1350
850
1890
1700
975
1999

Fax 016/22.40.89

- Inleiding tot de economie
- Van opgave tot uitkomst
- Inleiding tot de psychologie (Lens)
- Sociale beïnvloeding (Nuttin)
- Geschiedenis van de filosofie (Storig)
- Communicatie zonder mensen
- Essential cell biology (Alberts)
- Chemistry and chemical reactivity
- Zakwoordenboek geneeskunde (Coelho)
- Atlas van de menselijke anatomie

(Sobotta) voor de 2 delen
- Codex fiscaal recht
- Codex arbeidsrecht
- Codex sociale zekerheid
- Codex economie
- Biochemistry (Garrett)
- Biology (Raven)
- Programming with C++ (Hubbard)
- Applied thermodynamics (Eastop)

Universitaire studieboeken aan de
scherpste prijs!

Bij Standaard Boekhandel krijg je op vertoon van de Guido-Kinepolis
Studentenkaart een gratis Kinepolis-ticket per aankoopschijf van 4000 fr.

(Niet cumuleerbaar met andere promoties.)

Naamsestraat 57 Tel. 016/23.98.21

Standaard

Jaargang 26 nr. 2 dd. 28 september 1999 ~v910



Voorzitters van Loko: Rob van Sociale Raad (Sora)

"Er waren iongeilsstudenten die
meisiesstudenten kwamen bezetten"
1) e Sociale Raad der Leuvense

studenten viert haar vijfender-
tigste verjaardag. Het is de gele-

ding van de Loko die zorgt voor goed-
kope maaltijden en betaalbare
kursussen en pleit voor een degelijke
studiefinanciering. Ze neemt ook
maatschappelijk engagement met
haar werking rond vluchtelingen,
man-vrouwverhoudingen en racisme.
Voorzitter Rob Tilmans onthult.

Veto: Kan je eens een paar hoogtepunten op-
sommen uit de geschiedenis van Sara?
Rob: «Er zijn een aantal thema's waarrond
steeds opnieuw gewerkt wordt: onder an-
dere vluchtelingenproblematiek. racisme en
de man-vrouwverhoudingen. mobiliteit en
de studiebeurzen. Er is een grote aktie ge-
voerd bij de oprichting van residentie
Camilo Torres begin jaren zeventig. Eerst
was er een rel rond de naam: de studenten
wilden eigenlijk dat de residentie Che
Guevara zou heten. De universiteit was daar
niet mee akkoord, waarop Sora Cam ilo
Torres naar voor schoof als zijnde een kato-
liek priester die nog aan de KU Leuven ge-
studeerd had - wat overigens klopt na-
tuurlijk. De unief onderzocht zijn achter-
grond niet verder en het voorstel werd
goedgekeurd. Een week nadien verscheen
er dan een pamflet waarin die priester werd
opgehemeld als kommunistisch strijder die
nog samen met de Zuid-Amerikaanse boe-
ren had gevochten en doodgeschoten was
door het leger.»

«Er waren verschillende akties rond
het niet gemengde karakter van de residen-
ties: op een gegeven moment heeft Sora vijf
residenties tegelijk bezet, waaronder het
Meisjescentrum. Met als gevolg een hele
rel. want er waren jongensstudenten die
meisjesstudenten kwamen bezetten.»

Moslim meisjes

«Begin jaren negentig was racisme een
groot thema in Sociale Raad en toen werd
Ster opgericht. studenten tegen racisme.
Dat is nadien onafhankelijk geworden en
verspreid over verschillende steden. Zij zijn
mogen blijven. Vorig jaar was er de bezet-
ting van het Pauskollege waarna de univer-
siteit het Arenberginstituut heeft openge-
steld voor vluchtelingen.»
Veto: De Leuvense studentenbeweging houdt
één principe hoog in het vaandel: 'de demokra-
tisering van het onderwijs binnen de demokratis- ~
ering van de maatschappij'. Wat doet Sociale -c
Raad konkreet met dil abstrakte beginsel?
Rob: «Demokratisering wil zeggen dat ie-
dereen die de kapaciteiten heeft om hoger
onderwijs aan te kunnen, vrije toegang
moet krijgen tot dat hoger onderwijs. Los
van sociale, kulturele en financiële drem-
pels. Wij trachten de financiële drempels
van het onderwijs weg te werken door te
zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn:
goedkope maaltijden, betaalbare kursussen.
Daarnaast willen we dat er voldoende mid-
delen en mogelijkheden zijn om je als stu-
dent te engageren, binnen de sfeer van het
hoger onderwijs. Zo is Sociale Raad
begonnen met de themahuizen.»

«De kulturele drempels proberen we
uit de wereld te helpen door mensen zich
thuis te laten voelen in de universitaire ge-
meenschap. De rondleidingen door de krin-
gen en onthaaldagen voor eerstekanners
zorgen ervoor dat er een groep ontstaat, dat
die mensen ook buiten de lessen met elkaar
kontakt hebben. Een aantal studenten on-
dervinden de universiteit als niet toeganke-
lijk, omdat ze bijvoorbeeld de eersten uit
hun familie zijn die hier komen studeren.
Je kan dan proberen om voor elk van die
groepen apart iets te doen, maar dat is

moeilijk en vaak kornraproduktiel. Als je
wil dat rnovlimrneisjes hier kunnen stude-
ren, heb je niet-gemengde residenties no-
dig. Het is dan beter om gewoon te voor-
zien in niet-gemengde huizen naast de ge-
mengde, dan om voor hen iets apart op te
richten. Een geïntegreerd beleid is steeds
beter. »

Eiland
«Sociale Raad is opgericht om de socia-

le sektor te koordineren. om die mee met
de universitaire overheid te beheren. Van in
het begin was er de refleks dat je medebe-
heer nooit los kunt zien van het maat-
schappelijke gebeuren. De unief is geen ei-
land, je kan het onderwijs niet demokrati-

seren zonder alles wat daar rond ligt, de
maatschappij, ook mee te demokratiseren.
De grootste thema's binnen het medebe-
heer zijn voeding, huisvesting enzovoort.
Tegenwoordig komt daar steeds meer het
psychomedische bij: faalangsttrainingen bij-
voorbeeld. Sinds twee jaar loopt er binnen
de KU Leuven een projekt rond zelfmoord-
preventie. Er zijn elk jaar een acht- à tiental
studenten die zelfmoord plegen -statistisch
niet signifikant meer dan bij hun niet-stud-
erende leeftijdsgenoten - maar wat is daar
de oorzaak van? Er wordt gedacht om aan
mensen uit monitoraten, gangvertegen-
woordigers. zelfs mensen uit de presidia,
een opleiding te geven zodanig dat zij prob-
lemen vlugger kunnen opmerken.»

«In de strukturen van de sociale voor-
zieningen zijn er gewoonlijk drie spelers: de
akadernici. het personeel en de studenten.
De Raad voor Studeruenvoorzieningen
(RvS) beheert de gelden - jaarlijks gaat dat

over 70'n half miljard - voor de sociale
sektor, namelijk de studentenvoorzienin-
gen. Wij zijn voor tachtig procent bezig met
RvS, tien procent van onze tijd gaat naar
vergaderingen binnen de studentenbewe-
ging zelf. en nog tien procent naar de maat-
schappelijke werking. Het is wel allemaal
even essentieel.»
Veto: Sociale raad is de geleding bij uitstek
waarin je mensen verwacht die zich echt voor iets
willen engageren. Vroeger echter had je een an-
der soort akties dan nu. Hoe komt dat?
Rob: «Er zijn inderdaad dingen veranderd.
Vroeger vergaderden we met tachtig men-
sen, tegenwoordig zijn we blij als er veertig
komen. We zouden nu de studenten geen
drie weken meer kunnen mobiliseren om
aardappelen te gaan rooien als de boeren in

problemen zitten. We zouden ook geen vijf
residenties tegelijk meer kunnen bezetten,
we kunnen er één bezetten als we dat wil-
len. Dat heeft te maken met een verander-
de omgeving en een verhoogde studiedruk.
maar ik deuk niet dat de wil tot engage-
ment en het maatschappelijk bewustzijn
veel veranderd ziju-De studenten van nu
zijn ook geëngageerd, zo zitten er veel
mensen in omkaderingsgroepen voor ge-
handikapten en in themahuizen - wat
vroeger niet bestond. Het engagement
wordt nu anders ingevuld, maar is daarom
nog niet kleiner. In plaats van te roepen
wat er allemaal verkeerd gaat, willen de
studenten nu koöperatief meewerken om
iets te verbeteren..

«Vroeger was Sociale Raad zeer kon-
fliktingesteld - vandaar ons ekstreemlinkse
imago dat we nog altijd hebben - maar
sinds een jaar of zeven houden we ons
vooral met medebeheer bezig, en proberen
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we standpunten in te nemen waarvan we
denken dat een meerderheid van de stu-
denten zich achter kan scharen. We zijn
van een konfliktmodel overgestapt naar een
konfrontatiemodel. We kloppen niet meer
op tafel en stappen niet meer op om verga-
deringen te blokkeren, maar konfronteren
de universiteit met wat er fout loopt en
trachten konstruktief samen te werken. Dat
werkt beter, wij bereiken nu veel meer dan
vroeger.»
Veto: Sommige studenten zijn gedesillusioneerd
door die ommedraai, anderen vinden de studen-
tenbeweging nog altijd te militant. In welke mate
zijn jullie nog representatie]?
Rob: «Het leuvense systeem is zeer repre-
sentatief en demokratisch: de kringen heb-
ben echt alles te !eggen binnen de Lokoge-
ledingen. Als de ~erschillende raden van
Loko, dus ook Sora. een beslissing willen
nemen, moeren zij de goedkeuring krijgen
van de verschilfeqde kringvertegenwoordi-
gers. Van alles wat gebeurt wordt ook ver-
slag gemaakt. Er zijn andere - Gent bij-
voorbeeld, 0;" ze niet te'~öemen, of
Brussel - systemen waar alle studenten-
vertegenwoordigers rechtstreeks worden
verkozen. Daar vormen niet de kringen,
maar alle studenten de basis. De vertegen-
woordigers dienen nooit hun basis te raad-
plegen in de twee jaar dat ze verkozen zijn,
maar krijgen carte blanche. Een ander groot
verschil is de opkomst: vertegenwoordigers
uit Gent en Brussel worden verkozen op
basis van één tot twee procent van de stu-
denten. De verschillende presidia hier halen
toch minstens dertig procent.»

«De kringvertegenwoordigers zijn de
mensen die stemrecht hebben, maar elke
vergadering van Loko is een open vergade-
ring, dus iedereen die student is aan de
universiteit of aan één van de hogescholen
kan zich engageren en zijn mening zeggen.
Trouwens de werkgroepen - waar men
grondig bepaalde zaken voorbereidt voor de
algemene vergaderingen - staan ook open
voor iedere geïnteresseerde.»

Ekonomika
«Om de representativiteit te waarbor-

gen, proberen we standpunten in te nemen
waar zoveel mogelijk studenten achter
kunnen staan. Anderzijds willen we ook
aan bewustmaking werken: studenten heb-
ben historisch altijd een voortrekkersrol in
de maatschappij gespeeld. Als er rond iets
belangrijks een stilte valt zonder dat de pro-
blemen opgelost zijn, is het de taak van de
studentenbeweging om er iets aan te doen.
Dus doen we iets rond vluchtelingenprob-
lematiek op een moment dat er nog altijd
mensen mee bezig zijn maar dat het geen
maatschappelijk thema meer is. Die be-
wustmaking is er niet enkel naar de univer-
siteit en de regering toe, maar ook naar de
eigen achterban. Maar altijd wel met goed-
keuring van de kringen.»
Veto: Wat staat er dit akademie jaar te gebeuren?
Rob: «Eén van de grote problemen van de
studentenbeweging is dat wij geen agenda
naar voor kunnen schuiven met wat we dit
jaar gaan doen. De maatschappelijke the-
ma's kunnen we nog niet plannen, dat
hangt af van de aktualiteit. Er is nu een
nieuwe minister, dus zullen we zeker moe-
ten bekijken wat haar beleid gaat zijn over
sociale toelagen voor hogescholen en uniefs
en over studiefinanciering.»

«Twaalf jaar lang zijn de studiebeurzen
niet aangepast geweest aan de index. Nu is
de blokkering opgeheven, na een massale
petitie-aktie waaraan Sora zeer aktief heeft
meegewerkt. De beurzen zijn nu echter be-
lachelijk laag door die in.dexeringstop ge-
durende twaalf jaar, dus vraagt de studen-
tenbeweging een verhoging van de studie-
beurzen. De regering zegt echter steeds dat
zij daar niet genoeg middelen voor heeft.
We zouden van de nieuwe regering een an-
dere prioritering kunnen vragen.»
Veto: Is Ekonomika fier dat de nieuwe voorzit-
ter van Sociale Raad een TEW-student is?
Rob: «In het algemeen wordt er nier zo in
hokjes geredeneerd. Als voorzitter of vrijge-
stelde sta je een beetje los van de kring
waar je je roots hebt. Misschien dat je dat
beter aan hen vraagt.»

Margo Foubert
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VRG steekt van wal met intentieverklaring en HDR kiest voor Cristal Alken

Minder egoïstisch maakt dikke vrienden
7) e nieuwe presidiumploeg van

het Vlaams Rechtsgenootschap
- de studentenwerking van de

rechtsfakulteit - kwam met een heu-
se intentieverklaring op de proppen.
Vooral belangrijk is het pleidooi voor
een betere samenwerking tussen de
Leuvense kringen, met de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko) als koördinatie-instrument.
Vernieuwing is ook voelbaar in de
fakbar van Rechten, het Huis der
Rechten (HDR), waar de beheerraad
het gebouw opkalefaterde en de over-
stap maakte van brouwerij Interbrew
naar Alken-Maes.

De intentieverklaring bevat weinig nieuws,
het wil een bestaande mentaliteit volgen en
deze ekspliciteren. Toch is het opmerkelijk
dat juist het VRG met de tekst naar buiten
komt. De aanleiding is volgens huidig VRG-
preses Pieter Poissonnier dat een kring
soms te weinig nadenkt om in een ruimer
kader te werken: "De eigen werking wordt
teveel gerelativeerd. Men weet wel dat men
samen met andere kringen meer kan doen,
bijvoorbeeld samen met Ekonomika. Maar
het ontbreekt aan logistiek."

Plak

"De samenwerking tussen de kringen
verliep in het verleden vlot, H zo vindt de
VRG-preses. Het is een gegeven dat de
kringwerkingen het minder makkelijk heb-
ben om studenten voor aktiviteiten warm
te maken. Met de verklaring wil het nieu-
we presidium een voorbeeld stellen door op
te roepen dat men in Leuven aan hetzelfde

zeel moet trekken om het studentenleven
in het algemeen te ruggensteunen. "We
willen aanzet geven aan Loko om de inren-
tieveklaring uit te werken. Loko moet im-
mers haar schouders daaronder zenen om
de toekomst van de kringen te garanderen. H

Ter verduidelijking: de samenwerking,
zo vermeldt de verklaring, hoeft geen
samenwerking sensu stricto te zijn zoals het
samen organiseren van een bepaalde akti-
viteit, maar moet ook gaan om het respek-
teren van elkaars studentenwerking. "Het
kan in kleine dingen zitten zoals hoffelijk-
heid bij plakkampagnes en redelijkheid bij
het opstellen van agenda's, H aldus de tekst.
Niet langer tegenprogrammatie van fuiven
dus, of heuse plak-achtervolgingen.

Fak

Aan de relatie tussen het VRG en de
fakbar Huis der Rechten (HDR) - twee
geheel gescheiden en onafhankelijke vzw's
- schon er niets. Pieter Poissonnier: "De
samenwerking tussen het HDR en het VRG
verloopt perfekt. Het is wel een gearran-
geerd huwelijk: we hebben immers niet
voor mekaar gekozen, maar we zijn verliefd
op elkaar geworden. H

Huwelijksparen of niet, het nodige
geld, afkomstig van het VRG, het HDR en
de KU Leuven, werd gevonden om onder-
meer de gevel van het huis in de Tiense-
straat te renoveren. Binnen waren de vloer,
de wanden, de verlichting en de toog aan
vernieuwing lOe.

Misschien is de bierkeuze wel de be-
langrijkste innovatie. De overstap van Stella
Artois naar Cristal Alken is een doelbewus-
te keuze van de nieuwe beheerraad van het
HDR: "Stella bevindt zich in een rnonopo-

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, ...

van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag t/m vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-La
016/26.09.21
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Het HDR weet waarom (foto Pieter Van der Aa)

liepositie. Men heeft weinig oog voor de
klanten; je wordt er als een nummer be-
handeld. De samenwerking met Interbrew
verliep niet zo vlot meer. Er werden geen
nieuwe ideeën meer aangebracht. Dan weet
je al snel wat je moet doen, en dan ga je
nieuw,e kontakten leggen. De eerste signa-
len van Cristal waren zeer positief. Bij
Alken-Maes is er betrokkenheid met de
klanten. Men komt langs, vraagt naar
problemen en geeft feedback. Bij onze ver-
bouwingen werd er door Alken-Maes een
binnenhuisarchitekt gestuurd die tips gaf.
zonder iets op te dringen. De overstap heeft Stijn Bovy

dus niks met geld te maken, maar met ser-
vice."

Meneer Coucke, manager Externe
Relaties van lnterbrew: "Een konkurrent
die belooft dat alles morgen tien maal beter'
zal zijn, is een klassieke gebeurtenis. Wij
kunnen niet altijd winnen en verliezen
natuurlijk niet graag. Als Cristal Alken, die
in Leuven kwasi niks heeft, zegt: "ik wil
een keer het onderste uit de kan halen," en
voorwaarden geeft die op het gekke af zijn,
doen wij daar niet aan mee."
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Aandeelhoudersakties als nieuwe vorm van sociaal protest

Aandelen tussen participatie en kontestatie
1) e tijd van de grote massamobili-

saties lijkt sinds het heengaan
van de anti-atoombetogingen

voor eens en altijd deel te gaan uitma-
ken van de annalen van de geschiede-
nis. Het is zoeken naar andere aktie-
vormen en hiermee stelt zich een nieu-
we uitdaging voor de aktievoerder
van morgen: een evenwichtsoefening.
Hoe bewandel je de middenweg tussen
het betere lobbywerk - met het risiko
de basis over het hoofd te zien en de
idealen te ruilen voor een zitje op
hoog nivo - en de opbouw van een
breed maatschappelijk draagvlak. Eén
van deze nieuwere aktiemetoden die
sinds kort ook - met sukses - ons
Belgenlandje aandoet is de aandeel-
houdersaktie (zie ook kader).

Met aandeelhoudersakties worden pogin-
gen bedoeld - ofwel individueel, door klei-
ne of grote kampagnegroepen of overheids-
investeerders - om het beleid van een be-
drijf via de aandeelhoudersvergadering te
beïnvloeden. Geld dat wordt belegd of ge-
spaard, blijft namelijk niet rusten maar
wordt opnieuw in omloop gebracht - dit
vaak onder de vorm van twijfelachtige in-
vesteringen. Dergelijke akties kunnen on-
der verschillende vormen plaatsvinden.
Personen of groepen die voordien nog niet
hadden geïnvesteerd in een firma kunnen
naar aanleiding van een bepaalde karnpag-
ne zelf aandelen kopen (eentje rechtvaar-
digt reeds de aanwezigheid op de vergade-
ring). Ofwel kunnen ze mensen die reeds
aandelen bezitten, wakker schudden zodat
deze hun invloed kunnen uitoefenen. Zo
zijn er in elke beursgenoteerde organisatie
kleinere aandeelhouders die elk afzonder-
lijk nier mee bepalend zijn voor de koers
die de organisatie vaart - de slapende le-
den, als het ware. Onder hen vind je soms
de personeelsleden, die als onderdeel van
het 'hurnan resources'-pakket enkele aan-
delen bezitten om hun betrokkenheid bij
het reilen en zeilen van het bedrijf te ver-
hogen. Naast deze akties kunnen er op het
moment van de vergadering soms demon-

Fonnn _ VreIIIBIie

straties of perskonferenties worden georga-
niseerd door 'buitenstaanders'.

In de Verenigde Staten, waar dit soort
akties het meest worden gebruikt, heeft tot
nog toe geen enkel voorstel de meerderheid
van de stemmen behaald, zelfs niet bij be-
nadering. De meeste leden stemmen name-
lijk ofwel niet, ofwel konform de bedrijfs-
lijn en de etiek van het gemakkelijke geld.
Toch is het gebruik ervan doorheen de ja-
ren toegenomen en dit tot 1991. In dat jaar
alleen al werden bijvoorbeeld meer dan
driehondervijftig resoluties ingediend op
vergaderingen in de VS. Na deze periode
nam het gebruik ervan af in de VS, maar
nog steeds is het een potentieel drukkings-
middel. Zeker nu het zich ook manifesteert
in het buitenland. Aandeelhoudersakties
zullen slechts afdoende resultaten bieden
indien ze deel uitmaken van een ruimere
kampagne en aldus bijdragen tot een breed
maatschappelijk debat. Op langere termijn
kunnen bedrijven zo gedwongen worden
hun beleid te wijzigen. Dit kan jaren duren,
maar de voorbeelden van suksesvolle akties
zijn legio. Eén van de meest bekende is
deze ten tijde van het apartheidsregime in
Zuid-Afrika. Tot 1992 werden bij bedrijven
die er investeringen hadden lopen meer
vragen gesteld omtrent hun betrokkenheid
bij de terreur dan over welk ander onder-
werp ook. Tussen 1984 en 199 I trokken
meer dan tweehonderd bedrijven hun in-
vesteringen uit het land terug.

In landen zoals de VS en Groot-Brit-
tannië is deze vorm van sociaal protest al
enkele decennia ingeburgerd. Ze kende
haar ontstaan in de VS begin jaren '70,
toen er bij General Motors resoluties wer-
den ingediend rond vrouwen- en minder-
heidsrechten, ekologische kwesties en non-
diskriminatie bij aanwervingen. Het initi-
atief werd in eerste instantie genomen on-
der impuls van religieuze organisaties.
Gaandeweg hebben andere groepen de idee
overgenomen, waaronder de pensioenfond-
sen, niet-goevemernentele organisaties en
direkte aktiegroepen. Sinds het ontstaan
van de aandeelhoudersakties hebben een
aantal organisaties zich gespecialiseerd in
deze vorm van corporale watch . Zo werd het

Bareo op Imieën
Als vorm van sociaal protest is de aandeelhoudersaktie in het buitenland reeds langer be-
staande. (zie artikel) Bij ons was het wachten tot vorig jaar toen het Porurn voor Vredes-
aktie de telekonununikatiereus Barco voor de rechter daagde naar aanleiding van een door
hen eerder bijgewoonde aandeelhoudersvergadering van het bedrijt. Op deze vergadering
hadden Forum-militanten - met allen een aandeel van het bedrijf op zak - getracht
vragen te stellen aan de Raad van Bestuur over hun rol in de wapenhandel. Sommige
vragen werden niet of onvoldoende beantwoord. Barco werd voor de rechter gedaagd en
deze gaf het Forum in een opmerkelijk vonnis grotendeels gelijk. Kort na de uitspraak
lieten aandeelhouders van een ander bedrijf hun vergadering zes uur duren door hel
stellen van 'vervelende' etische vragen. Een nieuwe vorm van aktievoeren lijkt hiermee
geboren In België, maar blijft voorlopig het minder bekende broertje. Een zoveelste over-
winning van David op Goliath?

Maandag 17 mei 1999, de Rechtbank van Koophandel van leper maakt z'n vonnis
bekend in het geschil tussen de nv Barco en een aantal aandeelhouders. Wal eerst nog
op een van tevoren verloren zaak leek, krijgt de allures van een historische overwinning.
Een aantal aandeelhouders-vredesaktivisten wisten onder impuls van het Forum veertien
van de ruim 3.750.000 aandelen te bemachtigen. Zij waren vooral geïnteresseerd in de
rol van Barco in de wapenindustrie en de beleidslijnen hieromtrent in de toekomst. De
Raad van Bestuur weigerde in te gaan op al hun vragen. Art. 70 van de Vennootschaps-
wel betekent echter een duidelijke bescherming van het vraagrecht - en daarbij het
recht op een afdoend antwoord. De rechter oordeelde dan ook dat NOV Barco een bui-
tengewone algemene vergadering dient bijeen te roepen met als enige agendapunt het
'vraagrecht' van de op deze vergadering aanwezige eandeelhouders."

Intussen heeft Barco - na lang treuzelen - beslist het vonnis aan te vechten in ho-
ger beroep. De aandeelhoudersaktie heeft hiermee vrij snel een plaats weten af te dwin-
gen op de 'markt van het aktlegebeuren'. Het Forum is er via een lange kampagne en
een aktie met veel persaandacht in geslaagd om het debat over de verantwoordelijkheid
van de Belgische high-tech-industrie in de ontwikkeling van zogenaamde propere oor-
logstechnleken nieuw leven in te blazen. Barco, de Vlaamse en Federale overheid wer-
den nogmaals ter verantwoording geroepen. Deze Vlaamse overheid. die via de Gewes-
telijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen (GIMV) meerderheidsaandeelhouder is bij
Barco, verklaarde in oktober '91 DOg bij monde van De Batseller (toenmalig Vlaams Mi-
nister van Economie): "Ik wens geen bedrijven overheidsmiddelen ter beschikking te
stellen met het oog op de verwezenlijking van militair georiënteerde projekten ."

(kt/tl)
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Amerikaanse Interfaith Center on Corpo-
rate Reponsability (ICCR) opgericht. Ze ver-
zamelt gegevens over de politieke lijn van
bedrijven met het oog op sociaal verant-
woord ondernemen. Daarnaast geeft ze in
haar boek een overzicht van alle resoluties
die over de jaren reeds werden ingediend
en hoe je hierbij best te werk gaat.

Vikings

InWest-Europa situeert het zwaarte-
punt op vlak van georganiseerde aandeel-
houdersakties zich in Groot-Brittannië en
Duitsland. Zo kent het ICCR een Engelse
tegenhanger, namelijk de Ecumenical
Council Ior Corpora te Responsibility, zo'n
tien jaar geleden gesticht naar Amerikaans
model. In Duitsland bestaat geen dergelijke
struktuur gestoeld op religieuze basis, maar
dat neemt niet weg dat andere organisaties
zich hebben verenigd in het 'Kritisches
Dachsverband'. Deze 'kritische aandeel-
houders' zijn hun protest begonnen in de
jaren '80 tegen de multinational Bayer
(verkoop van bloedprodukten besmet met
het Aids-virus, dieren proeven, ekologische
blunders). Ondertussen groeide de kleine
groep uil~ot een verband van zo'n vijfen-
dertig organisaties. Op hun palmares prij-
ken sensibiliseringsinitiatieven rond Bayer,
Siemens (ekologische verwoestingen en
nucleaire wapens), Thyssen (bekend voor
wie 'Ik, AIi' heeft gelezen), DaimIer Benz
(wapenproduktie). Hoechst en Schering
(genetische manipulatie) en Deutsche Bank,
en nog vele andere. Meer en meer kleine
investeerders sluiten zich aan bij de Kriti-
sche Aandeelhouders. In Nederland is er
geen overkoepelende vereniging maar ook
hier werden grote bedrijven, zoals ShelJ en
Philips, al regelmatig onder vuur genomen
door aktievoerders. Belgische en Finse or-
ganisaties vierden dan weer onlangs hun
vuurdoop.

Het is duidelijk dat aandeelhoudersak-
ties inspelen op een etisch reveil. Dit reveil
lijkt echter steeds meer ingekapseld te zit-
ten in ons neo-liberaal systeem. Men gaat
het beleid niet langer in vraag stellen en af-
wijzen, maar men gaat participeren om bij
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te sturen. Ook de ekonomische wereld
speelde hier handig op in. Steeds meer ban-
ken bieden naast hun gewone gamma ook
een etisch verantwoord produkt aan, omdat
zij anders klanten dreigen te verliezen aan
de konkurrentie. Zo komen ook gure ka-
pers op de kust: etische beleggingsfondsen
bestaan reeds met daarin Barco, Siemens en
andere bedrijven in opspraak. Wie om
Birma geeft, laat Total en Fina links liggen
voor niet echt onbeschreven blaadjes als die
van Shell en Chevron. Het blijft balanseren
op een dunne koörd, waarbij etische en
ekonomische belangen konstant tegen el-
kaar worden afgewogen. Wie wapenfabri-
kant FN dicht "VI. wordt de mond gesnoerd
met loodzware argumenten als werkgele-
genheid. Etische korrekt jes kunnen, als er
niet wordt geraakt aan.de-psincipes van eko-
nomische groei. Henry Mathews. voorzitter
van het 'Kritisches Dachsverband'. zegt
hierover het volgende: ·Wij hebben respekt
voor iedereen die aandelen van Dairnler en
Siemens wil bezitten als investering. Maar
als je niet vindt dat een deel van jouw divi-
dend mag worden verdiend met wapens en
nukleaire technologie, dan kan je dat het
management laten weten via ons. *

De vele voorbeelden uit het buitenland
en de overwinning van het Forum voor Vre-
desaktie op de telekornmunikaticreus Barco
wijzen echter op het potentieel van de aan-
deelhoudersaktie als nieuwe aanvulling bij
het 'kritisch konsumeren'. Het motto 'ver-
ander de wereld, begin bij jezelf' is niet lan-
ger alleen van toepassing op voeding,
woonomgeving en mobiliteit maar ook op
het minder zichtbare luik: de investeringen.

Katrien Keyaerts
Thierry Laenen

voornaamste bronnen: H. Peeters. Verantwoord
anders beleggen binnen de Benelux, Ethibel, Brus-
sel, 1996; 1CCR, The Proxy Resolutions Book, NV,
/996; J. Meiion & M. Keenan, "No more Wall
SIreet walk: shareholder activism as a social in-
vesting 100/", in: The socially responsive investinq
1001, Cambridqe, s.d.; P.D. Kinder & H. Holt (red.),
The social investmenty almanac: A comprehen-
sive guide 10 socially responsible investinq,
Routledqe, NV, 1992.
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Nieuwe reeks in Veto: OnlWikkelingsamenwerking en universiteit
De studentenbeweging heeft zich in haar geschiedenis al vaker beziggehouden met ontwik-
kelingsamenwerking; werkgroepen werden opgericht, diskussies gevoerd. Maar uiteindelijk
heeft zij weinig gerealiseerd.

Ook de universiteit doet aan ontwikkelingsamenwerking. maar met een gemengde
motivatie. Haar steun vloeit niet altijd voort uit solidariteit met de Derde Wereld maar uit
strategische belangen. Opportuniteit zoals dat heet.

De reeks Ontwikkelingsamenwerking en Universiteit groeide uit de brief van de Kinshasese

studentenbeweging aan de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (Loko). De brief
daagt de Leuvense studentenbeweging uit om na te denken over het konsept entwikke-
lingsamenwerking. Een greep uit het Veto-menu: onderwijs en universiteit in de Derde
Wereld, internationale samenwerking van studenten. samenwerking westerse en afrikaan-
se universiteiten, enzovoort. Wij trachten op zijn minst stof te leveren voor een zinvolle
diskussie in het universitaire wereldje.

(bds)

Ontwikkelingsamenwerking & universiteit, deel 1: Oproep Kinshasese studentenbeweging aan Loko

In Kongo douchen ze mei vijfhonderd Iegelijk
Pfallucinant!" Zo omschrijft Johan

verschueren, studentenpastor
van de Universitaire Parochie

(UP) de toestand aan de Université de
Kinshasa. Hij was er samen met ne-
gen Leuvense studenten op inleefreis
en verbleef er een maand tussen de
Kongolese studenten. De reis kaderde
in een samenwerking tussen de uni-
versitaire parochies van de Kongolese
en de Leuvense universiteit. Bij hun
terugkeer kregen ze van de plaatselij-
ke studentenbeweging een brief toege-
stopt die gericht was aan de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie
(Loko).

Het is niet de eerste keer dat het Afrikaanse
kontinent noodkreten richt aan Europa.
Begin augustus nog werden twee tieners uit
Guinea dood teruggevonden in de ruimte
van het landingsgestel van een Sabena-
toestel. Door een gebrek aan opleiding en
onderwijs zagen ze in hun land voor zich-
zelf geen kansen meer. In een afscheidsbrief
aan de "Buropese Bxcellenties" vroegen ze
hulp in de strijd tegen de armoede en de
oorlog in Afrika.

Mobutu
De Université de Kinshasa - ook wel

Unikin genoemd - vindt haar oorsprong in
1954, toen België in Afrika nog een kolonie
onder zijn hoede had. De universiteit werd
er door de KU Leuven opgericht onder de
haam Universiteit Lovanium. Mobutu
maakte van deze universiteit een staatsuni-
versiteit. Gevolg hiervan was dat er geen
geld meer beschikbaar was, een situatie
waarin al twintig jaar geen verandering
meer is gekomen.

"Momenteel zijn er zo' n twintigdui-
zend studenten. Het barst uit zijn voegen:
de aula's zitten afgeladen vol. de opleidin-
gen worden à l'improviste in elkaar gestoken
en het wonen gebeurt op de kampus zelf in
homes. Elk home heeft ongeveer honderd
kamers. Toch leven er vijfhonderd tot acht-
honderd studenten in die woonblokken,
met veel water- en elektriciteitspannes tot
gevolg". aldus Johan Verschueren.

Het enige geld waarover de Unikin be-
schikt, is het staatsgeld om proffen uit te
betalen en het inschrijvingsgeld van de stu-
denten. Door het uitblijven van financiële
impulsen bevindt de infrastruktuur zich in
een schrijnende toestand. Verschueren: "De
biblioteek ligt in puin. Je loopt over wat
ooit boeken zijn geweest." Daarbij kan de
vraag gesteld worden hoe gedegen en up-
to-date de aangeboden opleidingen zijn. Er

is trouwens een grote nood aan boeken en
recente, aktuele wetenschappelijke kennis.

Garde

Een tweede oorzaak voor het probleem
ligt bij de wed des van het akademisch per-
soneel: een prof ontvangt ongeveer vier-
honderd frank per maand. Omdat Kongo
geen goedkoop land is - een busticket kost
al gauw één frank - moet een prof bijklus-
sen. Een aantal van hen zijn op die manier
aktief in onderzoekcentra. in het privee-
onderwijs en in de handel. Door dat groot

aantal nevenaktiyiteiten wordt het curricu-
lum niet zelden verwaarloosd. Zo gebeurt
het dat de opleiding rechten in Kinshasa
tien jaar duurt.

Een ander pijnpunt is de vergrijzing
van het akademisch personeel van de Uni-
kin. Verschueren: "Er staat geen nieuwge-
vormde garde klaar. Enkele proffen besef-

fen dat welr maar ondernemen te weinig."
De UP'cr zié,t een rol voor de KU Leuven
weggelegd om hier in Leuven te voorzien
in de doktoraatsopleiding van Kongolese
studentert, Een inspanning die volgens hem
niet veel kost en gratis zou kunnen aange-
boden worden.

Broer
Momenteel leven er nog twee opvat-

tingen over ontwikkelingsamenwerking in
het Kongo van Kabila. Enerzijds is de oude
reflex van 'oncle Belgique et cousin Congo'
nog steeds aanwezig. Een stuiptrekking die
stamt uit het koloniale verleden van het
gebied. Het centrale idee was er één van
betutteling. Verschueren is van mening dat
een dergelijke houding niet langer werk-
baar is: "De kontekst van het land kan het
niet aan, het zou immers een investering
zijn waarbij het geld in een bodemloze put
zou terechtkomen. Een aantal proffen zien
in dat er een verandering moet plaatsgrij-
pen .•We moeten immers evolueren naar
een broer-broer-verhouding tussen noord
en zuid."

Er werd een protokol ondertekend te
Kinshasa tussen de Universitaire Parochie
van Leuven en die van de Université de
Kinshasa. De overeenkomst komt neer op
een uitwisseling van 'noden'. Studenten-
pastor Verschueren: ·Wij hebben nood aan
wijsheid die wij kwijt zijn geraakt door
onze materiële welstand. De uitwisseling
gebeurt nu op hel vlak van priveekontak-
ten tussen ginder en hier. Dal blijkt goed te
werken. Wij wachten nu wel af hoe die
uitwisseling konkreet kan ingevuld worden.
Wij leverden wel al veertig computers om
een dienst voor studenten op de Kinshasese
kampus op te zetten."

De brief die gericht is aan Loko en
afkomstig van de Kinshasese studentenbe-
weging vraagt onomwonden om materiële
steun om haar werking verder uit te bou-
wen. Het valt af te wachten hoe sterk de
Leuvense solidariteit zal zijn. Op de OAV
(de Openbare Algemene Vergadering van
Loko) van maandag 20 september waar
gestemd werd over het onderwerp van de
studentenspeech bij de opening van het
akademiejaar. bleek de basisfinanciering
van de KU Leuven als thema alvast een
grotere voorkeur weg te dragen dan ont-
wikkelingsamenwerking.

Stijn Bovy

Studenten Welkom '99

Tsunami in Afrika
Om hun teveel aan vrije tijd enigzins nuttig~en, vertrokken Karl, Michaël en
Moïra, drie kakelverse bic-ingenieurs, en N~tpn J kter in spe, op 21 augustus op een
avontuurlijke tocht naar het Vi~tn' . '. a. Daar scheiden hun wegen en
zetten ze eigenhandig een Iriserieuw Afrikabel ;0. oten. Nele zal stage lopen in een
ziekenhuis in Kisumu. Karl ~ Michaël stropen.deanöuwen op voor een NGO-projekt in
Bukoba. Moïra trekt alleen verder.

....d4l.~~l·'z;wa,rt..e kontinen~ertrouwt het viertal op een
Unimog, door techneuten lt~s.c\V;even als'c:,en 4{c4-legervraçhtwagentje. Dit voertuig
hebben ze eigenhandi, i;lmgebouwd en dient hen de komende maanden ook als living,
keuken en badkamer. . ~•

Om haar lezers ook.enige.ontspannlng te bieden, volgt Veto alle belevenissen op de~ , ,
voet, en schotelt ze de komende weken een onvervalst dokudrama voor.

(fdk)

8

Naast de officiële opening van het akademiejaar staat er al elf jaar ook een ludiek evene-
ment op het programma. De VZW Oude Markt organiseert samen met Studio Filmthea-
ters het "Studentenwelkom". Omdat "de langste toog ter wereld" niet lang zonder stu-
denten kan, wordt de terugkeer van het jonge volkje passend gevierd. Br wordt een
gratis konsert en een gratis film aangeboden. Gespreid over twee dagen verwacht men
vijftienduizend mensen. Dat zullen trouwens niet alleen studenten zijn want het evene-
ment is ook populair bij Leuvenaars en mensen uit de regio. Het programma:

Op woensdag 29 september om 19 uur openen Rasbliuto, de winnaars van het In-
terfakultair Songfestival 1999. Daarna zal de Nederlandse rockformatie Tröekener Kecks
vooral covers brengen. Met een charismatische voorman als Riek De Leeuw hebben zij
een ijzersterke live-reputatie. Het konsert wordt afgesloten met de revival van de disko.
De Royal Dutch Disco Philharmonic koppelt een tipische sound aan platozolen en glitter-
pakjes. Met een hoog dansgehalte halen zij de hits van de jaren zeventig en tachtig van-
onder het stof. Goed om een hopelijk zwoele nacht in te dansen. That's the way I like itl

Op donderdag 30 september om 20 uur is het gieren en brullen geblazen met de film
op de Oude Markt. The Pull Monty wordt beschouwd als een van de beste Britse films
van het voorbije decennium. Zes mannen-uit-de-straat besluiten de Chippen~ales naar
de kroon te steken en volledig naakt te gaan. Een hilarisch kijkstuk. opgesmukt met
muziek die nog van de dag tevoren in je oren dreunt.

(pm)
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Onderzoek [(U Leuven over studenten en mobiliteit

Rekrutering onder een laagje mobiliteit
et de bereikbaarheid van de
KU Leuven kan het heel wat
beter. Dat blijkt uit twee onder-

zoeken die het Algemeen Beheer van
de universiteit liet uitvoeren, het ene
door de Studentenvoorzieningen en
het andere door diezelfde dienst in
samenwerking met het Instituut voor
Sociale en Ekonomische Geografie. In
het licht van de dalende studenten-
aantallen en het sowieso al beperkte
hinterland van Leuven is een derge-
lijk onderzoek - dat spreekt voor zich
- even goed gesneden brood om de
rekruteringstrategie te verbeteren.

Bereikbaarheid is voor ASO-studenten de
belangrijkste faktor om te kiezen naar wel-
ke universiteit ze gaan. In 1998 bleek dat al
uit een ander onderzoek, van de Leuvense
socioloog Jaak Billiet en diens medewer-
kers. Abituriënten kiezen met andere woor-
den in de eerste plaats een unief die dicht
bij huis ligt. Het ideologische profiel van
een universiteit - voorheen erg prominent
- bepaalt nog slechts in geringe mate de
keuze. Die konklusie is geen goed nieuws
voor de KU Leuven. Een nieuw, intern on-
derzoek drong zich dan ook op. Zelfs het
Instituut voor Sociale en Ekonomische
Geografie werd aangesproken om heel
Vlaanderen in kaart te brengen op het vlak
van de bereikbaarheid van Leuven. De taal-
grens en de nabijheid van Brussel snijden
het hinterland van Leuven af, iets waar de
Universiteit Gent geen last van heeft. Een
en ander zou wel eens kunnen betekenen
dat de sterkere groei van de studentenpo-
pulatie aan de Gentse unief eerder struktu-
reel dan konjunktureel is. Als je daar dan
bijtelt dat de financiering door de overheid
- de nu al ontoereikende 'cervtc geld-
vrroom - gebaseerd is op de studenten-
aantallen, dan worden rektor Oosterlinck's
herhaaldelijke pleidooien voor een hogere
basisfinanciering (zie artikel op voorpagina)
en een goed werkende rekrutering meteen
akuter,

Heikel
De resultaten van het andere onder-

zoek - waar in 1997 de opdracht toe werd
gegeven - zijn gebundeld in de 'Rapporten
Studentenvoorzieningen'. Deze rapporten
behandelen telkens een tipisch probleem
waar de Leuvense studenten mee te kam-
pen hebben. Bedoeling van dit onderzoek
was een beeld te krijgen van hoe goed men
zich in Leuven kan verplaatsen met open-
baar of eigen vervoer. Al kwam ook in dit
dossier het heikele punt van de bereikbaar-
heid van de KU Leuven ter sprake. De
KU Leuven rekruteert namelijk studenten
uit alle Vlaamse provincies, wat voor twee
bewegingen zorgt: verplaatsingstromen
van thuis naar kot en omgekeerd en ver-
keer in de stad Leuven zelf. Omdat kot- en
pendelstudenten zich wekelijks of dagelijks
verplaatsen van en naar Leuven, is de eer-
ste verplaatsingstroom de meest omvang-
rijke en komplexe. Later zullen de verwor-
ven inzichten overigens als basis dienen om
konkrete voorstellen uit te werken in sa-
menwerking met de betrokken overheden
en vervoersmaatschappijen.

Jan De Vuyst- direkteur studenten-
voorzieningen KU Leuven - legt in het
voorwoord van het rapport de vinger op de
mobiliteitswonde binnen de stad: "De ver-
plaatsingen van studenten binnen de stad
dienen betaalbaar, veilig en ekologisch ver-
antwoord te zijn. Fietsgebruik en wandel-
verkeer moelen gestimuleerd worden.
Daarvoor zijn een aantal voorwaarden: vol-
doende kapaciteit en kwaliteit van fiets-
stallingen, maatregelen voor de preventie
van fietsdiefstal. aangepaste infrastruktuur
en een fietsvriendelijk klimaat. Er moet
speciale aandacht gaan naar het aanbod
van bewaakte fietsstallingen aan het sta-

tion, aan de auditoria en aan de studenten-
huisvesting." Uiteraard maakt een verbete-
ring van de infrastruktuur Leuven aantrek-
kelijker voor abituriënten.

om te zien waar de studenten hoofdzakelijk
vandaan komen. En dan stellen we vast dat
de landelijke regio's nog steeds de minst
vertegenwoordigde gebieden zijn. De stu-
denten komen voornamelijk uit steden en
uit de daarrond liggende agglomeraties.
Vooral de driehoek Antwerpen-Brussel-
Leuven skoort voor onze universiteit sterk.
Binnen die stadsmilieus hebben we ook
kunnen zien dat kinderen van arbeiders
nog altijd moeilijker de weg vinden naar de
universiteit dan andere. Maar we moeten
natuurlijk niet naïef zijn door te denken dat
een nieuwe bus- of treinhalte plots meer
kinderen uit die laagste sociale lagen naar
hier zal lokken."

Het onderzoek over de mobiliteit naar
Leuven neemt vervolgens ook de KU Leu-
ven-gerichtheid van de Vlaamse en Brusselse

Naïef
Het andere onderzoek koncentreert

zich dus op de verplaatsing van studenten
van en naar Leuven. Het onderzoek begint
met een analyse van de bereikbaarheid van
Leuven via het openbaar vervoer. Voor de
verbindingen op vrijdag situeren de onbe-
reikbare gemeenten zich vooral in Vlaams-
Brabant en Oost-Vlaanderen. Voor de ver-
binding op zondag situeert een groot deel
van de onbereikbare gemeenten zich in de
zuidelijke helft van Vlaanderen tegen de
taalgrens. Het onderzoek toonde ook aan

peil te houden. Als universiteit probeer je
toch uit zoveel mogelijk regio's studenten te
halen. Nu dreigt onze studentenpopulatie
steeds meer uit Limburgers en West- Vla-
mingen te bestaan. Ons onderzoek had ook
tot doel die verschraling tegen te gaan. We
moeten uiteraard niet koste wat het kost
proberen een betere verbinding met het
moeilijk bereikbare Eeklo te realiseren,
want we weten toch dat dat het natuurlijke
hinterland van de Gentse universiteit is. En
dus leggen wij onze prioriteiten elders, bij-
voorbeeld in de doorstroming naar Leuven
van mensen die net hun kandidaatsdiploma
in Kortrijk behaald hebben."

Uit het antwoord van Bauwens mag
afgeleid worden dat mobiliteit de 'dienst-
maagd' van dienst is om de rekrutering aan
te scherpen. Hel is mooi om als uitgangs-
punt te vertrekken vanuit de demokratise-
ringsgedachte, maar in dit geval geldt de-
mokratisering enkel om de eigen positie op
de universlteäsmarkt te versterken. Deze
situatie zal blijven bestaan zolang de finan-
ciering van de univerglteitcn zwaar afhangt
van het aantal studenten- Een toestand die

Resultaten van de 'mobiliteitsonderzoeken
Het tweede onderzoek leidde tot de volgende konklusies:
1. Onbereikbare gemeenten situeren zich vooral in Vlaams-
Brabant en Oost-Vlaanderen
2. In gebieden zoals dat van Mechelen en Heist-op-den-Berg zijn
er op het vlak van de reistijd eilanden van slecht ontsloten
gemeenten.
3. Lange wachttijden vormen een element van afstoting bij de
keuze van de universiteit.
4. De driehoek Antwerpen-Brussel-Leuven en de Gentse agglo-
meratie leveren in Vlaanderen de meeste universiteitstudenten.
Het zuiden van West-Vlaanderen en de Kempen brengen vooral
hogeschoolstudenten voort.
S. TUssen 1991 en 1997 kwam de grootste stijging van Leuvense
generatiestudenten uit Limburg.
6. Er dient een vlottere verbinding tussen Leuven en Heverlee te
komen.

dat wachttijden problematisch worden om-
wille van de kans dat men een aansluiting
mist (zie kader voor de resultaten).

Met een sociaal-ekonomische analyse
van de Leuvense studentenpopulatie gooit
het onderzoek het over een heel andere
boeg. Het is volgens de onderzoekers be-
kend dat bepaalde sociale, ekonomische en
demografische faktoren een belangrijke in-
vloed hebben op de beslissing om al dan
niet voort te studeren. Bovendien zijn ook
deze faktoren niet uniform over de ruimte
verspreid zodat bepaalde streken misschien
meer en gemakkelijker hun jongeren uit-
sturen voor universitaire studies dan ande-
re. Guido Bammens - stafmedewerker
Algemeen Beheer en mede-auteur van het
onderzoek - licht toe: "De bedoeling was

gemeenten onder de loep. Het blijkt dat het
aantal generatiestudenten aan de KU Leu-
ven tussen 1991-92 en 1996-97 stijgt, maar
dan in beperkte mate. Die stijging situeert
zich vooral in Limburg. Het grootste verlies
wordt geboekt in de-arrondissementen van de
grote steden Antwerpen, Gent en Brussel.

Dienstmaagd
Het onderzoek balanseert op de grens

tussen mobiliteit en rekrutering. In een
gesprek met Veto gaf Jan Bauwens - Di-
rekteur Algemeen Beheer KU Leuven -
trouwens toe dat het onderzoek ook een
rekruteringsdoelstelling meekreeg, maar
nuanceerde dit meteen. Jan Bauwens: "Het
is toch niet verkeerd om je middelen op

De KU Leuven deed twee onderzoeken naar de mobiliteit van haar
studenten. Het eerste werd uitgevoerd onder de auspiàeën van de
Dienst Studentenvoorzieningen, het tweede eveneens maar dan in
samenwerking met het Instituut voor Sociale en Ekonorniscbe
Geografie. Het eerste behandelt voornamelijk de mobiliteit in
Leuven, het tweede uitsluitend de mobiliteit van en naar Leuven.

De besluiten van het eerste onderzoek waren de volgende:
1. Het openbaar vervoer voor de bereikbaarheid van de KU Leu-
ven moet drastisch verbeterd worden.
2. De tarieven voor dit openbaar vervoer zijn te hoog. Financiële
stimulansen kunnen een verandering in het verplaatsingsgedrag
van studenten mogelijk maken.
3. Informatie over bereikbaarheid mag niet resulteren in terug-
betaling van tickets.
4. Het sensibiliserings- en informatiecentrum (SIC) dient zich
sterker te profileren.

in tegenspraak is met het idee van rationa-
lisering, zoals voorgesteld in het plan-Dille-
mans. Als Vlaanderen kwalitatief onderwijs
wil blijven aanbieden, moet men streven
naar één grote universitaire ruimte: in
plaats van een konkurrentiestrijd te voeren,
dienen de universiteiten eerder samen te
werken aan een echt kwaliteitsvol onder-
wijs. Een onderzoek dat uitgaat van demo-
kratisering en dat de mobiliteit wil verbete-
ren, kan alleen maar de goedkeuring weg-
dragen. Mobiliteitsonderzoeken die zich
evenwel enkel toespitsen op de eigen uni-
versiteit lijken in ieder geval geen stap in de
goede richting.

Bart De Schrijver
Diederik Vandendriessche

Peter Mangelschots

(dv/bds)
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Nieuw vak Genderstudies wil meerwaarde geven

Vrouweliike ratio en manneliike emoties
1)e laatste jaren is de vrouwelijke

studentenpopulatie steeds geste-
gen. Vandaag de dag schrijven

zich meer meisjes dan jongens in aan
onze universiteit. Toch konstateert
men dat op het nivo van assistenten
en professoren vrouwen nog steeds
duidelijk in de minderheid zijn. Van
verschillende kanten probeert men de-
ze problematiek zinvol te benaderen.
Zo richtte de Sociale Raad van de stu-
denten de werkgroep Vrouw Man
Universiteit Samenleving (Ymus) op.
Op interfakultair nivo is er de Inter-
fakultaire Raad Vrouw Man Univer-
siteit (IRVMU), voorgezeten door
professor Lieve Vandemeulebroecke.

maanden eerder, in mei '98, had Vmus al
een beleidsnota voorgelegd waarin enkele
problemen werden aangekaart en enkele
suggesties voorgelegd. Eén daarvan was het:
inrichten van een vrij vak Vrouwenstudies
met daarnaast de integratie van de "gender-
thema's" in alle vakken. Daarmee sloot zij
vrijwel naadloos aan bij de vraag van de
lRVMU die in '97 ook al aangedrongen had
op een vak "Capita selecta van de
vrouwenstudies" .

Het onderwerp lokt geregeld tegenstrij-
dige meningen uit. Sommige studenten en
academici vinden het nogal een ver-van-
mijn-bed-show, Anderen vinden het alle-
maal een beetje overdreven. Maar ook de-
genen die het probleem wel erkennen, zijn
het niet altijd eens over de oplossing. Moet
men een apart vak vrouwenstudies inrich-
ten of eksponentieert dat eens te meer de
positie van de vrouw? Is het misschien be-
ter om het thema alleen maar te integreren
in de verschillende dissiplines?

Na rijp beraad is er dit akademiejaar
het vak Genderstudies uugckorncn. Vnnr,ll dl·

jonge garde was voorstander van een apart
vak. Toch verkoos men de benaming Gen-
derstudies boven Vrouwenstudies. Dat had
verschillende redenen. Ten eerste sluit het
beter aan bij het internationale discours.
Ten tweede vertolkt het beter de opvatting
dat sekseverschillen vooral kultureel be-
paald zijn. Het zet aan tot nadenken over
wat tipisch mannelijk of vrouwelijk is zon-
der alleen de nadruk op het vrouwelijke te
willen leggen. Klassiek werd bijvoorbeeld
ratio met de man geassodeerd en emoties
met de vrouw; of beschouwde men som-
mige richtingen als mannelijker dan ande-
re. De feiten spreken dit meer en meer
tegen. In sommige "klassiek mannelijke"
richtingen (zoals rechten) zitten tegenwoor-
dig meer vrouwen.

Voor de vier inleidende kolleges heeft
men van buitenaf professor VeerIe Draulans
aangetrokken. Draulans komt van de
Katholieke Uni~ersiteit Brabant in Tilburg
en is een autorltcit op het gebied van gen-
der en zorgetiek. Zij zal enkele weten-
\ch.lp\t,·"r'·ti,,·IH· \ r.l,lg\tl'ilingen

Bij de opening van het vorige akademiejaar
vestigde Vmus op een ludieke manier de
aandacht op de positie van de vrouw aan
de universiteit. Naast de stoet van de pro-
fessoren lieten zij enkele meisjesstudenten
meelopen gchuld in c('n roua. Fnkclc
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voorleggen en een historische benadering
geven van de genderproblematiek. De
volgende kolleges zijn capita selecta uit het
onderzoek. Het probleem zal daarin
aangekaart worden vanuit diverse perspek-
tieven als architektuur, psychologie of
media. De gastdocenten rijn de professoren
Van Mechelen, Pcblets. Roe, Schepers,
Heynen, Hondeghem en CantilIon. Iedere
student(e) zal in dit lijstje wel een of
meerdere hem of haar bekende namen
terugvinden . .qe lessenreeks wordt
afgesloten dooc een proeve tot syntese,
opnieuw van Draulans.

Gendergtudies bestaan ook aan andere
universlteiten.iHet doel van de KU Leuven
is niet overlappen maar een meerwaarde
geven: enerzijds een"~9rJ:lm bieden aan de
problematiek, anderszijds een aanzet geven
tot een bredere benadering. Zoals gebruike-
lijk bij interfakultaire kolleges, staat het vak
open voor tweede-cyclus-. voortgezette en
doktoraatsopleidingen. Alleen de fakultei-
ten Geneeskunde en Teologie doen niet
mee met het projekt, de laatste omdat daar
al een gelijkaardig vak bestaat.

Fakulteit Ekonomie neemt ook deel.
Enige sensibilisering zou geen overbodige
luxe zijn voor de ekonomiestudenten.
afgaande op hun platvloerse affiches met
"bloedstollende meiden".

Peter Mangelschots
Bart De Schrijver

De lessen vinden plaats elke donderdagavond
van hel eerste semester, telkens van J 8u lol 20u

(sb/kn)
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Loko·beurs 'gg
Onder het motto "Duw je fiets eens in
een Fietsgraveer Drive-In binnen op de
hip hop-beats van Riet Squad" organis-
eren Sociale Raad, Alma en Sic op dins-
dag 28 september en woensdag 29
september '99 in Alma 2, en op dinsdag
5 oktober in Alma 3 (Heverlee) een
heuse beurs.

De topattrakties zullen ongetwijfeld
de voorstelling van organisaties en
verenigingen en de lausering van de Sic-
milieukampagne 'Afval: wie slim is,
sorteert' zijn. De fletsgraveer-aktie moet
de publiekstrekker worden. Om het
geheel wat kleur te geven is er elke dag
tussen l2 en 14 ti ti r gra Iiui voor
iedereen, gebracht door Quinten (ABN).
Als ti geheel bespoten bent, kan u zich
laten drogen door de Leuvense hiphop-
sikloon Riot Squad.

Pietsgraveersessies:

A/ma 1
di., wo.. do. 12, 13 en 14 oktober van
11.30-14.30 u en van 17.00-19.30 ti

A/ma 2
di. 28 september van 12.00-15.00 u en
van 16.00-19.00 u
wo., do. 29 en 30 september van 11.30-
14.30 ti en van 17.00-19.30 u

A/ma)
di., wo., do. 5, 6 en 7 oktober van
11.30-14.30 u en van 17.00-19.30 ti

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Video-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen LOt4 rn

DISCOBAR
met of zonder D.J.

KARAOKE (5000 BEF)

irOI6/201.301, .
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Amerikaanse underground-stripgoden Ware en Clowes in Leuven

Geen Jommeke-oplossingen
Het akademiejaar is pas begon-

nen en er staat al een stripeve-
nement voor de deur om U tegen

te zeggen. Gedurende de gehele maand
oktober zal er in de Romaanse Poort
een tentoonstelling met tekeningen
van Chris Ware en Dan Clowes te zien
zijn. Deze twee goden van de Ameri-
kaanse underground zullen nu zater-
dag ook eigen werk signeren in
samenwerking met strip winkel 'Het
Besloten land'.

In België zijn beide heren niet echt bekend,
daarom is enige introduktie misschien toch
aangewezen. Beide auteurs zijn als under-
ground-tekenaars begonnen. De thema's
die ze aansnijden en de manier waarop ze
in beeld gebracht worden zijn nog altijd
alternatief te noemen, maar tegenwoordig
verkoopt hun werk te goed om nog onder
die noemer te kunnen vallen.

Dan Clowes is waarschijnlijk de
(relatief) bekendste van de twee. Zijn strip
'Ghost World' is de voorbije twee jaar im-
mers met prijzen overladen en is zelfs in
het Nederlands verschenen. Het is een op
zich vrij simpel verhaaltje over twee meisjes
op de drempel van de volwassenheid. Ze
zijn achuien en beleven hun laatste school-
vakantie voordat de universiteit of het werk
roept. Ze hangen wat rond, pesten mensen
en praten vooral veel over seks, hipheid en
ander dingen des levens. Buiten dit laatste,
is 'Ghost World' een atipisch Clowes-ver-
haal. In zijn onregelmatig verschijnende
comic EightbalL gaat het er over het alge-
meen heel wat vreemder aan toe.

Zweetdruppeltjes
Clowev' oudere verhalen worden be-

volkt door weirdo's, nerds en freaks met de
tipische zweetdruppeltjes op het voorhoofd.
Clowes laat deze mensen in hun kleinste en
meest bizarre momenten zien. Soms zijn de
verhalen hilarisch, soms beklemmend. Dit
alles komt zeer sterk naar voren in zijn
Graphic Novel 'Like A Velvet Glove Cast In
Iron' waar het verhaal soms ver te zoeken
is tussen de algehele weirdness. Terugkeren-
de thema's zijn: seks, eenzaamheid, ver-
vreemding en vooral gestoorde dingen.

Sinds Ghost World, is het verhaal
echter belangrijker geworden. In 'David
Boring', zijn recentste verhaal. zijn er zelfs
ge~n freaks te bekennen en spelen de
vreemde dingen zich subtieler af. op het
psychologische vlak. Zijn tekeningen zijn
echter minder opvallend: geen overdreven

toestanden, gewoon de essentie. Hij maakt
duidelijke tekeningen in funktie van het
verhaal dat hij wil vertellen. Alleen op de
covers van zijn Eightball (de comic waarin
zijn verhalen verschijnen) gunt hij zichzelf
af en toe een Iolietje. Eenmaal het boekje i
opengeslagen, zijn het vooral de verhalen
die je wegblazen. Niet dat Clowes een

te tekenen en dat is niet zo eenvoudig als
het klinkt.

de jaren vijftig. Dat is ook het eerste dat de
aandacht trekt als je ze in de winkel ziet
liggen: ze zien er totaal anders uit dan de
andere strips. Je begint het degusteren van
een nieuwe Acme ook niet door gewoon te
beginnen met lezen. Neen, door de fantas-
tische vormgeving ben je meer geneigd om
het geheel eens rustig te doorbladeren en
de kleine dingetjes te lezen die eigenlijk
niets met de strip zelf te maken hebben.

Ware stopt de albums namelijk vol met
namaak-advertenties in de stijl van de vijf-
tiger jaren. De advertenties prijzen dingen
aan als: atomie weepons. biuerness en art
of creativity. Dit alles gekruid met de nodi-
ge zwarte humor en zelfspot. Alles is te le-
zen in deze strip. Als je het geheel bewon-
derd hebt, kan je aan de strip beginnen.
Hierna blijft nog het vreemdste van de
Acme-ervaring ó,ver: de bouwplaat. In zo-
wat alle delen uit de Acme Novelty Library
is een knutse~ubriekje voorzien. De ene
keer kan je een raket in elkaar zetten, de
andere keer zijn~er uit te knippen postkaar-
ten met troosteloze Amerikaanse highways
voorzien. Volgens waré zêlf zijn deze knut-
selwerkjes echter enkel voorzien voor de
lezers zonder een sociaal leven. De zwarte
humor en zelfspot, weetjewel.

Jimmy

Buiten de zeer minutieuse vormgeving
is er natuurlijk ook nog de strip zelf. Hier
hanteert Ware een zeer open, heldere te-
kenstijl. Toch zijn ze niet altijd even goed
leesbaar omwille van de soms zeer kleine
kadertjes die hij gebruikt. Het grootste ge-
deelte van de verhalen gaan over Jimmy
Corrigan. het slimste kind van de wereld.
Jimmy is eigenlijk een zielige, oude vrij-
gezel die niets bijzonders meemaakt. Het is
Ware's verdienste dat hij het toch nog boei-
end kan houden. Hij heeft oog voor elk de-
tail van een handeling, waardoor zijn strips
zeer filmisch en realistisch overkomen. Een
ander truukje is dat hij nooit ekspliciet zegt
dat er overgegaan wordt van de realiteit
naar fantasie of als een sprongetje in de tijd
gemaakt wordt. Geen Jommeke-oplossin-
gen à la even later dus. Een nadeel is dat er
soms een tweede lezing nodig blijkt om het
verhaal optimaal te vatten. Het verhaal is
echter niet het belangrijkste voor Chris
Ware en dat zullen bezoekers van de ten-
toonstelling zeker gewaar worden bij zijn
werk. Zijn tekeningen spreken even goed
voor zich.

Maarten van Meer

De dubbeltentoonstelling Daniel Clowes en Chris
Ware is nog te bezichtigen tot en met 31 oktober
in het CC De Romaanse Poort, Brusselsestraat
63. Zaterdag 2 oktober is een signeersessie voor-
zien in de tentoonstellingsruimte.

r--------
Van ons ontvang
je alvast een
klein
introductie-
geschenk..

Met deze bon
krijg je een
GRATIS
Maes-Pils* in
café Oriëntm l
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L* Tot 30/10/99--------
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Zelfspot
Waar Clowes dus in eerste instantie

zijn verhalen laat opvallen, springen bij
Chris Ware zijn tekeningen en vooral de

slechte tekenaar is. Integendeel zelfs, hij
verstaat de kunst om tekeningen en tekst
perfekt samen te laten vloeien tot wat men
in de volksmond 'strip' noemt. Zijn sterkste
kant is vooral mensen in al hun lelijkheid

algehele vormgeving van zijn strips in het
oog. Elk deeltje uit zijn 'Acme Novelty
Library' is een lust voor het oog. Ware lijkt
bijna maniakaal bezig met elk detail van
zijn strips. Ze zien er uit als tijdschriften uit

1..LeUfJe.. ~iP.e.....eeft c4/i~b~ b44e ..
i_ ee_ 4cMe ... ieÏ44ft.

C4Ié Oftii_t "eelt etJe_wel taeeb~
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c EA F

oude markt -1-5' 3 0 0 0\, I e u ven
~V9tO Jaargang 26 nr. 2 dd. 28 september 1999



Filmfun opent met Tati's "Jour de Fête"

Een sprinkhaan van elastiek
7) e reeks Filmfun loopt een heel

seizoen lang op zondag- en
maandagavond in het Stuc. Het

gaat telkens om films die de geschie-
denis van de zevende kunst mee be-
paald hebben: oude films maar niet
gedateerd, klassiekers met een histori-
sche waarde. De lijst van dit jaar werd
samengesteld door Stejan Franck van
De andere Film in Antwerpen. De eer-
ste uit het rijtje wordt in de openinqs-
week gedraaid: "Jour de Fête" van
Jacques Tati.

Jacques Tau (1908-1982) hoort thuis in het
rijtje van grote komieken als Buster Kea-
ton, Harold Lloyd of Charlie Chaplin. Zijn
grappen hebben bet fysische van een Lloyd
en het clowneske van een Chaplin. Soms
zijn ze vreselijk cliché maar dan op een
dusdanige manier dat het weer komisch
wordt. Dit is de humor die veertig jaar gele-
den volle zalen trok. Het is alsof je groot-
moeder zich in de zetel naast je zit te be-
scheuren.

Tati voelde zich even goed thuis achter
als voor de kamera. Van de jaren dertig tot
de jaren zestig draaide hij tal van films -
waarin hij zelf ook meespeelde. Ze getuigen
meestal van een heldere opbouwen de
schaarste aan dialogen wordt gekornpen-
seerd door een rijkdom aan geluidseffekten.
Ook visueel zijn ze harmonieus opgebouwd.

Jour de Fête is Tati's regiedebuut uit
1949. De film werd eigenlijk al in '47 ge-
draaid en wel met twee karnera's. Op de
ene lag een zwart-wit-pellikule. op de an-
dere één in kleur wat behoorlijk revolutio-
nair was voor die tijd. In '49 werd de film
uiigebracht in zwart-wit. De kleurenpelli-
kule werd opgeborgen en pas enkele jaren

NIEUW: moderne dans (Horton)

jazzdans
klassiek ballet

hip-hop
pointes

figuurtrainingdance-aerobic

geleden weer opgediept. De kleurenversie
van Jour de Fête is dus geen inkleuring van
een zwart-wit maar een origineel.

Het verhaal dan. De openingscène
toont een idyllisch dorpje ergens in Frank-
rijk. De voorbereidingen voor het feest van
"quarorze juillet" brengen het rurale dorpje
in een uitgelaten feeststemming. Tati is de
plaatselijke postbode die als een magere
sprinkhaan zijn enorme vooroorlogse fiets
door de velden stuurt. Hij wordt al meteen
de held door de oprichting van een vlag-
genmast tot een goed einde te brengen.
Vanzelfsprekend dat zulks met de nodige
brede gebaren gepaard gaat. Het blijft de
postbode echter niet voor de wind gaan. Op
de kermis staat een filmtent waarin een
dokument(lre vertoond wordt over de effi-
ciëntie varÎ de Amerikaanse post. Het schril
kontrast met de plaatselijke postbode maakt
deze laat~te tot de risee van het hele dorp.
Tati gaat ~lÎ~t bij de pakken zitten en gaat
zelf ook een modernisering doorvoeren die
hilarische gevolgén heeft. Het loopt uitein-
delijk op een sisser af. En wie maalt erom?
Het dagelijkse leven gaat terug zijn gewone
gang. "Alors, c'est la fête."

Tati is niet alleen de komiek die met
zijn rubberen gelaat en zijn elastieken be-
wegingen op de lachspieren werkt. Zijn
films gaan wel wat dieper. In Jour de Fête
bijvoorbeeld pakt hij de vooruitgangsge-
dachte aan. Het idee heeft wat weg van
Chaplin's Modern Times, al is het kwalitatief
wel minder ingevuld. De technologie is niet
het enige zaligmakende, de Fransen doen
liever alles met de Franse slag. Postbode
Tati fietst weer weg door de golvende
korenvelden waar de boeren aan het werk
zijn. Op hun manier: "Ce ne sont pas les
Américains qui feront pousser la blé plus
vite."

Peter Mangelschots

Jour de Pête van Jacques Tati wordt vertoond op
zondag 3 oktober om 20.00 u en maandag 4
oktober om 22.30 u. Telkens in de Stuczaal. E.
Van Evenstraat 2d (zie ook agenda).

gediplomeerde danspedagogen - specifieke dansaccomodatie - dansoptreden in april 2000
GRATIS PROEFLESSEN - KORTING VOOR STUDENTEN
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My dinner with André door Cie De Koe en Tg Stan

Talelen lol hel doek~vall
A Is er ooit een teatervoorstelling

is, die je het water in de mond
doet lopen, is het 'My dinner

with André' wel. Twee akteurs aan
een meer dan rijkelijk gevulde tafel,
en alle toeschouwers die als hongerige
leeuwen moeten toekijken. Maandag
wordt het stuk voor de laatste keer
opgevoerd in het Stuc.

My dinner with André is gebaseerd op de ge-
lijknamige film uil 1981 van de naar New
Vork uilgeweken Fransman Louis Malle,
Hel senario van de film was afkomstig van
Wallace Shawn, toneelschrijver, en André
Gregory, regisseur, In de film speelden
beide akteurs zichzelf.

Peter Van den Eede (Cie De Koe) in de
rol van Grcgory en Damlaan De Schrijver
(Tg Sran) als Shawn, reflekteren over hel
leven en over hei teater. Gregory vertelt
hoc hij de wereld heelt argerei~d en op

zoek ging naar de waarheid, Net zoals de
film bestaat hel toneelstuk uit één lassine-
rende tafeldiskussie.

Wallace heeft de uitnodiging voor het
diner aanvaard maar komt enkel opdagen
in de hoop een opdracht in de wacht te
slepen, André is een uiterst egocentrische
gesprekspartner die wegens zijn ellenlange
monologen slechts weinig oog heeft voor
de rijkelijk gevulde tafel. Wallace daarente-
gen is een erg gereserveerd personage dat
pas gaandeweg zijn scherpe kantjes laat
zien, Vooral op het einde is de verandering
merkbaar: hij is het gezeur van André beu
en wordt een pragmaticus die geen bood-
schap heeft aan de zoektocht van wallace.

In hel begin van de versie van Start en
De Koe wordt op videomonitoren geprojck-
ieerd hoe De Schrijver onderweg is en door
de SIralen van Antwerpen in de richting
van de BourJa loopt. Wanneer hij dan op
het toneel verschijnt, wordt de fiktie plots
realiteit. Het leuke aan het toneelstuk is

Kultuur voor een appel en een ei

Een lekker Sluc
1 raditieqetrouw opent het Stuc

haar akademiejaar met de ope-
ninqsweek, dit jaar van zondag

drie oktober tot en met donderdag
zeven oktober. Dat dit kultuurfestijn
meer is dan een gewone opening van
het werkjaar mag blijken uit de zeer
gevarieerde proqrammatie, onder het
motto 'voor elk wat wils'. Het Stuc
laat duidelijk zien wat het in haar
mars heeft door van de verschillende
kunstvormen het beste aan te bieden,

J)l' \\ cd, 01'<'111"I' IOIHI,lga\'ond mei 'Jazz
op /ondag". Net /()ab algclnpcn jaar 7ullen
wivvclcnde jazz lorrnatics aantreden en u
ren dan, vpclcn. Voort-, lal Sief Srnit s (.JJ
Record.,) Il'gcllll,llig lijn muvickk cuvc pro-
grammeu-n in hCI SIUl,

Ondcr dl' nocmcr-, 'Pilrnl un'. 'NCI\
Harvr-vr ' vn '1'\l'll Ha rvcv: Spcc ial' wordt
ook dl' liju l,ln dl' pi I>gl,l111m.uic van voor-
I>ljl' ',lIl'11 I vrdcr ge/l'l Dl' lilmlu-l lu-hbcr «
worde-n ,11, lut wan: 1)1' hun w cnkcn bc-
dii-nd. "Fihnl uu Ol' 1011- 1'11Ill,l,llld,lgal<)IHI
h,l.:111dl' J..I,h.,iel-.l'I''' Uil dl' doo." Gl'ell I e-r-
ioninuc-n 1,111dl' ,111-lIl1Il' lavouriu«. 111,1,11
1\l'1 dl' \\,11 1Illlldl'I gl'J..l'IHII' lilmv. Ik ',1-
Ill"lhll'llillg" in handen 1'.111'>1l'I,1I1 lr.nuk
van 1)(, ,1lldl'll' l-ilrn in AIlIIIl'II'l'Il. 'Nl'lV
II<1n l'q' i, dan 1\'('('1 dl' l'l'r/,ll11l'IIl,lalll \ OOI
dl' 1"'1l'll' Iilm-, dil' gl'[(lIlIld worden op
Illa,lIHlag- vn dill,d,lg,lI oud. l lct lijll dl'
lilm, dil' 101noglOl' en kl' I in dl' gl'llle 'll'lkll
ll' lil'll waren. Vd,lJ.. lijn hel boeiende de-
buu:n ol onlx-kcurl I\L'I k I all gl'l'l'\ligdl'
namcu. 11iet kornrncrviccl 111,1,11"daa rorn n il'l
ruinde-r goed, Dill,dagiJ\'olld i\ hel dl' beurt

aan de 'New Harvest Special', een film uit
het internationale sirkwie geplukt en pre-
mière-gewijs aan hel Stuc-publiek voor-
geschoteld,

'Futur Préscru is dl' benaming van een
reeks optredens/performances van artiesten
die pas begonnen zijn, of ineens een totaal
andere, nieuwe weg ingeslagen zijn, Het
Stuc zal hen het forum verlenen dat hard
nodig is, Tijdens de openingsweek zal in dit
kader lsabcllc Schad, een voormalige Van-
dckeybus/Uluma vcz-danscrcs, haar ding
komen doen, 'Schrijvcrspodiurn' is de laat-
ste artistieke schepping van het Stuc, Zoals
de naam het zelf zegt: een podium voor
jonge toneelschrijvers, Zij mogen hun jong-
ste kreatie komen voorlezen, Tijdens de
openingsvveek i~ dil' eer gereserveerd voor
Dirnit ri l.cue.

TOL \101 staar dl' donde-rdagavond in hl'l
reken van mu/Iek: Daan Stu yvcn. hekend
van Dcad Man Ray komt spelen. Hij J..rijgl
'u pport van dl' grocp Jl'7U~, door hcmzcl!
en zijn vrienden I an Dcad Man Ril)' oru-
dekt. Uitoiruh-lijk i\ hel hek van dl' dam
met dl' opcningvluil. Dl' danvvpk-ren in u
/ullcu gepriJ..J..eld worden door een surprise
D.J-iJll. \Vit, d.n i" 1.:11 1I duv /('11 moeten
komen UiI70l'I-.l'n,

Katclijne Beerten

Oe <'!lt'lIill,</,\'\I'eck vindt plaats <'I' verschillende
iokmic« 111 1.<'111'<'11, 1'<111 3 rol 7 oktober. Meer in]»
<'11 reservatie ,'p her Stuc: rel, 016/20,81,33" <'JOl'
wvvvv.stuc.kulcuven.acbc. AI de aktiviteitcu zijn
.'I/'tuis 1'",,1' Stuc-leden, op I't'onl'atll'dt' dat er
1""'I'''/,'I<'I'''''I'I'I'ecrd 11 -ordi. Anderen betalen 111,1'-

.\<'11 150 ,'11 350 [r., afhankctij]: van de

1'<'ol'.lrellill.'lclI (zie ook kader) ..

Agenda openingsweek
Zondag, 3 oktober
• Film - Filmlun: 'Jour de Fèle' van
Jacques Tati, 20,00 u, in Stuczaal
• Muziek - Jan op zondag, 22,00 u, in
Stucbar
Maandag, 4 oktober
• Teater - 'Schrijvcrspodium' met Dirnit ri
Leue. 20,00 u, in Soetezaal
• Film - New Harvest: "Beshkempir van
Aktan Abdvkalvkov, 20,00 u, in Stuczaal
• Teater - Tg Stan & Cie De Koe spelen
'My Dinner with André', 20.30 u, in de
vlarningenstraat 83
• Film - Filmfun: 'Jour de Pête' van
Jacques Tati, 22.30 u, in Stuczaal
Dinsdag. 5 oktober
• Film - New Harvest Special: 'Allee der
Kosmonauten' van Sasha waltz, 20,00 u,

in Stuczaal
• Teater - 'De Trapeziste' door Douk
Douk & Balieproduktles. 20,30 ti, in de
Vlamingenst raat 83
• Film - New Harvest: 'Beshkempir van
Aktan Abdykalykov, 22.30 ti, in Stuczaal
Woensdag, 6 oktober
• Muziek - UurKULlUUR: Raymond van
het Groenewoud. 13,00 u, Stadspark
• D<Ul$ - 'X-Rat van Ludger Lammors &
Isabelle Schad. 20_30 u, in Soetezaal
• Muziek - Buscerni, 22,30 u, in Stuczaal
• Feestje - Alter-party, 23_30 u, in Stucbar
Donderdag, 7 oktober
• Muziek - Groep Jezus & Daan, 20.30 u,
in stuczaal
• Feestje - Openingsfuif met surprise DJ-
act, 23,00 u, in stuczaal.

~v910

juist dat beide personages, bij wijze van
spreken, regelmatig uit hun rol vaUen door
persoonlijke kommentaren en biografische
elementen toe te voegen,

Het toneelstuk is onlangs bekroond
met twee prijzen: de Teaterfestivalprijs en
de CJP-Teaterfestivaltrofee, Juist het feit dat

4~IU", ...--..,.....
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beide akteurs zo moeiteloos in en uit hun
rol kunnen stappen, overtuigde de jury
hem de prijs toe te kennen, De scheidings-
lijn tussen fiktie en realiteit wordt kontinu
overschreden en vervaagt voortdurend
Ondanks de erg lange speelduur van het
stuk - drie en een half uur - blijft het
boeien tot de laatste minuut.

Katelijne Beerten

'My dinner with André' speelt op maandag 4
oktober om 20u30 in de Vlamingenstraal 83,
Info en reservaties bij Stuc: 016/20,81,33 (zie.ook
kader),

_HL.sJIT
W"',"(!f 1 .....,1111, sc.....,('l,

,,'" " .'.> ~I>~""~'



Vlaams Blok dig beschouwd worden) is samen met het
kapitalistisch wereldsysteem ontstaan. Het
racisme vormde de verrechtvaardiging voor
de uitmoording, uitbuiting en knechung
van kleurlingen zoals slavenhandel of kolo-
nialisme.

De professoren spreken als antwoord
op het Vlaams Blok over solidariteit, gelijk-
heid en demokratie. Maar het is het kapi-
talisme zelf dat de solidariteit verhindert
(bijvoorbeeld door de ontmanteling van de
sociale zekerheid), voor steeds grotere on-
gelijkheid zorgt en van de demokratie een
lege doos maakt waarbij de diktatuur van
de vrije markt, een niet-verkozen burokra-
tie en een handjevol machtige industriëlen
en bankiers de levens- en werkomstandig-
heden van de mensen bepalen.

Daarom moet een konsekwent anti-
racist ook anti-kapitalist zijn, wil hij echt dl'
voedingsbodem van het racisme en het
Vlaams Blok wegnemen. Immers: "Het ka-
pitalisme draagt het racisme in zich zoals de
wolk de regen in zich draagt."

Roger Liekens

ln het interview met de proffen over het
Vlaams Blok (Veto I) wordt er nauwelijks
ingegaan op de echte oorzaken van racisme
en het Vlaams Blok-sukses. Even raakt
Billiet dit aan wanneer hij zegt: N Als een
kleine minderheid op deze planeet enorme
rijkdom produceert en een groot deel van
de bevolking in de miserie leeft, dan Ont-
staat er een enorme spanning." Welnu, het
systeem dat verantwoordelijk is voor de
groeiende kloof tussen een rijke minder-
heid en de rest van de mensheid is het ka-
pitalisme. De miserie, groeiende frustraties
en vervreemding die het kapitalisme ver-
oorzaken, zijn de voedingsbodem van het
Vlaams Blok, net zoals het lslarn-Iunda-
mentalisme. Deze tweelingbroer van het
Vlaams Blok teert op de miserie en frustra-
ties van de moslims.

De vrije markt stelt haar rijkdommen
schaamteloos tentoon terwijl in de grote
steden steeds meer armoede is, wat uiter-
aard kriminaliteit in de hand werkt. Som-
mige migrantenjongeren, volledig geindok-
trineerd door kapitalistische principes als
'zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld ver-
dienen', maar dit door diskriminatie op de
arbeidsmarkt en werkloosheid niet op een
wettelijke manier kunnen, komen dan te-
recht in de netten van de drugsmaffia. Dit
alles jaagt natuurlijk velen in de armen van
het Vlaams Blok. De sociale ontwrichting,
de armoede en het geweld dat de vrije
markt in de Derde Wereld en het vroegere
Oostblok veroorzaakt, drijven steeds meer
mensen uit die landen naar hier, wat de
racistische gevoelens bij Belgen die het hier
al moeilijk hebben, doen toenemen.

Angst voor vreemdelingen is bijna zo
oud als de mens zelf, maar racisme (waarbij
andere bevolkingsgroepen als minderwaar-

1 2 3 4 6 8 95 7 10 11

Heb J~J ze
aUe vIer (Ik) ?

Horizontaal - I Elf 2 geweldig jager - Strijdperk 3 Vurig, verbeten - Kluchtige
passage - Voorzetsel 4 Waterlelie 5 Voegwoord - Bezinksel 6 Zuivelprodukt -
Vervoermiddel 7 Uitwisseling - Slede 8 Godsnaam 9 Zoogdier - Familielid - Hevig,
sterk 10 Instrumentale kompositie - Uitgedrukt getal 11 Inmenging.
Vertikaal - 1 Japans bordspel - Deel van het jaar 2 Boerenplaats - Tussenwerpsel -
Geladen deeltje 3 Loshangend overkleed - Duivenhok - Deel van de bijbel 4 Officier
- Lofdicht 5 Voegwoord - Zoon van Venus 6 Vrijgevig - Groente 7 Luchtig weefsel -
Selenium 8 Kwade bedoeling - Engel van de hoogste rang 9 Voorzetsel - Zangstem -
Greep aan een mes 10 Meisjesnaam - Verzetsbeweging - Blauwgrijs gesteente 11 Pallet
- Zangnoot.

Verzamel de BLOKBEESTKOPPEN
Steek in je eerste academiejaar de koppen bij elkaar.

Als je vóór 16 oktober 1999 een aandeel neemt bij Acco, dan
krijg je meteen een KATER çadeau.

Later verneem je hoe je dit acadernîejaar de andere
BLOKBEE5TKOPPEN kunt verzamelen.

WaaY'O~ reeVl aaVldeel ~
Dankzij een AÇCO-aandeel
krijg je een recht-streekse
korting van 15 % op
het merendeel van
je aankopen bij ACCO:
cursussen, papierwaren,
kantoora rti kelen,
boekpromoties ...

Wat is Acco~
Elke student kent Acco.
Je haalt er de cursussen
van je studierichting
(vanaf 17 augustus zijn de
meeste al beschikbaar),
verplichte en aanbevolen
lectuur, ontspannings-
literatuur, computerboeken
en -supplies, papier- en
kantoormateriaa I. Wat Rost ~et~

In een ACCO-aandeel
investeer je 1250 fra.nk.
Voor de rest van je leven ben
je ACCO-aandeelhouder.
En na je studies? Ook later,
na je studies, kun je lid blijven.
Maar dat is toekomstmuziek ...
Ondertussen kun je enkele
jaren genieten van
alle ACCO-voordelen.

Wie is aaVldeel~olAder~
ACCO is een van de
grootste studenten coöperaties
van Europa. Vandaag telt
ACCO bijna 130 000
aandeelhouders.
Je hebt dus heel wat
bekende voorgangers.

(*) de vier lAV1ie~eblo~.beest~oppeV1 vaVl i-cco.
Kater-MV1V1rbloem- Brom.beer- Brosser

Door Filip De Keuketeere

14 Jaargang 26 nr. 2 dd. 28 september 1999 ~V9tO



Veto
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
Tel 016/22 44 38
Fax 016/22 Ol 03

Jaargang 26
Nummer 2
28 september 1999

Ver. uitg.: Peter Mangelschots
Hoofdredaktie: Bart De Schrijver
Redaktiesekretaris: Peter Mangelschots

Doka: Joost Helsen, Pieter Van der Aa
Medewerkers: Katelijne Beerten. Stijn
Bovy, Ward Daenen, Marie-Arme
Dedeurwaerdere. Yves Dejaeghere, Filip
De Keukeleere. Céline Eeckhout, Margo
Foubert, Katrien Keyaerts, Thierry
Laenen. Koen Nevens. Diederik
Vandendriessche
Layout en vormgeving: Dirk Bernard,
Stijn Bovy, Benny Debruyne, Yves
Dejaeghere, Bart De Schrijver, Céline
Eeckhout, Margo Poubert, Gudrun
Lablau. Willy Leung, Dieter Maes, Peter
Mangelschots, Jeroen Peeters. Sixten
Toilet, Ann Van De Moortel. Diederik
Vandendriessche, Pieter Van der Aa
Dtp: Dirk Bernard, Filip De Keukeleere,
Willy Leung. Sixten Toilet
Spelling: Filip De Keukelecre. Sixten
Toilet
Eindredaktie: Stijn Bovy, Bart De
Schrijver, Peter Mangelschots
lnternet- Veto:
hup.z /www.veto.student.kuleuven.ac.be
e-mail:
veto@veto.student.kuleuven.ac.be
Zetwerk en publiciteit
Allaset Leuven (016/22.04.66)
Drukkerij: Artoos (Kampenhout)
Oplage: 9000 eksernplarcn
ISSN-nummer: 0773-5162
Abonnementen
tudenten: 250[r; niet-studenten: 350fr;

builelllalld: 7001r; steun vanaf 1000fr;
over te schrijven op rek. nr. 001-
0959719-77
Redaktlevergaderlng
iedere vrijdagnamiddag om 16.00 u

DINSDAG
20.00 u DEBAT Groot politiek openingedebat. in

aula Pieter De Somer. org. LVSV-Leuven,
tocg. 100

20.00 u TEATER Herman Van Veen, in
Stadschouwburg, Bondgenotenlaan. org.
Kultureel Centrum, toeg. 400/650/900/1100

20.00 u KONSERT Festival van Vlaanderen -
Christophe Prégardicn. tenor en Michael
Gees. piano. in Grote Aula, Maria
Theresiakollege. org. Festival van
Vlaanderen, ioeg. 200/300/400

WOENSDAG
19.00 u KONSERT Studenten Welkom '99-

Rasbliuto. winnaars van Interfakuhair
Songfestival 1999, Tröckener Kecks en Royal
Dutch Philarmonic. Oude Markt, org. vzw
Oude Markt en Studio Filmtheaters, toeg.
gratis

20.00 u FUIF Onthaalfuif studenten, org. Sociale
Raad en Studentenvoorzieningen, in Van
Dalekollege. Naamsestraat 80, roeg. gratis

20.00 u FILM L' Homme Blessé. Frans drama
van Patrice Chéreau, Vlaams Filmmuseum en
-archicf. Vander Kelenstraat 30, org. Vlaams
Filmmuseum-en archief toeg. 25/50

DONDERDAG
20.00 u FILM Studenten Welkom '99 - The Full

Monty, Oude Markt, org. vzw Oude Markt
en Studio Filmtheaters, toeg. gratis

?•
" Sic zoekt vrijwilligers voor bewaakte fietsen-
stalling tijdens SuperFUIF van Studentenvoor-
zieningen en Sociale Raad op woensdag 29
september in het Van DalekoUege, tussen 21u
en 2 u. Bellen naar Sic Milieu en Mobiliteit,
016/32.30.39. of mail SIC@dsv.kuleuven.ac.be
Beloning in fietsband plakkers, trapassen of
derailleu rs.
" Het Bonobo Liberation Front neemt bij deze
de strijdbijl op. Zij die voor 4 oktober de bono-
bosprong niet volledig - ik herhaal: volledig
- onder de knie hebben, zullen het geweten
hebben. Remember: the Roof puts on firel
" Proficiat voor Keukie vanwege het behalen
van zijn diploma! 't Werd tijd.
" Proficiat voor Margo vanwege het overwin-
nen van Alen en Billiet. ze zullen het geweten
hebben
" In onze tuin te Hove (Antwerpen) zit reeds
twee (nvdr: nu waarschijnlijk al acht) weken
een duif: op het ringetje aan haar poot staat:
belg 99 en nog een aantal sijfers. Telefoneren
naar een duivenklub leverde niks op. Weel
iemand wat we hiermee moeten doen? We
hebben ze naar het park gebracht en ze kwam
terug. Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen:
eddy.pollet@pandora.be (nvdr: onze ekskuses
voor de onvolledige weergave vorige keer).
" Kris Rosellc tikt met plezier al uw papers,
eindwerken, enz. Hof ter Bekelaan 12, 3020
wtnksele-Herem. tel: 016/207077

" Schildert u ook bloempotten?
" Men heeft hem alles ontnomen. alleen de
dood die nam hij zelf .... De Leuvense krakers
roepen alle vrienden en vriendinnen van Gino

op voor een laatste moment van samen zijn;
woensdag 29 september om 14 uur stipt aan
de stadsbegraafplaats (achter Philips).
" Aan Gino: "Wat zullen we kraken zeven
dagen lang, wat zullen we kraken niet alleen.
Er is genoeg voor iedereen. Dus kraken we
samen zeven dagen lang. Dus kraken we
samen, niet alleen."
" Te koop: mijn schoonmoeder. Zo goed als
nieuw. Aln-velgen. geblindeerde ramen,
sportzetels. Heeft nog maar twaalfduizend
kilometer gedaan
" Please remember Keevin: the chicks are
mine!
" Gezocht: iemand om een flat mee te delen
(omgeving station Leuven). Tel.:
016/26.18.03. Bellen tussen 19u30 en 20u30
" Aan het meisje dat visjes uitknipt en ze
tegen een jeugdhuismuur plakt: je bent een
chatje
" Jeugdhuis Sojo zoekt een halftijdse klusjes-
man (m/v) voor onderhoud en herstellingen;
nivo A3 of lager. Kandidaten dienen in
aanmerking te komen voor DAC-statuut.
Vereisten: fleksibel, sociaal. vlot in de omgang
met jongeren en werklustig. Meer info op tel.
016/25.06.88. (vragen naar Jeroen
Eer~kens). Schriftelijk solliciteren met cv
voor 15 oktober naar: Jeugdhuis Sojo vzw,
Eén Meilaan 35, 3010 Kessel-Lo
" Negerin, arbeidster in een rolstoel houdt
studentenspeech
" De rektor wordt er zowaar nat van
" Komaan gasten, ik wil pinten gaan pakken
" Op Sportraad zijn duizend Playboy's

UNIVERSITAIRE WERKGROEP LITERATUUR EN MEDIA (WEL)

Op niveau al 19 jaar praktische opleiding van auteurs, journalisten

en mediadeskundigen.

" Het eerste jaar start op donderdag 14 oktober, 20 u.

(lokaal Sociale Wetenschappen, Van Evenstraat)

M.m.V. los Bouveroux (VRT), Stijn Coninx (film), Lieven Oefour (0&0),

Hans Oevroe (UWLM), Dirk Tieleman (VRT), H. Van Humbeeck e.a.

1 INFO/INSCHR. 016/22.93.24 ... tijdig!
;:
~.::.

VRIJDAG
1t .00 u TENTOONSTELLING Dubbeltentoon-

stelling Daniel Clowes en Chris Ware, twee
gereputeerde Amerikaanse stripauteurs. loopt
t.e.rn. 31 oktober, in CC De Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63, org. vzw Beeld Beeld

20.00 u KONSERT La Perite Bande speelt werk
van Mozart, Sint-Geertruikerk. Halfmaart-
straat, org. Kultureel Centrum, toeg.
4001700/900

ZATERDAG
20.30 u KONSERT Raymond van het Groene-

woud, aula Pieter De Sorner, org. Federatie
Pleegzorg

ZONDAG
20.00 u FILM Filmfun -Jour de fête van

Jacques Tati, in Stuczaal. E. Van Evenstraat
2d. org. stuc. roeg, gralis/25/150/175

22.00 u KONSERT Jazz op zondag, in Stucbar,
E. Van Evenstraat 2d, org. Stuc, roeg. gratis

MAANDAG
20.00 u TEATER Schrijverspodium: Dimitri Leue

en Ann Miller lezen het Kleine Sterven, in
Soetezaal. Naamsestraat 96, org. Stuc, toeg.
gratis/50/300/350

20.00 u FILM New Harvest - Beshkernpir van
Aktan Abdykalykov, in Stuczaal. E. Van
Evenstraal 2d, org. Stuc, toeg.
gralis/25/150/175

20.30 u TEATER My dinner with André van Tg
Stan en Cie De Koe, Vlamingenstraat 83, org.
Stuc, toeg. gratis/50/300/350

toegekomen (editie met ons aller Joyce).
Liefhebbers kunnen een eksemplaar afhalen
op het sekretariaat, Tervuursevest 101. 3001
Heverlee, tel. 016/32.91.33 of -34 .
" Raadseltje: het is te oud voor een natte
droom en niet oud genoeg om konstant nat te
zijn?
" Bel woensdag naar Veto tussen twaalf en
één en maak kans op een setje autemieke
Hollandse tulpenbollen
" Raadseltje: 't is zwart, vrouwelijk en zit in
een rolstoel en leest de speech voor
" Freek heeft al eens mottenballen gewonnen
"De DTP Putsch!!!!!!!!

" 8 is wel genoeg
"Tuurlijk, 8 is een geluksgetal
" Oproep voor de wereld: ALF overvalt 's
Meiersstraal ~n ze waren het KVHV voor dit
jaar ~

" Volgende ze't van het ALF: het KVHV

" Knalt lekker ...
" Want het, lint is de lont
" Tip voor hel ALF: gooi eens een lucifer door
het keldergat van het KVHV

Cursus speciaal voor studenten
van de K.U.Leuven en de hoge-

scholen

12 donderdagen vanaf 14 oktober
om 19.30 u, onderbreking tijdens

de kerstvakantie

Leopold I-straat 17, Leuven
Prijs: 600 fr (excl. tekstboek)

1200 fr.(incl. tekstboek)
Lesgever: Jo Geivers (Bloso)

Inschrijven ter plaatse op 14/10
info: W20.67.55 ('s avonds) of

26.46.04(leraar)
E-mail: Andre.Leplat@tvd.be

CURSUS
BRIDGE

Leer dit boeiende
kaartspel op een

prettige en
moderne manier

met

,

Chemika
• 30/09 om 22.00 u: Openingsluif in Blauwe
Kater.

Ekonomika
• 28/09 om 21.00 u: Dubbel onthaal-TD:
Cocktailparty, in Lido en in Samambaia .•
29/09 om 21.00 u: Onthaalavond. in Alma 2.

Germania
• 29/09 om 22.00 u: Fuif, in Lido.

Hlstoria
• 29/09 om 20.00 u: Film: Ad Fundum. in
MSI 03.18.·04/10 om 22.00 u: Fuif. in
Blauwe Kater.

Klio
• 28/09 om 20.00 u: Film. in MSI. • 29/09
om 22.00 u: Fuif. in Blauwe Kater .• 4/10
om 19.00 u: Tapavond, in fakbar.

BRIDGECLUB
PIETERMAN LEUVEN

22.30 u FILM Filmfun - Jour de Iête van
Jacques Tati, in Stuczaal. E. Van Evenstraat
2d, org. Stuc, toeg. grati>/25/150/l75

Medica
• 28/09 om 22.00 u: Doc's openingsreceptie,
in Doc's bar .• 29/09 om 22.00 u: Fuif eerste
jaars-werking, in zaal Monella .• 30/09 om
22.00 u: Medtca-Tü.tm Lido.

Politika
• 30/09 om 22.00 u: Fuif, in Lido.

Psychologische kring
·04/10 om 22.00 u: Fuif. in Lido.

VRG
·28/09 om 22.00 u: Kandidaturen-Tl). in
Albatros .• 29/09 om 22.00 u: l ste Lic-TD, in
Samambaia .• 30/09 om 22.00 u: 2de en 3de
Lic Cocktailavond, in Samambaia. ·03/10
om 22.00 u: Belgian Night, voor
Erasmusstudenten, in het HDR .• 04/] 0 om
14.00 u: Openingsreceptie, in het HOR.

VTK
• 29/09 om 22.00 u: Opening fakbar, in
Elixir.
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Kamiel Vanhole over Kleine Brogel en het engagement van de artiest.

"Schrijvers zouden soms beter de straat opgaan dan
met een zilveren lepelQe in hun navel te peuteren"

oriq jaar op één oktober
trachtte een burgerin-
spektie de militaire basis
van Kleine Broqel te kon-
troleren op de aanwezig-
heid van kernwapens.

Onlangs deden enkele auteurs en hun
lezers deze p09in9 n09 eens over. De
Leuvense schrijver Kamiel Vanhole
was hun woordvoerder. Als het parle-
ment deze week geen klaarheid
schept, wordt er vrijdag opnieuw ak-
tie gevoerd. Kamiel Vanhole zal er dit
keer niet bij zijn. Vanhole: "Ik hoop
dat er helemaal geen aktie zal zijn,
dat we tegen vrijdag weten of er wa-
pens liggen zodat er eventueel stappen
kunnen genomen worden om ze hier
weg te krijgen. "

maar één schrijver die pertinent geweigerd
heeft om mee te doen en dat is Gust Gils.
De aanwezigheid van kernwapens in België
vormt voor hem geen enkel probleem. Hij
gelooft blijkbaar nog in de afschrikkingstee-
rie. In zijn brief fulmineerde hij dan weer
wel tegen het nukleaire afval dat nu in
Kosovo ligl door de Navobornmen.»
Veto: Gaat de schrijversaktie op de ingeslagen
weg verder?
Vanhole: ..Onder de deelnemers was ook
Hugo Franssen van Uitgeverij Epo en die
zou graag met de verschillende bijdragen

hun klanten of tandartsen en hun patiën-
ten. Nog mee voor de hand ligt dat er mu-
zikanten hun luisteraars zouden oproepen
om samen met hen op burgerinspektie te
gaan. Of mensen uit de teaterwereld. Er
zijn lal van mogclijkhedcn.»
Veto: Vertrekje als schrijver niet vanuit een
gemakkelijke positie om dat te zeggen: we gaan
andere beroepskateqorieën erbij betrekken. Je
vertrekt als schrijver toch valluit een andere kon-
tekst dan een bakker?
Vanhole: «Ik weet niet in welke male wij
ons beter, enfin anders, voelen dan ande-

meer speelt in het teater? Van Brecht over Peter
Sellars tot Dito Dito.
Vanhole: "Teater is een pubheksvorm
waarmee je meteen een hele zaal kan be-
reiken. Proza of poëzie wordt daarentegen
in alle intimiteit gelezen en appelleert toch
meer aan inpeme gevoelens dan teater Jat
een breed ~(a.temel1l kan gaan plaatsen."
Veto: Is een schrijver niet beter in impliciet dan
ekspliciet engagement?
Vanhole:"..Het zijn twee verschillende ma-
nieren. Doorekties bereik je de mensen di-
rekt. In mijn schrijven bereik ik natuurlijk
ook mensen maar aatJS een proces van
veel langere adem, dat is een soort zachte
infiltratie. Je probeert daar inzicht te bieden
of aan het denken te zetten en dat gebeurt
nu eenmaal veel langzamer. Maar net om-
dat het op lange termijn gebeurt, is het mis-
schien wel doeltreffender.»

"Zeker na zo'n aktie denk ik: nu moe-
ten ze me even met rust laten, nu wil ik ge-
woon weer schrijven en niet aan de wereld
denken. Het is altijd de keuze tussen ofwel
met moraal bezig zijn - want elk engage-
ment is een vorm van moraal - ofwel met
schoonheid en met-vorm. Soms ben ik er-
toe geneigd in te grijpen in de werkelijk-
heid en soms denk ik: hou je bezig met din-
gen die, om het pretentieus te zeggen, voor
de eeuwigheid bedoeld zijn. Want elk beet-
je schrijver koestert toch de illusie dat wal
hij s(hrijft later nog waarde zal hebben.'
Direkt ingrijpen in til- wcrkelijkneid b in
die zin korte-termijndenken. In hel werk
van Boon vind je die arnbiguîten ook altijd
terug. Aan de ene ka nt was hij heel erg bc-
zig met maatschappelijke toestanden en Jan
de andere kant kocht hij dat goed in
Brembodegcm waar hij zich terugtrekt in
zijn hol. zijn malpertuis. Die twee schuiven
voortdurend in mekaar.»
Veto: Is er een evolutie in hef maatschapp elijk
engagement bij de schrijvers?
Vanhole: «Ik denk dat het nu minder
drammerig gebeurt dan in dl' jaren zestig
en zeventig toen een aantal schrijvers toch
meer overtuigd waren van hun grote gelijk .
Nu komt er meer ironie bij kijken en hel
besef dat het allemaal niet 10 snel zal ver-
anderen. Er is ook l'en huiver tegen grote
idealen. Misschien dat we daarom zoveel
schrijvers warm konden maken voor dit
initiatief: het ging om Iets heel konkreets.
de eenvoudige vraag of er kernwapens op-
geslagen liggen of niet.»
Veto: Moest er al politiek stelling ,qenomen ZijII,
zouden ze dus veel moeilijker te overtuiqen ge·
weest zijn?
Vanhole: «Dat kan kloppen. Bij mijn we-
ten is er maar één schrijver die politiek
kleur durft te bekennen en dat is Charles
Ducal. Maar zijn stellingname tegen het
kapitalisme - hij is de enige die dat woord
nog in de mond durft te nemen - wordt
hem nooit in dank afgenomen onder schrij-
vers. Er is ergens wel een vorm van onbe-
wuste sociale kontrole. België is nu een-
maal zeer klein en de schrijvers zien me-
kaar vaak.»
Veto: Sommige kunstenaars hebben ook gmoeg
aan hun eigen innerlijk.
VanhoJe: «Dat moet je respekteren. Een
schrijver moet niets. Nochtans zou ik soms
enkele dichters graag de straat op schop-
pen. Dan denk ik: dat is toch absoluut ge-
mier waar die mee bezig zijn, zo met een
zilveren lepeltje in hun eigen navel zitten
te peuteren. Die zouden wel eens op de
straat mogen gaan rondkijken om te zien
dat er nog wel andere dingen zijn dan hun
eigen ego. Maar welk recht zou ik me toe-
eigenen om dat te gaan eisen?»

Veto: Hoe heeft !I die schrijvers bij elkaar gekre-
fWn?
Vanhole: «Het initiatief is uitgegaan van
Elvis Peerers en mij. Vorig jaar met de bur-
gerinspektie hadden we verschillende alll-
nitcitsgroepen beoogd: er waren dokters bij,
huismoeders, juristen ... Elvis Peelers en ik
vertegenwoordigden de schrijvers. We had-
den ook Paul Mennes erbij gevraagd maar
door allerlei omstandigheden is die toen
niet kunnen komen. Om hem te vervangen
hadden we andere schrijvers aangezocht en
uit telefonische reaktics bleek dat er heel
veel belangstelling was v.1I1verschillende
auteurs om deel te nemen. Het was toen
echter 1(' kort dag en daarom hadden we
het plan opgevat om, als we in de toekomst
iCI~ organiseerden mc~_sc~~j\:t.'rs, datzo __
vroeg mogelijk te plannen zodat iedereen
zich kon vrijmaken. En dan zet de macht-
nerie zich in beweging: je schrijft mensen
aan. je telefoneert om hen nog een beetje
aan te moedigen ... Er blijkt nog heel wat
engagement onder de auteurs te leven, zo-
wel bij de jongere als bij de oudere.»
Veto: Hot!is de aktie verlopen?
Vanhole: ..We waren in drie groepen.
Twee ervan zijn buiten de basis gebleven en
een tiental schrijvers zijn met hun lezers
over de omheining gekropen. We hadden
onze lezers daartoe opgeroepen. Ikzelf ben
niet mee over de omheining gekropen om
verschillende redenen, de voornaamste
zijnde de honden. Bij de vorige aktie waren
er honden binnen het domein aanwezig,
die ook mensen gebeten hadden, en ik ben
verschrikkelijk bang voor die beesren.»
Veto: Briqitte Raskin is er wel overgekropen.
Vanhole: «Ja goed, maar daar heb ik mijn
bedenkingen bij want zij was de enige die
van haar oren begon te maken na de brie-
fing in de zaal van Kleine Brogel. Ze vond
dat het allemaal een media-event was,
maar hoe kun je zo een problematiek nu
onder de aandacht brengen zonder de hulp
van de media. We vertrokken echt wel van-
uit een eerlijk engagement. Zij had de in-
druk dat we daar wat gingen wandelen ter-
wijl de bedoeling toch iets anders was. Ten-
slotte heeft zij voor het media-event ge-
zorgd door zich door haar minister van
Kultuur over de draad te laten helpen. Daar
zijn alle fotografen natuurlijk opgespron-
gen. Wat dan weer dankbaar meegenomen
was voor ons omdat het zoveel aandacht
kreeg."
Veto: Wordt er binnen de schrijverswereld veel
gediskussieerd over maatschappelijk engagement?
Vanhole: «Dat gebeurt zelden. Als schrij-
vers bij mekaar komen hebben ze het toch
meestal over wanneer hun volgende boek
uitkomt of hoeveel ze verkopen. Ik heb en-
kele keren het woord genomen in naam
van de schrijvers, zelfs in de wij-vorm, en
ik had zeker verwacht om daar kommen-
taar op te krijgen van andersgestemde
collega's maar dat is niet gebeurd. Er is

"Je doet wat je hart en je hoofd je ingeven. Soms hou je een onomwonden pleidooi voor stemrecht voor
migranten, soms schrijf je met je rug naar de wereld. Je denkt el! je schildert, je walgt en je zingt,
grover kan je het niet samenvatten. En je hoopt dat die twee elkaar nooit in de weg zullen zitten: dat je
denken zinnelijk is en je zinnelijkheid doordacht. Dat je de mensen een spiegel mag voorhouden en dat
die spiegel soms zwart uitslaat. Of paars. Waanzinnig paars. " (uit: Kamiel vanhole. "Een zekere
rilling" in De Brakke Hond, nr. 58, 1998)

die de schrijvers al geleverd hebben een
boek maken en dat uitbreiden met achter-
grondinformatie over kernwapens. Om het
wat attraktief te maken en om er tegelijk
een aktie aan vast te knopen, zouden we
met een aantal schrijvers op de Boeken-
beurs gaan zitten. We zouden onze lezers
dan uitnodigen om met een pamflet klacht
neer te leggen tegen de Belgische staat om-
dat we vinden dat de aanwezigheid van
kernwapens indruist tegen een aantal inter-
nationale rechtsregels zoals die door het
Internationaal Gerechtshof in Den Haag
zijn vastgelegd.»

«Verder willen wij de estafettestok
doorgeven zodat - gedacht vanuit een
puur middeleeuws besef van korporatis-
me - andere beroepskategorieën zelf akties
gaan overwegen, bijvoorbeeld bakkers en

(foto Pieter Van der Aa)

ren. We vertrekken allemaal vanuit onze
burgerzin. Wij zijn nu toevallig schrijvers
en daardoor hebben wij het gemakkelijker
om het woord te hanteren. Maar ik kan me
voorstellen dat er onder pakweg de postbo-
des mensen zijn die even begaan zijn met
bewapening als schrijvers. Als we die voor
de aktie kunnen optrommelen dan is dat
toch even valabel als schrijvers.»
Veto: Politiek en literatuur is anderzijds soms
een gevaarlijke kombinatie.
Vanhole: «Het ligt moeilijk omdat er veel
schrijvers geweest zijn die zich politiek ver-
gist hebben. Wij kunnen dat nu gemakke-
lijk zeggen omdat we de terugblik hebben
maar op dat ogenblik waren zij overtuigd
van hun gelijk. Het is delikaat omdat je een
daad stelt."
Veto: Vandaar misschien dat politiek nog veel

Peter Mangelschots
Bart De Schrijver
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