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Bibber

schap pij Discordia maandag hier al ten
beste gaf, en over de babbel van Jan Joris
Lamers met Wim Van Gansbeke lees je op
pagina 5: voor wie het allemaal eens op
een rijtje wil hebben.

Claus
Neen, het gaat hier niet om de Grote
Literator, wat wij bedoelen is Clausus, en
wel Numerus Clausus. Deze schrik van de
(geneeskunde). student mag echter niet
meer bij naam genoemd worden. Lazen wij
immers niet in De Standaard van 23/12 een
redaktioneel van Hugo De Ridder met de
bedenking: "Een konsensus (in de be-
sprekingen tossen artsen en ziekenfond-
sen, nvdr) lijkt niet onmogelijk op voor-
waarde dat men de slogan taal verlaat en de
term numerus clausus uit het perscom-
muniqué houdt"? Over wat wel en wat niet
mag gezegd worden in verband met deze
politieke kwestie: p. 3.

Het is rustig in Leuven vergeleken met de
eerste weken van december. Maar of het
ook zo zal blijven is niet zeker: nieuwe
akties tegen de regeringsmaatregelen
staan op het getouw. Binnenkort kan
Coens dus weer bibberen, en zo zien we
hem graag (nu ja, graag ... ). Pagina 2.

Gezellig
De week van de onbehaaglijke komedie is
terwijl u dit leest al weer bijnavoorbi]. Maar
morgen vrijdag kan je nog naar een
voorstelling van Maatschappij Discordia
en vandaag is er een performance van
Graham Chapman (allicht al uitverkocht).
Over de andere voorstelling die Maat-

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verant. Uitg.: Filip Huyzentruyt
'5 Meiersstraat 5, 3000 Leuven

Tel. 016/22.44.38

De Heverleese situatie is het gevolg
van een planningspolitiek die ingang
gevonden heeft tussen de twee wereld-
oorlogen: steeds meer gebouwen be-
stemd voor Eksakte Wetenschappen
werden opgetrokken in Heverlee om-
dat er in hét centrum van de stad geen
plaats was voor de grote infra-
strukturen die daarvoor soms nodig
warep. Vanaf 1924 trad er in de
ruimtelijke struktuur van de Katho-
lieke Universiteit Leuven inderdaad
een versplintering op. Nieuwe ge-
bouwen bestemd voor de ingenieurs,
werden gebouwd' in het park van
Heverlee, rond het kasteel van Aren-

-Eiland
Daar is de aktie Vredeseilanden weer. Alle
plaatsen en uren van de aktie worden u
meegedeeld op pagina 6. En wij doen dat
niet opdat u die akties zou vermijden, nee:
kopen, die vredesblokjes, want het is nog
plezant ook.

Geschiedenis van een Kampus

Eksakte Wetenschappen
moesten de stad uit '

berg: de instituten voor Mechanika, en een abominabele stedebouwkun-
Metallurgie en Industriële Scheikunde. dige lay-out : deze kampus is een kind
en wat later ook het Landbouwkundig van zijn tijd. Op amper twee jaar tijd is
~ituut. Sommigen, zo staat te lezen hij gebouwd, oorspronkelijk naar het
in het boek "De universiteit te Leuven, model van de typische Amerikaanse
1425-1985", wierpen op dat de ver- "University, Campus". De uitwerking
splinterde unief "niet meer de universi- i is echter veel zout lozer uitgevallen dan
teit van Leuven zou zijn", maar de . in de Verenigde Staten gebruikelijk is:
evolutie was niet tegen te houden en ze enkele gebouwen verspreid op een
zou zich na de oorlog nog manifester Inspiratieloos groen tapijt.
en rechtlijniger ontwikkelen.

I d di . Op deze troosteloze kampus slijtenVoor de oor og wer op Ij: manier . ..
ki bii b . d k Ek kt heel wat studenten hun Universitaire

swtuJe IhJ eetje e a~pus I s~ e jaren. Maar iets anders dan naar de les
eten,sc appen naar ever ee ver- gaan kan men er niet doen: er is geen

wezen. Na .d~ oo.rlog wordt dat een enkele publieke ontmoetingsplaats
bewuste politiek: In het kader van de van eni e betekenis. Alma 111ligt een
zonenngsgedachte werd ervoor _$eop- . k gd or- . . I" ïtti -al
teerd om aUës wat van Eksakte- stu ver. er en wor . nau,we IJ. -
W h H I ontmoetingsplaats gezien. s Middags.etensc appen was naar ever ee '" ,

b De L . f gaat men er eten, snel en efficiënt, s
over te rengen. . euvense unie Avonds zie je er praktisch niemand.
moest dan over drie zones gespreid E' I iid k t
worden: Humane Wetenschappen in ris ange nj spra e gewees om op
h B· di h W t deze kampus een kampuscentrum teet centrum, rome ISCe e en- . .

h d d kli . k St bouwen, tussen de auditoria K, L ense appen ron e 100e en van -. f
Raf I I G hui b Ek M. Enkele Jaren geleden werd er zeI srae en ater ast UIS erg en -

k W h . H I al een makette van een ontwerpI sa te etensc appen In ever ee. . .
H I I· di h I' , . t tentoongesteld. Maar dat Idee IS nue emaa IS Ie over eve lOg rue ..I li d "V hui .' t blijkbaar weer afgevoerd: gebrek aan

~erea iseerc. er uizen ISgeen pre - geld of "andere prioriteiten".
Je", vertelde ons Mr. lterbeke van het
Planburo van de universiteit: het Het enige gebouw dat sinds '72 op
gevolg is dat bijvoorbeeld Geologie en de kampus Arenberg 111is bijgebouwd
Zoölogie nog niet op de kampus zijn is het superlab IMEC". Na een lange
terechtgekomen. diskussie met milieugroepen (nu ja

Aan het eind van de jaren zestig diskussie: er werd gewoon beslist)
werd de grote kampus Arenberg 111 werd het labo ingeplant tussen het
gebouwd. Snel en efficiënt bouwen, Home Terbank en de huidige kampus.

'een rampzalige architektuur (tenge- . Maar er cirkuleren geruchten dat het
volge van een nogal inspiratieloos zeker niet bij die ene nieuwbouw zal
gebruik van de prefabrikage-techniek) blijven. IMEC (Interuniversitair Mi-

Gebouwen in Veto zijn meestal uitlokkers van kritiek in Veto. Alma 3 vindt
voor één keer wel genade. Of de hele kampus Heverlee door de beugel kan tees
je in onze speciale bijdrage volgende week. Vandaag alvast een inleiding.

I (foto Peter Vermeiren)
Heel wat studenten die in Heverlee les
volgen hebben ook in Heverlee een
kot. Vaak tussen de kampus en de
binnenstad Leuven in :'daar liggen de
peda Pius X, de "Universitaire ReSI-
dentie Arenberg" (beter bekend als de
Citc, met Alma 111 in het centrum), en
het Home Thomas Morus (berucht bij
veel kandidatuurstudenten). Dat zijn
de bastionnen van "Eksakte Weten-
schappers": op de wip tussen de
kampus en Leuven.

kro-elektronika Centrum) kan immers
als een katalysator fungeren voor I
allerlei "spinn-off"-aktiviteiten. Op
lange termijn bestaat dus misschien
het idee om een spitstechnologisch
geheel uil te bouwen. Politiek zal dat
echter niet van een leien dakje lopen,
gezien de strubbelingen rond IMEC. De
landschapskwaliteiten van het gebied
rond de kampus mogen immers niet
onderschat worden en evenmin de
politieke betekenis van sensibilisatie-
kampagnes door milieugroepen. Didier Wijnants

doorgespeeld naar een kommissic
(lnder leiding van deadjunkt-kabinets-
chef van de eerstè minister, Rogiers.
Kommissie die al een tijdlang bezig is
met de kwestie rond de Akademische
Graden. Bovendien blijkt die kommis-
.ie op een paar details na rond te zijn
met dit laatste. Een en ander doet ons
dan ook sterk vermoeden dat tesamen
met de regeling van het geneeskunde-
probleem in één klap de hele wijziging
van de Wet op de Akademische
Graden zou worden_ doorgevoerd. En
u dacht toch zeker niet dat er
studenten zullen zitten in de zo
belangrijke Hoge Raad?

Nu is er nog een kans dat de
wetswijziging niet zo groot wordt als
hierboven voorgesteld. Wanneer na-
melijk de ministerraad hei genees-
herenprobleem middels een volmach-
tenbesluit wil oplossen. In dat geval
kan men op het kabinet van Coens niet
riskeren dat men alles over de Akade-
mische Graden zou weglaten. En zal
men dus eerder voorzichtig hier en
daar wat aan de geneeskunderegeling
toevoegen, om tenminste dàt erdoor te
krijgen, Enkel het kreditpuntensys-
teem bijvoorbeeld, of de Hoge Raad.

Wat het uiteindelijk zal worden is
vooralsnog een vraagteken. Men heeft
ons 'op het kabinet beloofd om over'
een week alle nodige informatie op te
sturen. Vanzelfsprekend houden wij u
op de hoogte.

Voor studenten uit Huma-
ne Wetenschappen is het
misschien niet zo bekend,

maar de universitaire kamp us
van Heverlee is enorm uit-
gebreid. Het lijkt er zelfs op dat
de studenten van die kampus een
autonoom leven leiden ten op-
zichte van Leuven,· Velen van
hen gaan 's middags in Alma III
eten en hebben een kot in'
Heverlee of aan de rand - van
Leuven-centrum. Veto ging eens
een kijkje nemen in het "verre
Heverlee", en het resultaat van
.. reportage kan je volgende
week lezen. Deze week een kort
historisch overzicht van de kam-
pus Heverlee.

Geen rook zonder vuur

Numerus Clausus en
Akademische Graden
Toen de Algemene Vergadering van Kringraad in oktober

jongstleden de Wet op de Akademische Graden tot één van
haar werkingspunten promoveerde, was dat geen overhaaste

beslissing. Sinds een drietal jaren immers hangt een ingrijpende
hervorming op die wet In de lucht. Men wilde het kabinet dan ook te
vlug af zijn en alvast een informatiekampanje op het getouw te
zetten rond de mogelijke gevolgen van zo'n wetswijziging. Vandaag,
amper twee maanden na de beslissing van Kringraad en jammer
genoeg net iets vroeger dan verwacht, staat de fameuze hervorming
van de Wet op de Akademische Graden inderdaad meer dan op
stapel.

De Wet op de Akademische Graden is
de wet die het universitair onderwijs
regelt. Ze omschrijft de wettelijke
graden (welke vakken je gevolgd moet
hebben om bijvoorbeeld germanist te
worden), geeft aan hoe de eksamens
moeten worden georganiseerd, wie
toegelaten wordt tot de eksamens
enzovoort.

Nu is men op het kabinet al langer
dan vandaag ontevreden over die wet.
Vooral Daniël Coens schijnt van een
wetsherziening zijn stokpaardje ge-
maakt te hebben. Hij wil met name

drie inhoudelijke elementen toevoe-
gen. Het eerste daarvan betreft het
invoeren van een kreditpuntensys-
teem. Dat is een systeem met heel wat
toepassingsmogetijkheden. Bijvoor-
beeld zouden studenten door het
kreditpuntensysteem in een bisjaar
vrijstelling kunnen krijgen voor mei
goed gevolg afgelegde vakken. Het
kreditpuntensysteem biedt ook meer
keuzevrijheid bij de samenstelling van
de individuele programma's. Zodat
bijvoorbeeld romanisten zowel oude
taalkunde als bedrijfsekonomie zou-

den kunnen volgen binnen 'hun eigen
opleiding.

Het tweede element is de installatie
van een Hoge Raad. Dat orgaan zou
worden samengesteld uit vertegen-
woordigers van de VliR (Vlaamse
Interuniversitaire Raad) en van diens
Waalse tegenhanger, de ctur. Het zou
aan de minister adviezen verstrekken
omtrent de samenstelling van de
verschillende programma's die in de
toekomst dus niet meer vast in de wet
omschreven zouden worden, maar vrij
eenvoudig per Koninklijk Besluit aan
de wisselende maatschappelijke om-
standigheden zouden kunnen worden
aangepast.

Tenslotte denken de 'hervormers'
aan een uitgebreide installatie van een
Derde Cyklus. Dat zijn opleidingen na
de eerste twee cykli (kandidaturen en
licenties dus) als doktoraten. post-
graduaten enz.

Om deze drie elementen op hun
volle waarde te kunnen beoordelen,
moeten er konkrete voorstellen op
tafel liggen. Want enkel na invulling
van een aantal variabelen (Over welk
van de tientallen krcditpuntensyste-
men gaat hef? In hoeverre wordt de
tweede cyklus gedevalueerd?) kan men
zeggen of de wijzigingen 'goed' of
'slecht' zijn.

Het meest recente wetswijzigings-
voorstel dateert uit 1982 en is van de
hand van het duo Coens -Tromont.
Het laat zich dus raden dat, met

dezelfde minister van onderwijs. een
eventueel nieuw voorstel in hoge male
zal voortborduren op dit laatste.
Tenminste als zo'n voorstel los stuut
van elke andere problematiek. Als met
andere woorden de wetswijziging doel
op zichzelf is. Dat is niet steeds het
geval. Denken we maar aan de
vrijstellingenkwestie van 1983: 'toen
wilde Coens een ingreep doen op de
Wet op de Akademische Graden om
bissers het recht op vrijstellingen te
verlenen. En nu is er die fameuze
Numerus Ciausus die al jarenlang
studentenwerkers uit hun slaap houdt
en die dus nu ook al zijn impakt zou
krijgen op de Akademische Graden.
Of misschien toch niet?

Ministerraad
Op de ministerraad van december
jongstleden werd beslist om de artsen-
syndikaten te geven wat ze al zolang
vragen, namelijk een beperking van
het geneesherenaanbod. Over hoe dat
zou moeten gebeuren, bestond al
langer een plan. Zo zouden kandidaat-
geneesheren bijvoorbeeld niet meer
mogen bissen tijdens hun eerste kan-
didatuur.

Hoe nu die regeling wordt opge-
nomen in de wet, welke andere
maatregelen hier eventueel aan wor-
den gekoppeld enzovoort, wordt een
zaa k voor de kabinetten die er het
dichtst bij betrokken zijn, namelijk
onderwijs en nationale opvoeding. Die
hebben het zaakje op hun beurt Rudy Lanssens
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Alle lezersteakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat in de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.

De brieven moeten betrekking
hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
denten)aktualiteit, en ondertekend
zijn met naam, studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duide-
lijk motiveren.

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met
ca. I getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe in-
gekort.

UFSAL
Proficiat met uw uitgebreide reportage
over tlt SA!.. Ze guler vrij goed de sfeer
en de werking van weer en lat handig
in elkaar. Toch zijn jullie wat NSV
betrelt niet naar alle klokken gaan
luisteren. Enkele op goed geluk uit-
gekozen studenten lijn niet represen-
tatief' en u itgcrckcnd de personeels-
leden die NSV het minst in het hart
dragen, kregen hun zeg. Ikzclf was de
afgelopen twee jaar NSV-verantwoor-
dclijkc op utxxt en houd me.ondanks
het feit dat ik nu in Leuven studeer,
goed op de hoogte van de Nsv-werking
aldaar.

Inderdaad is NSV al een hele p<XISde
meest ukticvc studentenvereniging aan
ti, SA' en krijgen bczockcrv.door onve
affiches en stand." wel eens de indruk
dat tJi SAt een Nsv-universiteit is. Wij
hebben echter stecd-, publick betreurd
dat de andere studentenverenigingen
10 weinig ondernemend lijn. Concur-
rentie leidt immers tot een grote
interesse van het publiek en- tot
kwaliteitsverbetering. Maar dat de
meesic studenten en professoren tegen
NSV lijn en tegen onze aktie voor het
Nederland, spreken in de t : SA' .
rcvtaurant-, klopt hoegenaamd niet
Ruim de helft vandeIlFSA'-s'udeolten
en 70 I, van de personeelsleden onder-
tekenden vorig jaar onze petitie VOOI

de schorving van de (gesubxidiccrdc l)
restaurants waar Nederlandetalige he-
dierring geweigerd werd.

Bovendien prij/en zeer veel tIl'SA' -
studenten ons om de sociale aktivitei-
ten die NSV inricht: de talrijke films
kennen een ruime belangstelling en
op het laatste debat (met .laak Gu-
hriclv) waren meer dan 100 aan-
wczigcn. Ook met de studenten- (
problcrn.uick lelf' houdt NSV lidi '-~~'
bcvig : via het interunivcrvitu ir tijd-
schrift Kruuicpoot worden de studen-
ten voorgelicht inzake vrij-tellingen en
be-paringsm.uurcgclcn en worden
wnnrocstnndcn (/oab lekkende ge-
bouwen en peperdure kopiekaarten )
aangeklaagd. Overigens i, NS\' dl'
enige ,tudcnteJl\ereniging geweest dic

.;:'

op tJl'SA' (alsook op' lISA!. en andere
hogere onderwijsinstellingen) pamflet-
ten verspreid heeft met oproep tot
deelname aan de studentenbetoging

. van 16 oktober te Brussel.
Wat die attributen betreft die naar

Nazi-Duitstand zouden vcrwijzen. Het
ging hier om een affiche tegen de
f'olteringen in de concentratiekampen
van onder meer de Sowjet-Unie ("ho-
locaust vandaag"), waarbij de hamer
en de vik kei de vorm van een haken-
krui, gekregen hadden. Beide systc-
men vinden wc immers even gruwelijk.

Ik hoop hiermee even één en ander
te hebben rechtgezet.

Bart l.acrcman-
voormal ig I'oiSV-veraruwoordel ijkc

t JI SAt

Nvdr: hel feit dal u nsv-verantwoorde-
lijke 11'0.1' spreek I natuurlijk voor de
onpartijdigheid van UIl' visie... Wij
hebben niet "enkele" maar zeer veel
studenten ondervraagd. Wal de haken-
kruisen betreft: dil was een van de
bezwarende feilen legen NSV. naast
bijvoorbeeld anti-gastarbeiders-pam-
fletjes en zo meer.

Ekonomika
Op de open algemene bestuursver-
gadering 'tan Ekonomika van 8 de-
cember (waar alleen L:konomika-Ieden
binnen mochten, en niet alle eko- -
nornisten maar dat wist U al) werd er
gesproken over gebrek aan representa-
tiviteit van referenda hij andere k rin-
gen (bvb. VRG).

Als wc dan weten dat bij het
referendum over Ek onomikas eisen-
platform 668 ckonomistcn gingen
'temmen, waarvan er 448 voor hel
platvorm sternden. wil dit leggen dat
op ongeveer 2200 leden (want alleen
die mochten vrcmmcn) nauwelijks
2(11, het platvorm van Ekonomika
goedkeurden. Toch hesehouwt I:ko-
~omika het platvorm als aanvaard
door de leden.

moeten die weer massaal worden, zei
hij. Ten tweede moeten ze ook vast-
beraden zijn. En ten derde moeten het
hoe langer hoe meer "stoute" akties
worden.

Niet dat het KOK geweld zou willen
gebruiken, nee, maar die 'spelde-
prikken' kunnen er wel voor zorgen
dat de ordehandhavers en de overheid
geïrriteerd ("uit hun geestelijk even-
wicht") raken, zodat de beweging
'publiciteit' krijgt en sympatie kan
opwekken. Sympatie die overigens
broodnodig zal zijn bij de verbreding
van de akties naar 1I0BU, scholieren en
onderwijsvakbonden toe.

kommissaris had nog maar net met een vol hart zijn bloemen in' ontvangst genomen - omdat de politie zo
voorbeeldig haar werk gedaan had - of er belandde een sneeuwbal in de nek van één van zijn agenten. Studenten-slaan
en zalven tijdens dezelfde betoging. (foto Jeroen Revalk)

Volksvergadering en betoging

Bloemen voor de"kommissaris
De aktie moet verdergezet

worden en zeker ver-
breed worden. Dat is

zowat de voornaamste konklusie
die we overhielden uil de eerste
echte volksvergadering van het
nieuwe jaar, op woensdag 7
januari, en de betoging van een
dag later, Tegelijk was het echter
ook duidelijk dat één en ander
zeker niet zomaar van een leien
dakje zal lopen. Immers, voor er
van verbreding sprake kan zijn

Over rcprcscnuuivitcit gesproken. zal de beweging eerst in Leuven
l.uc Purnclle zelf weer op gang moeten ge-

bracht worden. En hier lijkt
kcmm(s~,..,s k7J t raeerr , iedereen precies in een heel diepe

I.~" winrcrvlaap gedommeld te zijn.
, _ - Want donderdagavond lagen
l;::_j- zelfs de kafees in de Muntstraat

,,;_..~--r-I I ,). D.K / er uitgestorven bij. Het zal hard~ ~"\0\ \\I , schudden worden.

~ Volksvergaderingen, hel woord alleen
__............ al. muntten in het verleden meestal uit

MET ACCQ'S SCHRIJFMACHINES
KAN JE ALLE RICHTINGEN UIT

Kantoorhandel
Tiensestraat 129 acco

door hun opperste verwarring en het
vele geschreeuw. Niet 70 echter vorige
weck woensdag in het Auditorium
Vcxalius waar. vooral dankzij het
voorbereidende werk van een kern-
groep aktievoerders tijdens de kerst-
vakantie. op een keurige en duidelijke
manier heel wat informatie kon ver-
strekt worden en hij momenten door
de 70-tal aanwezigen ook vrij zinvol
werd gcdiskusxièerd.

Babel
In de eerste plaats werd kort nog even
ingegaan op de organisatorische ver-
a nderingen waarmee men tijdens de
k cr-tvakuruic geprobeerd heeft het
Regionaal Aktie-Komruitee (RAK) en
Sociale Raad (SORA) de officiële
studentenvertegenwoordiging. (waar-
over wc het lil een vorige Veto al
hadden) dichter bij mekaar te brengen.
of' althans beter op mekaar af te
stemmen. Het daartoe opgerichte Ko-
ordinatiekommitee (KOK) 70U ook
moeten instaan voor een hetere en
ctficiéutcrc raakvcrdeling tussen de
u kricvocrdcrs. Bedoeling i, bijvoor-
beeld dat voor iedere aktie L'en drietal
men-en worden aangeduid die het
woord moeten (of' mogen) voeren, OJ11

70 een herhaling van de 'Babclsc'
toestanden van voor Nieuwjaar te
vermijden.

Gekonkelfoes

Ook aktievoerders hebben graag dat
hun werk zinvol is.

De hoofdbrok van de avond moes'
echter een brede. diskussie over hel
voortzetten en het verbreden van de

.aktics worden .. Een diskussie: die
opmerkelijk vrljér ' verliep dan het
zinloze ongenoegen en gekonkelfoes
achter de se hermen van vorig jaar. Zo
w~rd er heel .open 'gepraat 'over wat je
de-MI:tl (Mui is de Márxistlsch Leninis-
tische Beweging, de studentenbewe-
ging van de PVDA)-geladenheid van de
akties. of' de vraag daarnaar vanuit
bepaalde hoek, kunt noemen. Zo
vroeg bijvoorbeeld iemand om de
beweging uit te breiden naar de
mijnwerkers en het plan Gijselinek
toe: De grote meerderheid leek daar
echter niet zo voor te vinden.

Stout
Er werden daarenboven ook meer in
het algemeen vragen gesteld naar de
zin en het nut van deel 2 en 3 van het
Aktie-platform, dat zoals bekend eisen
bevat in verband met werkloosheid en
legerdienst. Achteraf wisten twee
waarnemers van het studentcnkommi-
tee van de UI B ons overigens te
vertellen dat men zich ook daar
blijkt af te vragen of het niet beter
70U zijn het programma te beperken
tot louter studcntcn-, of misschien
beter: studie-aangelegenheden.

Een andere opvallend boude uit-
spraak noteerden we uit de mond van
ene Bart Somers. Alle aanwezigen
konden er trouwens hartelijk om
lachen. "Spijtig genoeg voor sommige
aanwezigen hier, maar het uur van de
revolutie is nog niet geslagen". Hij had
het. voor hel KOK. over de manier
waarop de toekomstige akties zouden
aangepakt worden. In de eerste plaats

Schuchter
In dat verband wil men trouwens een
vijftal dinsdagen na mekaar met een
info-bus naar steden in de omgeving
van Leuven (Diest , Aarschot, Meche-
len bijvoorbeeld) trekken om er, als de
direktie van de scholen daar toelating
voor geeft, de scholieren toe te
spreken, of, in het andere geval, aan de
school poort pamfletten uit te delen en
stickers en badges te verkopen.

De volgende avond. donderdag-
avond. werd dan het nieuwe jaar
ingestapt met een eerste, schuchtere
betoging. Er kwam een kleine 250 man
opdagen (waaronder een afvaardiging
van 'werklozen'), en daar leken de

• meeste betogers nog best tevreden mee
te zijn. Na een paar straten kwam er
overigens een gezellige sfeer in. hier en
daar kon je een flinke, hart verwarmen-
de babbel slaan, en voor het Rektoraat
werd de politiekommissaris met een
bos rozen bedacht. Het hoeft niet altijd
oorlog te zijn.

'".~ Ten tweede wou men het. ook kort,
'" hebben over de vcrdekte Nurncru-

~
'"

lijden, \ oorucnncrndc Kerstvakamie
ai'.\!l',lolen h:ef't. Daarover. en ook
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liberalen is het niet zo duidelijk: Gol is
een entoesiaste promotor van numerus
clausus én vriend van dokter Wynen
en zou wel zijn volledige fraktie

- kunnen laten voor stemmen, samen
met CVP-PSC.

Als we van die veronderstelling
uitgaan en rekening houden met de
huidige zetelverdeling, dan wordt het
voorstel tot numerus clausus afge-
keurd in het parlement. Bijvoorbeeld
in de Kamer zouden er 122 tegen-
stemmen zijn en 90 voor.
Het wordt dus afwachten hoe de

regering op die kritiek van Defraigne
zal reageren. Natuurlijk gaat zo'n
juridische diskussie niet naar de grond
van de zaak zelf: de studenten ageren
in de eerste plaats tegen numerus
clausus omdat het een onverantwoor-
de aanslag is - en de zoveelste op rij
- op de demokratisering van het
onderwijs. Voor ons blijft dat primor-
diaal. De juridische diskussie gaat over
het feit dat het parlement, en niet de
regering, over de nûmerus claus us
moet beslissen. De principiële diskus-
sie gaat over het effekt van numerus
clausus op de demokratisering van het
onderwijs, de juridische diskussie be-
handelt de vraag wie er beslist, de
regering of het parlement.
Als de regering de grondwet respek-

teert - dat is toch niet teveel
gevraagd, dachten we - kan het
parlement alvast over één aspekt van
de demokratisering van het onderwijs,
de numerus clausus, beslissen. Ge-
geven de alternatieve meerderheid die
tegen dat voorstel gekant is, zou dat
wel eens zuur kunnen opbreken voor
Martens en Gol.

Marc Sys

De regering stelt het voor
alsof al haar maatregelen
genomen worden omwil-

le van de noodzakelijkheid van
de sanering van 'de overheids-
financiën. Dat liedje wordt ein-
deloos afgedreund en vooral:
het verkoopt goed. ~aar dat
geldt zeker niet voor alle maat-
regelen: bijvoorbeeld de nume-
rus clausus in geneeskunde zal
zeker geen besparing ·sorteren.
Integendeel is de kans groot dat
door de numerus clausus de
staatsuitgaven stijgen. We ma-
ken een eenvoudig rekensomme-
tje.

Momenteel worden de uniefs betoe-
laagd per student. Bijvoorbeeld iedere
student eerste kandidatuur genees-
kunde brengt ongeveer 450.000 fr. in
de kassa van de unief. Dat wordt
gebruikt voor zowel het wetenschap-
pelijk onderzoek als voor het onder-
wijs.

Het kabinet
Voor de universiteiten stelt er zich een
financieel probleem bij de dreigende
numerus clausus, mat name de dras-
tische daling van de middelen voor
wetenschappelijk onderzoek (en ook
voor onderwijs natuurlijk). Om de
universiteiten te paaien wordt er
daarom aan een ander financierings-
systeem gewerkt voor de universitei-
ten, de zogenaamde forfaitaire betoe-
laging. Dit betekent dat de universi-
teiten een vast bedrag krijgen, 'waar-
door het voor hen financieel niet meer
interessant is om meer studenten aan
te trekken en de facto de numerus
clausus aangemoedigd wordt.
Het uiteindelijke kompromis dat uit

de bus zal komen, zal in de richting
gaan van het afzonderlijk betoelagen
van het wetenschappelijk onderzoek
en het onderwijs. Het wetenschappe-
lijk onderzoek zou een vast bedrag
krijgen en voor de onderwijsuitgaven
zouden de uniefs nog wel per student
betoelaagd worden. Althans zo werd
ons door het kabinet gezegd.
In konkreto betekent dit dus een

deels forfaitaire betoelaging, hetgeer
tegemoet komt aan de eisen van de
rektoren. Hun vrees dat, samen met
het aantal studenten, ook de financiële
middelen voor wetenschappelijk on-
derzoek sterk zouden dalen, is hier-
door van de baan. Het bedrag dat in de
toekomst daaraan gespendeerd zal
worden, ligt vast en blijft behouden op
het huidige peil.

Wantrouwig
Voor de overheid leidt dat tot een
konstante uitgave voor wetenschappe-

Numerus Clausus
ongrondweHelijk ~
ten bekrachtigd worden door het
parlement. Die argumentatie lijkt geen
steek te houden omdat er, althans
juridisch, een fundamenteel verschil
bestaat tussen effektief beslissen en
achteraf bekrachtigen. Aangezien er in
de grondwet staat dat de individuele
rechten van de burgers (o.a. numerus
clausus) effektief door het parlement
beslist moet worden, zou het a pos-
teriori bekrachtigen van een vol-
machtsbesluit dienaangaande inder-
daad wel eens ongrondwettelijk kun-
nen zijn.
Een tweede manier waarop men het

parlement zal proberen te omzeilen
bestaat erin dat men de beslissing tot
numerus clausus zal rechtvaardigen
met budgettaire motieven. De regering
redeneert dan als volgt: de numerus
clausus brengt een bêsparing mee en
aangezien de regering volmachten
heeft om de staatsfinanciën te saneren
kan de regering een beslissing nemen
met betrekking tot numerus clausus bij
volmacht.

LMisbruik volmachten
Pech voor de regering, maar ook deze
keer gaat de vlieger niet op. Gewoon-
weg omdat de numerus claus us hele-
maal geen besparing inhoudt. Integen-
deel, het zal eerder de uitgaven
verhogen (zie elders).

Volgens Defraigne kan de regering
in deze materie het parlement niet
omzeilen, noch door het numerus
clausus-besluit achteraf te laten goed-
keuren door het parlement, noch door
het te motiveren met budgettaire
motieven. Vanuit juridisch oogpunt is
het een misbruik van de wet waarbij de
bijzondere machten werden toegekend
en fundamenteel botst het met de
grondwet. Het zijn zware aanvallen op
het funktioneren van de demokratie.
Maar Defraigne is goed geplaatst om
het te weten. Hij is bovendien van plan
om het niet bij deze brief alleen te
laten. Hij besluit zijn brief met de
"wellicht overbodige toevoeging dat
hij zich zal verzetten indien het
parlement hierover (numerus clausus,
nvdr) niet in alle soevereiniteit kan
beslissen".

Parlement is tegen
Indien het huidige numerus clausus-
voorstel van de regering - verbod om
eerste kan te bissen - inderdaad aan
het parlement zou voorgelegd worden,
is de kans groot dat het voorstel het
niet haalt. Waarschijnlijk ssemmen de
oppositiepartijen (sr-ss, vu en Agalev-
Ecolo) tegen, bovendien zijn ook de
Vlaamse liberalen tegen een numerus
clausus omwille van de vrije keuze van
de studierichting. Bij de franstalige

Numerus Clausus geen besparing

Parelsvoor Wynen
lijk onderzoek, Aangezien er minder
studenten geneeskunde zullen zijn en
de onderwijs uitgaven nog wel per
student berekend worden, leidt dat tot
een minderuitgave voor de staat.
Volgens het kabinet is het resultaat
van het geheel dus een besparing:
status quo voor wetenschappelijk on-
derzoek en minder geld voor onder-
wijs.
Omdat het kabinet daar zo op

hamerde, werden wij natuurlijk wan-
trouwig en maakten de proef op de
som. Ons resultaat: numerus clausus
in geneeskunde leidt tot hogere staats-
uitgaven. We stellen een eenvoudig
rekensommetje voor. We gaan uit van
1000 geneeskundestudenten. Momen-
teel krijgen die per student 450.000 fr.,
wat een totale kost meebrengt voor de
overheid van 450 miljoen. Uit navraag
bleek dat daarvan ongeveer 2/3 be-
steed wordt aan wetenschappelijk
onderzoek en 1/3 aan onderwijs. Dat
is van belang omdat in de toekomst
deze apart betoelaagd zullen worden.
Maar Coens kwam, zag en voerde

een numerus clausus en een gedeelte-
lijke forfaitaire betoelaging in. Wat
zullen daarvan de financiële gevolgen
zijn? Voor het wetenschappelijk on-
derzoek zal men voortaan een vast
bedrag uittrekken dat minimaal gelijk
is aan het huidige. Toegepast op ons
voorbeeldje is dat 300 miljoen, zijnde
2/3 van 450 miljoen. Hoe groot zullen
de onderwijsuitgaven zijn? Die bedra-
gen grosso modo 1/3 van de subsidies,
zijnde 150.000 per student. We mogen
uitgaan van een numerus clausus van
ten minste 30%: dat is ons officieel
bevestigd, al noemen ze het geen
numerus clausus. Waardoor in ons
voorbeeld nog 700 studenten overblij-
ven, van de initiële 1000, waardoor de
unief 150.000 fr. subsidies krijgt per
student, hetgeen 105 miljoen maakt.

Globaal resultaat
Resultaat van dat alles: in het nieuwe
systeem zullen de geneeskundestuden-
ten in ons voorbeeld 405 miljoen
kosten: 300 miljoen voor wetenschap-
pelijk onderzoek en 105 miljoen voor
onderwijs. In het huidige systeem
kosten die 1000 studenten 450 miljoen.
Dus een besparing zegt het kabinet.
Tot hiertoe klopt de rekening wel,

maar ze is nog niet afgesloten. Immers,
de 300 studenten die in het voorbeeld
getroffen worden door Coens' Cia u-
sus, zullen via een systeem van
polyvalente kandidaturen overstap-
pen naar andere richtingen. Het is
nogal wiedes dat ze ook dààr geld

kosten. Stel dat ze dan' een richting
kiezen uit de eksakte wetenschappen,
jan kost dat de overheid ook geld.Per
student ongeveer 350.000 fr., want in
die richtingen wordt nog zowel voor
het, wetenschappelijk onderzoek, al
voor het onderwijs , effektief per
student betaald. Het bedrag per stu-
dent ligt lager dan 450.000 voor
geneeskunde omdat dat bedrag va-
rieert van richting tot richting en niet
iedereen kost zoveel als een genees-
kundestudent. Die 300 studenten die
naar andere richtingen gedraineerd
worden, kosten de overheid in ons
voorbeeld 105 miljoen, zijnde 300
maal 350.000 fr.

Globaal resultaat van de rekening:
de (700) geneeskundestudenten eerste
kan kosten de overheid in het nieuwe
financieringsmechanisme 405 miljoen.
De kosten van de studenten die een
andere richting kiezen, bedragen 105
miljoen. In het toekomstige financie-
ringsmechanisme kosten die groep
studenten dus 510 miljoen. Dat terwijl
diezelfde 1000 studenten in het huidige

financieringsmechanisme 450 miljoen
kosten. Numerus clausus is niet alleen
nefast voor de demokratisering van
het onderwijs maar in dit geval ook
voor de staatskas.

Smoesje

Heel precies is de berekening natuur-
lijk niet, maar het geeft alleszins een
richting aan van het budgettair effekt.
Het is zeker geen overschatting omdat
de uitgaven vrij minimalistisch be-
rekend werden.
We kunnen dan ook konkluderen

dat de numerus clausus geenszins leidt
tot besparing. Het is enkel een dema-
gogische truuk van de regering om de
maatregel te forceren en vooral om via
dit smoesje het parlement te kunnen
passeren (zie: "Ongrondwettelijk").

De regering maakt hier een duidelijke
keuze: er wordt ingegaan op de eisen
van het artsensyndikaat, en tegelijk
wordt .in de sociale sektor drastisch
gesnoeid.

Marc Sys
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Onwelriekend
Het politi,ek spelletje dat de
laatste weken rond Numerus
Clausus wordt gespeeld, doet de
wenkbrauwen fronsen. Aan de
ene kant is er het tarieven-
akkoord tussen artsen en
ziekenfondsen, waaraan de be-
spreking van de "beperking van
het aantal geneeskundestuden-
ten" politiek gekoppeld werd, en
aan de andere kant is er de
houding van de akademische
overheid, die terecht daartegen
reageert, maar die toch ook in
nogal abstrakte termen spreekt
van een "wijziging van de
studieinhoud".
Wat in de kerstvakantie beslist

is, wekt verontwaardiging. We
citeren De Standaard: "Vice-
premier Gol, die nauwe konts k-
ten onderhoudt met het artsen-
syndikaat van Dr. Wynen, had
zijn kollega's onder druk gezet
een gebaar te stellen tegenover
Wynen om diens akkoord te
verkrijgen voor 'de tariefovereen-
komst artsen-ziekenfondsen". En
de reaktie van Wynen klonk
achteraf inderdaad als een
triomf: "We hebben de Numerus
Clausus die we wilden", terwijl
minister Coens bij hoog en bij
laag bleef beweren dat daarvan
geen sprake was.
Het politieke spel daarrond is

nog niet afgelopen, want nu komt
er vanuit verschillende hoeken
reaktie tegen de wijze waarop de
beslissing tot stand gekomen is.
Kamervoorzitter Defraigne gaat
op zijn achterste poten staan
omdat 'zijn' parlement weer voor
voldongen feiten komt te staan
en ook de PVV-fraktie reageert in
die zin.
Hoe dan ook: met deze

toegeving is duidelijk geworden
dat de regering niet begaan is
met het probleem ten gronde,
maar wel met de eisen van een
korporatistische drukk~ngsgro.ep.
Op veel sympatie van de publieke
opinie moet ze daarom zeker niet
rekenen, om het zacht uit te
drukken.

Het probleem ten gronde
betreft de vrije toegang tot de
universiteiten, en los daarvan de
organisatie van de gezond-
heidszorg in België. Voor beide
kwesties, die van tundamenteel
belang zijn in dit land, is een
.brede maatschappelijke diskussie
nodig, geen onwelriekend poli-
tiek gemaneuvreer.
Rektor Dillemans Heeft terecht

tegen deze gang van zaken
gereageerd in een Belga-
kommunikee. Er zitten echter
enkele addertjes onder het gras.
Ten eerste beschouwt de rektor
de "aangekondigde maatregelen"
blijkbaar als een onontkoombaar
feit. De rektor houdt wel vol dat
de "principiële vrije toegang tot
alle universitaire studies" moet
gevrijwaard blijven, maar hoe ver
reiken die principes hier? Het
gaat immers om konkrete
maatregelen die tot een verdoken
vorm van Numerus Clausus
leiden. En hoe moeten we de
passage opvatten waarin de
rektor ervoor pleit dat alle
studenten een eerlijke kans
moeten krijgen voor de volein-
ding van hun studies? Wil hij
hiermee de huidige genees-
kundestudenten paaien? Onder-
tussen blijft echter de weg vrij
voor een studentenstop in de
toekomst.

Het kommunikee van de rektor
moet wellicht in zijn politieke
kontekst geplaatst worden. Er
worden globaal genomen mooie
principes verdedigd, maar wie
tussen de regels leest, merkt al
gauw dat de politieke besluit-
vorming al een stap verder staat.
Ook wat dat betreft is de vraag
naar een open diskussie niet
overbodig. Klare taal, graag.

Kamervoorzitter Defraigne
(PRL) heeft een brief ge-
schreven aan premier

Martens waarin hij duidelijk
stelt dat de beslissing tot nume-
rus clausus in geneeskunde niet
kan genomen worden met een.
volmachten besluit. Dit zou. in
strijd zijn met de grondwet.

Op 23 december '86 heeft de regering
beslist om voor 31 maart '87 de
wettelijke schikkingen te nemen voor
de numerus clausus in het kader van de
nog resterende bijzondere machten.
Na 31 maart beschikt de regering in
principe over geen volmachten meer.
Welnu, zo replikeert kamervoor-

zitter Defraigne, het is luidens de
grondwet onmogelijk dat de beslissing
tot numerus clausus genomen wordt
bij volmacht. Dit omwille van de
eenvoudige reden dat de numerus
clausus de individuele rechten van de
burger raakt - het recht op vrije
studiekeuze - en dergelijke materie
kan alleen behandeld worden door de
macht die hiermee de grondwet is
belast, en dat is het parlement.

Parlement omzeilen
Kortom: indien de regering tot een
numerus clausus wil overgaan, moet ze
dat voorstel aan het parlement voor-
leggen. Zoniet is de beslissing on-
geldig. Natuurlijk zal de regering deze
klip proberen te omzeilen. Daarvoor
denkt men aan twee mogelijkheden.
Ten eerste zal de regering stellen dat

het perlement toch uiteindelijk de
beslissingsbevoegdheid krijgt, omdat
alle volmachtsbesluiten achteraf moe-
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zingen, moet hij me maar de hoogste
uiting van zijn liefde geven, denkt
Nancy. Voor haar is dat de dood.

De moord is voor Sid de enige
oplossing. Hij heeft Nancy zo vaak
ontgoocheld... Nu ze van hem het
hoogste verlangt (en dat doet ze, want
ze smeekt er hem enkele malen om),
zal hij uiteindelijk laten zien dat hij iets
ook goed kan doen - hoe cynisch dit
ook moge klinken. Als dood voor haar
uiterste liefde is, zal hij die geven.
Liefde en alleen liefde brengt de
handeling mee. Love kills .

.. Christophe Verbiest

Sid and Nancy

Pijnlijk mooi
Injanuari '78 splitten The Sex

Pistols. Omdat ze als kom-
merciële groep volledig in de

greep van hun platenfirma, Vir-
gin, zitten. Omdat ze totaal
gemanipuleerd zijn door hun
gewetenloze manager, Maleolm
McLaren. Maar vooral omdat de
bassist Sidney Vicious de ster
van de groep is geworden. Zijn
leven en verhouding met groupie
Nancy Spungen is het onderwerp
van Paul Cox' tweede film: Sid
and Nancy. Een film over pun-
kers van een regisseur die debu-
teerde met een punkfilm : Repo
Man.
De term punkfïlm verwijst naar de
vorm en niet naar de inhoud. Vorme-

lijk is Sid and Nancy zeker niet punk.
Integendeel. Het lijkt kwa vorm eerder
een BBC-dokumentaire: afstandelijk,
de feiten sec weergevend, onderkoeld.
Slechts naar het einde toe wordt de
observerende stijl wat afgezwakt. Glo-
baal bekeken is de regie, fotografie en
montage vrij braaf (enkele uitzonde-
ringen daargelaten). Deze braafheid is
echter de sterkte van de film. Want
Cox geeft op een koele en realistische
wijze weer hoe hard, hoe pijnlijk liefde
wel is.

Liefde in al haar vormen en met al
haar gevolgen is het onderwerp van
Sid and Nancy. De film verhaalt in één
grote flash-back (opgebouwd zoals
Attenboroughs Gandhi) over het ont-
staan en de groei van de liefde tussen
hen beide. Met als summum de totale
liefde, liefde die uitmondt in dood. Het
is dus NIET het verhaal van The Sex

Pistols. Deze dienen enkel om de film
in te kleden en te verkopen, maar
geven toch aanleiding tot enkele sterke
momenten-al is de muziek die je te
horen krijgt afkomstig van The
Pogues, Joe Strummer en Pray for
Rain.
Wanneer het verhaal begint is Srd
Vicious (oorspronkelijk alleen een fan
van de Pistols) reeds lid van de groep.
Meer zelfs: op dat moment is voor de
groep reeds bet begin van het einde
ingetreden. Vicious en niet lead-

. zanger Johnny Rotten (nu John Ly-
don van Public Image Ltd.) is de ster
van de groep. Niet omdat hij zo goed ~
is, wel omwille van zijn superbe :
podiumakt. Dat hij de beste akt had . ~
(de groep bezat geen akt als groep, t
maar de leden dienden individueel t
voor hun présence te zorgen) heeft een
eenvoudige verklaring. Sid had de
Pistols nog langs de andere zijde - als
fan in de woelende massa - meege-
maakt en wist dus precies wat de fans
wilden.

Maar goed, de film handelt niet over
een groep, wel over twee geliefden. Ze

ontmoeten elkaar bij den vriendin van
hun beide. Maar omdat de Pistols geen
behoefte hadden aan vrouwen ("Seks
is vies" Legt Johnny Rotten), misluk-
ken Nancy's eerste verleidingspogin-
gen. Wat ze met haar lichaam niet kan,
lukt haar echter wel met heroïne. Zo
start een relatie vol ups en downs. Na
de split van The Sex Pistols trekken ze
samen naar New Vork en leven alleen
nog voor elkaar (en de heroïne
uiteraard). Maar Nancy wordt ambi-
tieus en wil Sid weer aan de slag
krijgen. Sids luiheid doet dit misluk-
ken. Als hij niet meer voor mij wii

Jongeren, je rechten
Meer en meer groeit het

besef dat de jongeren
- de mensen tussen

vijftien en de meerderjarigheid
- een belangrijke groep vormen
in onze samenleving. Al de ons
omringende landen brachten de
volwassenleeftijd naar achttien
jaar. België doet het zoals steeds
iets -minder snel. AMOK, een
Antwerps jongereninformatie-
en adviescentrum, vertaalde het
oorspronkelijke Jeunes: vos
droits teneinde de ingewikkelde
rechtsmaterie toegankelijk te
maken voor "jongeren die in de
problemen of konfliktsituaties
zitten en die behoefte hebben
aan afbakening en realisering
van hun rechten".

Jongeren je rechten is opgevat als een
zeer ruime juridische vraagbaak voor
minderjarigen, opgedeeld in twaalf

hoofdstukjes. Werken staat centraal,
of wat dacht u. Door middel van een
alfabetische woordenlijst én een uit-
gebreide inhoudstafel vind je vrijwel
on}piddellijk. de gezochte situatie in
een luchtige en verzorgde lay-out. De
oplossing die je dan aantreft houdt het
midden tussen juridisch jargon en
gewone mensentaal. In de kantlijn
wordt steeds het desbetreffende wets-
artikel of relevante rechtspraak geci-
teerd. Blijft de vraag of de doelgroep
van het boek daar een boodschap aan
heeft, en voor zover dit werk preten-
deert een "onontbeerlijk praktijkboek
voor juristen" te zijn, stellen wij ons
dezelfde vraag.

Soldaatje spelen
Wat het arbeidsrecht (werken, werk-
loosheid) en het personen- en familie ..
recht (ouders, meer autonomie, sa-
menleven, huwelijk, echtscheiding) be-
treft kan je steeds met de overgrote
meerderheid van je vragen bij dit boek
terecht. Over militie heeft het daaren-

tegen nooit gehoord. Dienstplicht en
de alternatieven daarvoor worden
schandelijk in de kou gezet; of krijg je
(als mannelijk sujet) die eerste oproe-
ping niet op je zestiende?

De schoolgaande jeugd daarentegen
krijgt dan weer wel <teaandacht die ze
verdient. De feerplicht en het studie-
toelagenstelsel worden ...deskundig uit
de doeken gedaan. Jammer genoeg wel
met de cijfers die gelden voor school-
of akademiejaar 85-86. Reeds dit jaar
zal de lezer dus verouderde cijfers
krijgen, doch geen nood, de informa-
tieadressen staan ook vermeld.

AI bij al een goed bedoeld boek, dat
nog te kainpen heeft met de klassieke
kinderziekten. De prijs is daar zeker
niet de laatste van: 700 ballen voor een
vierkant boek. En daarvoor krijg je
niet eens een harde kaft. Een must
voor een "naslagwerk", of niet soms? .

Geert Coene

Jongeren je rechten, van Beauthier en
Hamaide werd uitgegeven bij EPO en
kost 700 frank.

Relativerende
stripmakers

Met het verstrijken van
de jaren worden ook
stripauteurs ouder.

Sommigen durven dan pas wat
relativerend tegen hun werk aan
te kijken. Dit brengt veelal met
zich mee dat hun strips rijker,
menselijker, kortom interessan-
ter worden. In drie recente
Casterman-uitgaven zijn daar
sporen van terug te vinden.

Allereerst is er "De Japanse blondine"
van Jean-Claude Denis, Allicht zegt
die naam je niet veel. Van zijn
personage Luc Leroi zijn nog alleen
maar wat kortverhalen in Wordt
Vervolgd verschenen. Nu heeft ie dus
een lang verhaal geschreven, waarvan
het plot nogal naar motteballen ruikt.
Maar de inkleding, de couleur locale,
de personages en vooral de vertelwijze

zijn hedendaags. Tranches de vie,
mensen met ups en downs, liefde en
frustraties, het ziet er allemaal heel
herkenbaar uit. De sterkte van Denis
zit hem nochtans in de humor, licht
ironisch en zelden vingerdik, zodat je
als lezer ook nog wat te doen hebt.

Ook Micheluzzi's "Marcel La-
brume" inoet je met een frisse kop
lezen. Micheluzzi is niet helemaal uit
vrije wil striptekenaar geworden. Zijn
eerste strips durfde hij trouwens niet
met zijn echte naam te ondertekenen.
Sinds een paar jaar wel en dat mag
ook, want "Marcel Labrurne" is een
geslaagd album. De tekenstijl ligt in
het verlengde van Milton Caniff'; dus
louter zwart en wit, gevarieerd, soms
wat inkoherent maar steeds mooi
uitgebalanceerd. Het verhaal wordt in
één lange flash-back door de hoofd-
figuur verteld. Net zoals in een film
noir wordt hij door de komst van een
biezondere vrouw 'herdoopt', onder- Pascal Lefèvre

IK HOU VANPOKEREN. OM 4 tJtJR '50CHTENP5
HAP IK 81.1PE s.oHEMONP5 EEN RIJKE
TtJ,('K5E rAKENMAN EN EEN rUIP·
AMERIKAAN5 P/P/.OMATENECHTPAA,('
(..IITGEKLEEP.

Micheluzzi's kontrastrijke tekeningen zorgen voor visueel genot in "Moreel Labrume", Inspiratie bronnen ifilm noir
en de stijl van de Amerikaanse striptekenaar Milton Caniff

Nel als in de film, Sid en Nancy.

Klassiek Komiek

Lach ook, eens met
een komedie

Een festival over klassieke komedies
zonder de Marx Brothers is maar een
half festival. En dat hebben ze bij DAF
ook door: Monkey Business (1931,77
min.) van de hand van Norman Z.
McLeod (verwar deze film niet met de
gelijknamige screwball-kornedie uil
'52 met Cary Grant en Marylin
Monroe). De Marx-Brothers: begon-
nen als vijftal, geëindigd als driespan.
Grumrno verliet de' groep in 1922 en
Zeppo, de jongste, bleef tot 1934. De
overige drie zijn het bekendst gewor-
den: Groucho, met de zwarte snor,
bril, lange sigaren en het slecht
zittende kostuum, speelt meestal de
hoofdrol. Hij wordt bijgestaan door
Chico, de pianist met het Italiaans
aksent en Harpo, de harpist met de
grote blonde pruik die alles letterlijk
opvat. Van de Marx Brothers zijn op
de eerste plaats Duck Soup en A Night
al the Opera de filmgeschiedenis
ingegaan. Monkey Business, over-
laden met visuele grappen en woord-
spelingen, is echter ook niet mis. Van
Norman Z. McLeod kan je ook nog
The Secret Life of Wa/ter Mitty (1947,
100 min.) bekijken. Een wat mindere
film met in de hoofdrol Danny Kaye.

Een regelrechte klassieker is Ni-
notchka (1939, 110 min.) van Ernst
Lubitsch. Deze Amerikaanse regisseur
van Duitse afkomst maakte vooral
naam met ironische komedies zoals To
Be Or Not To Be. Heaven con wait en
Ninotchka. De hoofdrol in deze laatste
film wordt gespeeld door de myste-
rieuze aktrice Greta Garbo. Ze speelt,
zoals altijd, de verleidster. Ze kan niets
anders spelen omdat ze met haar lach,
haar ogen en blonde haren de verper-
soonlijking van de verleiding is. Twee
jaar na deze rol, op 36-jarige leeftijd en

op het toppunt van haar roem, trok zij
zich uit de filmwereld terug. Van een
andere bekende regisseur is Arsenic
and Old Lace (1942,115 min.): Frank
Capra. Hij is één van de belangrijkste
vooroorlogse Amerikaanse cineasten
en titels als It Happened One Night, Mr.
Deed Goes to Town en You Can Take It
with You klinken je vast bekend in de
oren. De geprogrammeerde film is niet
zo bekend, maar dat zegt nog niets
over de kwaliteit. In die film krijgen
twee oude dametjes regelmatig heren
op bezoek, die ze dan het hoekje
omsturen.

Boa konstriktor
De aanrader van dit festival isBringing
up Baby (1937, 100 min.), een screw-
bali-komedie van Howard Hawks. In
Bringing up Baby kireeg ie Katherine
Hepburn als tegenspeelster: de Meryl
Streep van de jaren '40 en '50.
Hepburns lievelingsregisseur George
Cukor noemde haar 'een boakonstrik-
tor op dieet'. Dat zegt voldoende.
Gelukkig heb je daar bij het bekijken
geen last van, Samen met paleonto-
loog Cary Grant gaat ze op zoek naar
haar troetelbeest: de luipaard Baby.
Deze wervelende komedie heeft de
snelheid van een TGV en laat je van
twee groten uit de akteurswereld
genieten die ronduit schitterende pres-
taties neerzetten.

Dit festival wil de kijker de films
presenteren zoals ze vroeger getoond
werden: met (grappig) voorfilmpje.
De ene dag is dat een kartoen van Iex
Avery (zeg maar de voorlopers van
Tom and Jerry of Woody Wood-
pecker), de andere dag een kortfilm
van Charles Chaplin ofBuster Keaton.
Daar de vloer van Auditorium Vesa-
lius niet van de zachtste is, één goede
raad, fasten your seatbelts.

Christophe Verbiest

Erzijn geen komedies meer.
Behalve het zwarte parel-
tje Af ter Hours ont-

goochelde zowat elke met veel
bombarie aangekondigde kome-
die (Clockwise, Hannah and Her
Sisters, Down and out in Beverly
Hills, ... ), Ik heb vorig jaar nog
het hardst gelachen met Top
Gun, al zal dat wel niet de

gaat hij een ingrijpende verandering. bedoeling geweest zijn. Jammer
Niet ten onrechte trekt Mat Schiffer- dat Rastelli Stallones nieuwe
stein in een inl~iding de vergelijking film Cobra niet naar Leuven
met de filmklassieker Casablanca. ' ,

Maar het album dat nog de meeste haalt, Wa~t te oordelen naar het
inspanning van de lezer vergt, is v?o~filmPJe en de f~a~.enten
ongetwijfeld de nieuwste Corto "Het , die ik eruit zag moet Je bij deze.
gouden huis van Samarkand". Bijna film konstant plat gaan van het
150 bladzijden lang volgen we Corto lachen. De Andere Film Leuven
Maltese op zijn speurtocht naar een programmeert volgende week
schat.. ~Iassieker kan het haast niet, zes klassieke komedies.
hoor ik Je al hardop roepen, maar dan
ken je Hugo Pratt niet. Net zoals een
stijlvolle minnaar weet hij de klimaks,
het einde zo lang mogelijk uit te
stellen. Als lezer moet je door hinder-
lijke dialogen, talloze herhalingen van
het hoofdtema : wie ben jij? Er is
voortdurend sprake van persoons-
verwisselingen: Corto wordt voor
iemand anders gehouden en vice versa,
hansworsten worden helden, gevange-
nen worden instrukteurs ... en doden
blijken slechts gewond.

Steeds word je verward, je aan-
dacht op de proef gesteld ... soms raak,
je mee verzeild in wonderlijke toestan-
den (blz. 47,61,73, ... ). Het verhaal
wordt afgeremd en dat is ook de
bedoeling van Pratt. Uiteindelijk zal
Corto de schat niet vinden en zal hij
zijn dubbelganger ook niet ontmoeten
(tenzij in een droom).

.~
~;;:...
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(foto Jeroen Revalk)

Discordia Op toneel en in gesprek

"De toneelspeler heeft het recht
zichzelf eindeloos te herhalen"
Ineen onbehaaglijk winters weertje begon vorige maandag de

~eek va~ de On.behaaglijke Komedie. In de volgende Veto kan
Je een -uitgebreid verslag lezen, maar vandaag alvast een

voorproefje. Maandag was het Maatschappij Discordia die - na
Jan Decorte en zijn HTP - het teaterluik openden met het eerste
deel van hun "feuilleton", Het Atelier. Dinsdagochtend dan lulden
Jan Joris Lamers (de regisseur van Discordia) en Wim Van
Gansbeke een eind weg over Discordia. En wij probeerden er ook
iets van te begrijpen.

De Week lijkt - als je na de eerste dag
al konklusies mag trekken - een groot
publiekssukses te gaan worden: de
voorstelling op maandag was helemaal
uitverkocht, al lokte het aperitief-
gesprek niet veel mensen door de kou.
Discordia is al lang dat duister
"Hollands" gezelschapje niet meer, en
zorgt steeds voor volle zalen. Tereclit,
zonder twijfel, want hun visie op teater
en wijze van teater spelen zijn uniek. Je
merkt ook duidelijk dat de eksperi-
menten van Discordia alleen maar
nieuwe wegen openen, en niet - zoals
bij andere modernen - alles over-
boord gooien.

Maar als je zo een paar dingen van
Lamers gezien hebt, ga je je toch ook
vragen stellen. De metode van Discor-
dia is in heel wat stukken vergelijk-
baar. Centraal staat de tekst (niet de
akteur, of de regisseur, of het dekor),
die meestal sec gedebiteerd wordt,

vaak zelfs wordt hij erdoor gejaagd.
Soms krijgt die tekst daardoor een
grotere impakt, maar soms gaat -hij
ook gewoon over je heen. Verspilling
van energie is dat dan, want je voelt dat
Lamers de tekst aan je kwijt wil.

De enscenering is meestal ook ver
van realistisch: het dekor suggereert
alleen maar de plek waar alles gebeurt.
Ook de kosturnes bevatten verwijzin-
gen naar hoe het stuk "normaal"
gespeeld zou worden. Op elk gebied
wordt van de toeschouwer heel wat

. invulwerk verwaoht.
Verder wordt er met zichtbaar

plezier tegen de teaterkonventles ge-
trapt: er wordt luidruchtig met rekwi-
sieten gesleurd tijdens de scenewisse-
lingen, er staat een bandopnemer op
het toneel, tijdens de pauze werken de
akteurs mee aan de opbouw van wat
volgt, enzovoort. Eigenlijk zijn dat
dingen die je allemaal al gezien hebt.

Het Atelier is handig als Algemene
Inleiding tot Discordia. Er wordt niet
één stuk gespeeld, maar een kollage
van fragmenten uit verschillende stuk-
ken. Discordia-eksegeten worden vast
wild als ze weer een allusie ontdekken,
of een flard uit Shakespeare dringend
gesucht, of uit dat koningsdrama, die
society-komedie. De andere mensen
konden het ook best leuk vinden, al
laat het geheel weinig na. Maar ja,
moet er wel een geheel zijn? In het
begin van de voorstelling hoor je de
akteurs beargumenteren dat er geen
geheel nodig is, omdat de toeschou-
wers dat toch na afloop proberen uit
mekaar te peuteren. Het is ouderwets
nog een "stukt' te willen vinden.

De fragmenten op zich zijn heerlijke
stµkjes teater: de Discordia-akteurs
zijn enorm op mekaar ingespeeld, en
akteren met een vlotheid die geen
Vlaming hen nadoet. Ze wisselen ernst
en ironie af, en schakelen over van de
ene stijl op de andere binnen één scene,
steeds met een "knipoog" naar die of
die teorie of auteur.

Dinsdagochtend dan, het aperitief-
gesprek. Weinig volk in de zaal - als
je de organisatoren even uit de zaal
wegdacht zaten er niet meer dan zo'n
twintig mensen. En dat is wel jammer,
want het gesprek viel nog aardig mee,
vooral dan om de dingen die niet

gezegd werden. Een hele tijd wasereen
kommunikatiestoornis tussen Van
Gansbeke, die de ene sigaret na de
andere opstak, en Lamers, die zich
steeds moest ekskuseren dat hij niet
echt op de vraag antwoordde.

Dat leek me ook logisch, gewoon
omdat het standpunt van de kritikus
en de teatermaker vaak onverzoen-
baar zijn. Dingen die je als toeschou-
wer pas op de premiere ziet, zijn bij
Discordia gegroeid in repetities, en
kunnen voor Lamers alleen maar zijn
wat ze zijn, zonder dat hij precies weet
waarom: "Het gaat om instinkten. Als
alles bij mekaar komt, konkludeer je:
zo heeft er iets uitgezien. Pas jaren
later besef je soms waar het om ging."

Andere komponenten van een Dis-
cordia-voorstelling kon Lamers da n
wel verklaren. Sinds het begin van de
twintigste eeuw is heel wat veranderd
- niet alleen in de teaterwereld - en
dat zorgt ervoor dat een stuk van
bijvoorbeeld Shakespeare of Oscar
Wilde nu heel anders moet gespeeld
worden. Het dekor is daar een eerste
onderdeel van: een overdadig realis-
tisch dekor leidt je te veel af van het
spel, en daarom vervang je die over-
daad door diepte- en diagonaalwer-
king. De akteurs worden vaak door
het publiek vanop een tribune be-
keken, en dus kan je de diepte in de
scene als betekenaar gebruiken.Het-
zelfde principe rechtvaardigt bepaalde
coupures en aanpassingen: als bij
Wilde heel de tijd in een stuk gekaart
wordt, heeft dat zonder twijfel een
betekenis. Maar die dingen moet je in
de jaren '80 anders in beeld brengen,
bijvoorbeeld door de regieaanwijzing
bijvoorbeeld gewoon voor te lezen, iets
wat bij Discordia frekwent gebeurt.

Sigmund
Dat laatste houdt ook verband met de
nieuwe visie op kunst in onze eeuw:
het kunstwerk was vroeger een aparte
entiteit, maar verwijst nu meer en meer
naar de maker, soms zelfs alleen nog
naar die schepper. Zo kan ook de
akteur die op het podium staat naar
zichzelf verwijzen: "Sinds het kubisme
hebben de dingen een voor- en een
achterkant. "

De dikwijls onderkoelde lezing van
de tekst situeert Lamers bij het
naturalisme en ook later Freud: "Je
kan. bang zijn zonder er bang uit te
zien. Neurosen kunnen tientallen uit-
wendige vormen aannemen. De re-
akties op hevige momenten komen bij
ons dan ook later - da's de "naslag".
Het publiek ziet ook dat je een
scheiding aanbrengt, en gaat er over
nadenken."

Voor het gesprek over liet Atelier
zelf probeerde Wim Van Gansbeke
enkele punten van kritiek op Discor-
dia te formuleren - grotendeels
.terechte kritiek, volgens mij -, maar
'stuitte daarbij op de klassieke reaktie
van de kunstenaar die praat over zijn
"kinderen", en geen kritiek verdraagt.

De hoge moeilijkheidsgraad van vele
Discordia's stoort Lamers niet echt:
hij probeert rekening te houden met de
idee dat er bij elke voorstelling mensen
zitten die Discordia niet kennen, maar
zegt wel zelf te streven naar een "vast"
publiek dat alles begrijpt. Overigens
vereist niet elke voorstelling enige
voorkennis. Dat de Discordia-akteurs
vaak slordig, onverstaanbaar praten is
hun recht: de toneelspeler mag niet in
een keurslijf gedwongen worden. Er
moet altijd een soort marge zitten, de
toneelspelèr kent een geleidelijke ont-
wikkeling.

Dat sommige Diseerdia's bijna
herhalingen lijken van vorige, is op-
nieuw een recht van de akteur: "De
toneelspeler heeft het recht om zichzelf
eindeloos te herhalen. Ik krijg naar
aanleiding van die vraag toneelspelers-
kriebels. Het publiek moet de toneel-
speler echt zijn leven gunnen. Je raakt
daar aan een zenuw. Weet je dat een
toneelspeler zich nog maar onlangs
publiek mag vertonen!"

Gruwelkamer
Het publiek moest dan zelf het gesprek
over Het Atelier op gang trekken, wat
er in resulteerde dat er nauwelijks
diskussie kwam. Enige voorkennis was
bij liet Atelier precies te vermijden
volgens Lamers, want het stuk is een
spontane verkenning van een samen-
raapsel van fragmenten. Een ver-
klarend programmaboekje zou van
liet Atelier een rondleiding maken.
Overigens is de cirkel associatief wel
rond: het stuk begint met de vader, en
'eindigt op dezelfde plek. Daartussenin
zit de "gruwelkamer van wat een
toneelspeler kan overkomen". Echt
komisch is pas het deel na de pauze,
maar de inspanning van de toeschou-
wer om deel I uit te zitten, vindt
Lamers maar normaal: "Je moet
eerst een vreselijke hel door om daarna
wee grappige stukjes te mogen zien."

Voor Lamers is alle teater meteen
ook "teater over teater". Er bestaat
geen stuk dat niet over teater gaat.
Heel de geschiedenis door heb je
toneelauteurs gehad die zelf ook
akteur waren, of er tenmi nste dicht bij
stonden. Dat merk je gewoon aan de
tekst, die het proces van lezen en
schrijven weerspiegelt. Ze zetten ook
een konstruktie op, en sinds Meyer-
holdt (een teaterteoretikus) magje dat
ook tonen, mag je de facaden neer-
halen. Dat is de taak van de moderne
regisseur. Gerardjan Rijnders had zo
ooit eens moeilijkheden met zijn
direkteur: "Waarom, mijnheer Rijn-
ders", vroeg hij hem, "regisseert u
steeds van die gewelddadige dingen?"
Rijnders antwoordde toen: \'Als u me
een stuk kan geven dat niet over dat
onderwerp gaat, brengt u het me dan,
en we spelen het meteen."

Koen Van Muylem

De zotheid in ,de
Nationale Bank
Wie de tentoonstelling

over Erasmus in de
Centrale Biblioteek

van de KULeuven gemist heeft,
hoeft niet te wanhopen. Tot 27
februari kan men zijn licht nog
opsteken in het agentschap van
de Nationale Bank te Leuven,
waar de ekspositie Ex domo
Erasmi loopt.

1986 waseen Erasmusjaar maar aan de
xut.euven werdde humanist pas op de
valreep van het jaar bedacht met een
tentoonstelling. Bijna gelijktijdig pak-
te de Nationale Bank uit met een
vergelijkbaar initiatief. Leuven blijkt
dan toch nog bijtijds het nodige
respekt op te brengen voor de grote
teoloog en literator. Dat is niet altijd
70 geweest.

In 1518 verliet Erasmus noodge-
dwongen de universiteitsstad, nadat
hij verdacht was van reformistische
syrnpatieén. Hij verbleef korte tijd te
Anderlecht, in het huis dat nu zijn
naam draagt en waarin een museum i~
ondergebracht. Momenteel worden
dringende herstellingen uitgevoerd
aan het Erasmushuis, De Nationale

Bank van België stelde haar lokalen ter
beschikking om de kostbare inboedel
een veilig onderkomen te bezorgen.
Tegelijkertijd werd er van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om de histo-
rische stukken voor het publiek toe-
gankelijk te maken.

In de benedenzaal van de tentoon-
stelling vinden we oude en jongere
eksemplaren van de Lof der Zotheid.
het werk dat in onze tijd het meeste
bekendheid geniet. Daarnaast liggen
de Colloquia en de Adagia die door
Erasrnus en zijn tijdgenoten als be-
langrijker beschouwd werden dan het
humoristisch-satirische Lr~rder Zot-
heid. Sommige van deze werken ont-
kwamen niet aan de censuur: hele
passages werden doorgehaald of over-
verfd, in naam van het katolicisme. De
intollerantie vierde hoogtij in dezc
verscheurde tijd.

De sfeer van de vijftiende en
zestiende eeuw wordt in de bovenzaal
opgeroepen door gotisch meubilair.
Een aantal kasten en koffers geven een
idee van het interieur waarin Erasrnus
moet geleefd hebben. Daarnaast zijn
een aantal prachtige schilderijen. te-
keningen en gravures van Erasmus te
bewonderen. Quintcri Metsijs. AI-

brecht Dürer, Hans Holbein, Antoon
Van Dijck, Lucas Vorsterman en
anderen vereeuwigden de humanist.

De tentoonstelling geeft een idee
van Erasrnus' afkomst, zijn literaire
aktiviteiten, zijn positie in de gods-
diensttwisten en zijn kontakten met
vooraanstaande tijdgenoten zoals
Karel V, Adrianus VI en Thomas
Morus, om maar de bekendsten te
noemen. Het is allemaal minder eru-
diet dan de tentoonstelling Erasmiana
Lovaniensa in de Centrale Biblioteek,
maar daar staat tegenover dat Exdomo
Erasmi veel toegankelijker is voor een
groot publiek. Door de schilderijen,
prenten, penningen en het meubilair
zit er meer afwisseling in. De katalogus
kan voor enige verwarring zorgen
aangezien deze een andere indeling
dan de tentoonstelling volgt. Dit
wordt wel opgevangen door de in teres-
sante rondleidingen. Voor wie zich
de moeite getroost de goed beveiligde
drempel van de Nationale Bank te
overschrijden betekent deze tentoon-
stelling zeker een leerrijk uurtje.

De tentoonstelling is elke werkdag
van 9 tot 17 uur te bezichtigen, en dit
nog tot 27 februari e.k., in het
agentschap van de Nationale Bank.
Grote Markt 5, Leuven. De toegang is
vrij en een verzorgde,. geïllustreerde
katalogus kan gratis verkregen wor-
den. Men kan ook een afspraak maken
voor een groepsrondleiding met gids
op het nummer 016/23.86.11.

Eb Groesscns
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11 miljoen op werkingskredieten moet'
inleveren, waar ze maar 7,5 miljoen
werkingskredieten krijgt per jaar.

In een tweede, gewijzigde bereke-
ning gaat Tavernier van een aantal
andere opties uit, zodat voor iedereen
de inlevering meer draaglijk wordt.
Het uiteindelijk gevolg van deze
gewijzigde berekening is dat de fakul-
teit rechtsgeleerdheid 8 rekeneenheden
bijkrijgt, en de fakulteiten ETEW 11.
Deze rekeneenheden worden gefinan-
cierd door inlevering op de werkings-
kredieten van de fakulteiten god-
geleerdheid, sociale wetenschappen,
L& W, psychologie en pedagogie en
het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

In een tweede stap oordeelt Taver-
nier dat gezien de overschotten op de
werkingskredieten opgebouwd in de
voorbije jaren, er een verschuiving
mogelijk is van werkingskredieten
naar bijkomende mandaten. Na nog
een aantal goocheltruukjes van Taver-
nier blijkt dat er in totaal 91 nieuwe
rekeneenheden bijgekreéerd worden.
Hiervan profiteren de fakulteit rechts-
geleerdheid met 28 mandaten, ETEW
met 30 nieuwe mandaten, toegepaste
wetenschappen met 22 mandaten, en
landbouw en farmacie met elk 6
mandaten.

Akademische Raad: mandatendans

Dillemans belooft
iedereen een stoel
OP de akademische raad

(AR) van 12 januari
werd ondermeer de ont-

werpbegroting voor 1987 en,
daarmee samenhangend, de aan-
passing van de omkadering van
de fakulteiten besproken. Al-
hoewel dit op het eerste zicht niet
veel zaaks laat vermoeden, heeft
het toch heel wat deining veroor-
zaakt.

Volgens professor Tavernier, alge-
meen beheerder, wordt met het op-
stellen van de begroting het profiel van
de universiteit bepaald. Door het
leggen van aksenten legt men het
specifiek karakter van de KUL vast. De
grote lijnen voor dit jaar zijn het

bijkreë.ren van 100 nieuwe mandaten
en het uitbreiden van de komputer-
kapaciteit.

De uitbreiding van de k omputer-
kapaciteit komt voornamelijk ten
goede aan de administratieve diensten
en de biblioteek (Dobis-Libis sys-
teem). Het plots kreëren van 100
nieuwe (assistent-)mandaten is be-
doeld voor het opvangen van pro-
blemen in fakulteiten die met een
sterke groei van studentenaantallen te
kampen hebben (voornamelijk rech-
ten, ekonomie en toegepaste weten-
schappen).

Voor de ontvangsten van het boek-
jaar 1987 (dat samenvalt met het
burgerlijk jaar) voorziet Tavernier
geen stijging van de ontvangsten (door
de besparingsmaatregelen van de rege-
ring). Voor de uitgavenkant is er een

stijging van het aantal mandaten met
3 cy, begroot, en een daling van de
werkingskredieten met 6%. Diedaling
is, nog steeds volgens Tavernier,
bedoeld om de bijkomende mandaten
te financieren en te voorzien in een
reserve voor groot onderhoud van
gebouwen.

Omkadering
Afhankelijk van het aantal studenten
voorziet de wetgever in een aantal
mandaten, hetgeen de omkadering
genoemd wordt. Per groep van zes,
negen of veertien studenten (afhanke-
lijk van het studiejaar en studie-
richting) krijgt de universiteit één
mandaat. Door de te sterke groei van
de studentenaantallen, en door de
besparingsakties de voorbije jaren
blijkt dat een aantal fakulteiten zeer
sterk onderomkaderd zijn ten opzichte
van de wettelijke norm. De fakulteit
rechtsgeleerdheid kent een onder-
omkadering van 30,5%, hetgeen wil
zeggen dan maar 70% van de moge-
lijke mandaten is opgevuld. Voor
ETEW (Ekonomie) bedraagt de onder-
omkadering 29,1 %.

Bij de wettelijke omkadering hoort
nog een opmerking over de wenselijk-
heid ervan. Iedereen is van mening dat
deze wettelijke omkadering niet realis-

Vredesei landen

Dapaong:
Op de loer

Voor de niet-gouvernemen-
tele derde wereldorgani-
satie Vredeseilanden is het

25-jarig bestaan in 1987 vooral
een stimulans naar de toekomst
toe. Vredeseilanden kan bogen
op heel wat verwezenlijkingen,
maar blijft niet stilzitten: na een
grondige voorstudie gingen zo-
pas het vijfde en zesde vredes-
eiland van start in Guinée-
Bissau en Togo. Van de strijd
tegen de Sahel maakt de organi-
satie duidelijk een breekpunt.
Het kampanjeweekend van 16

. tot 19 januari moet daarvoor de
nodige fondsen bij mekaar
brengen.

"Als je iemand een vis geeft, geef je
hem eten voor één dag. Als je hem leert
vissen. geef je hem eten voor zijn
verdere leven." Deze Chinese volks-
wijsheid drukt misschien nog het best
uit voor welk soort ontwikkelingshulp
Vredeseilanden staat. Geen grootscha-
lige voedselhulp. geen tientallen kleine
projekten. niet het uitdelen van boter-
hammen. maar het opzetten van een
"geïntegreerd ontwikkelingsprojekt".
De projekten, die vredeseilanden ge-
noemd worden. richten zich steeds tot
een grotere streek en werken op lange
termijn. Het grondprincipe is dat men
enkel uitgaat van de noden en behoef-
ten van de plaatselijke bevolking. die
men stap voor stap aanleert zichzelf te
behelpen. Pas na een grondige voor-
studie gaat men bijvoorbeeld het
gezondheidsprobleem aanpakken.
landbouwtechnieken bijbrengen. rrrt-
gatiesystemen uitbouwen, maar niet

Dapaong
Het zesde eiland in neordelijk Togo
vertoont zowat de problemen van
iedere streek op de rand van de Sahel:
een kort, maar hevig regenseizoen,
overbevolking, bodemerosie en kaal-
kapping geven de woestijn de vrije
hand. Eenzijdige voeding en slechte
\watervoorzieningen leiden tot ziekten,

. en de sociale struktuur, waarbij de
vooraleer de bevolking klaar is voor vrouw de meeste lasten te dragen heeft,
een volgende stap en het verband I is vastgeroest. In Dapaong is de
tussen allerlei problemen ziet. Als de voorstudie sinds juni '86 afgesloten.
bewoners volledig op eigen b.enen De ploeg van vier Vlamingen begint nu
kunnen staan, wordt het Vredeseiland aan de realisatie. Het waterprobleem
autonoom en heeft het zeker gevolgen zal aangepakt worden door nieuwe
voor de omgeving. Het "eiland" deint waterputten te graven en bestaande te
uit... verbeteren. Kleine stuwmeren moeten

Dat vier van de zes vredeseilanden het water van het regenseizoen op-
vangen: dat kan gebruikt worden alsr--------------_ voorraad voor veeteelt en landbouw.Leuven en - Nu zijneral zo kleine oasen geschapen
in het verweerde landschap. Naast de

de kampanje e opleiding van technici, handwerklui en
boeren zal er veel aandacht gaan naar
de positie van de vrouw: dat zij op de
hoogte is van alle gezondheidsproble-
men is van groot belang. Toch heeft ze
geen tijd om uiteenzettingen te volgen.
Verbeterde kook vuurtjes die 35%
hout besparen geven de vrouw tot een
paar uur tijd per dag voor de oplei-
ding. Het produceren van de vuurtjes
verschaft werk, de roofbouw op de
bossen wordt afgeremd, en de tijd die
men moet steken in hout sprokkelen
vermindert.

de Sahel

Gewoonlijk is Leuven koploper in
dl: kampanje. Dat is niet verwonder-
lijk: aan de Ruclcnsvest 127 vind je
immers het sekretariaat voor Vlaan-
deren (016/22.25.53). Een over-
zichtje :
- vrijdag 16 en zaterdag 17januari:
verkoop van kampanjemateriaal op
de vroegmarkt. in de warenhuizen
en aan de kerken:
- zondag IX januari vanaf 20.CJOu
verkoop aan de stationsuitgangen
en aan de Studio-filmtcaters ;
- op maandag 19januari kom je de
kumpunjcvocrdcrs tegen in Alrnu I.
2l:n 3, de Sedes, Gasthuisbergen het
Pnuskollcgc ; 70W.:l 's middags als 's
avonds;
- tijdens het weekend zijn er boven-
dien doorlopend korte evaluaties op
radio Scorpio (106.0). Op dinsdag
20 januari volgt om lX.OOu bij
hetzelfde station een evaluatie van
het hele weekend in Tekens aan ik:
Wand.

sukses kan aangepakt worden in de
savanne.

Kampanje
Autonoom zijn de 25000 Togolezen
van Dapong echter nog niet. Het werk
is nog maar pas begonnen en vraagt
veel geld, zo'n 10 miljoen per jaar, dat
moet komen uit giften en de kampanje.
Van 16 tol 19 januari zullen weer
honderden vrijwilligers op pad zijn om
stickers, vredesblokjes en -mannetjes
en linealen te verkopen. Als je ze
tegenkomt, kan je er misschien aan
denken dat je bijdrage meer is dan een
druppel regenwater op een gloeiende
Sahel. Dapaong wil de handen uit de
mouwen steken. Wij kunnen het
daarvoor de nodige middelen geven.

Bert Broens

tisch is en grondig verschilt van de
eigenlijk vereiste omkadering. Kandi-
datuurstudenten behoeven niet zoveel
omkadering als voorzien, terwijl li-
centiestudenten, ten gevolge van tesis-
begeleiding bijvoorbeeld, meer bege-
leiding, en dus omkadering, nodig
hebben.

Deze onderomkadering in de betref-
fende fakulteiten heeft tot gevolg dat
proffen en assistenten in die fakul-
teiten geen tijd meer hebben voor
onderzoek, omdat ze teveel tijd moe-
ten steken in onderwijs, oefeningen
geven, enz ...

Negatief imago
Volgens Tavernier is deze onder-
omkadering nadelig voor het imago
van de KUL: in de pers (Gazet van
Antwerpen, en zelfs Veto) wordt er al
bekend gemaakt dat er problemen zijn
in verband met de omkadering aan de
KUL, dat de studenten geen plaats
meer vinden in de auditoria. Bepaalde
andere universiteiten maken natuur-
lijk gebruik van deze negatieve publici-
teit voor de KUL, denk maar aan de
uitspraken van de rektor van de UFSAL
in het vorige Veto-nummer.

De akademische overheid is daarom
van plan een einde te maken aan alle
wantoestanden. Negatieve publiciteit
op dergelijke schaal zal namelijk tot
gevolg hebben dat er volgend jaar
minder studenten zullen zijn aan de
KUL, wat dan weer (financiële) ge-
volgen heeft. Aan de top van de
universiteit wil men dat duiddijk niet.
Daarom lanceert Tavernier nu een
aktie om 100 nieuwe mandaten te
kreëren, en zal er bovendien voor
bijkomende lokalen gezorgd worden.

Rektor Dillemans maakte zich sterk
dat tegen 2 februari (het begin van het
tweede semester) iedere student een
stoel zal krijgen. Hij riep alle dekanen
op om alle kursussen te splitsen tot
groepen van maksimaal 300 stu-
denten. De lokalenproblematiek zal
opgelost worden door het buro aka-
demische raad, de fakulteiten moeten
ervoor iorgen dat de kursussen ge-
splitst worden. Dillemans sprak de
wens uit dat tegen de abituriënten-
dagen de situatie terug rechtgezet zou
zijn, dat het blazoen weer opgepoetst
zou zijn.

De mosterd
De 100 nieuwe mandaten kosten
natuurlijk geld. Met zo'n mandaat
wordt eigenlijk een assistentenrnan-
daat bedoeld. Alle andere mandaten,
bijvoorbeeld dat van vast wetenschap-
pelijk personeel (vws) en dat van
akademisch personeel (AP), zijn om-
zet baar in elkaar volgens strikte om-
zettingsregels. De basis van heel dat
stelsel is een assistentenrnandaa t (tij-
delijk wetenschappelijk personeel,
TWP), ook nog "rekeneenheid" ge-
noemd.

In een eerste stap stelt Tavernier dat
de meest overomkaderde fakulteiten,
dat wil zeggen de fakulteiten die méér
rekeneenheden bezetten dan de wette-
lijke norm, de meest onderomkaderde
fakulteiten moeten steunen. In een
eerste berekening (waarschijnlijk be-
doeld als een denkoefening) blijkt dan
dat voornamelijk de fakulteiten god-
geleerdheid en sociale wetenschappen
fors moeten inleveren. Deze inlevering
gebeurt niet ten kosten van het
bestaande kader van die fakulteiten,
maar wel ten koste van de werkings-
kredieten. Zo komt Tavernier tot het
besluit dat de fakulteit godgeleerdheid

Een aantal dekanen bleken vragen te
hebben bij het begrip "onderom kade-
ring". Tavernier ging in zijn bereke-
ningen uit van de wettelijke omkade-
ring, maar iedereen gaat er van dat die
omkadering niet haalbaar is. Er zijn
andere voorstellen om de omkadering
te berekenen: men kan niet alleen
rekening houden met het aantal stu-
denten, maar ook met het aantal
studierichtingen in een fakulteit. In het
laatste geval zou dit betekenen dat de
fakulteit L&W sterk onderomkaderd
is.

Maar al deze omrekeningen van
wettelijke naar feitelijke mandaten
houden één groot gevaar in. In
regeringskringen denkt men namelijk
aan een betoelaging van de universi-
teiten die minder afhankelijk is van het
aantal studenten. In eerste instantie
zou men zo'n forfaitaire betoelaging
willen toepassen voor de eerste kandi-
datuur geneeskunde, om dit later te
veralgemenen. Indien blijkt dat de
wettelijke omkadering toch al niet
meer gehanteerd wordt aan de univer-
siteiten, wat belet er dan de regering
om de forfaitaire betoelaging door te
voeren?

In heel deze diskussie over man-
daten en rekeneenheden was men de
begroting uit het oog verloren. De
studentenfraktie had wat betreft de
inschrijvingsgelden enkele leuke on-
regelmatigheden ontdekt. Gezien het
'tijdsgebrek werd er door de rektor
beloofd dat de begreting op de volgen-
de akademische raad als eerste agen-
dapunt behandeld zou worden. Ach-
teraf beloofde Tavernier dat de begro-
ting op een paar punten zou aangepast
worden om de fouten weg te werken.

op de rand van de Sahel liggen is niet
toevallig: de organisatie wil duidelijk
laten verstaan dat de Sahel enkel met

Tijdens de voorgaande diskussie
had de dekaan van de fakulteit ETEW
Vander Eecken verklaard dat de
universiteit ekonomisch gezien een
bedrijf in moeilijkheden is: het heeft te
kampen met een dalend volume (stu-
dentenaantallen) en een dalende prijs
(staatssubsidies). Hij verklaarde bo-
vendien bereid te zijn bedrijfsekono-
mische technieken toe te passen om dit
bedrijf in moeilijkheden uit de put te
helpen. Vander Eecken in de rol van
Gandois of Ghyselinck? .

Bruno Peeters
Erik Paredis
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volstaan? Deze bezitten immers banken,
grote ondernemingen, multinationals. Te-
vens zijn zij (de PVDA, niet de holdings)
voorstander van een socialistisch leger en
militie, bestaande uit arbeiders en werkers.
Gaan die dan piketten van stakende patroons
uit mekaar kloppen? Overigens, wat is het
verschil tussen arbeiders en werkers, werken
de arbeiders dan niet meer?

Leve de PVDW!

het een soort "intimidatiepoging" betrof, om
de betaling te versnellen. Van de Turnhoutse
rechtbank mogen de rijkeren nu rechtstreeks
en eigenhandig de armen armer maken,
St.-Anna heeft men niet meer nodig.

Over armen gesproken: een klein voor-
paginatiteltje in dezelfde krant vermeldde dat
de armoede in Engeland niet gelijk verdeeld
is. Weer iets om te demokratiseren: "armoede
voor iedereen".

Geef af!

U had het al een tijdje in de gaten, maar durfde
het niet hardop zeggen. Daar komt nu
verandering in, want u wordt in uw mening
gesteund door Vlaanderens populairste dich-
ter, Herman De Coninck. In een interview in
het januarinummer van De Rode Vaan valt hij
de woorden van Leo De Haas bij: "Het zijn de
domste studenten die nog Germaanse gaan
studeren. Omdat de 'slimsten' weten dat daar
geen toekomst meer in is en daar rekening
mee houden. Dat zijn de studenten die geen
twee zinnen kunnen aan mekaar schrijven,
die dt-fouten schrijven, die geen zins-
ontleding kennen. Die gaan nu Germaanse
studeren."

Lay out

Verspilling van energie vindt men ook overal
terug. Zo stond in "Solidair" te lezen dat
PVDAstrijdt tegen de banken. oe holdings. de
grote ondernemingen en de multinationals.
Hebben ze nog niet door dat de holdings

Verdere informatie op ons nivo leerde ons dat
in Turnhout twee zaakvoerders van een
oliemaatschappij zijn vrijgesproken van dief- .
stal met braak. Ze gingen bij één van hun
schuldenaren. een landbouwer. met zijn
traktor aan de haal. De rechtbank vond de
intentie tot diefstal twijfelachtig en stelde dat

Niet alleen bij Veto wordt er geknoeid de
dinsdagochtend. De verdienste van 'knoeiers'
gaat deze week naar Knack. In dit weekblad
werden vorige week én de titel én de inleiding
van het ene artikel 'geplakt' bij een ander
artikel. Dat overkwam ons toch nog niet.

Na de afbraak van de dernokratisering van het
onderwijs is het nu de beurt aan die van het
leger (sic). De Standaard wist ons te vertellen
dat in Engeland prins Edward bedenktijd
krijgt om zich te beraden ofhij al dan niet zijn
opleiding bij de Koninklijke Mariniers wil
staken. Hij vindt ze namelijk te "lastig".
Wanneer gaat men deze bedenktijd invoeren
voor elke milicien?

Overal strijd

Ook Veto wordt door enkele van die
miskleunen geteisterd, of hadt u nat nog niet
.gemerkd?

Domme Germanisten



en "ga zoveel mogelijk naar de les".
Wij van onze kant gingen vorig
akademiejaar elke dag vroeg slapen en
onthielden ons van elk seksueel kon-
takt. En zie waar wij nu zitten ...
Een hele boom wordt opgezet over

het al dan niet staken. De lezer kent
ongetwijfeld de aard van de gebruikte
argumenten, in de zin van 'welles',
'nietes', 'welles' en nog van dat moois.
Wij vermeien ons al bij de gedachte
aan de kringblaadjes van andere
kringen die weldra ter bespreking
zullen verschijnen.
Tot slot doen wij u plechtig kond dat

"de LBK als vereniging van alle studen-
ten aan de fakulteit landbouwweten-
schappen niet het recht heeft om finan-
ciële middelen die komen van de stu-
denten te spenderen aan derde wereld
acties". Dit besliste het presidium offi-
eieel met onder meer als argument dat
"geld uitgeven aan ontwikkelingspro-
jekten meteen betekent ook de schaar
zetten in onze eigen activiteiten".
Vwala zie, daarmee zijn die arme suk-
kelaars ginderachter ook weer goed
geholpen. Zolang voor ons de lol maar
niet op kan, ploegen wij wel ven.er op
ons kleine akkertje. Over enge wereld-
visies gesproken (en meteen gezwe-
gen) . .Amen en uit.
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En de boer hij lag te velde

Het beste·uit de kringbladen
in de EG ?". Zo vindt men op de EG zelf
dat heel wat prijzen moeten dalen. De
wet van vraag en aanbod moet meer
kunnen spelen, zon iet wordt Europa
een kompleet berglandschap. Maar ja,
welke politikus wil hier zijn broek of
haar rok aan scheuren? Over België
vernemen wij dat de hormonenbestrij-
ding hier uiterst zwakjes is. Men
koncentreert zich nog altijd op het
(kankerverwekkende) DEs-hormoon,
terwijl de manipulatie al veel verder
zit. Onder meer syntetische cortico-
iden zijn nu in zwang. Van hen is
geweten dat zij het immunologisch
systeem van de mens aantasten, zodat
die op de duur onbeschermd overge-
leverd is aan de meest ordinaire
ziektekiem (zoals daar natuurlijk is
AIDS). "Tegenwoordig is elk gebruik
van hormonen verboden door de EG
en toch is 90% van de dieren behan-
deld".
Tot slot van dit nummerbewijzen de

landbouwers ook dat zij geen analfa-
beten zijn. Zij lezen namelijk Veto en

parafraseren een artikel hieruit op de
voorlaatste pagina van hun blad. Dat
laatste is namelijk leeg. "Wordt hun
inkomen bedreigt (sic)", zoals preses
Dirk lijkt te suggereren op pagina 3
van het tweede nummer. Wie weed?
Dit nummer bevat relatief weinig

nieuws dat verdient verder wereld-
kundig te worden gemaakt. Maar
kritiek mocht niet zoals ons werd
ingefluisterd. Dus profiteren wij van
de gelegenheid om er op te wijzen dat
weer een poging werd ondernomen om
op originele wijze de tekenpen ter hand
te nemen. En dat is al veel voor een
kringblad.

De inzaaiders
De permanente onderwijskommissie
boog zich over de zwakke resultaten
van de eerste zittijd vorig jaar. Uit de
diskussies werden enkele tips gedis-
tilleerd. Zo noteren wij dat "het
academiejaar begint op I oktober.
Begin op tijd met de stof bij te houden"

akkumuleren van vleesbergen, graan-
overschotten en andere drekproble-
men. Neen, er moet weer gewerkt
worden aan natuurzuiverheid en effi-
ciënte voedselkweek over de hele
wereld. "Sociale bewogenheid" is het
gevleugelde woord dat uiteindelijk op
papier verschijnt, En voor het eerst
snuiven wij mei '68 in dit blad.
Ene Peter is niet te spreken over het

feit dat in het Stuc nog nauwelijks aan
studentenbegeleiding wordt gedaan.
Er wordt immers geen personeelslid
meer toegewezen voor deze taak.
Volgens hem betekent dit dat een
initiatief als "Leuven vol Muziek" dit
jaar onmogelijk wordt. Peter vraagt
zich af wat de voorrang verdient: de
algemene Stuc-programma tie - het is
duidelijk geworden dat het Stuc een
van de trendsettende kultuurcentra is
geworden - of het werken met
studenten. "Ook voor andere Stuc-
verschijnselen, zoals het avantgardis-
tische imago, de te beperkte belang-
stelling van studenten voor hun kul-
tuurcentrurn, het te kleine mede-
zeggenschap van diezelfden in de
programmatie zouden oplossingen ge-
zocht worden via werkgroepen".
Kortom, een menschlievende begra-
fenis van het probleem.

Analfabeed of -beet
Verder onthouden wij ook nog een
interessant verslag over een seminarie
"Is er nog toekomst voor de landbouw

Almasteak met rode kool

Gezonde Voeding
De betere hamburger, zegt de éne, de
gezondere vleesschijf. beweert de an-
dere, een goedkoop iets denkt de
gierigaard en weer iemand anders laat
er zich op trakteren ... Maar alle zijn
het eens ; deze almasteak is het
proberen waard! In kombinatie met
rode kool en aardappelen in de schil
weer een lekkere maaltijd. Je hebt voor
twee personen nodig:
I rode kool (koop hem niet te groot, de
helft heb je voor dit gerecht nodig, de
andere helft eet je later op. Rode kool
kan je een tijdje bewaren en is koud
(rauw) ook lekker, al dan niet met
vinaigrette.) (15 fr.).
I ui (3 fr.)
I appel (5 fr.)
100 ggemalen biefsteak ofniet bereide
americain (30 fr.)
50 g gemalen kaas (20 fr.)

2 soeplepels rozijntjes (5 fr.)
I ei (5 fr.)
een halve citroen (4 fr.)
3 soeplepels olie (5 fr.)
4 aardappelen (5 fr.)

De halve rode kool snijd je in stukken
en zet hem op het vuur in een weinig
water. Na een tiental minuten sudde-
ren voeg je de in stukken gesneden
appel toe en de rozijntjes. Laat nog 10
minuten koken en maak fijn door
bijvoorbeeld met een vork erdoor te
roeren. De aardappelen kook je in de
schil gaar.
De gemalen biefsteak, het eitje, het

gesnipperde uitje, de kaas en eventueel
wat volkorenmeel bewerk je tot een
vaste massa, die je als twee vlees-
schijven gaar bakt in de olie.
Warm aanbevolen.

De eerste twee nummers
van Floreat (Landbouw)
kwamen ons door een

gunstige wind toegewaaid. Kwa
lay-out is er een bijzondere
inspanning gedaan. Zodat het
uitzicht wel door de beugel kan,
op voorwaarde dat men de vele
tik- en taalfouten over het hoofd
ziet. Nietwaar "konge viriele,
toffe mannen"? Uit goede ge-
woonte krijgen we ook een forse
portie lulkoek bezorgd. Maar
daar draaien wij natuurlijk onze
hand niet voor om, zoals moge
blijken.

Beide nummers bevatten zo onder-
meer een hartsrubriek. Weer is "ie-
mand verliefd geworden op een eerste-
kanstertje". Hij vraagt zich af "of zij
werkelijk de vrouw van zijn leven is".
Antwoord: organiseer een top-50 bij
alle boerekotters en zie of uw aan-
bedene erin voorkom!... Voor de
verdere details verwijzen wij naar prof.
dr. ir. Nonkel Toon. Ach, waar is toch
die mooie kampvuurtijd van Nonkel
Bob?
Op pagina 7 van het eerste nummer

mogen wij lezen dat de bar van
landbouw op dat ogenblik 9336 fr
winst heeft gemaakt. Een bladzijde
verder is dit al veranderd in een verlies
van 27.500 fr. Hoe een frank rollen
kan.
Een bezorgde landbouwtist geeft

aan dat vele boerekotters niet schijnen
te beseffen welk "een schoone en
menschlievende taak" voor hen is
weggelegd ..De schrijver wijst hen erop
dat de toekomst niet ligt in het
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ZOEKERTJES

Frans Zwans
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Wie heeft een kast (kà~tje) met
stevig slot? Zich wenden tot Historia,
Blijde Inkomststraat 11, eerste verdie-
ping. Geldwolven gelieve zich te
onthouden.

• Gezocht: inspiratie. Schrijf naar
W. Oester, Tervuursevest 103.

• Ve'ra hoo. Zoekt een jonge oude
egyptenaar met piramide om samen
door het leven te gaan. Ze is bereid te
verhuizen (z.w. elke woensdag 19.30,
begijnhof 16).

• Peter Gy. wil kennis maken met een
dochter van een 'direkteur-generaal
(liefst westvlaams). Z.w. elke woens-
dag 19.30, begijnhof 16.

• Gezocht: een zoekertje dat mij
zoekt. Wie vindt het?
'--WÎe~vinärmijn'ffiindschoëlÎ, zwart
en gebreid. Terug te bezorgen in de
Crash, Muntstraat. Luc. Dinsdag en
donderdag overdag. Gratis konsump-
tie.

• Gezocht: lieve, intelligente, maar
vooral knappe en schatrijke gast die
twee slanke langharige schoonheden
gratis mee op wintersport wil nemen.
Tel.: 016/20.12.97. Vragen naar kam.
nrs. 3.32, 3.50.

• uw tesis getypt vanaf uw hand-
schrift! Vaste prijs per afgewerkt blad.
Verbeteringen en aanpassing onbe-
perkt gratis. Op tekstverwerker: vlug,
goedkoop en perfekte afwerking. Alle
lettertypes. Maura: 016/23.14.65 (na
17 uur).

• Twee toffe jongens zoeken twee
toffe meisjes om één avond per week te
komen kaarten. Z:«. Patriek en Jan,
Groenstraat 45, Heverlee. (Geen bij-
bedoelingen.)

'. I ste kan hir. Is dit jaar maar een
saaie bedoening, goede raad aan al die
ambetante studenten gá betogen, laat
u oppakken en verdwijn of stop met
vitten en zeuren en maak plezier.
Bisser.

• Iste kanner burg. ir en hir. zoeken
toffe leuke meisjes om samen de stad
op stelten te zetten tijdens weekend of
tijdens de week. Bel zo vlug mogelijk
naar tel. 25.82.73. Vraag naar Geert.

• Jongen met ekspeditiejas zoekt
meisje met dito jas om samen haar
berg te beklimmen. Graag antwoord
in een volgende Veto. P.s. Milo z'n
vriendin mag ook iets laten horen.
Hiverpurna.

• Student geneeskunde zoekt meisjes
om doktert je te spelen. Vrijdag aan
standbeeld op het Hogeschoolplein
(124) (Doe iets sexy aan.). Doorus
Doktorus.

• Wij willen iedere week een kruis-
woordraadsel in de Veto. Het front ter
verdediging van MH.

• Gezocht: squashpartner (middel-
matig nivo) om tijdens W.E. in
Mechelen een beetje sportiever te
worden. tel. (W.E.) 015/41.20.24.
Vragen naar Kristien.

• Homo- en lesbiennecentrum de
Roze Drempel verzorgt nog steeds
onthaal elke donderdag 20-22 uur. P/a
JAC, Amerikalaan 3. Voor infor-
matie: elke werkdag van 9-18 u. Tel.
016/22.85.82.

• Zou degene die het boek: de
bescherming voorbij van L. Walgrave
per toeval-meenam uit-Copy Max die
kunnen terugbezorgen? Z.w. Tiense-
straat 140 (bij steven). tel. 016/
23.74.67.

• Te koop: commodore 64, drive,
plotter, neel soft en toebehoren. Prijs
otk. Tel. 03/237.78.07, vragen naar
Luk Van Daele.

• Help I Wie brengt mij en mijn 2
vriendjes veilig terug thuis (Leuven of
Gent) na Deep Purple(Vorst 21 febr.)?
Beloning indien ernstig. Lut D.B.,
Craenendonck 16 (belilotte). Help.

• (On)volmaakte jongen zoekt huur-
moordenaar om lastig meisje uit de
weg te ruimen.

• Gezocht: grappig bedoelde zoe-
kertjes die ook grappig zijn.

• Voor al uw tikwerk met ervaring:
016/26.09.37 (liefst na 18 u).

• Tekstverwerking - daktylografie.
Z.w. Ridderstraat 6, Leuven. Tel.
016/23.50.64.

• Te koop: 3 schrijfkoppen voor
IBM-schrijfmachine. Prijs otk. Z.w.
Stefaan, Schapenstraat 13.

• Luk Van Verek laat weten dat hij
niet Pitnelle maar Purnelle heet. Jan
Debucquoy zal slechte ogen hebben.
Hij zoekt er dan ook beter. Z.w. Blijde
Inkomststraat 55.

• Wil de (T)Ruth die mijn fiets heeft
geleend hem terug bezorgen. Ik kan
hem zelf ook gebruiken.

• Gezocht: kot vanaf februari. Om-
geving Tiense - Oude Markt. Tel.
03/775.51.07.

• Daktylowerk op beroepsnivo. Kor-
resp., diktaf., tesis, kursus, verslag,
tijdschrift, litt. ediL K. De Jonckheere,
051/20.15.26.

• Te huur: gemeubelde stud. kamer.
Tiensevest 3500 fr (alles inbegrepen).
Tel. 20.3 I.84 (na 18 uur) ..

• Als je mijn verdwenen (6/1/87,
II u HIW) bruine portefeuille vindt,
bespaar jij me dan a.u.b. een tweede
vernieuwing van pers. papieren dit
schooljaar? I. Kustermans, F. Lints-
straat 83.

• Welke eerlijke vinder bezorgt me
mijn twee boeken terug? Ik verloor ze
in blok K van de kampus Arenberg te
Heverlee. Het betreft 'Struktuur en
Organisatie van Komputersystemen',
delen 2 en 4. Luc Nys, Parkdreef 8 te
Heverlee. tel. 22.10.95.

• Wie leent mij 'Naar eigen waarden'
door L.E. Raths, deel I - Basisboek
(uitgeverij Lemniscaat 1978)? 't Is
voor mijn eindwerk. Eddy (Sint) Van
Bauwel, Parkdreef 8 k. 36, 3030
Heverlee, tel. 22.10.95, liever laat op
de avond. (indien afwezig: Luk Nijs,
k. 31, zelfde adres.

• Dringend archievelingen gevraagd
binnen NFK en Apollonia die op z'n
minst informatie willen verspreiden
binnen hun fakulteit. Aanmelden op
permanentie, '5 Meiersstraat 5, bij
Linda van Assche, 22.98.93 (blok C).

• Wil de eerlijke vinder die zich op
maandag 15 december in de cité over
mijn fiets ontfermde ook zo eerlijk zijn
om hem terug te bezorgen? Dank bij
voorbaat.

Germania
• Engelse avond om 21.30 u. do
15/1 in tak van I & w.
• 16/1 eerste kanavond in tak van
I &w.

Klio
• di 3/2
in Eagles.

post-partieels TD

Pedagogie
• di 20/1 ploegvergadering om
20.30 u. stipt in vergaderzaal van de
pedagogische kring.

Zockcrtje-, zo nder kommercieet oogmerk (ge/odll. gevonden. verloren. c.d.] zun gratis: andere (tc koop. te huur.
11kwerk) worden hctnuld naargelang de ruimte die IC innemen (71~ rooster). De redak tic behoudt zrch he! recht

_ voor orn "lCkcnl~' niet re pla.uscn.
Gebnuk undcrvt.umd roo-ier I reken per 'a kic. I 'a k IC ru-ven de woorden. Zenden aa n or a rgcvcn op"' Meier,,! raat ~
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Ingenieurs in de binnenstad
Axentis, op het eerste zicht

een gewoon - misschien
iets sjieker - kafee op de

Naamsestraat. De aandachtige
nuchtere bezoeker merkt echter
iets vreemds op: boven de deur
staat fier geschreven: "YTK-fak-
bar". Ingenieurs in de binnen-
stad dus. Veto doopte hun ver-
zamelplaats tot haar zesde fak-
bar in de rij, een waar genoegen
daar wij van nature toch al
drankorgels zijn.

Bij dit onaangekondigd bezoek waren
Yannic De Coninck, tapper van dienst
en d.j., en Jo Wevers van VTK-kultuur,
onze slachtoffers. De voor de hand
liggende eerste vraag is uiteraard
waarom. Waarom die verhuis van het
RC (het rekreatiecentrum) ofte Cité-
bar naar het Leuvense centrum'? Lang
liep de bar aldaar als een trein, doch
de laatste jaren ging het steeds verder
bergaf ondanks de verbouwingen van
een tweetal jaren terug. Zwoef, de
huidige v'rx-prescs, poneerde als ver-
kiezingspunt het naar de stad trekken
met de fakbar. Daarmee was hij zeker
niet de eerste die op deze gedachte
kwam, doch wel de enige die de
verk iezingsstrijd overleefde. Men
zocht en vond een minder goed
draaiend kafee : Axentis, een nieuwe
drankgelegenheid die zich nog geen
eigen publiek had opgebouwd. In ruil
voor een deel van de omzet levert het
VTK vier dagen in de week tappers, die
zich à volonté mogen laven en er opde
koop toe nog een snack bijkrijgen. De
kontrole op de gedraaide omzet ge-
schiedt door zuip kaar/en van 150 en
JOO frank. Ieder student kan die
kaarten ter plek ke kopen waardoor
hij slechts 25 en geen JO frank betaalt
voor zijn konsumptie. Op het einde
van iedere week worden er bovendien
nog twee zuipkaarten verloot onder de
binnengebrachte lege kaarten met de
naam d'erop. Negentig procent van de
Axentisbezoekers gebruikt zo'n kaart.

l Jc huidige overeenkomst met de
hvha Axentis loopt tot het einde van

Een hippe kroeg voor
vlotte uitwijkelingen:
de VfK-bar ..Axen-
tis" in het hartje van

de grote stad.
(foto Jeroen Revalk)

dit akademiejaar. Het volgende presi-
dium zal dan moeten beslissen of er
nog sprake zal zijn van een verdere
samenwerking. Totnogtoe vlot die
liaison echter meer dan behoorlijk.
Beide partijen hebben er immers
voordeel bij.

Kultuur
Niet zo voor de hand liggend is de
kombinatie van kultuur en fakbar.
Toch zijn die funkties bij de ingenieurs
toebedeeld aan één en dezelfde kul-
tuurploeg. De afspraak met de be-
heerder van Axentis is immers het VTK-
percentage van de omzet bij voorkeur
aangewend dient te worden voor de
organisatie van allerhande kultureel
geïnspireerde aktiviteiten in het kafee
zelf. Vrij billijk als je het ons vraagt,
want de kring heeft immers geen
enkele kost en krijgt een meer dan
ruime keuze aan dranken en snacks in
de plaats. Leuk is ook dat het zo gehate
kuisen geheel en al ten deel valt van de
uitbater.

Wàar . wij wel moeilijk konden
inkomen was de drukke bedoening
aldaar op een rnáandagavond. Niet zo
verwonderlijk voor ingenieurs bleek,
want maandag is zowat dé dag. Het
publiek van de fak bestaat vooral uit
kandidatuursstudenten. De oudere-
jaars raakten in de jaren verknocht aan
hun stamkafeetjes, vandaar dat de
"oude zakken" er zich wat minder
laten zien. Maar in de 10Qp der jaren
zal de Axentis wel bij alle ingenieurs in
spe ingeburgerd raken.

Wat de aktiviteiten betreft blijft men
bij het VTK zeker niet achter bij de
andere Leuvense fakbars: optredens,
cowboy party, bier van de week ... Nu
donderdag staat er een heuse saloon
party op het programma inkluis echte
whisky en het pokerspel. Of er ook
dansende freules bij de pianola zullen
zijn zal je zelf moeten gaan bekijken.

Geert Coene
Didier Wijnants

Sinds enige tijd waart een nieuw
soort mens door Leuven: de post-
modernist. Hij is gemakkelijk te
herkennen. maar je moet het weten.
Ziehier een etnografie van het ver-
schijnsel.

De postmodernist is vooreerst
herkenbaar aan zijn uiterlijk. Zijn
haar is kort. zijn kleding duur en met
veel zwart erin. Toch is de postmo-
dernist geen new waver. pas dus wel
op hem daarmee niet te verwarren.
Hij draagt bij voorkeur een dikke
oversize jas met grof visgraatmotief
van Martinique, al zal hij zWQren
hem tweedehands te hebben ge-
kocht. De postmodernist vindt zich-
zelf namelijk een kenner. Hij be-
doelt: een ritselaar. Hij kent overal
obskure winkeltjes waar hij allerlei
eksklusief uitziende "dingen" kan
kopen. Die winkeliers zijn daar maar
wat blij mee. Prullen waar je vroeger
geen hond mee kon plezieren. halen
nu gemakkelijk de vier- à vijfhonderd
frank. Nu zijn die winkeltjes niet
echt obskuur. Van echte bruine
winkeltjes is de postmodernist bang:
je zou er luizen kunnen opdoen. Nee.
de winkeltjes die hij bedoelt lijken
obskuur. omdat de winkeliers zelf
postmodernisten zijn. omdat er nau-
welijks verlichting is. omdat kitsch
er doorgaat voor kunst. omdat
prullen uit niet verkochte stocks van
de jaren twintig en vijftig er worden
versleten voor stijlvol. omdat het
"staat". Winkeliers denken dan ook
dat ze kunstenaars zijn in plaats van
handige jongens. Dat denkt de
postmodernist ook. Hij denkt dat je
zelf al een beetje kunstenaar bent als
je maar veel over kunst praat en met
veel kunst in kontakt tracht .te
komen. Die kunst is bijvoorbeeld ook
obskuur. Niemand mag ervan ge-
hoord hebben. Zodat het nog niet
duidelijk is of het wat betekent.
Zodat alleen de postmodernist ervan
gehoord heeft en zich kan opwerpen
als kenner. Zodat hij nooit gestoord

De Postmodernist
wordt door iemand die wél enige
ken nis van zaken heeft.

Gelukkig is de postmodernist met
een lichte oogafwijking. Hij koopt
zich een hoornen bril. Iets zoals Elvis
Cost... alsWoody Allen, bedoel ik. De
postmodernist vindt deze laatste
overigens niet zo slecht, maar wel
wat voorbijgstreefd, De postmoder-
nist rolt nooit zijn sigaretten. Hij
koopt ze met een zo lang mogelijke
filter. Barclay's doet het erg goed.

Postmodernisten praten graag. En
veel. Over niets in het bijzonder.
Maar vooral over postmodernisme. AI
noemen ze het nooit zo. Ze praten
maar wat. tot iemand plots zegt: "dat
is postmodernisme". De gevleide
postmodernist kijkt dan kwasi-be-
trapt en geeft het grootmoedig toe.
Het grote voordeel is dat niemand
eigenlijk weet wat postmodernisme
is. zodat niemand tracht ooit het
begrip te definiëren. Geen van hen
zal hun wereldje aan het wankelen
brengen en wat buitenstaanders
zeggen is voor hen het onbegrip van
de barbaren. Er zijn dan ook nooit
problemen: iedereen kan postmo-
dernist zijn. als hij maar de juiste
kleren draagt - en bijvoorbeeld
geen hippie is - en als hij het maar
over de juiste dingen heeft.

Het is erg moeilijk om een goede
postmodernist te zijn. maar het is
gemakkelijk te leren. Je hoeft er geen
boeken voor te lezen bijvoorbeeld.
Dat doet geen enkele postmodernist.
Je moet gewoon zeggen: het post-
modernisme in de architektuur is
veel eksplicieter. Of zoiets. Geen
mens zal daarop durven doorgaan.
Behalve architekten dan misschien.
maar die weten dan niets over film.

De postmodernist is een vlotte
prater. maar ook een vlotte zwijger.
Hij kan veelbetekend zwijgen. Post-
modernisten kunnen desnoods de
hele avond met een glas porto voor
zich uit zitten te staren in een kafee.

de Metropole bijvoorbeeld. De post-
modernist heeft het ook heel druk.
Hij moet zich de hele dag, maar
vooral na de middag, op heel wat
plaatsen laten zien. Zo dient hij er
bijvoorbeeld voor te zorgen na
bepaalde voorstellingen en films
in't Stuc te zitten, in heftig gesprek
met iemand anders. Dan lijkt het
voor toevallige stucgangers net alsof
de postmodernist ook naar dit of dat
teatergroepie. filmpje of garagerock-
groepje is geweest. Want veelzijdig is
hij wel. de postmodernist. Wat kan
hij veelzijdig in 'tStuc zitten, zeg! .
Geen voorstelling kan voorbijgaan of
hij zit er. De eerste wet van het
postmodernisme zegt dan ook: wees
daar waar de postmodernisten zijn.
Het gevolg hiervan leidt tot de
tweede wet: na afloop van een
postmodernistische voorstelling be-
weren altijd meer postmodernisten er
geweest te zijn dan in werkelijkheid
het geval was. De postmodernist gaat
niet alleen naar postmodernistische
stukken. Dat kan ook niet, want
meestal weet hij niet eens wat het is.
postmodernisme. Hij gaat ten eerste
naar alles wat beweert postmodernis-
tisch te zijn. en ten tweede naar alles
wat obskuur en onbekend genoeg is
opdat niemand zou weten of het nu
goed is of niet. En iets wat obskuur
is. is meteen eksotisch en de
postmodernist verwart het ekso-
tische vaak met het kunstzinnige.

Hoe weet U nu of ti postmodernist
bent? Bent U geërgerd door dit
artikel: dan bent U op weg een
postmodernist te worden. Voelt U
zich eigenlijk. diep in uw hart
gevleid door dit artikel? Dan bent U
een echte postmodernist. Hebt U een
beetje gelachen met wat ik schrijf.
vond U het grappig? Dan bent U een
schijnheilige postmodernist. Of een
domme. Of geen postmodernist.
Want die zij er nog steeds. natuur-
lijk.

Jan Camerlinck

Donderdag 15 januari

11.00u. GESPREK Jan Decorte (HTP) vs Jan Joris Lamers in Vlamingen-
straat 83, org. Weekgroep van de onbehaaglijke komedie.

15.00u. TV Jean Christophe Averty, een selektie door Dirk Lauwaert in
Vlamingenstraat 83, org. WvdOK.

18.00 u. FILM Broadway Danny Rose van Woody Allen in Studio 1, inkom 100,
org. WvdOK.

20.00u. VOORLICHTINGSAVOND de dienstplichtwetten met o.a. kolonel
Van De Craen in De Valk, org. Dienst voor juridisch advies.

20.00u. LEZING Gerard Mortier over de Europese identiteit als kultureel
gegeven, org. de Europakring, Maria Theresiakollege (MT 14).

20.3Ou. POLITIEK DEBAT met Eyskens, Claes, Herman-Michielsen, Schiltz
en Dierickx, moderator Bouveroux, in Grote Aula, inkom 50, org. VRG.

21.00 u. PERFORMANCE Graham Chapman in Vlamingenstraat 83, inkom.
180/220, org. WvdOK.

Vrijdag 16 januari'
15.00 u. AKTIE Inpakken en wegwezen, ter gelegenheid van RvS aan

Rektoraat.
15.00u. LEZING Gerardjan Rijnders in Vlamingenstraat 96, inkom 100, org.

WvdOK.
18.00u. FILM Brazil van Terry Gilliam met o.a. Robert De Niro, in Studio 1,

inkom 100, org. WvdOK.
21.00u. TEATER Maatschappij Discordia 'Lady Windermere's Fan' in

Vlamingenstraat 96, inkom 220/180, org. WvdOK.

Zaterdag 17 januari
20.30u. FILM Los Santos Innocentes van Mario Cam us in 'tStuc, inkom

60/80, org. Stuc.

Maandag 19 januari
20.3Ou. FILM Monky Business met The Marx Brothers (voorfilms 9 Tex

Avery-Cartoons) KLASSIEK KOMIEK, in Aud. Ves., inkom 60/80, org.
DAF.

22.30 u. FILM Bringing up baby van Howard Hawks (voorfilm Double
Whoopy) KLASSIEK KOMIEK. in Aud. Ves .. inkom 60/80, org. DAF.

Dinsdag 20 januari
20.00u. FILM Getekende film, een twaalftal tekenfilms in 't stuc, org. Stuc,

inkom 60/80.
20.00u. DEBAT Thyl Gheysellnck over de rekonversie van de KS, In Grote

Aula, Inkom gratis, org. Westland Leuven.
2O.30u. FILM Getekende film, een twaalftal tekenfilms, in 'tStuc, inkom

60/80, org. Stuc.
20.3Ou. FILM Ninotchka van Ernst Lubitsch (voorfilm The Bank) KLASSIEK

KOMIEK, in Aud. Ves., inkom 60/80, org. DAF.
22.30u. FILM Arsenic and old lace van Frank Capra (voorfilms 2 Tex-Avery

Cartoons) KLASSIEK KOMIEK, in Aud. Ves., inkom 60/80, org. DAF.

Woensdag 21 januari
12.00 u. KONCERT Fakulteitskoncert L & W The Belgian Woodwind trio in L &

W, 8ste verd., inkom gratis.
17.00u. LEZING Prof. Dr. M. Storme (RUG) over recht en kunst in Aud.

Zegher Van Hee (De Valk), inkom gratis, org. Vlaamse Leergangen.
20.00u. LEZING Jan Hoet evaluatie van Chambres d'amis, in MSI 03.18,

inkom50170, org. Vernieuwde Kunsthistorische Kring Mecenas.
20.15u. KONFERENTIE Filosofische konferentie, prof. G. Maertens over de

etische aspekten van de nieuwe technologieën, in Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte, inkom gratis.

20.30 u. FILM The secret life of Walter Mitty van Norman Z. Mc Leod
(voorfilms 4 Tex-Avery Cartoons) KLASSIEK KOMIEK, in Aud. Ves.,
inkom 60/80. org. DAF.

20.30 u. PERFORMANCE The hour van Ralf Ralf, premiere voor België, in
't Stuc, inkom 140/200, org. Stuc.

. 22.30u. FILM The ladykillers van Alexander McKendrick (voorfilm Police)
KLASSIEK KOMIEK, in Aud. Ves., inkom 60/80, org. DAF.

Donderdag 22 januari
13.00u. WERKLUNCH Prof. P. De Grauwe stelt voor 'De zichtbare hand', in

San Marco (Tiensestraat), inkom 80/100, org. ILSA.
20.00 u. MEETING'MLB meeting met mijnwerkers, in Aud. Ves., inkom gratis,

org. MLB.
20.00u. KONCERT Kandidaten hogere diploma's (Beheydt, Perseyn, Claes

Willems) m.m.v. het symfonisch orkest van het Lemmensinstituut o.l.v.
Edmond Saveniers met 'werken van Bartok en Bach, in het Lemmens-
instituut.

20.30u. PERFORMANCE The hour, van RalfRalf, in 'tStuc, inkom 140/200.
org. Stuc.

TENTOONSTELLI NGEN

MUSEUM VAN HUMBEECK PI RON, Mechelsevest 108, Een grot in deze tijd
en figuratieve schilderijen en tekeningen van Mimi Stevens, van 9 januari tot 1
februari (10 tot 18 uur, behalve dinsdag)

UZ GASTHUISBERG. Stefania Unwin en Kris Heyman: kleurtekeningen,
schilderijen en grafiek, tot 15 januari

EKSPOZAAL L & W. een archeoloog te velde, 40 jaar opzoekingswerk van
prof. J.R. Mertens, van 12 tot 22 januari.


