
Dagboek
Vetootjes

Vetootjes zijn kleine dwergjes. Eén van hun
belangrijkste kenmerken is dat ze hard
werken, dat ze plezier hebben in hun werk,
en vooral dat ze het onbezoldigd doen.
Knippers, plakkers, lay-outers, schrijvers en
meer van dat fraais heeft zich in dit huis en
tevens op pagina's 19 en 21 verenigd. Om u
te zeggen dat u niet moet twijfelen om ook te
komen.

Er zijn zo van die dingen die je best niet
verder vertelt als je je reputatie wil hooghou-
den. Dat je een dagboek schrijft, bijvoor-
beeld. Nu blijkt zoiets echter tot kunste-
naarswerk ~te worden gepromoveerd, op
voorwaarde natuurlijk dat je het goed ge-
noeg doet, en eerlijk bent over jezelf. Zie
pagina 15.

Studentenwerking
Flor Wij maar uitleggen hoe die universiteit in

mekaar zit, wat de verschillende vergade-
ringen, kommissies, organisaties en derge-
lijke allemaal doen en laten ...en dan komen
ze nog zagen. dat het niet duidelijk is.
Natuurlijk is het niet duidelijk: het is namelijk
ingewikkeld. Maar we laten u niet los: op
pagina's 5, 7 en 17 krijg je de hele studen-
tenbeweging en een stuk van de universiteit
'gepresenteerd'. Knoop het in uw oren.

De Florennade zit in zak en as. Het huis
nabij de rakettenbasis in Florennes moet
verkocht worden, want de oude ploeg aktie-
voerders ziet het niet meer zitten en zou
graag hebben dat er nieuw bloed komt.
Maar het leven van een aktievoerder is niet
van de poes. Oordeel zelf op pagina 25.
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Michel Uytterhoeven over Klapstuk 87

11Gallotta. Bon.
Van Gallotta zou ik
alles willen tonen."
Naamper twee edities (1983 en 1985) heeft het internationale

dansfestival "Klapstuk" al een hele reputatie opgebouwd. Pers
en publiek toonden heel wat belangstelling voor de geboden

voorstellingen (zowel grote namen als onbekend werk), en de verwach-
tingen voor het derde Klapstuk zijn dan ook hoog gespannen.
Over dat Klapstuk '87 ging Veto praten met Michel Uytterhoeven, zeg

maar 'de' man achter het festival. Klapstuk: een organisatie die
onderworpen is aan alle ekonomische wetten, dus moet het gesprek gaan
over geld, statuten, afspraken en kontrakten. Maar het Klapstuk is toch
ook vooral dans en teater: in totaal een vijftiental verschillende
voorstellingen, variërend van Trisha Brown tot Angelika Oei, van Saez
Garcia tot Steve Paxton, van Groupe Emile Dubois tot "Alchemie".
Veto licht een eerste tip van de sluier op, in afwachting van het begin

van het feest zelf van 14 tot en met 30 oktober.

Veto: Een festivaJ op de been brengen
vereist heel wal werk, zowel organisato-
risch als zuiver praktisch; Is er ook voor
de programmatie een heel team t1Il1I de
slag geweest?

Uytterboeven: «De programmatie doe
ik zelf Daar waar ik vroeger nog ge-
baclred werd door twee mensen, heb ik
nu de knoop doorgehakt om het voor
het eerst alleen te doen. Eerst en vooral.
omdat ik me daar nu sterk genoeg voor
voel, daarnaast omdat ik vind dàt een
festival - zeker dit festival - alleen goed
kan geprogrammeerd worden door één
persoon. De persoonlijke stempel is no-
dig. Je moet goed kunnen verantwoor-
den waarom je bepaalde voorstellingen
doet en andere niet»

Veto: Het feit dol Michel Uytterhoeven
programmator is, heeft dat geen proble-
men opgeleverd met de naam 'Stuc' in
Klapstuk?

Uytterboeven: «Nee, helemaal niet. De
konstruktie is nu zo dat Klapstuk eet!
eigen vzw is. De reden daarvoor is dat
we zo ook makkelijker aan subsidies van
het Ministerie van de V1aamse gemeen-
schap geralren. Dat kan namelijk pas
helemaal goed als je administratief-
juridisch een eigen statuut hebt.»

«In de beheerraad van die vzw zitten
twee vertegenwoordigers van het Stuc,
twee van het Festival van Vlaanderen
(Stuc en FvV zijn de initiatiefnemende
instanties), verder iemand van de KU-
Leuven (J. Van Langendonck, een pro-
fessor uit de Rechten) en Jeanne Bra-
bants (uit het Ballet van Vlaanderen).
Voor de rest blijft alles behouden: het
FvV zorgt voor de promotie en 't Stuc

IfOE ZITHErmet
de Lokale Radio's in
Leuven? OnJangs is
VRL Opgeslorpt
dOOr en omgedOOpt
in Radio Contact.
Een evolutie die vra-
gen OprOePt.Vragen
onder andere oVer
de leefbaarheid van
Lokale Radio. We
staken Ons licht op
bij Ràdio Scorpio en
Radio SinjaaI. Ooit
verenigd, maar sinds
vijf iaar gesplitst: de
ene niet-
kommerCieel, de an-
dere kommerieel.
Maar Wat betekent
kommercieel? (zie
pagina's 9 en 11).

(Foto Veto)

PILOTEREN is in. De hele universitaire wereld maakt de laatste tijd blijkbaar niets anders dan
"pilootnummers" van "sensationele nieuwe universiteitsbladen", Zowel in Leuven als nationaal zijn er
'veranderingen' op til Een lach en een traan? We zullen zien. .. Intussen wachten wij met spanning op het
ogenblik dat we zelf ook een pilootnummer mogen maken (zie pagina 3).

/

stelt zijn personeel ter beschikking»
«Daarnaast zijn er nog de financiers.

Van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap krijgen we 3,5 miljoen.
Van de Lotto hopen we 2 miljoen te
krijgen. Dan zijn er nog de buitenlandse
ambassades met 500.000 fr, sponsoring à
1miljoen en eigen inkomsten die goed
zijn voor nog eens 2miljoen»
Veto: Toen ik daarnet meetelde kwam ik
aan 9miljoen. Hoeveel procent is daar-
van voorzien als artistiek budget?
Uytterhoeven: «Het totaalbudget is
12miljoen.»
«De initiatiefnemers Stuc en FvV

komen ook financieel tussenbeide. Het
artistiek budget is 7 miljoen. Verdere
kosten: l,S miljoen voor promotie,
1miljoen voor de technische realisatie,
1,7miljoen personeelskosten, 200.000 fr
administratiekosten, 150.000 fr. pros-
pektiekosten, randaktiviteiten
500.000 fr. Dan is er nog de uitgave van
het programmaboek, en dat kost ons ook
heel veel vermits we het zelf uitgeven»
«Aanvankelijk had Lannoo wel inte-

resse, maar omdat ze van plan waren
1.000 fr. per boek te vragen, wilden wij
niet meer mee. Dat past niet in onze
zienswijze. Kunst zelf mag en moet zelfs
elitair zijn wat betreft het het inhoude-

ALS iK GRoOT BEtJ)
WoltO IK. lJAtJ OQl( t.tt\f
'PiLOOTNUM"'1ER I 1'A ?

Iijk-intellektuele, het prijzenbeleid daar-
entegen moet demokratisch zijn.»
Veto: Hoe zaJ dol programmaboek er
eigenlijk uitzien, en de affiche ?
Uytterhoeven: «Dirk Lauwaert heeft
als opdracht meegekregen foto's te kie-
zen van het menselijk lichaam, als voer-
tuig van de beweging. De keuze voor
zo'n foto's heeft te maken met de vals-
heid die in de dansfotografie zit: een
statische momentopname van een vloei-
ende beweging. Lauwaert heeft 47 foto's
geselekteerd; het zijn allemaal tedere,
kwetsbare foto's geworden. Ze zijn anti-
spektakulair - ook heel veel oudere
foto's»
«Ik hoop dat her boes nelemaal in de

lijn ligt van het Festival, in die zin dat het
toch een uitnodiging is om anders naar
kunst te kijken, naar dans te kijken en -
in een verder stadium - anders met
mekaar om te gaan»
«Voor de affiche is één van de foto's

gebruikt, en grafisch aangepast door
3ven Use.»

Veto: Kunst mag dan elitair zijn, een
,"oei/ijk programmaboek is niet zo uit-
nodigend.

Uytterboeven: «Het is inderdaad moei-
lijk, maar we geven tenslotte ook geen

,
)

gemakkelijke voorstellingen. Bovendien
heb ik na 10 jaar Stuc-ervaring geleerd
dat je beter het publiek kunt overschat-
ten. Ik denk ook dat we hier in Leuven
een publiek hebben dat iets wil doen»
«Ook het boek van Klapstuk '85 was

moeilijk: grafisch heel geslaagd, maar
moeilijk. De mensen hebben het niet
gekocht, en die die het wel gekocht
hebben, hebben het niet gelezen. Enfin,
die keuze om dol programmaboek te
maken is aanvechtbaar, maar ik hoop het
goed te kunnen verdedigen.»
Veto: Is dit Klapstuk het laatste?
Uytterhoeven: (grote konsternatie)
«Wie heeft dat gezegd? (na aarzeling)
Een half jaar geleden zou ik ja gezegd
hebben, maar ondertussen is de kulturele
kontekst gewijzigd. Zo is er bijvoorbeeld
geen Kaaitheaterfestival meer, en zo
merk ik ook dat er toch wel belangstel-
ling is voor het Klapstuk. Daarnaast is
ook het plezier terug aanwezig; het is zo
tof dat je op een korte tijd in een relatief
kleine plaats zoveel artistiek talent kunt
samenballen.»
«Ik denk wel dat het mijn laatste

Klapstuk wordt.»

Veto: Wordt er dan wel t1Il1I doorstro-
vervol: op p. 13
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Gemakkelijker de ganse dag door
De 25 prestaties van de

BBL-Kaart en Zichtrekening
De BBL heeft er voor gezorgd dat

uw Zichtrekening u in staat stelt de
grote en kleine genoegens van elke
dag beter te beleven.

Met de Self'Bank bijvoorbeeld,
een automatisch kantoor waar BBL-
cliënten elke dag, ook op zaterdag,
terecht kunnen. Op verplaatsing
wordt u overal ontvangen zoals in
uw eigen BBL-Kantoor dank zij het
Serviceklavier en uw geheim code-
nummer. Met uw BBL-Kaart kunt
u geld opvragen, benzine betalen
en allerhande goederen vla Bancon-
tact- en Mister Cash-terminals en
uw Eurocard maakt van u zowat

om 't even waar een welgekomen
gast, zelfs zonder geld of cheques
op zak:
De BBL-Kaart en Zichtrekening

geven II werkelijk onbeperkte mo-
gelijkheden om u het leven van
elke dag een stuk makkelijker te
maken.

De BUL heeft een bro-
chure uitgegeven met als
titel "De 2'i prestaties van
de BBL-Kaart en Zicht-
rekening". Vra.lg ze in

"'''~''':::: het dichtstbijzijnde..~'l:....... BIJl.-Kantoor.

, De denktaanu...

)-CARD. Vour junior banking!

BAC leeft met je mee. Ook als je jong wil
bankieren. De J-Card is inderdaad een junior
bankkaart. Maar bil BAC ben je daarmee een
cliënt met voorrang.
Want de J-Card staat voor betere bankservice.
Ondermeer omdat ze je op Bancontact aansluit.
En natuurlijk omdat je spaargeld meer opbrengt
en Je Kredieten krijgt aan voordeliger voorwaar-

den. Je J-Card: een bankkaart met vaart!
Er alles over weten? Stap 's binnen bij je kantoor-
houder. Liever vandaag dan morgen.

I

c
BAC leeft met je mee:

Als u nog studeert, kan u bij de Kredietbank
een Studiegarantie nemen. Dit is een ongevallen-
verzekering die wij afgesloten hebben bij de ver-
zekeringsonderneming "NV De Ster 1905"*. Zij
kost 555 fr. per jaar en per ouder.

Is de verzekerde ouder door een ongeval, bij-
voorbeeld langer dan 6 maanden arbeidsonge-
schikt, dan ontvangt u een vast bedrag van
100.000 fr. En zolang de arbeidsongeschiktheid
duurt, krijgt u voor elk daaropvolgend jaar dat u
slaagt 25.000 fr. in het secundair onderwijs en
100.000 fr. in het hoger onderwijs. Tot u afge-
studeerd bent.
-llh:~c.:l.ltc.:n onder nummer OUJl uuor .....u van '" en l.";JUN
t H.~ 1..&I7INI voor rf.ILIIIL \.10 dc t.tkkcn IJ U ,·\.R (I tul I~)

B~;;bij de bank van hier '[:J

.
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In het harnas tegen Veto?

KU Leuven werkt
aan haar tijdschriften

DatVeto niet het enige uni-
versitaire blad in Leuven
is, zal de doorsnee-lezer

wel niet zijn ontgaan. Ieder jaar ziet
er trouwens wel één of ander
nieuw tijdschrift het levenslicht.
Veto is wel nog steeds het enige
algemene universiteitsblad dat vol-
ledig wordt gemaakt door en voor-
al bedoeld is voor studenten, Let
wel: nog steeds, want wellicht
komt er binnenkort enige verande-
ring in die toestand. De Akademi-
sche Overheid staat immers op het
punt om zelf een 'studentenkrant'
uit te geven: een KU Leuven Cam-
puskrant.

•
rou gebeuren". Wat dat precies rou rijn
was op dat moment nog niet duidelijk.

Mediaplan

- ~

·dmise~.aca 8 K.U.Leuven InGent

!Sj-rij SPÖR:r
~aandee/~NIE(JWSKUL.trektweer!eeu , . ~,..~'_......,~"'... .

titels naar Zich toe , "i "'_"~""'u .. " ~ I

van p. . : I 000-072bh.SUC
CES 0 .', MER OM UW

. FRONTEN, -. I HET REKENIN~~TU~E K.U.LEUVENALLE SOLIDAR~!:tTD TE MAKEN

In de loop van de vakantie doken er dan
geruchten op dat de KUL werkte aan
een mediaplan. Een onderdeel van dat
plan rou bestaan in het rationaliseren
van de eigen, officiële bladen. Konkreet
rou men denken aan een samensmelting
van Academische Tijdingen en Alumni
tot een nieuwe periodiek. Die rou kon-
cept en inhoud van de oude bladen
(verslagen van vergaderingen lijsten van
benoemingen en prijzen, vakatures, ...)
weerspiegelen, veertiendaags verschij-
nen en gratis worden verspreid.
Daarnaast rou er een ander blad

komen, eveneens gericht naar de ganse
'universitaire gemeenschap maar met een

Er roert entwat in het Leuvense media- sterke klemtoon naar de studenten toe.
land, zoveel is deze romer wel duidelijk Het blad rou trouwens door studenten
geworden. Het werd al een beetje aange- worden ge~aakt. N~.tals Veto dus, m~r
kondigd op het einde van het vorige zelfs, ook inhoudelijk ~u het blad 10 verschillend erv~n. Met ~nd~re woorden nieuwe universiteitsblad als de Campus-
akademiejaar, toen Veto voor de zoveel- . grote mate Veto weersplegele~. Dat kon ze rou dezelfde informatie brengen maar krant vanaf oktober beginnen te ver-
ste keer in z'n bestaan bij de Akademi- althans worden opgemaakt !llt een ver- op een andere manier. Vanuit een meer schijnen. Er schijnt in ieder geval al geld
sche Overheid op het matje werd geroe- slag. van d~ werkgroep die met het "positieve ingesteldheid" dus, met als te rijn voor enkele pilootnummers. ZuI-
pen. Deze keer betrof het niet rozeer medi~plan IS belast. Een. werk~oep doel het verhogen van de status van de len het temerige propagandabladen wor-
afzonderlijke artikels maar eerder de waann heel wat deskundigen Zitten, KU Leuven. Het verslag van de bewuste den? Evenknieën van Veto? Totaal
algemene 'strekking van het blad. Veto behalv~ dan. me~n van Veto. ~~t vergadering meldt dat het uiteindelijk nieuwe periodieken? Geen mens die het
rou te zeer in negatieve rio schrijven laatste ~.wellicht ~et Z? verwonderlijk doel is: het specifiek imago van de kan zeggen. Maar we kunnen u wellicht
over de KUL. Zulks, aldus de akademici, als het lijkt, aangezien ID,hetzelfde ver- KU Leuven uitdragen, een imago dat aanraden om voorlopig toch ook Veto
strookt niet met het imago van de slag.wordt gesteld dat "het geval Veto" omschreven wordt met termen als "kwa- maar te blijven lezen. Kwestie van op
instelling. Hoezeer men van Veto-rijde weliswaar de rol s~lt die er van wordt liteitslabel", "elitair" en "aandacht voor veilig te spelen.
ook argumenteerde dat het kreëren van verw~cht, m~r met ~/mag worden de mens: de K".
mistoestanden iets anders is dan ze gebruikt vanuit het beleid. Hoe de zaken zich in de toekomst
registreren, al snel werd duidelijk dat De IF_U~uven ~aml?';'Skrant rou dus· zullen ontwikkelen, is vooralsnog een
tenrij Veto snel rou veranderen er "iets tegelijkertijd gelijk Zijn aan Veto en open vraag. Wellicht zullen rowel het Rudy Lanssens

EEEK, een Veto in de bus. Veto is de
schrik van de postbodes. Veto bijt name-
lijk in vingers die niet braaf zijn. Maar er
is een oplossing: neem een abonnement,
en we zwijgen erover. Vers unief-nieuws
en spannend reportage-werk elke dins-
dag bij het ontbijt. En dat voor 250,- fr,
30 nummers per jaar.

Academische Tijdingen en Alumni: hier samen op de tekening, binnenkort
verenigd in werkelijkheid Tussenin: KULeuven Sportnieuws dat zou
uitgroeien tot een Campuskrant naar Nederlands model: een 'studentenblad'
gepatroneerd door de universitaire overheid

Studentenbladen Op hol

leder zijn pilootnummer
Nietalleen in Leuven zelf

maar ook nationaal is er
heel wat te doen rond het

aanbod van studentenbladen. In
oktober rouden plots twee (en
mogelijk zelfs drie) nationale stu-
dentenbladen op de markt verschij-
nen. Waar die plotse belangstelling
voor studentenpers vandaan komt,
is niet zo duidelijk. Opvallend is
wel dat het telkens gaat om parti-
kuliere initiatieven die niet uitgaan
van een officiële studentenergani-
satie, Een tweede vaststelling is dat
het gaat om bladen die drl]ven op
advertentie-inkomsten. Of er ook
aan joernalistieke kwaliteit gedacht
is, blijft voorlopig de vraag. Maar
het rou niet de eerste keer zijn dat
we 'Dynamische Nieuwe Winden'
zien sterven bij gebrek aan kwali-
teit.

Veto, jaargang 14 nr. 1 dd. 31 augustus 1987
Redaktieadres : 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven (016/22.44.38)
Hoofdredaktie : Geert Coene
Redaktiesekretaris : Didier Wijnants
Redaktie: Lode Desmet, Trui Moerkerke, Carla Rosseels, Marc Sys, Koen Van
Muylem, Peter Vermeiren
Doka: Jeroen Revalk
Lay-out en vormgeving: Polleke Bijnens, Geert Coene, Carla Rosseels, Jan Van
der Linden, Koen Van Muylem, Didier Wijnants
.Tekeningen: D
Medewerkers: Gilberte Boeckmans, Geert Dhont, Marcel Haemers, Marc
Heeren, Rudy Lanssens, Johan Reyniers, Geert Sels, Jan Van der Linden, Jan
Van den Bulck, Geert Van Eekert, Christophe Verbiest, Herwig Willaert
Eindredaktie: Koen Van Muylem, Didier Wijnants

Oplage: 13.000 eksemplaren
Zetwerk: Alfaset Leuven
Drukkerij: Rotatyp Brussel
Abonnementen: Studenten: 250.-; niet-studenten: 300,-; steun vanaf 500,-; over
te schrijven op rek. nr. 001-0959719-77
Agenda en Ad Valvas: ten laatste vrijdag voor verschijnen om 14.00 uur op het
redaktieadres bezorgen •
Redaktievergadering : iedere vrijdagnamiddag om 15.00 uur

Vooral in Brussel kon je de laatste
maanden affiches zien hangen met de
aankondiging: "Nieuw! Kampus, een
professioneel studenten tijdschrift vanaf
oktober in alle universitaire instellin-
gen". Triomfantelijk wordt ook meege-
deeld dat Kampus "Uitsluitend door
studenten opgericht" is. Opgericht.

Het eerste nummer van Kampus (een
pilootnummer) rou verschijnen tegen
eind september. Ongeveer 80 % van de
oplage van dat eerste nummer zou gratis
verspreid worden en de resterende 20 %
worden verkocht. In elk geval is het de
bedoeling om er een maandblad van te
maken dat op magazineformaat zou
verschijnen en dat 60 fr. zou kosten. De
redaktie (momenteel zijn er drie verant-
woordelijken) wist ons te vertellen dat
men voor het eerste nummer wel een
stapel advertenties binnen heeft, maar
helaas nog geen tekst genoeg. Intussen is
de deadline wel al verstreken, zodat ze
het maar zo zullen moeten doen.

Kampus Is volgens de verantwoorde-
lijken bedoeld als een overkoepelend
Vlaams initiatief Vreemd is wel dat rij
zich "overkoepelend" noemen. Er is
immers geen enkele officiële studenten-
organisatie bij het initiatief betrokken.
Het blad is wel ontstaan in de schoot van
een Franstalig tijdschrift dat nu al één
jaar in het Franstalige landsgedeelte aan
de universiteiten wordt verspreid, met
name l'Univers Cité.

Piloteren
Een andere piloot iS afkomstig uit Ant-
werpen: De Antwerpse Student, een
veertiendaags informatiekrantje (dat
Antwerpse, universitaire aktiviteiten,
gaande van TD's en kantussen tot info-
beurzen, aankondigt) zou in oktober
starten met een Vlaamse studentenkrant.
De bedoeling is: een service bieden aan
de studenten met vooral praktische in-

formatie. Volgens hoofdredakteur Gar-
sett Larosse is dit iets totaal nieuw: "Wij
hebben gezorgd voor een nieuwe wind
inzake tematiek". Hun wonderkoncept:
niet "afbrekend" zijn, maar "konstruk-
tief opbouwend". Gedegen informatie
over het universitair beleid zit er echter
niet in. Integendeel: Veto werd zelfs
aangemaand "vooral riiets te schrijven"
over een belangrijk nieuw initiatief aan
de Antwerpse Universiteiten. Blijkbaar
is zoiets onverenigbaar met de 'konstruk-
tief opbouwende aanpak' (over dat 'ini-
tiatief verneemt u later wel meer).

Het Vlaams studentenblad van (de
vzw) De Antwerpse Student (nu nog
gehuisvest bij de Financieel Ekonomi-
sche Tijd, maar daar komt verandering
in) rou, ook een maandblad worden.
Momenteel zijn er 4 pilootnummers
(jawel) gepland. Het zou gedrukt wor-
den bij de Gazet van Antwerpen ("Maar
wij zijn volledig onafhankelijk" ...).

Een gat?
Nu er plots twee 'interuniversitaire' bla-
den uit de grond gestampt worden, en er
ook geruchten de ronde doen over een
initiatief van de groep die Intermediair
uitgeeft, ligt de Vraag voor de hand of
hier slag geleverd wordt om een 'Gat in
de Markt'. Nochtans hebben we niet
kunnen achterhalen of er markststudies
gedaan zijn in die richting. Het Centrum
voor Informatie aan de Media (CIM)
weet van niks. En bij De Antwerpse
Student beweerde men dan wel dat hun
projekt voorafgegaan werd door een
'marktstudie', maar bij navraag bleek
dat niet meer in te houden dan enkele
telefoonties links en rechts.
Het blijft toch de vraag 'of er wel

studenten bereid zullen gevonden wor-
den om een dergelijk interuniversitair
studentenblad te kopen. Een gat vul je
namelijk niet met om het even wat.

Didier Wijnants

Niet zomaar
Veto is met dit nummer begonnen aan
zijn veertiende jaargang. Dat is een niet
onaardige leeftijd, vooral in een snel
evoluerend klimaat als het studenten-
milieu. Veto heeft in de loop van zijn
[Jeschiedenis echter een traditie weten
op te bouwen die het blad de noodza-
kelijke kontinuiteit garandeert en die
tegelijk vernieuwing en inhoudelijke
verruiming mogelijk maakt.

Veto is niet meer wat het vroeger
was, en gelukkig maar. Het koncept
'Jan Veto anno 1975 was inhoudelijk
naqerder dan het blad dat je nu in
handen hebt. Het blad heeft een evolu-
tie gekend waarin de joernalistieke
aanpak aan belang gewbnnen heeft.
Studenten die aan Veto meewerken,
beschouwen dit blad onder meer als
een joernalistiek laboratorium, een la-
boratorium dat - met vallen en op-
staan, zonder twijfel - door vrijwillig
studentenwerk is uitgebouwd en blijft
funktioneren. Zelfkritiek neemt daarin
een belangrijke plaats in; lezers krijgen
in Veto dan ook de kans om te reage-
ren.

Veto zou Veto niet zijn zonder de
studentenbeweging. Het is inderdaad
van kruciaal belang dat Veto het blad is
dat door de officiële studentenorgani-
satie (Loko) uitgegeven wordt. In die zin
staat Veto ook voor de politieke princi-
pes van Loko en verdedigt het het be-
ginsel van "Demokratisering van het
Onderwijs". Zo is Veto het informatieka-
naal tussen de studentenvertegen-
woordigers in de beleidsorganen van
de universiteit enerzijds, en de hele
studentenbevolking anderzijds. Het is
via Veto dat je als student op de hoogte
blijft van wat er reilt en zeilt aan deze
universiteit. Het is via Veto dat je ver-
neemt hoe het komt dat de huurprijs
van je kot zo hoog (te hoog) ligt.

Veto is er dus rüet zomaar. De be-
staansreden van het blad wortelt in de
betekenis van net medebeheer dat de
studenten aan de universiteit verwor-
ven hebben, en in het streven naar
demokratische onderwijs. open voor
iedereen (onafhankelijk van de omvang.
van de portemonnee), Joernalistiek de-
gelijk werk afleveren is daarmee niet
onverenigbaar, dachten wij zo,

Wij fronsen echter de wenkbrauwen
wanneer wij dé universiteit een aantal
initiatieven zien nemen die hier lijnrecht
tegenin gaan. Met haar KULeuven
:ampu~krant lijkt de universiteit een
zogenaamd 'studentenblad' in het le-
ven te willen roepen, dat echter gepa-
troneerd zal worden door de universi-
teit zelf Op die manier worden studen-
ten gebruikt door de universiteit, en het
blad wordt onderworpen aan een pro-
pagandadoel.

Een edel doel, zonder twijfel.

Lezersbrieven

Alle lezersreakties kunnen bewrgd
worden op het redaktiesekretariaat
in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven .
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde onder-
werpen of op Leuvense (studen-
ten)aktualiteit, en ondertekend rijn
met naam, studiejaar en adres. Wie
liever niet heeft dat rijn naam gepu-
bliceerd wordt, moet dit duidelijk
:motiveren.
Brieven die langer rijn dan 25

regels van 68 aanslagen (spaties inbe-
grepen; dit komt overeen met ca. 1
getikte blz. met een dubbele interli-
nie) worden in principe ingekort.
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.Generale Bank

TWEEDEHANDS BOEKHUIS ANTIQUARIAAT

Als hulp bij uw studie bieden wij U:

- WHet Bulletin van de Generale Bank"

abonnement op degelijke financiële en sociaal-ekonomische
informatie tegen speciaal gunsttarief voor studenten: 200 F.
per jaar.

- "Intelligence Service"

mogelijkh.eid om beroep te doen op het Dokumentatie-
centrum van de Generale Bank bij het voorbereiden van je
seminarie, tesis, ...

- "Kalendarlum KULeuven"

een nieuwe studentenkalender-planning (+ lessenrooster)
kunt U aanvragen bij één van onze Leuvense agentschappen.

***
Als bankier bieden wij U:

- Speciale iongerenrekening, iongerenkrediet voor pas af-
gestudeerden die zich willen vestigen of verder studeren,
Mister Cash service gratis tot 21 [aar.

***
Redenen genoeg om eens binnen te lopen in een G-
bankkantoor hier te Leuven of bij je thuis!

INKOOP - VERKOOP

VANHOVE - ROMANIK

Muntstraat 16, 3000 Leuven Tel. 016/23.76.14

I

MECHElSESTRAAT 35
LEUVEN 016/23.55.86

_At hef om boekenF...
Vraag uw

studenten-kapers-kaart
~1 aankopen == -100/0

Standaard
Boekhandel

ALGEMENE EN
WETENSCHAPPELIJKE

BOEKHANDEL

i'\ ...\.-\l\ISESTR:\_-\ T 57
LEl1\'EI\ 016/23 98 21

~.... .

lICCo·boekhandel ~ ......
JE vindt er algemene en gespecialiseerde we-
tenschappelijke literatuur. Besteldienst bin-
nen- en buitenland. liet Mlldern Antikwariaat
biedt romans, kinderboeken en boeken
over kunst, geschiedenis, vrije tijd ...
KOOPJES !!! Tlcnscstra ..t 134, tel. : 016/2l35.20

Tk:n",,",a.' 134.• cl. : 016/23.35.20

Keo-uitgeverij & kursusdilnst lil
JE kursusadres ' Honderden kursussen uit
alle fakulteilen. Eveneens interessante boe- -.
ken en tijdschriften voor studenten en afge-
studeerden µil alle wetenschappelijke rich-
ringen van het hoger onderwijs. Ticn~slra ..1 J 34. Id. : 016/23.35.20

~ ace ..... ,_" .... ,
JE ..kunt kielen uil diverse merken schrijf- en
rekenmachmes. Mei toebehoren. Daarnaast

• labojussen. bureaulampen. boekenrekken,
~ burea us, "="0. buttetij en Kortom •• lles

voor een 'cfficicllte kantoorinrichting.Tk:n~~lr ..~l 134, lCI.: OI6/21,J5,:!O

occo·kopiedlenlt ----------------1
JE bent een kwaliteitssnoeper. Accu geeft
bijzondere aandacht aan je scripties. versla-
gen, seminariewerken. thesissen ... Unieke
afwerkingsservice met een vijftal inbindsys-
temen. snijmachines ... Vc"'liu"lr ....1 IJ. ICI. 1116/23.3S,20

I
aeco·drukkerij
JE fuiven of aktivitcitcn in de verf letten kan
met een verzorgde affiche, gedrukt in accu's
professioneel uitgeruste drukkerij. Verder
drukt a-:-:u hel klassieke gamma: lijdschrif.
ICII, hoeken, brochures ".IJrus~I",·~lrJ.1I IIK.I.: 016/22,64.2"

acco
academische cooperuticf s.v,

aeco-aandeel. extra-voordeel



Akiies tegen de regeringsmaatregelen in december vorigjaar: VolgensGeert Loosveldt; socioloog verbonden aan de
Fakulteit Politieke en Sociale Wetenschappen, waren niet alle studenten het eens met de akties en de eisen van de
studenten. Of hoe een sociologisch onderzoek onmogelijk kan rekening houden met de mening van de afwezigen.
Want tenslotte gaat het ook daarom... (Foto Jef Bogaerts)

Demokratisering is de leuze

Sociale Raad.: studie en
aktie
Sociale Raad voorstellen is

voor de student die reeds
één of meerdere jaren in

Leuven studeert, wellicht een over-
bodige zaak. Ongetwijfeld kreeg je
vorig jaar onze pamfletten en bro-
chures in handen. Er waren de
akties tegen de regeringsmaatrege-
len in het najaar van '86, die het
zelfs voor de doorsnee kafeebezoe-
ker onmogelijk maakte huiswaarts
te keren zonder een ommetje via de
rijkswacht. Doch voor een kers-
verse universitair is hetgeen hier
volgt verplichte lektuur.

Waarvoor staat Sociale Raad 1 Een
stukje geschiedenis is wel op zijn plaats.
Reeds onmiddellijk na de tweede we-
reldoorlog ontstond bij de studenten de
gedachte van inspraak in het universi-
taire beleid. Tevens was vanaf dan de
vraag naar eiiektieve maatregelen ter
bevordering van de Demokratisering
van het Onderwijs aan de orde van de
dag.

Zo sprak men in de golden sixties over
onderwijs als dé kans op vorming en
ontwikkeling voor iedereen, Een mijl-
paal in de geschiedenis van de Demokra-
tisering van het Onderwijs is de fameuze
wet van '60. Die wet geeft het ontstaan
aan een geheel van kollektieve voorzie-
ningen (studentenrestaurants, genees-
kundige zorgen, huisvesting .... ) die het
ie studenten mogelijk moet maken om
hogere studies aan te vatten.

Visie

Werking Kringraad

Over kampvuren.
en ronde tafels
Deallereerste keer dat je de

naam Kringraad hoort
vernoemen, denk je mis-

schien meteen aan één of andere
Kajottersklub. Beelden van kamp-
vuren en ronde tafels trekken dan
je geest voorbij. Je kan het je zo
voorstellen: in een cirkelvormige
opstelling een vergadering van wij-
zen wier enige taak bestaat uit het
ontrafelen en weer aan elkaar
breien van de grote wereldproble-
men.

Of je associeert de naam met het
bestuur van één of andere schut-
tersvereniging in Neeroeteren, of
een volksdansgroep uit Lembeek.

Maar je zou beter moeten weten.
Kringraad heeft weinig of niets met
rondheid te maken. Het is gewoon de
Raad der Kringen. De vergadering van
fakulteitskringverantwoordelijken r die
rond een meestal rechthoekige tafel ge-

zeten gezamenlijk overleg plegen rond
bepaalde topics. Traditiegetrouw beho-
ren de meeste van die topics tot de drie
grote werkdomeinen van Kringraad :
onderwijs. kringwerking en medebe-
heer.
Als studenten aan deze universiteit

krijgen wij dagelijks met onderwijs te
maken. Dat onderwijs moet tegelijker-
tijd kwalitatief hoogstaand en draaglijk
zijn. Kringraad waakt daarover. Ze pakt
problemen aan, stelt alternatieven voor,
zoekt naar oplossingen bij konflikten.
Binnen een aantal werkgroepen wordt er
grondig over onderwijs nagedacht, er
worden voorstellen gedaan naar de over-
heden toe en zo nodig wordt er ook aktie
gevoerd (in het recente verleden onder
andere rond studiedruk, aggregatie, ek-
samens, vrijstellingen).

Eén van de middelen waarover de
.studenten beschikken om hun ideeën te
verkondigen en eventueel door te druk-
ken, is her medebeheer. Zowel binnen
fakultaire organen (Permanente Onder-
wijskommissies, Departementsraden ...)

als interfakultair (de Akademische
Raad, de Interfakultaire Kommissie
voor de Aggregatie ....) spreken studenten
een woordje mee en zetten ze hun
standpunten uiteen. Die standpunten
weerspiegelen in zo ruim mogelijke mate
die van Kringraad, en via haar die van de
studenten in het algemeen. Overleg tus-
sen de verschillende kringen en Kring-
raad is dan ook nodig en wenselijk.
Enkel op die manier kan er van een
koherent en konsekwent gevoerde stu-
dentenpolitiek inzake onderwijs sprake
zijn.
Niet alleen op onderwijsvlak is er

samenwerking tussen de kringen nodig.
Door hun gemeenschappelijke doelstel-
ling en de aktiviteit die ze ontplooien,
dringt een regelmatig kontakt zich op.
Op de vergaderingen worden er afspra-
ken gemaakt. misverstanden rechtgezet,
en bovenal suggesties gedaan omtrent
mogelijke aktiviteiten, verbetering van
organisatie enzovoort.
Kringraad is een forum, waar alle

kringen terecht kunnen, en waarlangs
alle kringen kunnen worden gekontak-
teerd. Zonder kringen isKringraad niets,
zonder kringraadvertegenwoordigers
kan ze niet werken. Het is dan ook van
het allergrootste belang dat de nieuwe
presidia het belang van Kringraad als
gemeenschappelijk overlegorgaan en
werkinstrument inzien. Alleen zo kan de
huidige, degelijke werking in de toe-
komst worden verdergezet.

Rudy Lanssens

tiseringsstrijd.
De derde funktie van Sora is het aktie

voeren tegen de afbraakpolitiek van de
opeenvolgende onderwijskabinetten én
je akademische overheid Zo werd het
najaar van '86 gekenmerkt door een
groot aantal massale betogingen en pri-
kakties (cfr. bezetting van het rektoraat).
Dat de akademische overheden gebrand
zijn op zo'n akties bewijst een citaat uit
het ontwerpverslag van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad van 11 juni '86:
" ... is een verhoging (van de inschrij-
vingsgelden, nvdr.) het risiko waard van
een eventueel studentenprotest dat, wan-
neer het universitaire leven wordt ver-
stoord of lamgelegd, ook geld kost 1"
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demokratiseringsproces niet, of onvol-
doende voltrokken is, zijn hervormingen
en garanties nodig. Dit gebeurt door het
sensibiliseren van nationale en aksdemi-
sche overheden, door studie en aktie.
Kortom, de werking van Sociale Raad is
een politieke werking. Niet omdat zij één
of andere ideologische of partijpolitieke
kleur zou hebben. Zij is politiek omdat
rijn een appèl doet op solidariteit, op wat
de mers maakt tot een sociaal wezen.

Anti-Coens-brigade
Vanaf 1971 steunt Sociale Raad volledig
op de sociale afgevaardigden van de
kringen. Om de veertien dagen komen
die afgevaardigden samen. De bijeen-
komsten zijn open voor iedereen, ook
voor wie niet rechtstreeks als kringafge-
vaardigde meewerkt. Het werkingster-
rein van Sociale Raad beslaat een drietal
grote domeinen.
Ten eerste is er het medebeheer:

verkozen studentenafgevaardigden zete-
len in de bestuursorganen van Alma,
Acco en RVS (Raad voor Studenten-
voorzieningen). De aanwezigheid van
studenten op deze vergaderingen is be-
langrijk: men probeert er serieus op te
komen voor de verdediging van de
demokratiseringsgedachte. Helaas kun-
nen zij niet altijd op de volle medewer-
king van de akademische overheid reke-
nen.
Een tweede taak bestaat in de infor-

matieverstrekking naar de studenten toe.
Dit gebeurt via brochures. volksvergade-
ringen en natuurlijk ook via Veto. Het
spreekt vanzelf dat ~k hier de funktie
van de kringafgevaardigde belangrijk is.
Vandaar hier nogmaals een warme
oproep aan alle kringen ronder Sora-
afgevaardigde: een kringvertegenwoor-
diger is onmisbaar voor elke kring die
zich aktief wil engageren in de demokra-

Opnieuw aktie
Ook in dit nieuwe akademiejaar zal
Sociale Raad de studenten mobiliseren
rond haar eisenplatform. Centraal hierin
.taan de eisen tot verlaging van de
Inschrijvingsgelden, verhoging van de
sociale toelagen en afschaffing van elke
vorm van numerus clausus. InFrankrijk
zijn de studenten erin geslaagd via radi-
kale en massale akties hun eisen kracht
bij te zetten. Zij hebben politieke resulta-
ten geboekt. Het wetsvoorstel Devaquet
werd afgevoerd. Wanneer wij in België
ook resultaten willen zien, dan zullen
we, volgens Sociale Raad, opnieuw ak-
tie moeten voeren. Op het recente bespa-
ringskonklaaf is beslist om te sleutelen
aan het aantal studenten (zie elders). En
wat de inschrijvingsgelden betreft, betaal
je in Leuven een pak meer dan in
Brussel. Daar werd namelijk beslist om
noch vorig akademiejaar, noch dit aka-
demiejaar de inschrijvingsgelden te ver-
hogen. Wat in Parijs en in Brussel kan,
moet ook in Leuven kunnen.,Reeds meer dan twintig jaar overkoepelt

Sociale Raad de fakulteitskringen in hun
streven naar Demokratisering van het
Onderwijs en belangenbehartiging van
de studenten. De belangrijkste zorg van
de Sociale Raad gaat uit naar de toegan-
kelijkheid van het hoger onderwijs, meer
bepaald naar de sociale en financiële
drempels die de toegang belemmeren.
De Demokratisering van het Onderwijs .

Maar sinds de beruchte Sint-Anna- is niet iets dat gemeten wordt met het Er wordt van Veto vaak be-
besparingen (en ook al vroeger) wordt . tellen van stemmen en meerderheden. weer~ dat h~t alleen m~:
ook het onderwijs niet langer ontzien in Zij is in de eerste plaats een kwestie van negatieve dingen schrijft
de algemene mobilisatie tegen de krisis. gelijke kansen op ontplooiing. De norm over de unief Dat het leveren van
~~af nu is er ~der p~ts voor ~lida- waam~ de demokratisering gemeten kritiek behoort tot de meest popu-
nt~I.t, herverdeling, SOCIaal beleid of wordt, IS de kans ~~n de zwakste. . laire bezigheden van z'n redak-
gelijke kansen. Langzaam maar zeker Daarom ~k ZIJn er op het ruveau M n v r t daarbii echter al
worden alle verworvenheden (goedkope waarop Sociale Raad werkt geen tegen- teurs. e e gee . ~...
maaltijden. goedkope huisvesting en ge- strijdige belangen. Sociale Raad houdt te snel dat het pr~es de unief ~ ?le
neeskundige verzorging) afgebouwd en zich niet bezig met korporatistische eisen door haar houding zulke kritiek
schiet het inschrijvingsgeld als een pijl de of het verdedigen van privileges. De veroorzaakt. Neem nu het geval
hoogte in. Uit studies van onder andere belangen van de student geneeskunde of Klio.
professor Lammertyn blijkt dat de on- de student germaanse zijn dezélfde waar -
dervertegenwoordiging van de lagere het hun sociaal statuut en hun rechtspo-
sociale klassen aan de universiteiten sitie betreft. Sociale Raad doet niet aan
weer groeit. Sociale Raad beschouwt individuele hulpverlening: daarvoor is
deze evolutie als een aantasting van het er een sociale dienst. Sociale Raad werkt
recht op onderwijs voor iedereen. in de eerste plaats struktureel: zolang het

Geert Dhont

De klucht rond Klio

De fakulteitskring Klio is één van die
gelukkige Leuvense kringen die over een
eigen huis beschikken, het welbekende
Kliokot. Het is bovendien de enige kring
die gevestigd is in het Groot Begijnhof
Dat laatste is het gevolg van een zekere
evolutie die het Groot Begijnhof inzake
huisvesting sedert het begin van de jaren
'60 heeft gekend. Destijds bestond er een
plan om van de woonwijk een uitgeba-
lanceerde leefgemeenschap te maken.
waarin zowel proffen als assistenten en
studenten vertegenwoordigd waren. Een
en ander liep echter niet zoals men had
gedacht: de proffen trokken weg, en ook
de meeste aanvankelijk geplaatste krin-
gen verlieten het Begijnhof Enkel Klio
bleef over."Maar het werd dan ook een
blijver. Ieder jaar werd het huurkontrakt
probleemloos vernieuwd, nooit waren er
ernstige problemen met bewoners en het
nummer 31 werd dé vertrouwde stek
voor de Leuvense Klioten. Tot aan het
einde van vorig akademiejaar. Toen viel
er !;lijhet presidium een brief in de bus
waarin Klio werd venocht zijn tenten in
de toekomst elders op te slaan.

Universitair koor
Naar verluidt moest Klio weg om
plaats te maken voor het Universitair
Koor. Dat had al geruime tijd een
aanvraag lopen voor een huis in de
woonwijk, maar had er nooit een te
pakken gekregen. Dit jaar moest het er
dan eindelijk toch van komen, desnoods
ten koste van andere bewoners. Dat
werden dus de Klioten. Natuurlijk had
men wel gezocht naar een stok om de
hond te slaan. Zo zouden in het verleden
enkele onregelmatigheden in het Kliokot
zijn vastgesteld: een verstopte afvoer,

een luidruchtig feestje en nog wat andere
onbeduidende dingen. Onbeduidend,
omdat er nooit enige waarschuwing aan
het adres van Klio was gericht in ver-
band hiermee.
Maar goed, Klio moest weg, en geen

enkel feit kon daarin enige verandering
brengen. Niet dat men bij Klio geen
moeite deed om het tij te doen keren. Zo
werd er een petitie gehouden bij zowat
alle proiien en assistenten van de studie-
richting (waarvan sommigen ooit zelf
nog in het Kliokot hadden gewoond). en
werd er geappeleerd voor een herziening
van de beslissing bij de Voorzitter Stu-
dentenaangelegenheden en bij de Aka-
demische Raad. Niets van dat alles
mocht baten. Het Universitair Koor
moest en zou het nummer 31 krijgen.
Wel mocht de laatstoverblijvende bewo-
ner zijn kot behouden en Klio-post
ontvangen. Maar die maatregel zou
slechts gelden voor een jaar.

Ironie
Aangezien tegen midden juni alle ver-
weermiddelen uitgeput leken, en de
meeste presidium leden van Klio volop
aan het blokken waren, besliste men om
zich maar bij de situatie neer te leggen.
Kwestie van zich te kunnen koncentre-
ren op het zoeken naar een nieuwe
verblijfplaats. Meteen daarop toonde de
Voorzitter Studentenaangelegenheden
zich bereid om een nieuw universitair
huis aan Klio af te staan. Ironisch genoeg
het oude huis van het Universitair Koor
in de Parkstraat. Dat bevond zich toch al
niet in al te beste staat. en bovendien
stond het na de verhuis van het Koor
vrijwel leeg..
De konklusie van dit alles zal wel zijn

dat de Begijnhofkwestie op z'n best is
geregeld. Zowel Klio als het Universitair
Koor beschikken volgend jaar immers
over een eigen huis. Bovendien is het
prestige van het Begijnhof weer wat
groter geworden doordat het nu naast
onder andere gastprofessoren en assis-
tenten een achtenswaardige vereniging
als het koor van de KUL herbergt.
Alleen zit Klio met een wat wrange
nasmaak opgezadeld. Maar dat zal in de
loop der jaren wel slijten zeker?

Rudy Lanssens
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·FONTEYN MEDICAL BOOKS
FOCHPLEIN13 LEUVEN Tel. 20.29.44 ± 6.000 in prijs verlaagde titels.

20% tot 80% goedkoper.
+

In- en verkoop van
tweedehands boeken en studieboeken

r

C1i' " De Siegte
~) is een goeie voor u'w boeken.

LEUVEN ANTWERPEN GENT
Bondgenotenlaan 47 Meir 40 - Wapper 5 Volderstraat 7
3000 Leuven .. 2000 Antwerpen 9000 Gent
016122.68.81 03/233.29.14 091/25.59.18

Wetenschappelijke boekhandel
L~Wouters

Naamsestraat 48 3000 Leuven 016/233481
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lekker middagmalen !

Spaghetti, Koninginnehapje, Biefstuk
Filet Américain, Salad Bar, Frieten, ...

TAVÈRNE-DISKOTEEK rg;'JtJ~(I(ij!lJ
Tiensestraat 82 Leuven

Alle dagen open van 's morgens vroeg
tot in de late uurtjes

Voor TD's: 016/22.18.98

Onze ijsjes en onze snacks zijn levens
verkrijgbaar op ons luinlerras

Bondgenoten1u.n 1S3

8-3000 LEUVEN

Uitgeverij PEETERS Uitgeverij PEETERS

Bondgenotenlun 1S3

8-3000 LEUVEN

MUNT
MUNTSTRAAT 5 LEUVEN

016/200641
spaghetti & andere snacks tot 07u.

.' ...' ...



Naarjaarlijkse gewoonte or-
ganiseren Kringraad en
Sociale Raad eind septem-

ber een Vormingsdriedaagse. Eens
te meer een gelegenheid om niet
alleen de studentenorganisatie 1..0-
ko, maar tevens de gehele universi-
taire werking van naderbij te leren
kennen. En vooral dit jaar is er stof
genoeg, zowel voor de nieuwko-
mers als voor de anciens, om zich
in te werken.

In oktober '86 werd door de verschil-
lende Leuvense fakulteitskringen een
vernieuwde overkoepelende organisatie
opgericht, na een twee jaar durende
periode van verdeeldheid onder de stu-
denten. Wat er ook van zij, de nieuwe
koepel Loko werd opgestart op basis van
het principe waarrond in Leuven, dank-
zij het werk vanjaren, een stevig gedoku-
menteerde en bloeiende traditie is ont-
staan: de demokratisering van het onder-
wijs. Of nog: de verschillende geledin-
gen van Loko ijveren voor de idee, dat
eenieder, die er de kapaciteiten voor
heeft, de kans moet krijgen hoger onder-
wijs te volgen ongeacht zijn/haar finan-
ciële of socio-kulturele situatie.
In deze overkoepelende werkings-

oriëntatie nemen Kringraad en Sociale
Raad elk bun specifieke plaats in. De
Vormingsdriedaagse is dan ook bedoeld
om de inhoudelijke werkingspunten van
sociale raad en kringraad gezamenlijk of
in groepen toe te licbten en te bespre-
ken.
En hoe .kunnen we beter beginnen

dan met een stuk geschiedenis? In de
jaren '60 werden er een aantal maatrege-
len genomen die tegemoet kwamen aan
de eis voor demokratisering van bet
onderwijs. De financiële en socio-kultu-
rele drempel tot de unief werd voor heel
wat jongeren een flink stuk verlaagd.
Deze positieve tendens stuitte ecbter op
de ekonomiscbe krisis, en een evolutie in
de andere richting valt nu niet meer te
ontkennen. Een geschiedenis van op-
bouwen afbraak dus, om de vormings-
driedaagse in te zetten.
Eén van de belangrijkste schakels in

in zijn/baar kring verkozen is als afge-
vaardigde in Sociale Raad of Kringraad.
Wij rekenen vooral op hun aanwezig-
beid, daar zulke start de samenwerking
tijdens het jaar enkel maar kan bevorde-
ren. Maar daarnaast is uiteraard iedereen
welkom die zich voor de bovenstaande
sessies interesseren. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd, en hoe beter de werking
van de studentenorganisatie.
De vormingsdriedaagse gaat door in

jeugdhuis Heiberg, Kapellekensweg 2 te
Kessel-Lo, en dit op 28, 29 en 30
september. Je kan er blijven eten en
inslapen; wel hebben we dan graag dat
je op voorhand een inschrijvingsformu-
lier bestelt bij sociale raad, 's Meiers-
straat 5 te Leuven. En om het pro-
gramma kompleet te maken: er is vol-
doende ruimte voor al dan niet georgani-
seerde ontspanning voorzien. Bij deze
ben je uitgenodigd.

kingspunten : studiedruk, aggregatie,
akademische graden... De temata wor-
den voorgesteld en uitgediept, en de
mogelijke werkingspunten voor het vol-
gende jaar worden in kaart gebracht

Sociale Raad
De externe demokratisering en de pro-
blemen hierrond komen aan bod in de
sessies die sociale raad op deze vor-
mingsdriedaagse apart organiseert. In
een eerste ronde stelt sociale raad haar
eigen werking voor, en licht de plaats toe
die zij inneemt in de universitaire sociale
sektor (Alma en Raad Voor Studenten-
voorzieningen) en in AcrI;) (zie elders).
Hoe zit het aan deze universiteit met de
externe demokratisering van het onder-
wijs, en wat kan sociale raad daarin
betekenen?
Vervolgens worden twee sessies geor-

ganiseerd over respektievelijk Numerus
Clausus en studiefinanciering. Al jaren
gaan er stemmen op vanuit verschillende
hoeken om het aantal universiteitsstu-
denten te beperken. Een echte Numerus
Clausus is nog niet ingevoerd, maar we
kunnen toch al een flink overzicht geven
van een aantal maatregelen die de vrije
studiekeuze in België beperken. Naast
deze strukturele drempels vormt echter
vooral de financiële drempel een zware
bedreiging voor een demokratisch geor-
ganiseerd onderwijs. Er schort blijkbaar
wat aan de huidige studiefinanciering.
Daarom onderzoekt Sociale Raad in een
aparte sessie het studiebeurzenstelsel, en
weegt dit af tegen mogelijke alternatie-
ven.
Een laatste sessie is volledig bestemd

voor een diskussie over de funktie van
sociaal afgevaardigde. Wat doe ik als
sociaal afgevaardigde in mijn kring en
op Sociale Raad? Ecn gedachtenwisse-
ling die een hopelijk goede samenwer-
king tijdens het jaar als resultaat heeft.

Speech
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de vor-
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Loko Vormingsdriedaags-e
deze evolutie wordt gevormd door de
besparingsmaatregelen van de regering
Martens VI in het St-Annaplan. Kring-
raad en Sociale Raad geven samen een
overzicht van deze maatregelen, en
schetsen er de weerslag van op de
huidige werking van de universiteit en
haar sociale sektor. Ook de golf van
studentenprotest, die door deze maatre-
gelen in het najaar van '86 werd uitge-
lokt, zal in deze sessie niet onbesproken
blijven.
Een derde gezamenlijke sessie is volle-

dig gewijd aan Veto, de eigenste krant
van de studentenkoepel en spreekbuis
voor de eis tot demokratisering van het
onderwijs.

Kringraad
Naast de gemeenschappelijke sessies
lichten Kringraad en Sociale Raad ook
elk apart hun werking en werkingspun-
ten toe. Kringraad, waar men de aan-
dacht toespitst op de interne demokrati-
sering aan de Leuvense universiteit, be-
steedt twee sessies aan respektievelijk de
werking van Kringraad en de werking
van Loko, de studentenkoepel. Wie in
kringraad wil meewerken, moet immers
eerst op de hoogte zijn van haar struk-
tuur en werking. Tevens wordt gepeild
naar de verwachtingen hieromtrent van
de toekomstige medewerkers, om de
samenwerking tijdens het volgende aka-
demiejaar zo optimaal mogelijk te doen
verlopen. De tweede sessie legt de struk-
tuur van Loko bloot, en geeft toelichting
bij het konkrete verloop vim de samen-
werking tussen de verschillende raden.
De universitaire struktuur komt in een

derde sessie van Kringraad aan bod. Wie
is wat aan de KUL? Wie neemt de
beslissingen en waar gebeurt dat? Hoe
zit het met bet medebeheer door de
studenten vanuit Kringraad? Een over-
zicht dus van hun organen en onze
recbten.
Een laatste aparte sessievan kringraad

spitst zich toe op haar konkrete wer-

Sportraad
Een gezonde geest in euh...

Tussen twee happen inte-
graalrekenen of hypote-
tisch-deduktief redeneren

door kan het best leuk zijn wat te
gaan sporten, bijvoorbeeld. En om
dat sporten zonder al te veel stok-
ken in de wielen te laten verlopen,
is er Sportraad. En nog voor heel
wat meer.

Sport moet, en dat breng je het volk best
massaal bij. Daarom zijn er elk jaar de
onvolprezen "klassiekers". De vier kan-
jers passeren nog voor nieuwjaar de
revue: op 14 oktober is er al de Grote

Prijs Gastbuisberg, een individuele klim-
loopkoers op - hoe is het mogelijk -
Gasthuisberg. Nog geen drie weken later
(4 november) is er de gezellige chaos van
de Studentenmaraton (Antwerpen-Leu-
ven). Je kan ook de "balve"doen: Me-
chelen-Leuven. Bij de aankomst is naast
een paar gekreveerde benen ook sfeer
verzekerd. Dit jaar wordt bovendien de
twintigste veljaardag gevierd van deze
maraton.
Precies veertien dagen later (woens-

dag 14 november) scheuren de Kwistax-
karren rond bet Hogescboolplein. Ook
daar kan bet best leuk zijn, vooral als het
weer wat meezit. Hoedanook ben je
moreel verplicht de waaghalzen van je

Kring te gaan aanmoedigen, of zelfs
vervoegen.

Fire
De week daarop krijg je de 24-uren
aflossingsloop (ook al de vijftiende edi-
tie) op het Sportkot. de winnaar is nu
wel al bekend, maar toch blijft het
aangeraden om eens te gaan kijken, en
vooral om zelf een paar ronden mee te
lopen voor je Kring of een andere
organisatie. Gedragen door Chariots of
Fire verleg je vast je eigen grenzen.
Naast deze klassiekers organiseert

Sportraad ook de Interfakultaire Beker-
kompetitie (alle kringen en peda's doen
mee). De finales van dit gebeuren heb-
ben plaats op 17 februari 1988. Even
kompetitief, maar een stuk internationa-
ler is bet Leuvens Internationaal Studen-
ten Sport Tornooi (LISST): van 2 tot 4
maart maakt dit gebeuren de stad een
stuk levendiger. De winnaars van de
bekerkompetitie nemen het dan op tegen
het buitenlandse kollega's.
De derde bedoeling van Sportraad is

de demokratisering van sommige "dure"
sporten via subsidies. Zweefvliegen en
speleologie staan dit jaar op het pro-
gramma.
Sportraad beeft een Algemene Verga-

dering, en iedereen die wat wil doen dit
jaar, iswelkom, wat overigens geldt voor
alle Raden. Aanmelden op bet Sekreta-
riaat.
tenslotte vermelden we nog even de

Sportkaart, een kleinood dat heel wat
deuren voor je opent. Vorigjaar hadden
meer dan 6000 studenten zo'n ding op
zak.
Meer inlichtingen over Sportraad kan

je krijgen op het Sportsekretariaat, Ter-
vuursevest 10I, 3030 Heverlee van 9 tot
12 en van 14 tot 18 u. telefoon bebben ze.,
daar ook: 016/23.38.51 toestel 134.
"Hopelijk kan je hiermee wat aanvan-

gen."

mingsdriedaagse afgesloten met een ses-
sie over de studentenspeecb, die traditio-
neel wordt gehouden bij de officiële
opening van het akademiejaar. Na drie
dagen van informatie en diskussie is er
bij eenieder stof en entoesiasme genoeg
aanwezig om reeds de eerste krachtlijnen
van deze toespraak op papier te zetten.
De dagen na de vormingsdriedaagse zal
er trouwens nog heel wat werk aan de
winkel zijn om de opening van het
akademie jaar niet onopgemerkt te laten
voorbijgaan.

Wie willen we nu op deze Vormings-
driedaagse bereiken? Op de eerste plaats
is de driedaagse bedoeld als een eerste
kennismaking en inwerking voor al wie Geert Van Eekert

Nogal onmisbaar,
al zeggen we het zelf

Het vademekum voor
studenten
Het zal je maar overkomen:

ze droppen je hier in een
stad die je van haar nog

pluim kent. Je hebt na lang zoeken
hier wel al een kot gevonden, maar
eigenlijk had je toch graag nog "de
weg naar de unief alstublieft" gevon-
den. En geen mens die op je vraag
kan antwoorden. De unief blijkt
namelijk overal en nergens te zijn.

Gelukkig is er de Leuvense Overkoepe-
lende Kringorganisatie (zeg maar Loko),
die dit jaar voor de elfde keer bet
Vademekum voor studenten van de KU-
Leuven uitgeeft. Eerstejaarsstudenten
krijgen dit fraaie boekje gratis in burl
handen gestopt. Mocht je om de een of
andere reden het groene kleinood toch
niet te pakken gekregen hebben, dan kan
je bet nog komen balen in bet huis van de
studentenbeweging: 's Meiersstraat 5
(tussen de Muntstraat en het Hoge-
schoolplein, een gebouw met een poort
als een kunstwerk van Josepb Beuys).
Ook studenten die hun kandidaturen
niet in Leuven afgewerkt hebben (LUC,
Ufsal, Kulak, ...) krijgen het boekje gra-
tis. De andere studenten betalen er
100 fr. voor.
Wat staat er zoal in dat onmisbare

Vademekum? Wel: in de eerste plaats
ben je hier om te studeren (herinnerden
we ons plots), en daarom begint het
boekje met een hoofdstuk over "Stude-
ren": nuttige tips voor een goede studie-
planning en -metode, dingen die je moet
weten wanneer je aan eksamens toe bent
(je hebt namelijk rechten en plichten), en
tot slot een handleiding in eksamenge-
drag: "Hoe lust ik de prof rauw?"

En dan is er de universiteit zelf: in het
derde hoofdstuk wordt een poging on-
dernomen een beider antwoord te geven
op de simpele vraag: "Kan je mij de weg
naar de unief wijzen?" Helemaal niet zo
simpel, maar kom, toch het lezen meer
dan waard.
Voor aktieve lui is ook het vierde

hoofdstuk zeer interessant: dat gaat na-
melijk over de studentenorganisatie. In-
formatie over de Kringen (dat zijn die
opvangnetten die je in het begin van het
akademiejaar tegenkomt), over Loko en
baar raden, over het studentenblad Veto
(wekelijks onmisbaar), over 't Stuc (kul-
tureel studentencentrurn), Sportraad en
nog zo van die dingen.
Naast de officiële studentenorganisa-

tie bestaan er ook nog talloze klubs en
verenigingen die een interessante wer-
king kunnen voorleggen. Deze vereni-
gingen komen aan bod in hoofdstuk 5.
En wie als konsument door Leuven

flaneert, kan dat doen met het Vademe-
kum in de hand, opengeslagen op de
pagina's van de Loden Gids: een lijst van
de Leuvense handelszaken. Bekijk voor-
al ook de advertenties: sommige adver-
teerders bieden speciale. voorwaarden
aan studenten.
Top of the bill is het Adressenboekje :

een alfabetische lijst van diensten, orga-
nisaties, verenigingen, enzovoort. Om te
gebruiken dus. Want ook dàt is het
Vademekum: een boekje om te hebben
en te houden en te gebruiken zolang je
hier als student in Leuven rondloopt.

Didier ~ijnants

.','
i

,..

Loden
Maar je moet nog leven ook, natuurlijk.
En dat doe je - als je kotstudent bent -
op je kot. "Leven in Leuven" heet het .
tweede hoofdstuk, waarin je ingeWiVJd '.
wordt. in het 'kotleven', in het aktivitei-
tenleven van Leuven (Leuven is tijdens
het akademie jaar een kleurrijke stad),
kortom: een gids voor je vrije tijd.

KAN JEMIJ
DE WEG NAAR

DE UNIEF WIJZEN?
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Koning Albertlaan 48,
3000 Leuven - Belgium.

Altijdopen vanaf 22 u.
op donderdag, vrijdag
&zaterdag.
Andere dagen beschik-
baar voor fuiven.
Contact &condities:
016.239005 - 233455

\tmaf oktober isonze
de mogelijkheid tot
voorstellingen,
Reserveren kan vanaf nu

:.:.:.;.;.:.; .

IN U OU.R
KLAAR

Dit is uniek, een minilabo ter plaatse voor maxi gemak én
100% zekerheid.

Speciale voorwaarden voor
studenten

(bij aanbieding van uw kaart)

UW FOTO'S
OP REUZE "SUPER 10" FORMAAT

:115 U PA'
iliFOTO
!11iI : [.111~~
iliLABO'--~

Tiensestreet 6
3000 LEUVEN

'!

OUDE MARKT 41 LEUVEN016/20 07 37
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Radio Scorpio: klassieker en buitenbeentje

liEr loopt vanalles mis, maar dat
nemen we er dan maar bijl.."

Het huidige vrije radio-
landschap ziet er niet altijd
even fraai uit. Er hangen

een heleboel zenders in de lucht die
nog altijd plaatjes draaien voor
'Sjarel van Jef van Louis van op 't
hoekske'. Daarnaast zijn er de zeer
professionele (althans wat het beta-
len van de medewerkers betreft) en
kommerciële radioketens, zoals
Contact en SIS, die over het hele
Vlaamse land klonen inplanten,
die 24 uur op 24, dag aan dag, jaar
in jaar uit dezelfde hitparadestroop
over hun zender uitsmeren. Ook
Leuven kan sinds kort genieten van
dergelijk imbeciel geweld, want
VRL (Vrije Radio Leuven) heeft
zich zeer recent getrànsmuteerd tot
Radio Contact. Om zich door dit
groot-kapitaal niet in het verdom-
hoekje te laten drukken, hebben
een aantal kleinere radio's, waar-
onder Sinjaal, zich verenigd in het
projekt 'Vijfsterrenradio'. Maar
zelfs daar doet Scorpio niet aan
mee. Jan Heymans legt uit
.waarom.

Scorpio: «Wij hebben geen last van
dergelijke radioketens, want groot kapi-
taal wil meer kapitaal, wil dus reklame
en wil dus een groot publiek. Wij willen
een beperkt, selekt en trouw publiek»
Veto: Uit wie bestaat dat publiek voor
het ogenblik in werkelijkheid?
Scorpio: «We hebben wel eens een
enquête gehouden, waarin dat bevraagd
werd. Ik ken de resultaten niet meer
precies, maar er bleek wel uit, dat de
grootste groep luisteraars van Radio
Scorpio bestaat uit jongeren, studenten
vooral, tussen 18 en 25, met uitlopers
naar de groepen 14 tot 18 en 18 tot
35.»
«Nu, we houden dergelijke enquêtes

ook niet om de haverklap. Dat kost
teveel geld en het is voor ons ook minder
interressant Het zijn namelijk vooral de
kommerciële radio's die daar nood aan
hebben, omdat zij die resultaten moeten
kunnen voorleggen aan hun sponsors.»

Veto: Is een radiomaker toch ook niet
razend nieuwsgierig 1IIJIlrhetpubliek dat
zijn programma beluistert?
Scorpio: «la, ergens wel. Maar na een
tijdje leg je je er bij neer, dat je daar toch
nooit precieze informatie over kunt krij-
gen. Uit briefjes, inzendingen voor Wak-
kerradio of voor de Top 100 aller tijden
kun je daarentegen wel opmaken, dat er
nog vele mensen mensen zijn die naar
Scorpio luisteren, alhoewel je het pre-
cieze aantal ook hier weer niet kunt
kennen.»

Promotie
Veto: De laatste jaren spreekt men van
een dalende populariteit van de vrije
radio's. Kunje die evolutie ook zien aan
het aantal briefjes dat ingestuurd
wordt?
Scorpio: <Ja, ten dele wel. Maar dat is
ook een heel normale evolutie: in het
begin waren het vooral het nieuwe en de
spanning, dat je elk ogenblik opgepakt·
kon worden, die de luisteraars aantrok-
ken. Later zijn een aantal mensen de
radio toch meer gaas waarderen voor
wat hij was. De BRT is echter een aantal
funkties van de vrije radio gaan overne-
men met de ontkoppeling en de poppro-
gramma's, waardoor we ook een aantal
luisteraars verloren hebben>

altijd zinvol dat wij ons daarmee bezig
houden.»

Veto: Wordt er geprobeerd om via
promotie-akties een stabiele positie bin-
nen het Leuvense te bekomen?
Scorpio: <Ja, we hebben voor begin
oktober een klein promotie-aktietje ge-
pland. Maar verder zijn we niet zo tuk op
grote manifestaties die dan weer gespon-
sord moeten worden. Wat we ook wel
eens gedaan hebben, is een klein festival-
letje organiseren op de Oude Markt met
beginnende Leuvense groepen. En zoiets
is dan weer typisch Scorpio: het kost ons
niets en het is promotie voor Belgische
en Leuvense muziek.»
<<Voorgrotere dingen ontbreekt ons

het geld. Onze programma's zijn eigen-
lijk onze promotie.»
Veto: Is de falende promotie toch ook
niet vaak te wijten aan een falend beleid,
oot er gewoon niet aan denkt of vergeet
oot bepaalde kanalen ook zonder veel
geld beschikbaar zijn?
Scorpio: «Er loopt voortdurend vanal-
les mis. Dat is ook een konsekwentie van
onze amateuristische werking. Eigenlijk
is dat heel positief: het radio maken is een
hobby voor onze medewerkers. Het
betekent ook dat wij niet permanent
iemand in dienst hebben die zorgt voor

pio nastreeft.»

Veto: Het betekent wel ootje afhankelijk
bent van het geld van de luisteraars,
zonder dat je daar veel vat op hebt.
Scorpio: <Ja, maar dat is de minst erge
vorm van afhankelijkheid. Je verwacht
dan dat de luisteraar iets teruggeeft, voor
wat je hem geeft. Dat betekent ook, dat
je met die luisteraar rekening moet
houden en niet zomaar programma's
kunt maken voor jezelf of voor je vrien-
denklubje. Dat vind ik dus zeker niet
negatief: Het zou negatief kunnen zijn,
wanneer we zoveel mogelijk luisteraars
zouden willen hebben, om zoveel moge-
lijk geld binnen te halen. Dan krijg je
hetzelfde als bij het invoeren van re-
klame»
«Dat is echter niet het enige nadeel

van reklame. Een voorbeeld: als een
firma wegens fraude in het nieuws komt
en die firma is toevallig één van je
sponsors, dan moet je al zeer goed
oppassen om dat nieuws op jt radio uit
te zenden»
«Bovendien: het is eigenlijk niet nodig

en zolang het niet nodig is,blijven wij het
voor ons plezier doen en modderen wij
verder aan.»
Veto: Met de nadruk op modderen?
Scorpio: «Met een beetje de nadruk op

Geschiedenis
Ia 1979 kwamen de eerste vrije
radio's op antenne. Aanvankelijk
ging het om aktieradio's, die slechts
tijdens een betoging, een manifesta-
tie, een staking of iets dergelijks
uitronden. De belangstelling voor
het nieuwe medium nam echter snel
toe. Enerzijds waren er de CB'ers die
het "lullen op afstand" sinds de
legalisatie van de CB-toestanden niet
meer leuk vonden, en nu overscha-
kelden op het spannende, want ille-
gale, radio maken.
Daarnaast kwamen ook kommer-

cieel geïnteresseerden op de nieuwe
mogelijkheid af: Zij wilden het BRT-
monopolie doorbreken en zelf veel
geld verdienen. Tenslotte waren er

zijn inkomsten vandaan?
Scorpio: «Dat komt nog altijd van de
luisteraars. De periode van de sticker- en
badgesverkoop is wel definitief voorbij.
Maar fuiven blijven onze voornaamste
bron van inkomsten. Het principe is: de
medewerkers geven hun medewerking
en de luisteraars geven het geld. Dat
betekent wel dat we altijd een klein
beetje schulden hebben, maar dat groeit
niet aan of dat vermindert ook niet»

Veto: Waarom brengt Scorpio geen
nationaal nieuws?
Scorpio: «Vroeger kapteerden we ge-
woon het BRT-nieuws omdat zij, en dat
vinden we nog altijd, toch de meeste
garantie voor objektiviteit bieden. Nadat
er dan gedreigd werd met een proces zijn
we daar mee opgehouden. Nu zeggen
we: als je nieuws wil horen, schakel dan
over naar de openbare zenders, want zij

de promotie, voor de programma-
tie, ...»
«Er loopt dus veel meer mis .dan bij

radio's die hun medewerkers kunnen
betalen, Maar <4t is ook een keuze die je
maakt: ofwel werk je professionneel en
voer je reklame in, ofwel loopt er al eens
iets mis en dan ronder reklame.»
«De strukturele werking is al wel veel

verbeterd: er zijn regelmatig vergaderin-
gen, waarin veel problemen worden
opgelost.»

Veto: Maakt het motto: "Er mag al eens
iets mislopen en er mag al eens geklun-
geld worden" deel uit van het imago van
Scorpio ?

Scorpio: «Nee nee, rover drijven we het
niet, dat we bewust slordig gaan zijn in
die dingen. Dat is gewoon een struktu-
reel gevolg van liefhebberswerk. We
proberen echter veel van die problemen
op te lossen en dat lukt ons ook steeds
beter, alhoewel we natuurlijk altijd nog
een paar extra krachten kunnen gebrui-
ken.»

Veto: Jullie zijn wel trots op het imago
van a-kommerciële radio?

Veto: Ondernemen jullie zelf ook Scorpio: «Daar zijn we trots op, ja
nieuwe initiatieven om die luisteraars (lacht). We zijn ondertussen ook een
weer terug te winnen? grote zeldzaamheid geworden, en alle

S . 0 h .. blii . liik zeldzame dingen zijn kostbaar zeker.»corpio: « C, WIJ IJven eigen y
altijd onszelf Er zijn bovendien nog Veto: Wat zijn de belangrijkste argu-
altijd genres die op de BRT te weinig aan . menten tegen het invoeren van re-
bod komen en die wij een kans willen klame?
geven. Ook de echt lokale informatie
kan de BRT niet geven. Het blijft dus nog

modderen. Maar dat valt nog best mee:
wij hebben een platendraaier die ooit
2.500 èr. gekost heeft, terwijl ze bij an-
dere radio's platendraaiers hebben die
20.000 fr. kosten. Wie hoort het verschil
thuis?»
«Het verschil is eigenlijk het aantal

reklamespots dat je er moet bijnemen.
Wij zeggen: laat die reklamespots zo, we
steken een nieuwe elastiek in onze pla-
tendraaier en we kunnen weer een jaar
verder.»

Uitdaging
Veto: Snoepen andere, betalende radio s
vele goeie Scorpio-medewerkers af?
Scorpio: <Ja, vooral de BRT doet dat.
Wij zijn een soort opleidingscentrum
.geworden voor de BRT,-wat voor ons
een groot probleem is. Er zijn zelfs kerels
geweest die naar de BRT trokken met de
vraag of ze een programma mochten
doen, en die teruggestuurd werden om-
dat ze eerst maar wat moesten gaan
oefenen bij Scorpio, Meestal zien we
zulke medewerkers nadat ze bij de BRT
zijn: aangenomen, dan ook niet meer
terug. Zo zijn er reeds een dertigtal
mensen weggegaan.»
«Het gebeurt minder dikwijls dat

medewerkers naar andere Leuvense ra-
dio's overlopen. Er zijn er een paar naar
Sinjaal gegaan, maar dat was eerder
omdat ze hier gewipt waren, omdat hun
programma niet beantwoordde aan onze
kriteria.»Scorpio: «Het belangrijkste argument is

de volledige onafbankelijkheÎd die Scor- Veto: Waar haalt Scorpio momenteel

dan nog de lokale radio- freaks, die
een lokale radio wilden oprichten
om lokale informatie door te spelen
en de kontakten binnen de gemeen-
schap te bevorderen. De lokale radio
zou dan de stadskrant en de dage-
lijkse pamfletten moeten vervangen.
Op zeer korte tijd zijn er dan een

massa radio's in de lucht gegaan, die
niet altijd even edele doelstellingen
hadden. Door de grote omvang van
het gegeven en onder druk van de
publieke opinie, kon de wetgever het
probleem tenslotte niet meer nege-
ren. Dat leidde dan in 1981 tot een
KB met technische normen en een
Dekreet van de Vlaamse Raad met
inhoudelijke kriteria. Op basis van
een ingestuurd dossier zijn er dan een
heleboel radio's erkend, veel te veel
volgens sommigen. (CR)

uitlekken van bepaalde feiten is dat
verhinderd geweest: de meerderheid van
de medewerkers was tegen reklame,
zodat er hen niets anders over bleef dan
het af te trappen.»
«Proper is: weggaan bij een zender

waarbij je het niet meer zit zitten, en een
andere zender opstarten. Niet proper is:
achter de rug van een aantal mensen een
revolutie proberen te ontketenen, met
allerlei verhaaltjes, met sabotage, met
het stelen van platen, ... Zo'n dingen zijn
er echt gebéurd..
Veto: Maar wanneer je overoog 1IIJIlr
Sinjaal of Scorpio luistert. dan hoor je.
op de nieuws- en reklamespots na, eigen-
lijk niet zo'n verschillende dingen. Sin-
jaal brengt bijna doorlopend muziek en
ook Scorpio doet hetzelfde in zijn non-
stopprogramma's. Vormelijk maar ook
inhoudelijk lijken ze dus sterk op elkaar.
Kun je daar mee akkoord gaan?
Scorpio:«Ik weet het niet precies, want
ik luister dus niet naar Sinjaal. Maar wat
je er wel uit kan besluiten, is dat het erg
jammer is dat de splitsing er gekomen is.
Wanneer het verschil niet zo groot 'is,
dan hadden we beter de krachten gebun-
deld. Aangezien het nog mogelijk is,
wals wij bewijzen, om zonder reklame
te werken, hadden die mensen hun
energie beter in Scorpio blijven steken.
Dan was Scorpio beter geweest, ook
zonder reklame.»
Veto: Maar is het ook 'Jiet zo, dat jullie
zelf een evolutie hebben doorgemaakt;
die erin bestond dat kommerciële muziek
aanvankelijk niet en later wel kon op
Scorpio ?

Scorpio: «Nee, dat denk ik niet. Er is
geen enkele radio die zozeer zichzelf is
gebleven als Radio Scorpio. Bovendien
is het een fabel dat Sêorpio alleen
moeilijke of zware muziek heeft uitge- '
ronden. Ook vroeger draaiden wij al
kommerciële muziek.»
Veto: Toch kon Abba oorspronkelijk
niet en later wel? , '

brengen veel beter nieuws dan wij kun- Scorpio: «Radio Scorpio is een zender
nen brengen.» die begonnen is met de idee zich te

. onderscheiden van de BRT. Daardoor
Veto: Loop je dn~ niet .~et risi~O,dat je moest er ergens een verschil rijn, en
ze voor langere tijd kWlJtbent. ',konden we bepaalde dingen niet draai-
Scorpio: <Ja, misschien wel, maar dan en. Gewoon om ons eigen profiel vast te
is de uitdaging aan ons om zo'n goeie . leggen. Abba was in 1979 hét voorbeeld
programma's te maken, dat ze vanzelf van de kommerciële muziek, waardoor
weer naar Scorpio luisteren. Het heeft we beslisten Abba niet te draaien. An-
geen zin om zelf nieuws te brengen, want ders had Scorpio op dat punt geen reden
je kunt toch niet op tegen de kwaliteit die van bestaan,.
op de BRT geboden wordt. Bovendien is «Later is onze houding daartegenover
het eigenlijk onze taak ook niet. Het is veranderd: Abba staat nu voor knap
niet onze bedoeling om konkurrentie te gemaakte kommerciële muziek. Maar
bieden aan- de BRT. Wij willen aanvul- deze evolutie is niet alleen bij Scorpio,
lend werken en brengen wat zij niet maar in alle media merkbaar geweest.»
kunnen breng.en: lokale informatie en Veto': .Scorpio brengt vrij veel non-stop,
bepaalde muziekgenres.. terwijl dit toch eerder een negatieve
Veto: In 1982 is de vroegere Scorpio- werking heeft: de radio verliest z'n
ploeg opgesplitst en hebben een aantal eigenheid en je hoort het verschil niet
ex-medewerkers Radio Sinjaal ópge- meer tussen de verschillende zenders die
richt. Wat was de oorzaak van die er zijn. Kiest men bewust voor non-stop,
splitsing: keJ streven ·1IIJIlreen andere of heeft het eerder te maken met ontbre-
doelgroeI! /61 het willen invo~ren van kende middelen?
reklame om professioneler te kunnen
werken? -

Scorpio: «Onze doelgroep is altijd .de-
zelfde gebleven: jonge mensen die naar
betere muziek luisteren, maar over die
term valt natuurlijk ook weer te diskus-
siëren. Onze kriteria zullen waarschijn-
lijk wel wat strenger zijn dan die van
Radio SinjáalMaardehoofdreden was
toch wel reklame»
«Hetjammere van de hele zaak is, dat

dat alles achterbaks gebeurd is, dat het
de bedoeling was Scorpio over te nemen
en dan reklame in te voeren. Door het

Sco.rpio: «Dat heeft te maken met een
gebrek aan medewerkers. Zodra er ie-
mand binnenkomt, die kan samenstel-
len, een goede stem heeft en overdag een
programma wil maken, kan hij meteen
van start gaan. De ervaring is, dat het
vooral moeilijk is om overdag mensen te
vinden, dus worden deze mensen op
andere zenders betaald, en draait Scor-
pio non-stop, wat we er graag bij ne-
men.»

Carla Rosseels
Johan Reyniers
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Radio Sinjaal: wat heet kommercieel?
"We moeten de negatieve
aspekten van de reklame
er maar bij nemen"
RadioSinjaal splitste zich in

1982 af van Radio Scor-
pio. Volgens Mark De

Clercq had het vooral te maken
met het streven naar een ruimere
doelgroep (het luisterpubliek van
Scorpio bestond toen hoofdzake-
lijk uit studenten), terwijl het in-
voeren van reklame maar een zij-
delings probleem was. De hoofd-
doelen waren: de programmatie
bijsturen om de doelgroep uit te
breiden, werken met professionele
mensen en reklame uitzenden om
deze laatste te betalen.

Sinjaal: «We wilden een dagprogram-
ma uitbouwen, dat gericht is op muziek
.en informatie. De muziek kan je om-
schrijven met de term "contemporary
adult rock", maar het aspekt rock wordt
dan nog wat afgezwakt. De informatie
bestaat uit nationaal nieuws, lokaal
nieuws en studenteninformatie. Het sys-
teem werkt als volgt: we maken overdag
tussen 7 en 19 uur een blok waar dat
allemaal in kan.»

Veto: Bij Sinjaal zijn er overdag dus
geen programma's meer met één presen-
tator die zijn geliefkoosde musiekgenre
in de eter stuurt ?

Sinjaal: «Nee. Dat was ook een struikel-
blok: als je wil werken met een stramien,
waarin je bepaalt hoe het zou moéten
klinken, hoe de informatie er zou moé-
ten inzitten, hoe er gepresenteerd zou
moéten worden, dan betekent dat uiter-
aard ook dat je dat moeilijk kan verlan-
gen van vrijwilligers.Die mensen zoeken
toch ergens een motivatie: meestal wil-
len ze dan ook alles zelfbepalen. Dat kan
niet binnen ons projekt. Daardoor moe-
ten ze iets inleveren aan eigen in-
breng.»

Veto: Ze moeten eigenlijk alles inleve-
ren?

Sinjaal: «Nee, dat vind ik niet: De
mensen die nu de dagprogrammatie
verwrgen, die vormen een groep. En
binnen zo'n groep mensen kun je in
onderling overleg ook nieuwe kreatieve
ideëen uitbouwen. Het is,niet omdat dat
een groep is, dat dat niet zou kunnen
werken.»
«Het is wel zo datde mensen nu niet

meer belangrijk zijn op zich. Een naam
die onverbrekelijk met een programma
verbonden is, bestaat niet meer. Ik
spreek natuurlijk altijd over overdag.
Dat was voor sommige mensen mis-
schien' ook een probleèm. Het is niet
meer meneer X die dat programma
'presenteert. Nee, het is Sinjaal die dat
soort muziek brengt en die informatie.en
het is toevallig die presentator die pre-
senteert.»

Veto: Vraagt men soms van buiten uit
om bepaalde platen te draaien?
Sinjaal: «u bedoelt platen pluggen?
Nee, daar zijn wij principieel altijd
tegengeweest. Radio's die dat doen, zijn
dom. Ze denken vlug wat bij te verdie-
nen,maar het moet al meevallen wil het
een goeie plaat zijn. Die worden meestal
niet geplugd, omdat dat niet nodig is. Je
hebt natuurlijk ook goeie nummers, die
ook niet verkopen. Maar de maatschap-
pijen of de artiesten die die nummers
maken zijn meestal niet kapitaalkrachtig
genoeg, om hun platen te pushen. Het is
dus een vicieuze cirkel. Wij doen aan
zulke dingen principieel niet mee, omdat
dat volksverlakkerij is. Je vertelt op de
radio dat het om een prachtig nummer
gaat, terwijl je het zelf rotslecht vindt»

Veto: In zo'n namiddagblok wordt de
muziek niet per genre gerangschikt,
maar alles wordt door elkaar gemengd
Voor welke doelgroep is zo'n mengeling
dan wel bedoeld?

Sinjaal: «Onze hoofdgroep ligt tussen
18-20 tot 44, met uitdeiners naar 15 en

54, maar deze twee laatste enkel als
sekundaire groepen.»
Veto: Maar loop je met zo'n gemengd
middagblok niet het gevaar dat mensen
die specifiek van één genre houden,
afhaken?
Sinjaal: «Dat klopt, maar overdag is het
luistergedrag heel anders dan 's avonds.
Mensen die overdag de radio aanzetten,
gebruiken dat over het algemeen als
achtergrondmuziek. Mensen die bewnst
willen luisteren overdag komen strikt
genomen bij ons niet aan bod. Maar de
vraag is, waar komen die wel aan bod?
In België is tot nu toe geen enkel.station,
dat zich toespitst op één soort muziek.
De markt is daartoe ook zeer klein, we
zijn amper met zes miljoen. In Amerika
is dat wel mogelijk, daar heb je echte
blokjesradio. In België heb je praktisch
geen radio's die overdag gericht draai-
en»
<c'sAvonds moet je uiteraard naai

doelgroepen toe spelen, want mensen
die geen televisie kijken, willen iets te
beluisteren hebben. Die programma's
moeten iets specifieks hebben. Dat kan
eenspecifiek muziekgenre zijn,waar dan
nog altijd wel eev.. element van kreativi-
teit in aanwezig moet zijn. Een aantal
plaatjes achter mekaar draaien is niet

Veto : Doet u hetzelfde niet met klein-
dere radio s dan Sinjaal?
SinjiUb: «Nee, wij hebben dat nooit
gedaan. Ik zou mij daar onbehaaglijk bij
voelen. Wij hebben dat één keer gedaan,
maar dan met open vizier tegenover die
andere radio. Wij hebben gevraagd of
die jongen datzelfde werk ook bij ons
niet kon komen doen. Voor die andere
radio bleek dat geen probleem te zijn.
Maar meestal ken je de mensen van zo'n
andere radio persoonlijk en ik vind het
dan moeilijk om daar iemand weg te
halen. Dat is tot nu toe niet nodig.»
Veto: Het zal misschien nodig Worden.
Al bij al zijn jullie toch een kommerciële
radio en kommercieel is tenslotte kom-
'mercieel: Het moet opbrengen.
Sinjaal: «Dat hangt er van af hoe je dat
bekijkt. Daar hebben we toendertijd ook
diskussies over gehad : Wat is het
onderscheid tussen kommerciële radio
en radio met publiciteit. K~mmerciële
radio zou zijn, als hier _aandeelhouders
waren die voordeel hadden bij het op-
brengen van het station. Dat is dus niet
zo, Al wat verdiend wordt, wordt geïn-
vesteerd: ofwel in apparatuur, ofwel
worden de medewerkers er mee betaald..
Je kan dus niet zeggen, dat er hier een

voldoende. Ze moeten de luisteraar we-
.en te boeien. Het gaat er niet meer om
de kwantiteit hoog te houden. Het luis-
terpubliek valt s'avonds bovendien van-
zelf terug tot 5 procent.»
Veto: Zijn de medewerkers van de dag-
m de avondprogramma's dezelfde mede-
werkers?
Sinjaal: «Nee, dat is eerder okkasioneel.
Meestal zijn dat totaal andere mensen.
Overdag zijn dat ook betaalde mensen,
terwijl het 's avonds vrijwilligers zijn.
Dat is ook het principe: doordat ze
overdag betaald zijn, draaien ze in het
systeem. Niet alleen voor het geld, ook
voor hun plezier, want de vergoedingen
zijn nu ook weer niet zo groot. Maar
s' avonds gaat het uitsluitend om vrijwil-
ligers, die het graag moeten doen»
Veto: Gebeurt het dat de konkurrentie
medewerkers van u afsnoept?
Sinjaal: <Ja, de konkurrentie komt
vooral van de BRT, omdat die met
grotere cheques zwaait. We hebben nu
een zestal mensen die voor de BRT
werken, maar die ons toch ook trouw
cijngebleven.»

Veto: Is dat een traditie waar u trots op
bem?
)injaal: «Nee, ik ben daar helemaal niet
:rots op, omdat de BRT het zich wel heel
erg gemakkelijk maakt. Ze rijden door
let land en laten hun oren flapperen.
Ergens anders worden ze getraind, en zij
{Omendan gewoon de mooie stukken
weghalen.»

Vijfsterrenradio
Het projekt "Vijfsterrenradio" is op-
gestart door een aantal radio's, die
allen"aangesloten zijn bij de nieuws-
leveringsdienst van Het Nieuwsblad.
Dat zijn onder andere: Radio Sinjaal
(Leuven), Radio Retleks (Meche-
len), Radio 94 (rienen), Radio Go
(Gent), ... Deze groepsvorming is in
eerste instantie een reaktie tegen
netwerken als SIS en Contact, die
door hun ekonomische mogelijkhe-
den een sterke politieke faktor zijn
gaan vormen. Deze radio's willen
een belangengroep vormen die zegt:
"Wij staan samen sterk". Ten tweede

misschien om hun luisteraars uit te
breiden, om meer reklame aan te trek-
ren. Maar dat is een verkeerde visie: de
neeste radio'swerken met een beperkte
doelgroep: jonge mensen, huismoe-
ders, ..~Nu kan je maar uitbreiden totdat
je alle mensen van die groep hebt. Ga je
ruimer, dan doe je aan inruilen, want dan
voelen die mensen zich bekocht en krijg
je andere groepen. Je kan de inhoud dns
niet zomaar wijzigen.»
Veto: Jullie werken enkel overdag met"
betaalde medewerkers. Daar gaan dus
voor een gedeelte de reklame-inkomsten
naartoe. Wanneer je nu overdag Scorpio
of Sinjaal beluistert, dan hoor je lÎiet
zoveel verschil: veel muziek, weinig ge-
praat, hier en daar een beetje informatie.
Wat heeft de reklame dan uiteindelijk
opgeleverd?
Sinjaal: «Financies. Hadden we geen
reklame uitgewnden, dan hadden we
niet bestaan. Men vergeet 1 ding: Scor-
pio zit in een zeer uitzonderlijke situatie.
Zij betalen 64.000 frank per jaar, als ze
het betalen, voor huur, verwarming,
licht,... In de privé-sektor kun je onmo-
gelijk iets voor die prijs huren. Ten
tweede werken zij ook nog met zeer
oude apparatuur. Ze doen het er mee en
daarneem ik m'n hoed dan ook voor af
Bovendien is er ook niemand betaald.
Dat is eeD'unieke situatie: het kost bijna
geen geld. Daardoor is Scorpio leefbaar.
Maar daarbuiten is dat onmogelijk.
Toen wij dus zelf ruimer wilden gaan
werken en Scorpio verlieten, moesten
wij dus kiezen voor een andere manier
van werken.»
Veto: Jullie wilden dus inhoudelijk rui-
IJler gaan werken. Maar uiteindelijk
verschilt de programmatie van Sinfaal
toch niet zo veel van die van Scorpio.
Waarom was die splitsing dan nodig?
Sinjaal: «Wel, ze zijn inderdaad sterk
naar elkaar toegegroeid. Dat is het pijn-
lijke aan heel de situatie: Wat je nu op
Scorpio hoort, was toen een diskussie-
punt en kon toen niet. Dat was "out of
thè question". Watje nu in de namiddag
op Scorpio hoort, was toen platte mu-
ziek. Nu kan dat plots wel, ik weet ookeigenaar is, die rustig op zijn krent

zit en geïnvesteerd heeft, wat bij andere ..
radio's soms wel het geval is.» met waarom.»
Veto: Jullie" werven reklame via rekla- Veto: Alsje hetzelfde inhoudelijke resul-
meregies. Wat gebeurt er wanneer de taal ook kunt bereiken zonder reklame,

.. veklameleveren? waarom is reklame dan toch nodig?regres met genoegiTe uunc- veren. -- - - .. ----- _. .. . -----_ .. - -- - - ~
SinjaaI: «Dan zij~ er problemen (lacht). Sinjaal: «Reklame is belangrijk, omdat
Wij hebben geen zweep of stok achter de wij ook kontinuïteit willen garanderen.
deur, om hen tot de orde te roepen. Er Scorpio kan een aantal zaken volgen,
leveren natuurlijk wel meerdere regies. wals de specifieke studentenaangelegen-
Tot nu toe hebben wij daaromjuist geen heden, die wij moeilijker kunnen volgen.
exklusiviteitskontrakten getekend. Er Toch kunnen wij ook een aantal zaken
zijn wel bepaalde radio's die dat doen, bieden, die zij niet kunnen bieden. Wij
maar dat is zeer gevaarlijk.lk: speel liever hebben nu een redaktie voor lokaal
op veilig» nieuws opgericht. Van vrijwilligers kan
Vi t ; R kla . dikwiils nas i. je niet altijd hetzelfde verlangen als van
e o. e me lS .' Wij fJ!1S interes- deze bewldigde medewerkers, tenzifze

sant, wannee~ het luisterpubliek van een zeer gemotiveerd zijn natuurlijk. Het
bepaalde radio K.~ot genoeg ts: 0"'. een probleem ligt voornamelijk daar, -dat
zo =« mogelijke groep t~ bere~n, deze vrijwilligers na eenjaar ook meestal
dr~IJebestvlotte, toegankelijke muziek weggaan. Na het akademiejaar, valt de
Leidt re~la,!,e oP.dezender dan niet vaak radio ~ twee maanden in de duisternis
tot kwaliteitsverlies? om dan in oktober weer te herbeginnen.
Sinjaal: «Reklame wordt inderdaad uit- Die onzekerheid wilden wij niet meer
gezonden bij radio's met een ruim luis- hebben. Je wordt gek van het ruimen
terpubliek. Maar niet alle regies richten van zo'n onderneming. Scorpio houdt
zich tot iedereen. Een voorbeeld: in het blijkbaar op die manier nog altijd vol
Knack vind je andere reklame dan in en dat weet ik dan ook te waarderen, al
Story of een ander voorbeeld: een ten- weet ik niet met welke inkomsten dat
nistijdschrift kan maar 5000 lezers heb- draaiende wordt gehouden, want fuiven
ben, maar toch kan reklame daarin en dergelijke dat levert allemaal niets
interessant zijn omdat men juist die meer op. Wij geloofden dus niet in een
doelgroep wil bereiken. Zo kan je ook dergelijke werking. Zij voeren ook geen
stellen: dit is .onze radio, dit is onze promotie of dergelijke, wat veel geld
doelgroep, dit zijn onze minimumvereis- kost. Dat heeft de reklame voor ons
ten aan muziek, aan woord, aan kwali- mogelijk gemaakt»
teit, ... En daar juist speelt de reklamewe- «We moeten de negatieve kanten van
reld op in. Sommige radio's proberen de reklame er ~n maar bijnemen. Er is

wil deze groep iets doen aan de basis-
of bijscholing van de medewerkers.
Daartoe willen ze een school oprich-
ten, waarin interviewtechniek, pers-
deontologie, het schrijven van een
artikel en dergelijke uitgelegd wor-
den. Die lessen zouden dan gegeven
worden aan medewerkers van ver-
schillende radio's tegelijkertijd. Ten
derde wil deze groep een informatie-
cel oprichten die informatie verza-
melt op adminstratief en fiskaal vlak.
Het hele projekt zou dns moeten
bijdragen tot het opkrikken van het
niveau van de afzonderlijke radio's,
die binnen het projekt allen hun
eigen identiteit bewaren. (CR)

niemand hier die staat te springen om
reklame uit te zenden. Op TV kan
reklame nog prettig zijn om naar te
lcijken. Maar op de radio gebeurt het
relden dat je een spot hoort, waarvan je
denkt: "Dat is leuk".»

Veto: Het nationaal nieuws zoekenjullie
niet zelf op, maar krijgen jullie doorge-
speeld vanHet Nieuwsblod. Is dat nieuws
altijd objektief?
Siqjaal: «Dat is.een vraag die wij ons
gesteld hebben voor wij daar mee be-
gonnen. Daarom hebben wij in het begin
een proefperiode gevraagd. Wij hebben
gedurende drie maanden dat nieuws
geanalyseerd met verschillende mensen.
Wij hebben hen niet kunnen betrappen
op kleuring van de nieuwsfeiten. Het
ging zelfs zover dat feiten die in de
kranten gekleurd waren weergegeven,
anders voorkwamen op de terminal»
Veto: Er werden ook geen feiten venwe-
gen of onnodig op de voorgrond ge-
plaatst?
Sinjaal: «Nee, zelfs kontroversiële din-
gen wals abortus die in Het Nieuwsblad
nauwelijks aan bod komen, weiden hier
als een hoofdpunt behandeld. Ze kunnen
ook niet anders. De vrije radio is geen
eiland: er is nog Tv, er is nog BRT-
nieuws. Zij behandelen de feiten, wals
dat in die media zou gebeuren.»

Veto: Waarom vindt u het als lokale
radio belangrijk om nationaal nieuws te
brengen? Eigenlijk gaat het toch maar
om een herkauwen van wat andere
media brengen; zonder datje er zelfs iets
toe bijdraagt.
Sinjaal: «De waarde van nationaal
nieuws bestaat hierin: als wij dat nieuws
niet brengen, schakelen de luisteraars
over naar BRT dan ben ie ze toch voor
een tijdje kwijt. Ook bij Scorpio hebben
we daar toendertijd diskussies over ge-
had. Oorspronkelijk namen we gewoon
liet nieuws van de BRT over. In onze
naïviteit leek ons dat evident, want zij
brachten dat zoveel beter. Maar zij
hebben toen een proces aangespannen,
en we hebben dan maar vlug onze
stekker uit het stopkontakt getrokken.»

Veto: De vergoeding voor de nieuws-
dienst bestaat enkel uit een paar minuten
reklame?

.~ . --OH
Sinjaal : «Ja, er worden een paar promo-
tiespotjes voor het Nieuwsblad tussen
het reklameblok gemengd. Ik denk dat
zij daar wel verlies aan doen»

Veto: Zou u ook begin1J!!nme/lokale
televisie, wanneer dat mogelijk wordt?
Sinjaal: «Nee, ik denk van niet. Het is
onzinnig om zoiets zelf op te starten. Ten
eerste omdat daar zeer grote kapitalen
voor nodig zijn. Zo gek doen wals we
met radio gedaan hebben, dat doen we
niet meer. We zijn echt gek geweest: uit
pure motivatie zoveel geld uitgeven. Bij
televisie zou dat niet meer kunnen, Ten
tweede zou het dan ook van in het begin
veel professioneler moeten aangepakt
worden. De mensen zijn zo gekondition-
peerd door de hoge kwaliteit van de 16
of 18 kanalen die je hier in Leuven kunt
ontvangen, dat dat lokale televisiestation
zeer goed zal moeten zijn om kijkers te
hebben. Ik vraag mij af of dat mogelijk
is. Ik geloof er alleen maar in als een
lokaal station kan kaderen in een natio-
naal station. Zelf zullen we daar dus
zeker geen initiatief toe nemen. Dat is
onrealistisch. Ik weel dat mensen van
andere radio's daaraan denken, maar ik
wens hen veel geluk.»

Carla Rosseels
Lode Desmet
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Uw foto's op Kodak papier
Economie à 12 F
Select à 20F
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FOTOKAR N~V.
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zaterdag 10-12.30 uur en 14-18.00 uur
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Burgemeesterstraat 36-38 Leuven (naast Studio 4)



Klapstuk 87
vervolg van p. 1

ming gedocht? Jij neemt de programma-
tie alleen op je en straks ben je weg.
Komt er dan geen vacuüm?
Uytterhoeven: «Dat denk ik niet. Ik
denk dat op het Stuc ploegwerk wordt
geleverd en dat er nog steeds gediskus-
sieerd wordt over wat we aan het doen
zijn. Het is niet omdat ik toevallig in een
andere vzw ben opgenomen dat ik geen
affiniteiten meer zou hebben met het
Stuc»

«Trouwens, ik zal, zoals na elk Klap-
stuk, een omstandig moreel verslag
schrijven. Daarin formuleer ik ook een
voorstel voor de toekomst. Dat kan iets
totaal anders worden, ja. Bijvoorbeeld
een produktiecentrum annex een eduka-
tief programma. Maar omdat ik wegval,
hoeft de organisatie nog niet opgedoekt
te worden. We hebben immers een
brede strukturele basis verworven.»

dendaagse dans die op een tekst van
Müller toegepast worden die best inte-
ressant zijn.»

«Gallotta, Bon. Van Gallotta wil ik
eigenlijk alles tonen, want ik vind zijn
werk van een konstant hoog niveau. Het
is iemand die uitdrukkelijk aan een
oeuvre werkt»
Veto: In '83 hadden weMerce Cunning-
ham op het Klapstuk, in '85 Lucinda
Childs en nu Steve Paxton en Trisha
Brown: Is het toeval of een bewuste keuze
dat deze dansers die verbonden waren
met de Judson Church allemaal in het
Klapstuk aan bod komen/geweest zijn?

Uytterhoeven: «Een kombinatie van
beide. Uiteindelijk is de volgorde waarin
re gekomen zijn wel toeval, maar een
mooi toeval. Ze hebben wel ieder hun
eigen waarde, ik vind hun werk erg
mooi. Ik ben heel fier dat we in die drie
jaren toch drie grote figuren van de

Veto: Laten we het nu even over he: Newyorkse dansscene naar hier hebben
programma hebben. Het valt meteen op kunnen halen. Brown brengt vier ver-
dat er vier oude. bekenden bijzitten. Past schillende choreografieën, heel anders
het bij een festival als Klapstuk om zich dan het werk van Childs vorigjaar: re is
een aantal certuudes te permineren ? speelser en spektalrulair.» r

Uytterhoeven : (ogen opwaarts, smeekt Veto: En Paxton. die is hier bijna kind
de hemel om-een andere vraag) «De vier aan huis. Hij kwam zeker graag terug?
hebben zeker iets dat hun aanwezigheid
noodzakelijk maakt. Ik programmeer
niet eender wat van die mensen»

«Jan Fabre maakt met de dansfrag-
menten uit Das Glas im Kopf wird vom
Glas zijn ~ereerste choreografie - je za~
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zien: het is zuivere choreografie. Daar
kan je toch niet buiten. Het is bovendien
uitdagend en ik denk dat er daarmee
genoeg stof tot diskussie komt op het
Festival» .

«Anne Teresa De Keersmaeker maak-
te met Verkommenes Ufer Medeamate-
rial Landschaft mit Argonauten haar
eerste regie, uitdrukkelijk geen choreo-
grafie. Ze durft een tekst aan van niet
meteen de makkelijkste hedendaagse
auteur, Heiner Müller. Het is geen per-
fekte voorstelling, maar toch zijn er
elementen/verworvenheden van de he-

Uytterhoeven: «Ja, maar dat niet al-
leen. Voor mij is hij één van de mooiste
dansers. Ook was hij nog nooit op het
Klapstuk aanwezig als danser. Nu brengt
hij overigens twee werken die erg be-
langrijk zijn: PA RT brengt hij samen
met zijn vriendin (het stuk gaat over
ouder worden) en Go~rg Variations
heeft hij ooit nog in 't Stuc relf ge-
kreëerd»

Veto: De golf van de pure bewegings-
konstruktie lijkt stûaan weggeëbd. het
sukses dat een GaJkJtta hier vorige keer
had, pleit toch voor een herwaardering
van het narratieve; het dramatische, het
gevoelsmatige. Hoe rijm je dan Paxton
en Brown met die nieuwe tendensen?
Uytterhoeven: «Goeie vraag. Maar is
het omdat Gallotta en konsoorten naar
voren, 'komen dat de rest niet meer
belangrijk is? Ik denk dat je de 'dans-
dans' niet zomaar plots kunt afschrijven.
Een avant-garde moet ook oog hebben
voor kunstgeschiedenis, dat is de grote
les die Fabre ons geleerd heeft. In dit
verband vind ik de observatie die Debo-
rab Jowitt in Village Voice maakte naar
aanleiding van het vorige Klapstuk heel
tretTend: "Het is een goede keuze dat in
1983 Cunningham kwam, want als je
van de grootvader houdt, dan kun je ook
van de kinderen en de kleinkinderen
gaan houden."»

De Voorstellingen
Het wordt druk tussen 14 en 30 oktober. Opdat je nu al zou kunnen gaan
plannen, volgt een lijstje met de data en aanvangsuren van de voorstellingen:
definitief maar voorlopig, zoals dat heet.

De eerste week: woensdag 14 oktober opent Groupe Emile Dubois het
Festival met Les Louves et Pandara (Stadsschouwburg, 20.30 h). Donder-.
dag 15 oktober brengen Fred Holland en Ishmael Houston-Jones de
wereldpremiere van The Onyx TOOle(ook op 16 en 17 oktober), in de
Vlamingenstraat 83 om 20.30 h. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober kan je
naar Les Survivams, ook van de Groupe Emîle Dubois (Stadsschouwburg,
20.30h).

Tijdens die eerste week begint ook de maraton van Alchemie (4 Belgische
choreografen/dansers en 5 plastische kunstenaars): voorstellingen op 16,
17,20,21,22,23,24,26,27,28,29 en 30 oktober, in het Arenberginstituut
(Naarnsestraat 96) om 21.00h.
In de tweede week brengt het Théätre Impopulaire maandag 19 en

dinsdag 20 oktober Nadir, om 20.30 h in de Vlamimgenstraat 83. Het duo
Monnier/Duroure brengt die dinsdag Mort de Rire, en de ga daarop
Pudique Acide/Extasis, beide om 20.30 h in de Stadsschouwburg. Op 22, 23
en 24 oktober is om 42.00 h Ens door Taba uit Barcelona te zien in 't ~tuc.
Angelika Oeis Oidan Skroeba loopt op 22 en 23 oktober in de
Vlamingenstraat 83, om 20.30 h. Een zwaargewicht sluit de tweede week af:
Jan Fabre zit met zijn dans-delen uit Das Glas im Kopf wird vom Glas op 23
en 24 oktober in de Stadsschouwburg.

Trisha Brown opent de slotweek. Op dindsag 27 en woensdag 28 oktober
brengt re een programma met vier delen (AccumulatilJ1r_with Talking,
Newark, Opal Loop en Set and Reset) om 20.30 h in de stadsschouwburg.
Het regiedebuut van Anne Theresa De Keersrnaeker (Verkommenes Ufer
Medeamaterial Landschaft mit Argofl/luten) is op 28 en 29 oktober te zien in
de Vlamingenstraat 83, 20.30 h. Paxton - tenslotte - besluit het Festival:
solo (Goldberg Variations) en in duo (PA R1) in 't Stuc op 28, 29 en 30
oktober om 20.30 h.

Er bestaat ook dit jaar weer een abonnement: 3 voorstellingen in de
Stadsschouwburg, 2 andere en het programmaboek kosten je !800 fr.
(Stuc-leden betalen 1400 fr.). Losse kaarten kosten in de Stadsschouwburg
600,450,250 en 150 fr. (Stuc-leden betalen 100 fr. minder), in alle andere
zalen 300 fr. (Stuc-leden 250 fr.). Goedkoop, dachten wij.

Klapstuk 1987, u bekijkt het maar. (KVM)

«Nog iets. Ik ben niet zo trendgevoelig
dat ik vanuit de appreciatie van het
narratieve in Gallotta zou besluiten de
rest op de vuilbak te gooien»
Veto: Er zijn ook vier kreaties op het
Klapstuk.

Uytterhoeven: «De eerste - Alchemie-
is een eigen produktie. Ze is eenmalig en
onverplaatsbaar. Financieel-technisch is
en artistiek vind ik re de zwaarste
Klapstuk-produktie.»

Veto: Het opzet roept reminiscenties op
aan Doch Doch (de tentoonstelling die
het vorige Klapstuk begeleidde, nvdr),
hoewel het iets toegankelijker lijkt Heeft
Doch Doch een kater nagelaten?
Uytterhoeven: <Ja, maar vind je het erg
als ik daar liever niet meer over wil
praten? (denkt even na) Maar wordt die
link met Doch Doch zo gemakkelijk
gelegd? (nog een stilte) Vreselijk ...»
Veto: Ja, en daarin zagen we een
toegeven van het failliet van Doch
Doch.
Uytterhoeven: «Alchemie zal voor het
eerst het Arenberginstituut (Naamse-
straat 96) volledig aan het publiek tonen.
We gaan bij dit projekt het gebouw
gebruiken wals het is. Dat betekent
bijvoorbeeld dat een bepaald choreo-
graaf die met een ruimte zit waar vier
grote gaten in de grond zijn, die vier
gaten zal moeten zien te integreren in
zijn produktie»

«De choreografen en beeldende kun-
stenaars die aan Alchemie wilden mee-
werken moesten aan volgende eisen
voldoen: 1.zich wagen in een avontuur
dat 2. kollektief is. Ze grijpen zo ook de
kans om op te treden op het internatio-
naal forum dat het Klapstuk toch wel is.
Daarvoor moeten re bereid zijn een kort
werk te brengen. Die mensen hebben
namelijk meestal wel een prima halfuur,
maar alleen een flets volledig uur in hun
mars»

«De naam 'alchemie' was vooral een
suggestie. Het gebouw Arenberg ver-
wijst hel sterk naar chemie, maar alche-
mie heeft ook te maken met die kulturele
beweging in de Middeleeuwen. liiguur-
lijk slaat het op de samenwerking van
die verschillende mensen»
·Veto: Hoe 'samen' verloopt die samen-
werking eigenlijk?
Uytterhoeven: «Belangrijk bij' Alche-
mie is het instant karakter. Op 14 sep-
tember komen de deelnemers samen en
op 16 oktober moet er iets zijn. Tegen de
opening zal het niet af zijn, wat heel
eigen is aan hedendaagse kunst. Je ziet
het werkproces doorheen de voorstel-
ling,»

Veto: Krijgen de kreaties procentueel
gezien een even groot deel ~an het
budget? Immers, geef de artiesten carte
blanche en als ze dan maar wat romme-
len in de tussentijd is het toch jammer
van je mooie geld.
Uytterhoeven: «Daar kun je echt geen
lijn in trekken. Alain Populaire van het
Thêätre Impopulaire (zij brengen Nadir)
doet" het voor 120.000 fr.: Alchemie
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Uytterhoeven: <Jonge Amerikanen. Ik
zag re voor het eerst in Parijs en later ook
in Londen met een stuk dat de dood van
een vriend evoceert» . Uytterhoeven: «Een kollokwium naar
Veto: Hun werk zou ook politiek gela- aanlei~g van 10 jaar Stuc met binnen-
de ..? en buitenlandse dansprogrammatoren.n zijn. E·· k ' ..,r ZIJn00 weer conversation pieces,
.Uytterhoeven: «Het gaat aardig die weg deze keer geleid door Marda Kim,»
op. Trouwens de impulsen komen in de
USA nu meer en meer van de kulturele

~

krijgt 1.200.000 fr. Dan zijn er nog
Holland en Houston-Jones (500.000 fr.
in een internationale koproduktie) en
Garcia Saez (350.000 fr.). Maar een
risiko blijft zo'n kreatie natuurlijk al-
tijd.»
Veto: ThéáJre Impopulaire moet wel erg
onpopukzir zijn - wij hadden er nog nooit
JIaII gehoord .
Uytterhoeven: «Er zijn al kontakten
met hen sinds vijfjaar, onlangs zag ik hen
terug en dat viel mee. Daarom»

Veto: Holland &: Houston-Jones ?

KLAPSTUK 87
minderheden: Zwarten, Hispanico's, ...
Hun produkties zijn overigens erg kort.
Dat heb je vaak in Amerika waar het erg
moeilijk lijkt om nog een avondvullend
werk af te leveren. We hebben alleszins
in het kontrakt staan dat, als re een
20-minuten durende improvisatie ma-
ken, die dan aangevuld moet worden
met reeds besfumd werk»
Veto: Saez Garcia' met zijn gezelschap
Taba brengen Ens.
Uytterhoeven: «Saez Garcia komt uit
Barcelona, een heel beiangrijk kultuur-
centrum. De Spaanse kultuur zit nog
maar tien jaar zonder diktatuur. Zijn
werk is van een geladenheid waar je nog
een beetje het fascisme in merkt. Heel
strikt. -Zijn werk leunt voor mij wat aan
bij wat Lucinda Childs doet, dus heel sec
en koel»
Veto:Jlet Frans duo Mathilde Monnier
en Jean-François Duroure daarentegen
leveren heel gevoelig werk af. Ze komen
met twee produkties, Mort de Rire en
Pudique Acide/Extasis. Waarom die
twee produkties ?

Uytterhoeven: «Ze zijn bij de eerste die
ik gekontakteerd heb voor dit Klapstuk.
Daarbij zijn ze een Europees antwoord
op Armitage {Double Duo, Klapstuk
'85), alleen minder cerebraal, veel dan-
santer en inderdaad ook heel emotio-
neel. Dat laatste ten gevolge van de
ziekte van Jean-François ( een hersentu-
mor, nvdr). Ik ken geen werk waarin de
dood zo sterk aanwezig is. Het is heel

mooi, maar het zal wel heel kontrover-
siële kritieken losmaken ... (zucht)»

Veto: Angelika Oei tenslotte met Oidan
Skroeba.

Van "Das Glas im Kop! wird vom Glas': de opera van Jan Fabre die volgendjaar zal gekreëerd worden, krijgen we
tijdens Klapstuk '87fragmenten te zien. Wie zich de vorige edities van Klapstuk herinnert, weet: Fabre laat nooit
onverschillig.

..

Uytterhoeven: <<Zeheeft een produktie
meegedaan met het Onafhankelijk To-
neel hier in Leuven, maar zelf werkt re
anders. Ook jong werk, maar re heeft
iets in haar mars. Ik wou re ook pro-
grammeren omdat de Nederlanders be-
weren dat re geen talentvolle nieuwelin-
gen meer hebben. Welnu, jong talent uit
Nederland»
Veto: Heel in het begin van ons gesprek
had je het even over de randaknviteiten:
Zoals daar zijn?

Veto: Dat is minder dan vorige keer.
Geen workshops zoals die met Deborah
Jowitt?
Uytterhoeven: «Er zijn geen work-
shops. er is ook geen nachtprogramma
meer»
Veto: Is dat vorige keer tegengevallen?
Uytterhoeven: «Nee, maar er is op
bepaalde punten wel gesnoeid in het
programma»

Geert Seis
Koen Van Muylem

Munt-Stuc-je

Met exkuses voor de domme woordspe-
ling, maar re vragen erom.

Wie van opera houdt in dit land, zal
zich wel danig gefrustreerd voelen: in
Antwerpen en Gent hebben re alleen een
"half' seizoen 1987-88 klaar, en in
Brussel is alles al maanden uitverkocht.
Kaartjes? Vergeet het maar. Abonne-
menten? Lamenielachen. Tous vendus.
Monsieur.

Voor studenten/Stuc-leden is er ge-
lukkig nog hoop. 't Stuc zal namelijk ook
in 1987-88 kaartjes hebben voor de
generale repetities in de Munt (dan laten
re wel een paar noten vallen uit een
moeilijke aria, maar geen mens die dat
merkt). Reserveren op het Stuc is de
boodschap, en wel van zodra je dat kan.
Data staan in de Stuc voor Stuc, het
informatieblaadje van het Stuc.

Op een drafje de produkties, lees de
nationale pers voor meer detaiI,s, of
vraag het p'~ogramma aan in Brussel (op
021216.20".11): Don Giovanni (septem- '
ber), Otello (december), Les contes
d'Hoffmann van OtTenbach (januari
1988), Moessorgski's Boris Godunov
(maart) Jenufa van Janacek, Elektra
van Riohard Strauss (maart), Alban
Bergs Lulu, Der feme Klang van Franz
Schreker en het schattige Orfeo ed Euri-
dice van Glück in mei.

U kunt alvast in bad beginnen oefenen
om de stevigste aria's te kunnen meezin-
gen, boven José Van Dam uit.
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crêperie Brelonne

Het Studentencafé

De Spaghcttis-pccicilist Tiensestraat 96 - 3000 Leuven
tel. 016120.08.62

Ladeuzeplein Q2 - 3000 LEUVEN
fl 016 / 22.72.27 OPEN ELKEDAG VANAF 11.00 UUR

UITGEBREIDE DRANK- EN EElKAART
TUINTERRAS

VAN HET VAT DRANKOMART
V I N' I F R A 'N C EZOVEEL BETER

800 m2 verkoopsruimte
1300 verschillende wijnen en sterke dranken
300.000 flessen in voorraad

't Eerste Zweeds Kafee in België

.4~t-c.dsPcicl~~ :r~.

~~~~~

Zedstraa1 1 . 3000 Leuven 016/23 56 98

Met snacks vanaf 80 Bfr,-

Voor mensen met drempelvrees ...

er is ook spaghetti

Elke dag vanaf 11 uur. Vergaderzaal beschikbaar

uw STUDENTENCAFÉ

t «0nrt'Cl/fil'
~~ d

Grote Markt 2 - LEUVEN

CLUBLOKAAL
Moeder Oostendse
Zuld-Oost- Vlaamse
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Het dagboek als kunstvorm

Bevrediging van het lage genot

Jekent de situatie waarschijn-
lijk ook: bij een grote oprui-
mingsbeurt in je kamer stoot

je onverwacht op een schriftje dat
jaren geleden je dagboek placht te
zijn. Je begint er entoesiast in te
bladeren, maar nadat je een paar
bladzijden hebt gelezen, schijnt de
grond onder je voeten weg. te
zakken. Je hoofd loopt rood aan en
je moet er even bij gaan zitten. Hoe
heb je ooit zo belachelijk en imbe-
ciel kunnen zijn om dergelijke on-
nozele praat op papier te zetten. Na
deze ego-schadelijke ervaring ben
je waarschijnlijk nooit meer aan
een dagboek begonnen.

Je hoeft het ergste echter niet te vrezen
want bij Charles B. Timmer kunje lezen:
"Het meest kenmerkende van de "dag-
boeken" die bij miljoenen worden ge-
schreven is, dat zij dikwijls verscheurd of
verbrand worden - hetgeen dikwijls
meer werk is dan het schrijven ervan.
Iemand die jarenlang een dagboek heeft
bijgehouden en daarin later eens terug-
bladert, wordt bijna altijd misselijk." Er
lopen dus nog meer imbecielen op de
wereld rond.
Toch veruwijnen niet alle dagboeken

in de pru11emand. Er zijn er zelfs die tot
de top van de literatuur worden gere-
kend en in mooie series, wals "Privé-
domein" van de Arbeiderspers, worden
uitgegeven. Hans Warren, zelf vanaf zijn
prille jeugd een dagboekschrijver, heeft
zelfs een lezing gehouden over het dag-
boek als kunstvorm. Deze lezing werd
achteraf gebundeld in een boekje, dat de
toepasselijke titel "Het dagboek als
kunstvorm" meekreeg. Warren wijst
erop, dat in het Nederlandse taalgebied
de oogst aan goede dagboelren zeer klein
is, maar dat van een aantal belangrijkf
moderne auteurs, wals Gide, Green
Uautaud of Jünger, algemeen wordt
aangenomen dat zijjuist in hàn dagboe-
ken op hun hoogtepunt staan.
Onder andere wegens dit gebrek aan

een degelijke dagboektraditie in het Ne-
derlandse taalgebied werden de verschil-
lende delen van het 'Geheim Dagboek'
van Hans Warren, die hij tussen 1981 en
1986 liet verschijnen, door het meren-
deel van de kritici goed onthaaId. Zijn
dagboeken zouden getulgen van literaire
kwaliteiten en de kritici hopen dat ze een
aanzet zullen vormen tot de toetrede van
het dagboekgenre tot het Nederlandse
literaire wereldje. Even terzijde: één van
de weinige negatieve kritieken verscheen
in De Standaard, wat Hans Warren de
volgende opmerking ontlokte: "In De
Standaard schreef een man dat hij het
banaal gezeur vond, hij vond mijn dag-
boek zeker niet katoliek genoeg. Welnu:
dat is het ook niet. Het schijnt overigens
een eer te zijn wanneer die krant je voor
oud vuil uitmaakt."

Eerlijkheid
Katoliek zijn de dagboeken van Hans
Warren inderdaad niet. Zo leefde hij een
tijdje in Parijs en genoot er met volle
teugen van zijn avontuurtjes met mooie
Arabische jongens, die hij in de buurt
van Place Pigalle opscharrelde. Vrijuit
vertelt hij in zijn dagboeken over de
mooie én lelijke aspekten van deze
ontmoetingen. Voor Hans Warren is
eerlijkheid, ook wanneer je er jezelf of
anderen pijn mee doet, de eerste voor-
waarde voor het schrijven van een dag-
boek. Hij drukt dit zeer plastisch uit in de
volgende uitspraak: "Het interessantse
dagboek ishet boek dat notities bevat die
men aan zijn beste vriend voor geen
goud zou laten lezen. Zo'n dagboek
vermeldt niet dat men heeft geonaneerd,
maar dat men, de benen in de lucht, het
sperma gulzig in eigen gezicht spoot, en
de walging na die extase." De weten-
schap dat zijn dagboeken gepubliceerd
zullen worden, verandert volgens hem
niet veel aan de zaak. Na al die jaren
heeft hij in het dagboekschrijven een
bepaalde routine verworven, die niet
echt meer verandert Ook al worden zijn
dagboeken in de openbaarheid gebracht,
toch wijzigt er zich niets wezenlijks in
wat hij aan zichzelf schrijft. Dat wil
echter niet zeggen, dat hij met het oog op
publikatie geen veranderingen aan-
brengt. Aan de intimiteiten die hemzelf
betreffen, verandert hij niets, maar hij
redigeert zijn dagboeken in zoverre dat
hij de opmerkingen die voor de lezer
banaal zijn, weglaat. Hij heeft geen last
met het weglaten van passages, het
wijzigen van bepaalde zinnen of woor-
den of noem maar op, omdat hij het
dagboek zelf geschreven heeft. Hij vindt
dat zelf ook beter, omdat de tekst daar-
door wint aan kwaliteit.

Stijl
In z'n lezing stelt hij dan ook dat het
literaire arrangement noodzakelijk is om

een dagboek tot kunst te maken. Het
blijft dan wel een probleem dat bij het to'
kunst verwerken van een dagboek het
dokumentair karakter, de strekking, de
toenmalige impressie, ... geen geweld
mag aangedaan worden. Volgens Hans
Warren valt dat nog best mee bij het
redigeren door de auteur zelfs, maar is
het redigeren door anderen meestal min-
der verdedigbaar.
Dat het arrangement een dagboek pas

lezenswaard maakt, is ook het para-
doxale van het dagboek als literair
genre. Hans Vervoert, recensent van
Hollands Maandblad, formuleert het ais
volgt: "Soms heeft een dagboek literaire
pretentie. In teorie kan dat eigenlijk niet.
Van een literair produkt wordt verwacht
dat het stilistisch perfekt is, een reflektie
heeft die verder reikt dan de dag zelf en
een struktuur die door de schrijver be-
wust is aangebracht. Aan die eisen kan
een levensverhaal nooit voldoen. Stilis-
tisch niet omdat geen enkele schrijver in
één keer perfekt kan verwoorden wat hij
wil zeggen, uitzonderlijke momenten
daargelaten. Kwa reflektie niet omdat er
weinig afstand is van de beschreven
ervaringen en dat is nu eenmaal de
essentie van de dagboekvorm. En wat de
struktuur van het verhaal betreft, daar
heeft de dagboekschrijver al ~l weinig
invloed op. Hij registreert gebeurtenis-
sen, gevoelens en gedachten, maar weet
niet hoe het verhaal verder zal gaan,
want dat is in de toekomst verscholen."

Genot
Dagboeken worden gelezen en dagboe-
ken worden geschreven. In beide geval-
len kan je proberen te achterhalen, wat
de lezer of de schrijver er zo leuk aan
vindt. Hans Warren beoefent ze allebei.
Bij de lektuur van een dagboek waar-
deert hij het meest het ongestruktureerde
karakter van de gebeurteÎl.issen: "de
aantrekkingskracht van het echt ge-

DE KAMERMETODE Wie is er...
Er zijn zo van die kolumnisten die. Ik niet. Jeroen
Brouwers schrijft één, eigenlijk wat saai, maar wel
polemisch artikel in Knáck en hup, daar wordt de
schrijver dien hij belasterde wereldberoemd in België
en men gaat met Brouwers de mediacarrousel rond.
Iedereen moet zich overal om verantwoorden, het
regent woedende brieven. Het wordt met andere
woorden weer maar eens duidelijk hoe het met het
pluralisme en de tolerantie gesteld is in Vlaanderen.
En het niveau van de reakties!
Afijn. Brouwers had ten minste plezier van zijn

kolumn. Of Gerrit Komrij, die veiligheidshalve elk half
jaar plastische chirurgie ondergaat om zijn kanis te laten
aanpassen, dan verhuist en opnieuw gaat zitten wachten
tot de vijanden die hij zich met.zijn stukjes heeft gemaakt
zijn nieuwe adres en uiterlijk hebben achterhaald. Ofhen
beider vader, Jan Blokker, die een hele winter lang zijn
huis lekker warm stookt met de honderden scheldschrif-
ten 'die hem dagelijks bereiken.
Nee, dan ik. Vorig jaar begonnen ais Veto-kolumnist

met een stukje over de postmodernisten in Leuven,
vervolgens Peyskens, Herman Van Molle en 't Stuc op de
tenen gaan staan, maar niks hoor. Geen briefje, geen

reaktie, geen gefronste wenkbrauwen als de aanhanger
van het een of het ander een Veto-redaktielid tegen het lijf
loopt, niks. Dus ik maar nieuwe windmolens gezocht om
tegen te vechten. De bisschoppen aangepakt over hun
kondomen, wat helaas niet kon verschijnen, al heb ik
weinig hoop dat zelfs dat. Tenslotte dan maar het groffe
geschut bovengehaald en de doorsnee Vlaming en student
geraakt in het enige dat hem interesseert: de sport. Maar
denk je dat het iets uithaalde? Dat één van die flapdrol-
len, bierworsten, konijneneukers, klepzeikers, kana-
braaiers en meelturken ook maar een kik gaf? Vergeet het
maar. Ze gunnen me niks. En met mijn reputatie hier is
het ook maar knudde. De redaktie denkt warempel met
een prutskolumnist opgescheept te zitten, terwijl ik heus
wel, af en toe, nu en dan, in zekere mate, min of meer toch
een beetje, weetjewel !
Nee, dan U! Begin van het jaar. Stukje nieuwe

generatie. Ik denk niet dat jullie voorgangers zo tolerant
waren, daarvoor wonen ze in het verkeerde land en jullie
zullen het ook wel niet zijn, maar misschien zijn jullie wat
assertiever.
Leuk! Kunnen we lachen!

Jan Camerlinck

Schrijven bij kaarslicht: dit moet een dagboek wezen.
Revalk) r , »
beurde, de intrigerende grillen van de
werkelijkheid, het ongereglementeerde,
ongestruktureerde karakter van de mees-
te dagboeken maakt persoonlijk kontakt
mogelijk dat je niet in literatuur hebt."
En ook: "Daardoor kan de lektuur van
dagboeken zo'n genot zijn, men ontmoet
er de mensen in wals ze zijn, in hun
kleinheden, hun twijfels. Hun zielsgebre-
ken zijn er niet bemanteld door het rijke
gewaad van de grote kunst. Je bent in
direkt kontakt. Het komt het dichtst bij
een persoonlijke ontmoeting."
Bij de meeste lezers heeft de interesse

voor een dagboek te maken met de
nieuwsgierigheid omtrent het privé-
leven en de privé-gedachten van be-
kende figuren. Dat is de bevrediging van
het lage genot. Wanneer die lezer ook
nog de behoefte heeft, iets goed te lezen,
dan kunnen we spreken van de bevredi-
ging van het nobele genot.
Volgens Hans Warren kan zelfs een

dagboek zonder literair arrangement de
lezer boeien, wanneer de auteur maar
diepere lagen van zijn innerlijk durft
bloot te leggen. Hoe meer men namelijk
het persoonlijke blootlegt, des te meer
valt dit met het algemene samen. Er is
dan ook geen genre waar de lezers zich
zo sterk in herkennen. In betere dagboe-
ken blijkt de waarheid van één mens die.
van alle mensen te zijn.
We weten nu waarom dagboeken

graag gelezen worden. Maar waarom
heeft iemand er behoefte aan, iets aan
zichzelf mee te delen wat hij zelf al lang
weet? Een dagboek kan dienst doen ais
schrijverswerkplaats, als opslagruimte
voor later te bewerken stof Dat komt
uiteraard alleen voor in schrijversdag-
boeken. Voor Hans Warren waren z'n·
dagboeken vaak een uitlaatklep, een
troost. Bovendien ziet hij ze ais een
goede metode tot zelfanalyse. En ten-
slotte zijn ze voor hem een levensnood-
zaak geworden: "AIs ik een paar dagen
het dagboek niet heb bijgehouden word
ik nerveus, dan moet het gat worden
gevuld. De dagboeken zijn ook voor mij
een verrassingsdoos. De dingen die je
opschrijft, vergeet je gegarandeerd. Het
opschrijven is kennelijk de vrijbrief om
te vergeten."
Martin Ros, de bezieler van de reeks

"Privé-domein", ziet de drijfveer tot het
schrijven van een dagboek ais de be-
hoefte het leven met al z'n onbestuurbare
en willekeurige gebeurtenissen en gevoe-
lens alsnog in een overzichtelijke for-
mule onder te brengen.

(Foto Jeroen

moet de wetten, konventies, strukturen
van het genre aanvaarden, zoniet komt
het niet geloofwaardig over. Het dag-
boek daarentegen heeft zulke beperkin-
gen niet en zal daardoor beter bestand
zijn tegen de tand des tijds. Hét kenmerk
van dagboekliteratuur isdat de mogelijk-
heden van aanpak, toon en onderwerp
onbeperkt zijn. De formule is, wals bij
de kolumn, dat het formuleloos is.
Ook Simona Brolsma vermeldt dat de

mogelijkheden van deze 'open vorm'
onbeperkt zijn. Er zijn 'normaal' ge-
schreven dagboeken IDaar.pok aanteke-
ningen in de marge van déVboeJrenof op
de bretels van StendhaI. Fl'bestáai ook
een soort stripverhaal van één van de
minder bekende broeders Grimm (die u
waarschijnlijk ook niet kent nvdr.).

Griezelig
Hans Warren onderkent aan het dag-
boekschrijven ook een psycho-anaIy-
tisch tintje: "Er is iets heel gnezeligs aan
een dagboek. Net als aan foto's, film, het
is een vasthouden van iets wat allang
vervloeid had moeten zijn. Dat kan heel
onplezierig zijn. Het leven verloopt zo
dat het telkens dingen moet korrigeren,
vooral nare en vervelende dingen. Be-
paalde dingen die je niet zo goed hebt
kunnen verwerken, waarvoor je niet bij
de psychiater terechtkomt, maar waar-
mee je toch een poos in de knoei hebt
gezeten, kun je je vaak niet herinneren
omdat dat een gevaar voor je is. Een
heleboel van die belevenissen die voor je
geestelijke gezondheid zijn vergeten of
vervormd, zodat je ze wel kunt verdra-
gen, die worden ineens aan de kaak
gesteld door een film, een oude foto en
zeker door een dagboek. Die lektuur is
voor degene die het heeft geschreven
vaak onthutsend, schokkend."
Toch laat de schrijver deze konfessies,

die hij in het dagelijkse leven aan nie-
mand zou doen, publiceren, waardoor ze
bereikbaar worden voor jan en alleman.
Hans Warren: "Je kleedt je gemakkelij-
ker uit voor een zaaI met 1000 mensen
dan in een intiem vertrek met één
persoon. Dit laatste is immers niet vrij-
blijvend, het schept verplichtingen. Bij
het eerste geef je je aan iedereen en aan
niemand, je wordt onaanrandbaar door-
dat de massa er is. Enkel een gestoorde
springt op het toneel en probeert zich
aan een naaktdanseres te vergrijpen.
Enkel een gestoorde denkt dat hij door
de lektuur van een geheim dagboek
recht heeft op je hart, je geld, je lichaam.
Het was de literatuur die verzoende dat
mijn diepste geheimen openbaar wer-
den."

Carla Rosseels

Hans Warren, Het dagboek als kunst-
vorm, Uitgeverij Bert Bakker, 32 p.

Toekomst
Hans Warren stelt dat het dagboek als
literair genre meer toekomst heeft dan de
roman. De argumentatie die hij daar-
voor aanhaalt is evenwel voor betwis-
ting vatbaar. Zijn bezwaar tegenover de
roman is dat je erin moet geloven: je



16 Veto, jaargang 14 nr. 1, dd. 31 augustus 1987

I

De knapste collectie wetenschappelijke calculators
1ff-~-;I~3.0 _._.Î ffi)'~ t\.~ terw~reld.

biMI.aliän9i11,~~ \,.~ ..
, \~' ",".. Als je met wiskunde,

. ; fysica of andere weten-
. schappen te maken hebt,

\. weet je ook automatisch
~ wie de knapste calculators
maakt: Hewlett-Packard.

Hoe ingewikkeld je berekeningen ook zijn, in recordtempo hebben ze de
uitkomst voor je klaar. ,
Voor elke studierichting, elk beroep vind je bij Hewlett-Packard de

geknipte calcularor.
De HP·II C, ideaal voor de jonge student gezien zijn prijs van 3.313 F.* Met

zun 203 programmeerlijnen biedt deze calculator reeds heel wat mogelijkheden.
De HP."IS C heeft meer. wiskundige en statistische functies dan om't even

welke calculator, inclusief matrix, reële wortêls en integralen. . . ..
De HP·41 CV he~ft een geheugen van 2,2 K dat door middel van' insteek-

modules kan uitgebreid worden tot 6 K.
De H P·28 C is de technologische topper van het jaar: de allereerste calcuh.tor

die symbolische algebra aankan, integreert en differentieert, Bovendien kan je eigen
formules invoeren en onbekenden oplossen.

Op Hewlen-Packard calculators kun je j;ar na jaar rekenen, en dat is geen goedkope
woordspeling, Hun alombekende kwaliteit staat hier borg voor, •

G,I ~auw kijken bij je HP dealer welke calculator je al zo lang miste of bel 02/761 31 I t
voor grans documentatie. '
Hl'''· inh...-gn.-pt.'Tl

Fh:' HEWLETT
OP ONSKUNT U REKENEN ~~ PACKARO

ook een student mag eens verwend worden.
zonder afspraak, een kapsalon voor jeugd en stucenten,

waar zij hun eigen persoonlijkheid terugvinden.
geen zorgen meer over gesplitst, droog, schilfers, haaruitval

of vet haar, als zij kunnen gebruik maken van rcdkcn,
het beste haar- en huidverzorgingsprodukt die dit

.onmiddellijk hersteld.

BRUSHING-KNIPPEN-PERMANEHT.
BAlAYAGES 811 snJDENTtNPRUZEN
j. lipsiustraat 5 leuven

(zij:;traat bondgenotenlaan aan standbeeld j. lipsius)

voor HEM,voor HI\I\" , dU5 ... OOK VOO" JOU 'I

DESPIJKEI
dieataeetraat 121 leuven

parijsstraat 53-55
leuven
open van 11 tot 18.3Ou:

_2ehandswinkel
aankoop & verkoop
van 2de hands
kledij, alsook nieuwe
eindereekskleding
016/20.11.45
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Opendeurdag Van Dalekollege

Voor wie- er soms
kop noch staart
aan krijgt ...

Je grootmoeder heeft het je
waarschijnlijk ook al gezegd:
als student in een grote stad

als Leuven, kunnen je iedere dag
duizend en één dingen overkomen.
Je kan aangereden worden door
een vrachtwagen, je kan aangerand
worden door een onguur individu,
je kan bestolen worden door je
overbuur, en voor de meisjes niet te
vergeten: je kan zwanger gemaakt
worden door het boze, onbetrouw-
bare ras der mannen. Meestal zijn
de problemen waar studenten mee
te kampen hebben echter niet van
dat formaat. Bovendien zijn die
problemen meestal ook relatief ge-
makkelijk op te lossen, tenminste
als je weet waar je er mee terecht
kunt.

De universiteit heeft er zich op voorbe-
reid dat studenten wel eens met vragen
kunnen rondlopen. Zij heeft een aantal
diensten opgericht die exklusief voor
studenten bedoeld zijn en die deel uitma-
ken van wat men de ''Sociale Sektor"
noemt Bij de Jobdienst kunje terecht als
je wat zakgeld wil verdienen, terwijl de
Juridische dienst je vragen in verband
met militie, huurkontrakten, ... kan op-
lossen. De Sociale dienst houdt zich
bezig met studietoelagen, kinderbijslag,
ziekteverzekering, werkloosheid, stu-

f

dentenhuwelijk, ... Als je ziek bent, of
vragen hebt rond gezondheid of seksua-
liteit kun je terecht bij de studentendok-
ters, De Huisvestingsdienst houdt zich
dan weer bezig met de kotenproblema-
tiek, en tenslotte is er de Dienst voor
Studieadvies die je kan helpen met je
problemen in verband met studeren.
Verder zijn ook Acco en Alma bij deze
sektor betrokken.

Omdat vele studenten al eens bij de
verkeerde dienst aankloppen of er ge-
woon niet van op de hoogte zijn dat deze
diensten, meestal gratis, tot hun beschik-
king staan, proberen de verantwoordelij-
ken van deze sektor daar iets aan te doen
via een aantal aktiviteiten. Gedurende de
eerste weken van het akademie jaar zul-
len zij de eerstejaarsrondleidingen ook in
hun gebouwen ontvangen en hen wat
uitleg geven over de verschillende dien-
sten. Met hetzelfde doel zal er in het Van
Dalekollege ook een fototentoonstelling
worden opgesteld. En tenslotte is er dan
voor iedere dienst een affiche ontwor-
pen, die in universitaire gebouwen opge-
hangen zal worden om zo de aandacht
van de studenten op de diensten te
vestigen.

Het hoogtepunt van de hele aktie zal
doorgaan op 6 oktober. In het Van
Dalekollege wordt er dan een opendeur-
dag gehouden. Daar zullen een aantal
informatiestand jes opgesteld staan, tus-
sen 15 en 17 speelt er een jazzband en er
wordt een Van Dale-cocktail aangebo-

den, waarvan de samenstelling voorlo-
pig nog geheim gehouden wordt omdat
hij nog bedacht moet worden. Tegelij-
kertijd zal er in Alma neen foto tentoon-
stelling opgesteld staan met informatie
over de verschillende uitbatingen, over
het voedselaanbod, ... De muzikale om-
lijsting wordt er verzorgd door een
dixielandbandje, bestaande uit studen-
ten.

Tenslotte zal er ook nog een brochure
uitgebracht worden, die voorlopig nog
"Brochure zonder naam" heet en die de
verschillende diensten in een vlotte,
leuke stijl wil voorstellen. Deze brochure
zal verspreid worden tijdens de open-
deurdag en in de AIma's.

De hele aktie wil vooral een speelse,
studentikoze stijl hanteren, die drempel-
verlagend zou moeten werken:..de stu-
denten mogen niet meer het idee hebben,
dat deze diensten gevestigd zijn in stijve
kantoorruimtes, bevolkt met strenge he-
ren waar je U tegen moeten zeggen en
die je vanachter hun brilleglazen zeer
verdacht gadeslaan. Nee, de kantoren
van het VanDalekollege worden bevolkt
door jonge mensen en als je een pro-
bleem hebt, kun je er op ieder moment
zomaar eens binnenspringen. Zeker
doen en vooral: als je grootmoeder nu
nog niet ophoudt met zagen, neem haar
op 6 oktober dan zeker mee.

Carla Rosseels

Álma-: Is dat om op te eten~
A lma speelt, als keten van

studentenrestaurants, een
belangrijke rol in de so-

ciale sektor aan de universiteit.
Immers, het verstrekken van goed-
kope én degelijke maaltijden is één
van de belangrijkste taken in het
pakket van de kollektieve voorzie-
ningen van de universitaire sociale
sektor. Toch dreigt ook hier de
besparingswoede van de regering
Martens zware gevolgen te hebben.
Maar laten we ook eens kijken hoe
het allemaal begon, evolueerde
en ... (voor de studentenbeurs dan
toch) verslechterde.

"Universiteitsrestaurant Alma" werd in
1954 opgericht met als doel: "het verwe-
zenlijken van het sociaal en ekonomisch
welzijn van de studenten in de schoot
van de Katholieke Universiteit te Leu-
ven" (art. 3 uit de oprichtingsstatuten).
Al vlug bleek Alma 1 (Bondgenoten-
laan) te klein te zijn. Om de vloedgolf
van studenten op te vangen werd in

- 1964 Alma:2 opgericht (Van Even-
straat). Daarbij werd meteen ook een
eigen slagerij, bakkerij, technische dienst
en transportdienst opgericht. Later volg-
den nog Alma 3, het Pauskollege en de
de Sedes. Ook het Meisjescentrum en
het restaurant van Gasthuisberg horen
bij de Alma-keten, Na 1970 kwam er in
Alma echter een einde aan het expansie-
sprookje : het aantal maaltijden begon te
dalen. De student eet meer op kot of gaat
naar een privé-restaurant.

Enquête
Meer recente gegevens over de situatie
van Alma vinden we in de enquête van
mei 1986. We pikken er enkele frap-
pante gegevens uit. Zo blijkt uit "Alma
in cijfers en grafieken" dat de meisjesstu-
denten ondervertegenwoordigd zijn in
de Alma-populatie. Verder zien we dat
de eerstejaars het best vertegenwoordigd
zijn en dat de afname pas na het derde

jaar goed merkbaar wordt. Een steeds
groter wordend probleem is de piekbe-
lasting op de middag, vooral in Alma 2
en 3. Bovendien blijkt dat er weinig
studenten 's avonds in Alma eten.
Als positief feit kan vermeld worden

dat de kwaliteit van alle restaurants (met
uitzondering van het Pauskollege) goed
gekwoteerd wordt. Wel is het jammer
dat er geen cijfergegevens beschikbaar
zijn omtrent de relatie Alma-bezoeker en
de financiële draagkracht van de student.
Een onderzoek hiernaar was eigenlijk als
vroeger gepland maar kon niet doorgaan
wegens besparingen op de BTK-pro-
jekten. -

Kommunistisch
Maar laten we terugkeren naar ons
uitgangspunt, namelijk: in hoeverre is de '.
AIma nog in staat om haar oorspronke-
lijke doelstelling (1954) te bereiken? Het
is niet moeilijk om vast te stellen dat de
regering de zaken er niet bepaald gemak-
kelijker op maakt. Door de forse vermin-
dering van de sociale toelagen moet
Alma dit jaar met ongeveer tien miljoen
frank minder subsidies zien rond te
komen. Daar wordt de student dan ook
rechtstreeks de dupe van. Vorig akade-
miejaar werd reeds een prijsverhoging
van 3,6 % doorgevoerd. Voor de goed-
koopste maaltijd tel je nu dus 70 frank
neer.
Even ter vergelijking: in 1975 kreeg

men aan deze universiteit voor vijftig
(50) frank: soep, een warme schotel en
een dessert. Maar ja, in die tijd betaalde
je nog met een maaltijdticket en was het
woord 'maaltijddifferentiatie"nog taboe.

. Hel idee van de huiskeuken (eten wat de
pot kookt) wordt echter afgedaan als
zijnde paternalistisch en, je raadt het
nooit, ... kommunistisch. De band tussen
maaltijd- en prijsdifferentiatie is noch-
tans duidelijk. Vanaf het ogenblik dat
men meerdere schotels aanbood, heeft
men tegelijk het idee van één uniforme
prijs verlaten.
En ja, in die tijd was er ook nog geen

regering die de sociale voorzieningen zo

drastisch afbouwde. Door de Sint-Anna-
beslissing om de sociale toelagen voor
Leuven met één derde te verminderen,
heeft ook Alma, zoals hoger vermeld,
fors moeten inleveren. Met als gevolg dat
de studenten steeds meer zelf moeten
betalen, hogere maaltijdprijzen dus.
Konkreet is die het afgelopen akademie-
jaar ongeveer drie maal sneller gestegen
dan de evolutie van de index. Het
aandeel van de overheid daarentegen is
drastisch gedaald. Bijgevolg kunnen we
gerust stellen dat AIma steeds minder en
minder een onderdeel is van de sociale
sektor. Want, die laat je, per definitie,
niet betalen door zijn klanten.

Geert Dhont

Gehaktbal

Ieder jaar wordt er op de Raad van
Bestuur van Alma wel eens gebakke-
leid tussen direktie en studentenfrak-
tie over de al dan niet bestaande
dualiteit tussen de zogenaamde bief-
stuk- en gehaktbalstudent (voor niet-
ingewijden: volgens Sociale Raad is
het maar al te duidelijk dat heel wat
studenten zich de duurdere schotels
maar moeilijk kunnen permitteren).
Technisch direkteur H. Crabbé

had echter een, volgens hem dan
toch, zeer doorslaggevend argument
om deze stelling te ontkrachten. Im-
mers, zo stelt de heer Crabbé, een
gehaktbal kost in werkelijkheid veel
meer dan een biefstuk.
Volgend jaar op de Alrna-menu:

- Entre-cöte met champignons in
roomsaus: 70 BE
- Gehaktbal met appelmoes :
95 BE
En dit alles onder het motto: demo-
kratisering van de delikatesse.
Wel jammer dat minder begoede

studenten dan geen gehakt meer
kunnen eten in Aima. (GD)

Dit is de binnenplaats van het vorig jaar fraai gerestaureerde Van
Dalekollege aan de Naamsestraal Het Van Dalekollege: waar de diensten
van de Sociale Sektor van deze universiteit thuis zijn, en waar op 6 oktober
een opendeurdag zal gehouden worden. (Foto Jeroen Revalk)

Acco

De aandeelhouder wint
Als nieuwkomer in Leuven

heb je vaak zoveel indruk-
ken te verwerken, dat een

aantal praktische, doch vrij belan-
grijke beslornrneringen je ontgaan.
Waar schaf je je studiemateriaal
aan bijvoorbeeld, je boeken en
kursussen, je schrijfpapier of bu-
reau1amp? Allemaal zaken die ste-
vig aan je - reeds beperkte -
budget kunnen knagen, zeker als je
niet op de hoogte bent van het
bestaan van Acco.

Acco staat voor Academische Coöpera-
tier Zoals iedereen weet, kost een boek
of een kursus in een normale boekhandel
'stukken van mensen'. Dat was ook zo
reeds in de jaren 50. Gezien de sowieso
beperkte budgettaire toestand van de
student, en de stijgende participatie toen-
dertijd van de minder begoede studenten
aan het universitaire onderwijs, rijpte er
ID de geesten van enkelen de idee om via
een samenwerkende vennootschap de
kostprijs van de kursussen te drukken.
Basisprincipe hierbij was,' dat elke stu-
dent het recht heeft zijn kursussen en
boeken aan te schaffen aan dezelfde
/oorwaardea," dus aan dezelfde prijs, of
liet nu gaat om een kleine of grote
oplage, Solidariteit onder de studenten
Ius, en ook daadwerkelijke participatie
van elke student die een aandeel koopt
bij Acco, om de boel financieel draai-
ende te houden. .
Het initiatief kende sukses. Momen-

teel is Acco uitgegroeid tot een groots
projekt met verschillende afdelingen. De
drukkerij van Acco is goed voor 700
verschillende kursussen, naast boeken,
tijdschriften, brochures, affiches enzo-
voort. Daarnaast is er een uitgebreide
verkoopafdeling ontstaan, waar je aan

studentvriendelijke prijzen je studie- en
kantoormateriaal kan aanschaffen.

Solidariteit via een aandeel
Het werkingsprincipe van Aq:.o is door
de jaren heen hetzelfde gebleven. Ieder-
een kan lid, dit wil zeggen aandeelhou-
der worden van Acco door een éénma-
lige storting van 750 BE Dat hoeft na-
tuurlijk niet, maar reken maar dat zulk
een aandeel je heel wat financieel voor-
deel kan opleveren. Vanaf de dag dat je
aandeelhouder bent, heb je recht op een
rechtstreekse korting van 15 à 20 % op
alle artikelen die Acco je uanbiedt:
kursussen, de door Acco uitgegeven
boeken, studeer- en kantoormateriaal,
fotokopies in alle mogelijke kleuren en
formaten en noem maar op. Bovendien
ontvang je daarbij ook een boekenkaart,
die je na 12 aankoopverrichtingen bin-
nen een periode van 18 maanden recht
geeft op een boekenbon ter waarde van
10 % van je totaalbedrag op die kaart Na
een periode van 5 jaar kan je je aandeel-
houderskaart ook terug inruilen, en krijg
je je 750 BF terug. Doe je dat niet, dan
blijf je van al die voordelen genieten tot
je niet meer kan lezen, schrijven, tikken
of kopiëren.
. Het aanschaffen van zulk een aandeel
is ook nog om een andere reden het
aanbevelen waard. Door eenieders be-
perkte kapitaalsinbreng wordt er op
grote schaal solidariteit gekreëerd tussen
de meer en minder begoede studenten,
tussen de studenten van grote en kleine
studierichtingen (met respektievelijk
grote en kleine oplagen van kursussen en
boeken). Je werkt dus in feite mee aan
het demokratisch maken van de univer-
sitaire studies. De aandeelhouder wint
dus, op alle gebied ...

Geert Van Eekert

Bridgekursus
Vanaf 20 oktober (19.30 u) en dit op 10
opeenvolgende dinsdagen organiseert
Bridgeklub Pieterman zijn herfstbridge-
kursussen. Lesgever is niemand minder
dan Georges Wauters en de lessen wor-
den gegeven in het klublokaal in Alma I
op de Bondgenotenlaan 69.
Inschrijvingsprijs : 1500 fr., speciale

prijs voor studenten en werklozen:

750 fr.
Pieterman wil met deze kursussen

bijdragen tot de uitbouw van het bridge-
spel in Vlaanderen, een spel dat meer en
meer uitgroeit tot een vrijetijdsbesteding
voor iedereen.
Inschrijven kan ter plaatse op 20

oktober, of vooraf bij Willy Lemmens:
46.05.76.

,-
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het ontwikkelen van de film en afdruk-
ken van foto's. Op het knopje drukken
van je toestel volstaat echt niet om een
degelijke foto te maken, de nodige kon-
trasten verkrijg je pas door een zeer
nauwkeurige ontwikkeling van de film;
een zeer delikaat iets. De manier van
afdrukken, de gekozen belichting, kor-
rekte uitvergrotingen, dit alles bepaalt
voor een zeer groot deel het eindresul-
taat.
Voor 'gewone' foto's zijn deze ele-

menten w mogelijk het belangrijkste, je
kan uit een minder geslaagde foto soms
nog een echt pareltje distilleren. AI deze
dingen, die in de donkere kamer gebeu-
ren, kan je ook bij Veto onder de knie
krijgen. Fotografie is enorm veelzijdig, je
moet enkel een klein beetje moeite doen
om al deze facetten te ontdekken, maar
eens je wat meer van dit domein verkend
hebt wordt fotografie een verslavende
bezigheid.
Ben je geïnteresseerd in Vetografie?

Laat dan iets van je horen of loop eens
langs op het beruchte adres. Het loont de
moeite: politici die voor je lens parade-
ren, bekende personen bij, hen thuis
opzoeken en ander 'field-work'. Boven-
dien kom je in een toffe vriendengroep
terecht waarin je ervaringen kan uitwis-
selen waardoor eenieder zijn resultaten
kan verbeteren. In de fotografie ben je
nooit volleerd, steeds weer ontdek je iets
nieuws. Dus, kom eens langs en verlegje
horizon.
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Van Moules Rouges tot Knip en Plak

Hetisweer zover: Veto slaat
weer aan het ronselen.
Ronselen van nieuwe me-

dewerkers namelijk, want (zo den-
ken wij soms) de oude zijn versle-
ten. Veto-medewerkers studeren
namelijk ook af en het blad moet
toch blijven bestaan, nietwaar. En
om je meteen gerust te stellen: om
aan Veto te komen meewerken
moet je volstrekt niets kunnen.

Veto tekstverwerking

Veto meemaken
ning' heet dat dan. Verder neemt iemand
de taak op zich om tijdens het weekeinde
de eindredaktie te verzorgen, Een kru-
ciale taak, die al enige Veto-ervaring
vereist

De bedoeling is namelijk dat het blad,
wanneer het maandagavond in de A1-
ma's ligt, er zowel technisch als inhoude-
lijk onberispelijk uitziet. Onberispelijk,
we zijn streng. AI lukt het zelden of nooit
helemààl: altijd gaat er wel wat fout, een
kleinigheid vaak, een blunder soms. Dat
is dan weer stof tot diskussie voor de
volgende redaktievergadering: 'evalua-
tie van het vorige nummer'.
En intussen zijn Veurredakteurs en

-medewerkers op de baan geweest voor
interviews en reportages. Ophefmaken-
de en minder ophefmakende. Allemaal
bedoeld voor de volgende Veto die door
zoveel studenten (en ook proffen ...) met
argusogen moet gelezen worden.

'sMeiemtraat 5

Frits, Maxx, Kermit en Polleke
et meest revolutionaire as--
pekt van Veto, jaargang 14
(deze dus) is zonder twijfel

de tekstverwerking. Veto begon met
een typmachine en plakletters, flirtte
met een aftandse zetkomputer, maar
beeft nu bet ware geluk gevonden bij
een kombinatie van een tekstverwer-
kingssysteem en een supersnelle fo-
tozet. Verward? Niet lang meer.

Tot vorig jaar werkte Veto met "zetters",
individuen die na de redaktievergade-
ring van vrijdag de artikels zetten op de
zetkomputer. Zetten is typen, alleen wat
moeilijker. Tekst zetten kon de gemid-
delde Veto-er na een tiental uren les, het
delikater werk (titels, prullen wals ad-
vertenties en korrekties, enzovoort) was
voorbehouden voor de meer "beslagen"
zetter, vaak te herkennen aan de wallen
onder de ogen en de nihilistische levens-
visie.
Dit jaar ligt dat wel even anders. Niets

belet je - wanneer je de nood voelt - een

voor de "opleiding" van nieuwe mede-
werkers. Kandidaten duiken van alle
kanten op: van Letteren en Wijsbegeerte
tot Toegepaste Wetenschappen, van Pol
en Soc tot Rechten. Ze klitten hier in de
's Meiersstraat 5samen en vormen in een
mum van tijd een ploeg die Veto inhou-
delijk en technisch wekelijks klaar-
stoomt

Hoezo?

DieMan toch!
Ja, ze hebben hier allemaaf'mooi praten: "Kruip achter dat ding, je zal zien dat
het doodeenvoudig is. Even kijken: juist, je hebt verschillende lettertypes. Dit is
Times Modem, dit is Optima, dit is Clearface, en dan moet dit Helvetica
wezen. Van elk van die lettertypes kanje verschillende fonten vragen, naar het
schijnt. Zo kan je een woord of een woord cursiveren. Je kan het ook vetjes of
vetjes of vetjes of vetjes of zelfs cursief vetjes of cursief vetjes zetten.
Nog zo iets: van bepaalde lettertypes is niet direkt een kursieve versie

voorhanden. Dan gaje letters 'slanten'. Nu kan je te weinig sIanten,je kan goed
slanten, maar je kan ook te veel en n:t!ff /t' ~anten. Het is maar dat je het
weet.
Soms wil een bepaalde idioot dat zijn tekst niet zwart op wit verschijnt, maar

Mlim6Mhi, wat dus best mogelijk is met deze nieuwe machine.
Verder kan deze machine tal van' dingen die visueel nu niet meteen zo

interessant zijn, maar die het leven van en zetter wel een stuk aangenamer
maken. Zo kanje heel soepel en heel snel tekst korrigeren en her-formateren, dit
wil zeggen de kolommen breder of smaller maken, de letters groter of kleiner
maken (dit is het korpsaanpassen), blokken tekst verplaatsen (bijvoorbeeld een
hele paragraaf), enzovoort.
Tenslotte, in de sektor "leuk maar nogal irrelevant", kan je met dit ding ook

spelletjes spelen, het 'speelt' zelfs de Willem Teil Ouverture (wie de komponist
kent, krijgt een gratis les op Maxx). Ook leuk, maar daarnaast ook nog
relevant, zijn de speciale tekens die de duistere diskettes van Maxx bevolken:
zoals daar zijn ~, ©, x,}, cr, ...,....en nog zo'n paar van die rare kwieten. En
dan vergat ik bijna \Î.
Maxx is een machine met een schat aan mogelijkheden, de meeste zal je in

Veto slechts met mondjesmaat te zien krijgen, maar het is misschien wel goed te
weten dat de lettertjes niet zomaar op het weinig edele krantenpapier terecht
komen. .

xD[1J .1& ™
I

"Fotograaf neust in brievenbus': een kreatie van één van Vetos huisfotogra-
fen. (Foto Jeroen Revalk)

Veto- fotografie

Kijkbuizen gezocht

Peter Vermeiren

Om te raadplegen

De Veto-index
Wie aan Veto meewerkt, gaat onverbid-
dellijk de komputer in. Niet alleen de
rijkswachtkomputer (die bij ons zijn
verzameling "verdachte personen"
pleegt te verrijken), maar ook de Veur
komputere wij houden namelijk een
utgebreide index van Veto-artikels bij,
~aande van Redaktionele artikels tot
Lezersbrieven.
Wie dus eenmaal zijn neus heeft

uitgestoken in of naar Veto is nooit meer
veilig. Zo is het voor ons kinderspel om
alle belachelijke lezersbrieven snel en
efficiënt op te sporen: trefwoord('Bela-
chelijk') en floep, daar staat u.
Maar een index is er natuurlijk in de

eerste plaats om gebruikt te worden.
Niet alleen door ons, maar ook door u.
Maar nu moet u natuurlijk niet allemaal
tegelijk hier op de komputer komen
tikken. Voor een inlichting is een tele-
foontje voldoende: "Is er in Veto geen
artikel verschenen over dit of dat? Ik
weet de titel niet, en ook het nummer
niet".
Geïnteresseerden kunnen echter ook

de volledige index van jamgang 13

Voor wie het nog niet wist: Veto ver-
schijnt elke week op maandagavond.

Hoewel: niets is natuurlijk wat veel Dat betekent dat de Veurvrijwilligers
gezegd. Zo is het bijvoorbeeld wel inte- wndagavond druk doemde zijn met
ressant als je over een vlotte pen he- knippen en plakken, met foto's afdruk-
schikt, of als je wat overweg kan met een ken, kortom met het drukkIaar maken
fototoestel of handig bent in Iay-out- van het blad. Het drukken zelf gebeurt in .. .
materies of zo, Toch moet je niet denken Brussel, al de rest gebeurt hier ter AIs Je dus ZIIl he~ om aan <l;itblad mee
dat je "wellicht toch niet genoeg kent olaatse. te werken, moet Je zeker met ~I~n
van al die dingen om zo'n blad als Veto te Diezelfde (nu ja, niet steeds dezelfde) om eens langs te komen of een bnefje in
maken". Journalistieke ervaring of prak- vrijwilligers hebben de vrijdag ervoor o~ bus te proppen. ~nze deur heeft
tisch inzicht in de technische realisatie tijdens de redaktievergadering beraad- ~et eens een.drempel, J.ekan ~dus ~~
van een weekblad kan je enkel krijgen slaagd over de binnengekomen artikels. met over struikelen. En Je zal er geen SPIJt
door het in de praktijk te doen. En dat Op- en aanmerkingen werden zorgvul- van hebben. . . .. .
kan bij Veto, beter dan waar ook, daar dig genoteerd en indien nodig werd de (Waarschuwing: Veto voornet ~et m Fo~eren voor Veto, IS een toffe
kan je van op aan. auteur gevraagd zijn tekst aan te passen. een _o~twenrungskuur voor krorusche ~ghel(l, en.er worden echt. geen hoge
Veto heeft namelijk een traditie ont- Ook werden reeds afspraken gemaakt obsessie). eisen gesteld m verband met Je talenten.

wikkeld waarin konstant gezorgd wordt voor het volgende Veto-nummer: 'plan- Didier Wijnants Je moet alleen kunnen v~tballen, of ertoch wat van kennen. Meisjes moeten nu
niet direkt ophouden met lezen, dit is
niet de zoveelste lofzang over die
domme mannensport. Het betreft hier
eerder de gelijkenis tussen die barbaren-
sport en de nobele fotografie. Gelijke-
nis!? Welja, reportagewerk in de persfo-
tografie volgt nauw dezelfde strategische

doodgewone getikte tekst binnen te r.aakje moet je bij zet- en komputer lijnen: bewegen, positie kiezen, de goede
b~engen. Maar ~et kan oo~ veel eenvo~- . duivel doet al Polleke zijn - rent onze hoek zoeken en.."schieten". Foto's ma-
diger, en boeiender. Wie regelmatig kikker heen en weer tussen de twee- ken van belangrijke personen en gebeur-
denkt tekste~ binnen te brengen, d~t ~r komputers, met telkens een blokje tekst te~n is ongemeen boeiend;. en. ~ij
goed aan Frus te leren kennen. Fnts IS onder zijn vinnen. In twee fazen wordt Veto IS het dat nog meer aangenen Je Je
onze (nu ja, onze) komputer, en naast zo de tekst naar de fotozet gestuurd. op het niveau van de "echte" persfoto-
games en dirty pictures kent hij ook In allerlaatste instantie wordt de tekst grafen moet (en kan) bewegen. Je kan
tekstverwerking. Speciaal om de Veto- "belicht". Vroeger viel het belichten' eens een kijkje of kiekje (d.i. geen
drempel zo ~ mogelijk te houden, is bijna samen met het tikken (je had één Westvlaams ~ een ~der woord. voor
een eenvoudig doch krachtig systeem regelkorrektievrijheid),nukanjedustot foto) nemen m de koulissen, een infor-
aangekocht, namelijk Uniplex. Na een op het laatste moment korrekties aan- mele babbel slaan met een BOB'er of de
twee~ u~es he~ je ct: essentie beet, en brengen. Dat belichten gebeurt in een huig van Dillemans bewonderen bij de
kan Je zo Je artikel in de komputer ding dat gemeenzaam het "wasmasjien" zoveelste verveelde geeuw.
invoeren. is.gaan heten. Trouwens, wanneer het te Moetje nu een semi-professional zijn
De komputer-wizzards van de 's Mei- luidruchtig wordt, is er herrie op of over een berg ervaring beschikken om

ersstraat 5 hebben Uniplex zo aangepast komst . dit werk voor Veto te kunnen doen?
datje heel soepel (nuja, soepel) tekst van Veto is niet alleen het grootste studen- Helemaal niet, AI wat je dient mee te
.de komputer naar de fotozet (Maxx heet tenblad van Vlaanderen als alles even brengen is een reflextoestel, in goede
die) kan sturen. Maxx moet dan alleen meezit (en dat doet het, want u bent dit staat; wat elementaire kennis over dat
nog de tekst in kolommen gieten, en om aan het lezen) zijn wij binnenkort ook toestel en fotografie in het algemeen; en
dat te bereiken voert hij onder andere het eerste studentenblad dat op de kom- een stevige dosis gerond verstand alsook
splitsingen in, iets waar je je bij Frlts geen puter "gemaakt" wordt. Alleen de lay- een beetje lef AI doende leer je vlug al de
zorgen om hoeft te maken. out is nog manueel, gewoon omdat het rest
Tussen Frits en Maxx zit dus nog een zo'n lol is. Ergens vind je ook daarover Dit reportagewerk is echter lang niet

programmaatje, Kermu. Simpelkes ge- een artikel. alles wat onder de noemer Veto"-
zegd - voor de finesses van dit hele Koen Van Muylem fotografie valt Er is ook nog zoiets als

(1986-1987) bij ons komen afhalen
tegen de symbolische prijs van 20 fr. Je
kan zelfs kiezen tussen een index per
rubriek en een index per nummer. Eén
adres: 's Meiersstraat 5 (zijstraat Munt-
straat).
Hieronder geven we de alfabetische

lijst van de Veto-medewerkers van jaar-
gang 13. Waarom zou je er niet voor
zorgen dat je er volgend jaar zelf bij-
staat?

Medewerkers aan jaargang 13
Jan Antonissen, Arnulf Geert Baele, Lia
Baudouin, Pol Bijnens, Kris Blykers,
Gilberte Boeckmans, JefBogaerts, Sjarel
Bolckmans, Joost Bollens, Toon Boon,
Peter Breugelmans, Bert Broens, Patriek
Bruynseraede, Chris Burggraeve, Jan
Camerlinck, Peter Carmen, Piet Cle-
ment, Geert Coene, Michel Collet, Jo-
han Coolen, Eddy Daniels, Bart Dan-
kaerts, Claire De Bruyne, Dirk De
Naegel, Hendrik Delagrange, Lode De-
smet, Hilde Devoghel, Geert Dhont,
Paul Dirkx, Koen Eist, Hildegard
Franco, Carl Govaerts, Patriek Greeve,

Els Groessens, Pascal Grooten, Wim
Haenen, Mate Heeren, Geert Herbots,
Lieve Houwaer, Jan Huyse, Filip Huy-
zentruyt, Wilfried Jammaers, Erwin
Jans, Kwal, Jeroen Lambert, Peter La-
mens, Benoit Lannoo, Rudy Lanssens,
Pascal Lefèvre, Stef Libberecht, Bert
Malliet, Koen Meerschaert, Jan Mer-
tens, Herman Meuldermans, Koen
Moens, Trui Moerkerke, Paul Nuyts,
Erik Paredis, Walter Pauli, Raf Pauwels,
Bruno Peeters, Peter Persyn, Bart Pin-
ceel, Peter Praet, Luc Purnelle, Luk
Raeymaekers, Dirk Ramaekers, Bart
Ramakers, Jeroen Revalk, Clem Ro-
byns, lsabelle Rossaert, Carla Rosseels,
Tuur Ruytjens, Michael Scott, Geert
Stubbe, Wim Stubbe, Marc Sys, Het
Uur Zwans, Dirk Van Boxem, Geert Van
Eekert, Guy Van Gyes, Frank Van
Hoorde, Hilde Van Muylem, Koen Van
Muylem, Luc VanOverberghe, Domini-
que Van Pee, Bart Van den Bossche,
Hilde Van den Bulck, Jan Van den
Bulck, Ingeborg Vandenbunder, Jan Van
der Linden, Luk Vanheerentals, Björn
Vanheste, Christophe Verbiest, Griet
Vergauwen, Tom Verhofstadt, Peter Ver-
meiren, An Vranckx, Gert Walravens,
Werkgroep Gezonde Voeding, Didier
Wijnants, Herwig Willaert, Dirk Wyn-
daele, Frans Zwans.

Didier Wijnants
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Grammofoonplaten - Muziekkassetten - Compact disc
Klassiek - Pop - Jazz - Film

De grootste keuze de beste service
10 tot 20% direkte korting

Ook de specialist in compact

De platenzaak voor de Leuvense student

Tel.: 016/238200

FONOPLATEN - CD's aan demokratische prijzen
Ook voorverkoop koncerten !

EDIATEE
UITLENEN VAN PLATEN

CASSmES

COMPACT DISCS

POP
JAZZ

KLASSIEK
FOLKLORE

KLEINKUNST
FILMMUZIEK

TAALKURSUSSEN

I,ALYPTA ......-- ..........
NATUURVOEDING

bio groenten, fruit, granen,
droogvruchten, brood,
gebak, kruiden, wijnen,
zuivel, enzovoort
Iedereen is hartelijk welkom!

Parijsstraat 21 - 3000 Leuven
016/23.01.60

LOOP ER NIET VOORBIJ!
VESALIUSSTRAAT 5 tel. (016)235722

open van 10-18.30 uur - gesloten za 14 u. ma 12 u.

Vtouw tfe_ol.l.tZ
Craenendonck 5

(Vismarkt) -
Tel. (016)236718

zaterdag 9.30 u

OPEN van maandag tot zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur
Hartelijk welkom
Steeds spaarzegels VALOlS

JOKER
TOERISME

Specialist Kreatief en Voordelig Reizen!

Avontuurlijke reizen, Expedities en Rondritten
met Joker-begeleider - Skivakanties (individueel
of in groep) - Verblijfsvakanties - Stedentrips
Voordelige Bus-, Boot- en Vliegtuigtickets -
"Plan-it- Yourself" pakketten - Speciale prijzen

voor Studie- en andere Groepsreizen.

JOKER TIENSESTRAAT 193 3OO0 LEUVEN 016/22.65.50
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Veto lay-out

Akademische Raad
en kondooms
Voor een deel is bij Veto

komen werken ook een te-
rugkeer naar je kindertijd:

Tenminste, dat wordt het, wanneer
je op zondagavond ook komt lay-
outen, want da's niet veel meer dan
knippen en plakken.

AI moet dat "niet veel meer dan" flink
gerelativeerd worden. Wij knippen en
plakken niet zomaar, er zijn regels.

Bekijk even een willekeurige Veto-
bladzijde. Zo'n bladzijde heeft vijf ko-
lommen. Leuk is overigens: de verhou-
ding breedte van een bladzijde/aantal
kolommen zou iets zeggen over de
"kwaliteit" van een krant. Laat ik U
meteen geruststellen: Veto zit ergens
tussen The Sun en de Frankfurter Allge-
meine. Elke kolom telt 39 centimeter, op
één pagina gaat dus 195 cm tekst/titels/
foto's/advertenties/cartoons. 195 is zo
een getal geworden dat elk geroutineercl
eindredakteur (de persoon die de Veto
van die week op basis van wat vrijdagna-
middag beslist werd, "plant") de muur
opjaagt. Vaak namelijk is er net te weinig
of net te veel tekst om van die of die
pagina de mooiste sinds mensenheugnis
te maken, en moet je bijna altijd de
tematische eenheid verbreken "om prak-
tische redenen". Daarom staat er soms

een bericht over kondooms tussen de
verslagen van de laatste vergadering van
Akademische Raad, niet omdat wij een
verband zien tussen beide.

Tussentitel
Eens de eindredakteur beslist heeft dat -
bijvoorbeeld - op "de vier" en "de vijf'
een lik kultuur komt (wat vaak gebeurt),
en het hem/haar welbevalt over elke
pagina 3 artikels, 2 foto's en 1 adverten-
tie te smeren, kan de lay-outer aan het
werk.

De lay-outer weet wat er op een
pagina moet komen, aan hem/haar is
het om te beslissen hoe dat er op komt.
Juist, ten miste; mooi, als het kan. Juist
wil onder andere zegen dat de leeslijn
niet mag verstoord worden: geen rare,
sprongen om foto's of kadertjes heen,
één artikel mag niet verward worden
met een ander (ooit al eens geprobeerd
De Morgen te lezen, dat bedoel ik). Juist
betekent ook dunne lijntjes gebruiken of
blokken tekst te scheiden (en al wie
beweert dat dikke lijntjes nodig zijn is
zot).

En nog één
Een "mooie" lay-out is minder vanzelf-
sprekend; hier gaat het vaak om symme-
trie en evenwicht, de indruk die een

pagina bij "oogopslag" nalaat, orde, rust.
Fantasietjes kunnen, maar netheid pri-
meert. Fantasietjes zijn streamers (een
stuk tekst over een paar kolommen
gezet, bijvoorbeeld een pittig citaat),
rasters (gewone en verloop-), allerlei
zetgekheden. De kans is groot dat je dit
jaar meer van die grappen zal vinden, al
telt hier zeker dat "overdaad schaadt".
Een te fantasierijke lay-out schreeuwt,
vloekt en maakt zenuwachtig. En da's
niet de bedoeling: de lay-put moet sa-
men met de titel de lezer in het artikel
binnentrekken.

Bij Veto is de lay-out niet het werk van
het voetvolk - iedereen doet er aan mee
-, en kunnen die paar uur de zondag-
avond de aangenaamste van de Veto-
week zijn. Afgezien van een "Godver-
domme, Prosper, die pagina lukt nooit"
en "Hoe moet ik ooit 205 centimeter
tekst op de voorpagina krijgen, ezel"
gaat het er heel gemoedelijk aan toe
(soms groeit er zelfs Iets Moois tussen de
lichtbakken).

Enkele keren kijken en dan zelf een
paginaatje proberen maakt je in een paar
weken tijd bijna volleerd lay-outer. U
zou eens de voldoening moeten smaken
van het inplakken van een zelfgeschre-
ven artikel op die pagina en met die foto
waar U dol op bent. Pas dan heb je
geleefd.

Maar, lay-outers kunnen ook gemeen
zijn. Ach, ik weet het nu al zeker: ik heb
heel beschaafd over ze gesproken, ze
nergens ook maar iets verweten (al zou
ik een paar straffe anekdotes kunnen
oprakelen ...), en toch weet ik dat ze -
gewoon om mij te pesten - dit artikel
helemaal scórefgaan plakken. Onnoze-
laars.

Koen Van Muylem
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Vçoraleer u beslist. loop even ons kantoor binnen
in de Louis Melsenstraat 17 te Leuven.
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Da.mia.a.n reizen
Grootlostr.57
3120 TREMELO
015/23.30.74

23.49.81

• Studiereizen
• Georganiseerde reizen - Bus / Vliegtuig /
Hotel
• Aktieve sport - skit - culturele vakanties
• Eigen organisatie
• Eigen reisbureau - specialisatie USA /
Oost-Bloklanden
• Modern en VIP buspark

Georganiseerde groepsreizen zijn onze specialisatie
Voor studenten ... studentenprijzen

.f[)an' liaan

SPECIAAL VOOR JONGEREN

Onze transalpino ticketten voor jongeren onder de 26 jaar.
-Kortmqen tot 50% op het internationaal spoorwegnet.
.Interrailkaarten· U reist heel Europa rond gedurende één maand
voor een vaste prijs.
Organisatie van busreizen. met of zonder overnachting
Bussen van 25 tot 77 personen.
Jeugdtarieven op lijQvlutht naar verschillende Europese
bestemmingen tot 75%1goedkoper dan het normaal"tarief.
Skivakanties in Frankrijk - goedkoop en uniek.

Voor VORSERS. AKADEMISCH PERSONEEL, NFWO'ers
en familieleden die samenreizen. ~

Studiereizen naar het buitenland. maar vooral de U.s.A.
is onze specialisatie· Abonnementen
U.s.A.·luchtvaartma ...cschappijen .

huurwagens· hotel vouchers.

Vraag het aan onze specialist
. Jean-Pierre Gosiau

Wij maken uw reis
volledig op moot zoals u verkiest.

Reizen 2000
L. Melsenstraat 17
3000 Leuven
Tel.: 20.54.64

Tramlaan 132
1960 Sterrebeek
Tel.: 731.56.28

BEGO COACH TRAVEL

Confortabel
reizen met
autocars van
14 tot 54
plaatsen

Reizen in binnen- & buitenland
Gastronomische week-ends - Groepsreizen
Eendags uitstappen - School - & fabrieksdiensten

Diestsestraat 235 3000 LEUVEN (01&) 23 80 83
Naamsesteenweg 41 3030 HEVERLEE (01&) 23 80 95
H R l 46 960 Verg A. 3998

I~
I

l,
i

-----·---------1

CHINEES RESTHURHNT CHINUIS

I

LEUVEN
28 NAAMSESTRAATi * cantonese specialiteiten.* intieme sfeer,* verzorgde dienst

I* aangepaste prijzen
* Speciaai rijssttafel* ijzerplaat schotel

I* spéclalltés canrcnalses

I
* cadre comfortable
* service soignéI"" raisonnables

Wees welkom

Soyez les blenvenus

• USA - Oost-Blok
landen

• Parijs - Londen -
Amsterdam -
Berlijn - Praag

Modern buspark
Video - WC - lucht
- Vering-
Remvertrager -
25-80 personen

<

·-l015} 23 49 81 / 23 30 74

~ de!Olbonne
RESTAURANT - USSALON - SNACK
Leopold Vanderkelenstraat 33
3000 LEUVEN - Tel.: 016122_05.24

open vanaf 11 uur
zondag en feestdaq vanaf 12 uur

- 60 verschillende ijscoupes
- pannekoeken en wafels
- de ganse dag grote keuze uit
snacks en warme schotels l~=- steaks en vis

- dagschotel
- ± 100 zitplaatsen
- binnen tuin met 124 zitplaatsen

• - feestzaal 40 plaatsen J_.~-~~~~.~~._~~~--
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oefening vanuit het oogpunt van de top
en schept zo een grote afstand tot de
gewone student. Neem heel die diskussie
tussen de verschillende raden, zoals
't Stuc ASR, Loko enzo, het vergt in feite
een heel gespecialiseerde kennis om dat
nog te kunnen volgen. De doorsnee
student weet gewoon niet meer wat er
aan de hand is en het is dan ook niet
verwonderlijk als hij er de voeling mee
verliest»

3000 betogers in de straten van Leuven. Doelwit: de besparingsmaatregelen van de regering in het onderwijs. Een
aktie met ruime weerklank in dienst van de Demokratisering van het Onderwijs. (Foto Peter Vermeiren)

Loosveldt: «Een groot deel van de
studenten heeft erg weinig inzicht in de
struktuur van de studentenbeweging,
nauwelijks een kwart weet bijvoorbeeld
wat Loko of wat NAK is. Is dat apatie?
Misschien, maar kijk naar "akties" als de
24 urenloop : 41 % heeft aktief deelgeno-
men en 27 % deed niet mee maar is wel

. . ! .. Veto: Hebt u vragen gesteld over de
gaan zien. Dat IS geen apatie, natuurlijk h udi de 1.-1' -1 t la, .. 0 mg over na venng van ue oe -het gaat hier om iets van een heel andere . de S . l S kt ?
d h lukt d .. él gen in octate e or.or e, maar et , stu enten zIJn w

mobiliseerbaar als student. Spreken over Loosveldt: «Ook dat blijkt weer zo'n
apatie is de schuld leggen bij de groep, voorbeeld van een kommunikatiestoor-
maar misschien is er wel een enorme nis. De meeste studenten konden de drie
kommunikatiestoornis ! Misschien moet hoofdeisen van destudenten niet herken-
men eens kijken naar de aanbodzijde en nen uit een lijst van tien, ze moesten ze
ik vermoed dat er daar onvoldoende dus niet eens van buiten kennen. Alleen
inspanning wordt geleverd om aanslui- de eis in verband met de verhoging van
ting te vinden bij de leef- en interessewe- de inschrijvingsgelden was bij de mees-
reld van een groot deel van de studenten. ten bekend. Uiteindelijk zou men kun-
Als men er niet eens in slaagt zijn eigen nen zeggen dat er binnen Sociale Raad
organisatie kenbaar te maken bij wat dan misschien te weinig aan marketing
de achterban zou moeten zijn! Men wordt gedaan. Men zou zich moeten
loopt het risiko de bal regelmatig volle- afvragen: wat willen we bereiken naar
dig mis te slaan. Men kan akties opzetten die groep toe, wat proberen we verkocht
en de indruk hebben dat er veel sukses is te Imjgen, hoe zullen we er promotie
en toch helemaal geen aansluiting vin- voor voeren, waarop zullen we de klem-
den bij de doelgroep. Ons onderzoek toon leggen opdat het nog zou verkopen
wijst bijvoorbeeld uit dat zebrapadenak- enzovoort. Misschien bestaat er niet veel
ties helemaal niet aansluiten bij de stu- neiging om water bij de 'wijn te.doen,
denten, tenzij wellicht bij de harde kern. _ maar als blijkt dat bepaalde fakulteits-
Het wordt tijd dat men zich binnen kringen zich niet meer herkennen in
Sociale Raad eens ernstig vragen gaat bepaalde strukturen, dan is dat een
stellen. Men schrijft bijvoorbeeld graag gegeven. Wordt dezelfde koers verder
en veel over de achteruitgang van de gevaren, ook als dat betekent: zonder
demokratisering - en dat zal allemaal passagiers, of probeert men kleine koers-
wel waar zijn - maar uiteindelijk schrijft wijzigingen zodat men nog diegenen
men over het failliet van zijn eigen bereikt die interesse qebben voor de
werking! Men voert al jaren aktie en vaart.»
publiceert blijkbaar met veel plezier dat
men niet geslaagd is... Neem de huurprij- Veto: Het klinkt allemaal wel gemakke-
zen, men wou die omlaag krijgen, maar lijker dan het in werkelijkheid zal zijn.
dat is niet gelukt. Neem de Almaprijzen :
Alma wordt professioneel gerund, maar
de studenten kunnen alleen nog onder-
handelen over de prijs van de soep. Men
heeft de greep erop verloren en men trekt
de lessen niet. Ook met betrekking tot de
toename van de studieduur en de studie-
druk kan men hetzelfde vaststellen.»

Een socioloog over het studentenprotest

Betogen vergt marketing
om betrouwbaar te zijn!»

Veto: De verhoging van het inschrij-
vingsgeld voor niet-beursstudenten met
3000 frank was ongetwijfeld de meest
omstreden maatregel De onderzoeksre-
sultaten wijzen uit dat minder dan de
helft van de studenten (47 %) die maatre-
gel onaanvaardbaar vindt, 13% heeft
geen mening en 40 % vindt het aanvaard-
baar. U zegt dat er met andere woorden
geen meerderheid van de studenten ge-
kant is tegen die verhoging, maar men
kan tock ook stellen dat 47 % in ieder
geval méér is dan 40 %, of niet?
Loosveldt: «Natuurlijk, de getallen lig-
gen rond de 50 %, je kan dus een beetje
goochelen met de interpretatie, maar het
is die veertig procent die opvalt. Per-
soonlijk vind ik dat het toch een groot
deel van de studenten is dat die maatre-
gel blijkbaar aanvaardbaar vindt, je kan
zelfs moeilijk spreken van massaal pro-r--------------------------_ test, bovendien mag je niet uit het oog
verliezen dat van de tegenstanders niet
eens de helft heeft deelgenomen aan
akties. Vergeet ook niet dat zeggen dat je
voor die maatregel bent geen vanzelf-
sprekend antwoord is: je gaat daarmee
in tegen het sociaal wenselijke antwoord,
vandaar dat die 40 procent juist zo'n
groot getal is.»

Veto: Maar ten aanzien van de numerus
clausus lijkt de houding toch sterker
afwijzend: bijna vier op vijf studenten
(78 %) is tegen.
Loosveldt: «Dat lijkt alleen maar zo.
Als je naar hun algemene opinie vraagt,
is het grootste deel inderdaad tegen
numerus clausus, maar als je ze laat
kiezen tussen konkrete vormen van nu-
merus clausus, terwijl de mogelijkheid
expliciet gegeven werd om geen enkele
vorm aanvaardbaar te vinden, blijkt 63
procent een keuze te maken. Blijkbaar
zijn er dus aanvaardbare vormen van
numerus clausus. Daarbij valt op dat
vooral gekozen wordt voor een soort
toelatingsproet Waarschijnlijk is dat de
houding van degenen die "binnen" zijn
en niet veel inzitten met degenen die na
hen komen.»

Tijdens het vorige akademie-
jaar werd voor het eerst
sinds jaren massaal door

studenten aktie gevoerd tegen de
regeringsmaatregelen uit het St.
Annaplan. De akties waren talrijk
en gevarieerd: stakingen, betogin-
gen, bezettingen, zebrapadenakties
enzovoort ... maar was de deelname
aan de akties echt massaal? Hoe
groot was de betrokkenheid van de
studenten? Is het wellicht een be-
paalde soort student dat meedoet
aan akties? Om op deze en andere
vragen een antwoord te vinden
werd vorig akademiejaár door sa-
ciologiestudenten uit de tweede
kandidatuur, onder leiding van
Geert Loosveldt een leeronderzoek
uitgewerkt.

Veto: Er werden voor het onderzoek 290
studenten ondervraagd, niet-statistici
vragen zich wellicht af of dat niet wat
weinig is?

Loosveldt: «Aan die 290 zijn we ge-
raakt door het trekken van een gestratifi-
ceerde steekproef en dat "volgens de
regels van de kunst". Iets meer ware
wellicht beter geweest, maar de resulta-
ten waren representatief genoeg. We
hebben een aantal cijfers gekonfronteerd
met de werkelijkheid en dat leverde
grote overeenstemming op. Zo bleek
bijvoorbeeld dat een schatting van het
aantal studenten dat had deelgenomen
aan een bepaalde aktie op basis van het
steekproefpercentage meestal goed over-
eenkwam met het aantal studenten dat
op die aktie werd waargenomen. Je mag
ook niet vergeten dat de omvang van een
steekproef niet moet afhangen van de
omvang van de bestudeerde populatie

IK Hc~ S11CKERf, VE'V(o,~n;
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Veto: Kan men daaruit konkluderen dal
studenten gemakkelijk om de tuin te
leiden zijn en dat numerus ciausus aan-
vaardbaar is als het mooi verpakt
wordt?
Loosveldt: «De tegenstand tegen nume-
rus clausus is veel minder massaal dan
lijkt op basis van dîe 78 procent. Dat is
de algemene houding, maar er zijn dus
duidelijke aanwijzingen dat die zwak is.
Bij het invoeren zou waarschijnlijk een
gedrag ontstaan dat vergelijkbaar is met
dat in verband met de verhoging van de
inschrijvingsgelden. Sociale Raad moet
zich daar niet op verkijken, numerus
clausus is niet strijdbaarder. Trouwens
aktie voeren heeft weinig te maken met
het tema waarrond men aktie voert,

'- "!'- -lmaar wel met het aktie voeren op

zichzelt; met de geneigdheid om aktief te
zijn en zich te engageren. Wat ook het
strijdpunt is, men zal steeds dezelfde
groep bereiken.»

Apatie
Op basis van de algemene en de speci-
fieke vragen naar deelname aan akties
kunnen drie groepen aktievoerders on-
derscheiden worden: de niet aktieven
(65 %) dit is de groep waarbij geen enkel
spoor van aktie werd gevonden, de
matig aktieven (19 %) dit zijn studenten
die positief antwoorden op de vraag of ze
aan akties hebben deelgenomen, maar
geen akties kunnen aanduiden in de
keuzelijst van 18 belangrijke akties uit de
loop van het jaar en de studenten die aan
een of twee akties hebben deelgenomen.
De sterk aktieven (16 %) tenslotte zijn de
studenten die aan meer dan twee akties
hebben deelgenomen.

Veto: Toch niet al deze niet en zwakke
aktieven staan negatief tegenover het
studentenprotest, of wel? Is er geen
sprake van een apatische midden-
groep?

Veto: Schuift u de schuld nu niet teveel
naar de studentenbeweging?
Loosveldt: «Ik wil de schuld niet naar
de studentenbeweging schuiven. Wat ik
wou zeggen is dat het studentenpubliek
vermoedelijk niet apatisch is, het is
alleen niet meer aanspreekbaar in het
idioom dat nog steeds bestaat vanuit een
zekere traditie, die stamt uit '68. Dat
slaat niet meer aan, men moet proberen
de grote gtoep in zijn eigen manier van
kijken aan te spreken.»

Veto: Kan u dat konkretiseren?
Loosveldt: «Dat is geen gemakkelijke
taak. Men zou echter systematisch de
oefening moeten maken om het studen-
tengebeuren op een andere manier te
bekijken, vanuit het standpunt van de
hedendaagse student en dat gebeurt te
weinig. Een aantal ideeën is helemaal
niet meer'verkoopbaar en toch blijft men
die oude tema's in een oud kleedje
telkens weer oprakelen.»
Veto: Men zal de studenten verwijten dat
ze alfeen maar kritiek geven en dat ze
geen lange termijn visie hebben...
Loosveldt: «Ja maar, als hetjiu gaat om
tema's waar de doorsnee student ge-
woon geen boodschap meer aan heeft!
De studentenbeweging maakt teveel de

Veto: De studentenbeweging moet dus
pragmatischer worden zodat ze een gro-
tere groep kan bereiken?
Loosveldt: «Inderdaad. Het is een pro-
bleem van aanspreekbaarheid. Een aan-
tal jaren geleden zou het zeer raar
geleken hebben als men zou willen
proberen bij studenten neo-Iiberale
ideeën aan de man te brengen, maar het
is gelukt! 57 procent van de studenten
heeft een voorkeur voor één van de
regeringspartijen, 23 procent is voor de
Pvv. Men moet ongetwijfeld hetzelfde
kunnen overdoen met een andere bood-
schap. Er is een grote groep studenten
vervreemd van de studentenbeweging ..
Tenzij men die wil afschrijven, moet
men proberen daar aansluiting mee te
zoeken.»

Marketing

Loosveldt: (Lacht) «Men zal zich een
heel akademiejaar kunnen bezinnen. Het
lijkt erop dat de unief dit jaar niet veel te
verduren zal krijgen van hogerhand. Het
is belangrijk dat men er eens over
nadenkt, want men loopt het risiko dat
top en basis op onherstelbare wijze van
elkaar verwijderd raken en dat zou
spijtig zijn.»

Marc Sys
Jan Van den Bulck

CLT-inschrijvingen

Wie zijn talenkennis wil bijschaven kan,
zoals bekend, terecht in het Centrum
voor Levende Talen. Voor inschrijvin-
gen moet je snel zijn, want er staat een
Numerus Clausus op ("Studeren is geen
voorrecht", nietwaar ...). Vanaf 28 sep-
tember kan je daarvoor terecht in de
Vesaliusstraat 21, 3000 Leuven (tel.
016/23.34.30). Het sekretariaat is open
van 17.30-19.30 uur, behalve op vrijdag.
Van 29 september tot 2 oktober zijn er
Niveautests en de lessen starten op 5
oktober.
Er is ook een Informatiegids verkrijg-

baar, en wel vanaf 16 september. Steek
daar je neus in en maak een keuze uit het
aanbod: een mondje Duits, Engels,
Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Chi-
nees, Grieks, Japans, Portugees, Rus-
sisch, Turks of Zweeds.
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OP ONZE KAART oa GRILLADES
KOUDE SCHOTELS
LICHTE GERECHTEN
SPAGHETTI'S enz.

TEAROOM-SNACK
RESTAURANT

IRIS
Leuvens lekkerste flensjes

Leuvens pittigste koffie
Verrukkelijke snacks

uitgelezen dagschotels
Alles dagvers

Alles met de glimlach

Vanderkelenstraat 27
tegenover de stadsbiblioteek

RIJSCHOOL ERASMUS

DE VEILIGSTE WEG

Autorijscholen MODERNA
Dagobertstraat 49, 3000 LEUVEN a.d. rijkswacht

Zaal Gildenhuis, Gildestr. 21, Londerzeel
Rijmenamsesteenweg 68, Haacht
Kapellestraat 6, Willebroek

RIJLESSEN
iedere dag
van 8.30 tot 21 u.
THEORIELESSEN
beginnen MAANDAG
om 19 u.
Kursus 5 avonden.
Veilig

Vlug
Zeker

Iedereen is welkom in de RIJSCHOOLMODERNA,
tel. nr (doorlopend) : (016) 23 35 81.

Negen openlucht tennisterreinen in gemalen
baksteen. Waarvan drie met verlichting •
One openlucht tennisterreinen in kunstgras.
zelfs in de winter bespeelbaar. en

')~rr .ddellilk aanpasbaar aan de vereisten van andere sporten (o.a.) hockey. • Een hal met drie
t"~'1,sterrelnen In greenset en twee squashbanen. • Twee petanquepisten • Ruime
oarxeerrnoqetqkheden. Dus: een familiale tennis- en squashclub voor liefhebbers en
-omoetmespeiers • Een befaamde tennisschool geleid door bekwame leraars .• Mini-tennisschool
zanat 6 laar • Tennisstages van elk nIVeau. zowel voor jongeren als voor volwassenen .• Tennis.

tornooien. ontmoetingen en interclubs.

LOVANIUM

Tennis - Squash - Petanque
Bridge - Hockey

Galgenbergstraat 41
3000 Leuven •

Speciale voorwaarden voor studenten
Alle inlichtingen: tel. 016/23.56.58

-")

BONDGENOTENLAAN123

SPORT-<'&
GYMCENTER
LEUVEN
Kol. Begaultlaan 9 (Vaart)
016/20.14.09

Fitness, power training, Body Building
Zonnebank
Aerobic

OPEN:
weekdagen: 9u30 - 12u.

16 u - 21 u 30'

z.aterdag: 10u - 14u.
zon- en feestdagen gesloten

AUTORIJSCHOOL

MERCATOR
ALLE KliT. RIJBEWIJZEN A. B. C EN D.
ATTEST BROMFtETS.
SPECIALIST· VRACHTWAGEN· AUTOBUS.

ADRESSEN EN OPENINGSUREN:
te HEVEnLFE. Ruelen,vest 31, fNan",~e Poo,t) 016113 28 29

Ongel 11k,ven 9 'ol 1230 u en v~n ,. tol 19.30u.

en te HEnENT.O L.Vrouwpl.ln89 0161220.10
KORTENREnG.C.Schu.,mansl •• n 2 (V O,w".p'.'n) 02n59 8903
2AVENTFM. K.rkplcln 20·0217203909
Dagel11ksven 11 tol 19u

NIEUW !lIJ MERCATOR !!!

Oclenlerreln. waar Iedereen:
-aan oe rnaest gunslige voorwaarden
-onder deskundige 18idlng
-met elgcn voertuig of voertuig van de school, de
oolenlngcn kan komen aanleren.
Ons oolontc)reln Is gnlcgon te Haasrode, AmbachtolIJke
zona. In dp. onmiddellilke nabijheid van het exameneen-
trum. 101.: 016/ 23 36 71
On, kontoor ter pl~~ts .. ls open:
dogollJks van 9 tot 12 u en van 14 tot 17 u. Ook zaterdag en

zond~lI.

Voor uw T.I? - Feestjes - Party's - enz ...
één adres! MOVEMENT CENTER

Blijde Inkomststraat 101B
3000 LEUVEN

Tel. 016/224412 - 239908

- Verhuring van privé zwembad inbegrepen met
Ingerichte bar. alsook sauna in een exotische
tuin

I

I. .. ,
Mogelijkheid tot turnen. body-building. sau
en zwemmen voor beperkte groepen
(op afspraak) ,

- Privaat sauna: op afspraak
- Gemeenschappelijke sauna en zwemmen: 175fr.

ma: 18-20.00 do: 18-21.30 vr :18-21.00 za: 11-13.00 uur. (m. en v.)
wo: 18-20.00 uur (alleen voor vrouwen)
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mee. Bij vorige akties hebben een hele-
boel mensen tussen de twee en vier
weken in voorarrest gezeten, omwille
van een soortgelijke 'misdaad'. Hoe ze
uiteindelijk veroordeeld zullen worden
is hoogst onduidelijk: De Dinantse
"echtbank heeft zich namelijk onbe-
voegd verklaard. Een visie waartegen de
Prokureur des Konings in beroep ging.
Dat betekent dat die zaak nog steeds
hangende is. Ook bij deze aktie is het vrij
frustrerend: veel sympatie, maar weinig
engagement.»

DeBelgische
vredesbeweging in zak en as
De Florrenade, speerpunt,

trefpunt van de anti-mili-
taristen in België die wat

meer willen doen dan jaarlijks met
vlag en wimpel rondom de kerkto-
ren trekken, of vriendelijke brieven
sturen naar politici, gaan bijna
zeker toe, De huidige ploeg stopt
ermee en biedt het huis aan ande-
ren aan die het aktiewerk in Flo-
rennes willen verderzetten. Indien
geen nieuwe ploeg gevonden
wordt, zal het per 1 januari 1988
verkocht worden aan een derde.
De huidige groep is een aantal
topics meer dan grondig beu: het
gebrek aan aktieve inbreng van de
vele sympatisanten, de repressioe,
de jarenlange financiële moeilijk-
heden. De energie is op en men
hoopt één en ander ronder teveel
financiële broekscheuren te kun-
nen afronden. Meer dan drie jaar
was het huis in het Waalse Floren-
nes het trefpunt van het heden-
daagse anti-militarisme in België,
vanwaaruit talrijke akties naar de
16 opgestelde Cruiseraketten zijn
vertrokken. Een gesprek met Kris
Vanhoeck, één van het eerste uur!

Vanhoeck: "Toen we startten waren er
zo'n tweehonderdtal mensen bereid aan
het soort akties deel te nemen waar wij
voor stonden. De groep van sympatisan-
ten die je daar nog moet bijtellen is
gaandeweg sterk aangegroeid, maar de-
genen die de akties organisatorisch wil-

len helpen dragen zijn sterk in aantal
verminderd. Voor sommige speelde de
afstand Vlaanderen-Florennes een rol,
maar voor de meesten is de repressie te
zwaar geworden. Iedereen die in Floren-
nes heeft meegedaan, heeft ondertussen
al wel een aantal keren vastgezeten,
hetzij 24 uren of zelfs enkele dagen, en
dit in verschrikkelijke omstandigheden.
De talloze boetes vanwege de politie of
politierechtbanken zijn zwaar aangeko-
men bij de aktievoerders die over het
algemeen werkloos zijn. Ik ken een
aantal mensen die bij de laatste blok-
kade-akties van 7/819 augustus niet
meededen, omdat ze er tegen opzagen
nog maar eens 24 uur in zo'n koude cel te
gaan zitten»

«Ook de boetes worden' alsmaar ho-
ger. Toen we hier pas woonden .kon je
niet uit het huis '1Comenofer was een
rijkswachter de buurt voor een identi-
teitskontrole. Vaak werd je dan meege-
voerd naar Philippeville voor een ver-
hoor en daar terug vrijgelaten. Je kan de
repressieresultaten ook meten aan het
aantal keren dat Nederlanders bij ons op
bezoek zijn geweest. In het begin waren
dat er veel. Die kregen verkeersboetes
aangesmeerd en bij de minste aktie
werden ze over de grens gezet. Bij de
eerste picknick in 1985 waren er onder
de elf die twee weken hebben vastgeze-
ten ook vier Nederlanders. Een vriend
uit Woensdrecht heeft tijdens het lente-
kamp in 1985 vier keer 24 uren vastgeze-
ten. Dat was een verdubbeling van zijn
gevangeniservaring. Begin augustus zou
Pax Christi een wake doen aan de poort.
Voor het Belgisch beleid zou dat een
harde aktie geweest zijn, omdat het
samenscholingsverbod overtreden zou

.vorden. Juist wegens de dreiging van 24
uren vastzitten hebben ze uiteindelijk-
besloten de aktie slechts met groepjes
van drie te laten doorgaan. De politie-
rechtbank heeft wel geweigerd dat sa-
menscholingsverbod toe te passen, maar
het blijft gelden, zij het niet meer perma-
nent. Het wordt ingevoerd als ze denken
dat er iets gaat gebeuren. Op basis van
dit reglement blijft de rijkswacht optre-
den en mensen oppakken. Nu hebben ze
trouwens nog een ander politieregle-
ment gevonden dat door de politierech-
ter wel wordt toegepast en permanent is.
Manifestaties op de openbare weg moe-
ten voorafgaandelijk door de politie
worden goedgekeurd, anders zijn ze
verboden ...»

Veto: Is die repressie de aanleiding
geweest om ermee te stoppen?

Vanhoeck: "Niet de rechtstreekse aan-
lei~g, maar het speelt onrechtstreeks
wel mee natuurlijk. Anderzijds heeft de
repressie in F}orennes veel mensen de
ogen geopend, meer bepaald wat betreft
de samenhang tussen militarisering en
repressie. Bewapening en demokratie
gaan niet samen. Wie de huidige wapen-
tuigen gewoon nog maar veilig wil
opslaan, .moét een repressiesysteem
kreëren. Die repressie bracht wel mee
dat mensen de stap naai: Flerennes niet
meer zo snel zetten. Eén van de grote
ontgoochelingen is dat we met de oor-
spronkelijke ploeg weinig opvolging ge-
kregen hebben. Er zijn eigenlijk heel
weinig mensen bijgekomen. Daar speelt
die repressie natuurlijk wel een rol. Bij
de eerste picknick-aktie in april 1985
kropen 68 mensen over de omheining
van de militaire basis. Allen hebben 24

uren vastgezeten, en elf onder hen heb-
ben meer dan twee weken vastgezeten.
Van die 68 hebben we ereigenlijk maar
bitter weinig teruggezien. De meeste
onder hen zijn geshockeerd naar huis
vertrokken. Er is hier geen refleks: "Re-
pressie! Daar moeten we ons tegen
weren." Eerder: "Repressie? Daar moe-
ten we ons helaas bij neerleggen, maar er
wel over klagen." De ploeg is oorspron-
kelijk vertrokken van het idee: we huren
of kopen hier een huis en stellen dit ter
beschikking van iedereen die akties wil
doen. Zeer spoedig hebben we moeten
vaststellen dat als we zelf niets deden er
zeer weinig zou gebeuren. Bij het organi-
satorisch probleem van het huis, moes-
ten we dus ook nog de aktievoorberei-
ding op ons nemen. Het blijkt in België
moeilijk te zijn zoiets op touw te zetten:
hier moet nog elke dag gestempeld
worden wil je een werkloosheidsuitke-
ring trekken. Het gevolg is dat je bijna in
Flerennes moet komen wonen, wil je je
uitkering bewaren.»

"De brandweerinspektie inspekteerde
het huis op_brandveiligheid. Het resul-
taat-wàS een gepresenteerde rekening
van I miljoen aan uit te voeren herstel-
lingen. Zolang die niet uitgevoerd zijn
ben ik de enige die hier volgens de wet
mag overnachten, omdat ik hier woon.»

«Een aantal mensen zijn finaal afge-
knapt op het feit dat de akties rond
art. 120 bis (verbod op betreding militair
domein) die gepland waren, mislukt zijn.
Het was de bedoeling in drie reeksen
mensen over de draad te laten kruipen:
de reeksen zouden alsmaar langer wor-
den, totdat bij wijze van spreken ieder-
een over de draad zou gekropen zijn.
Meer dan 150 mensen reageerden met
veel sympatie voor de aktie, maar slechts
een acht- of negental waren echt bereid
om het ook te doen. De aktie had
eveneens als doel een opbouw te verwe-
zenlijken van een basisbeweging van
sociale verdediging. Dat is mislukt. De
onzekerheid over de uiteindelijke straf-
fen van de vorige picknickers speelt ook

Petitie-aktie VMK

Jongeren legen apartheid
Sinds maart 1987 startte de

Vlaamse Anti-Apartheids-
koördinatie (VAAK), welke

door niet minder dan 80 organisa-
ties wordt ondersteund, met de
kampagne 'Jongeren tegen apart-
heid'. Met deze aktie wil men
ekonomische druk uitoefenen op
Pretoria, ten einde het apartheids-
regime aldaar op de knieën te
krijgen. De initiatiefnemers depo-
neerden op de Veto-redaktie een
informatiebrochure, waarvan het
onderstaande een korte samenvat-
ting is.

De VAAK putte zijn inspiratie voor de
kampagne 'Jongeren tegen apartheid' uit
de Barclays-atIaire in Groot-Brittannië.
In 1969 lanceerde de Britse Anti-Apart-
heidsbeweging, samen met een aantal
studentenorganisaties, onder hetzelfde
motto zijn kampagne tegen een van
Groot-Brittannië's vier grootste banken:
de Barclays-bank. Barclays was tot eind
1986 in het bezit van 40 procent van de
aandelen van Barclays National, Zuid-
Afrika's grootste bank die zowat 30
procent van de lluid8.frikaanse bankwe-
reld in handen heeft. November '86, na
17 jaar aktievoeren, blijkt de druk uit-
eindelijk te groot.

Barclays kondigt aan dat ze haar
aandelen in de Barclays-vestiging in
Zuid-Afrika verkoopt. Najaren van wat
vechten tegen de bierkaai leek, boekt de
Anti-Apartheidsbeweging tot dusver een
van zijn grootste suksessen. Barclays zelf
bij monde van haar voorzitter Sir Timo-
thy Bevan, minimaliseerde de impakt
van de Anti-Apartheidsorganizaties op
de beslissing van de bank. Zijn weerden
worden echter tegengesproken door een
intern rondschrijven van Barclays, waar-
uit blijkt dat het aandeel van Barclays in
de studenten markt teruggevallen is van

27 naar 17 procent in twee jaar tijds.
Volgens het dokument was dit te wijten
aan de "intense anti-Barclays aktiviteiten
van de Nationale Studentenvakbond en
van de anti-apartheidsbeweging" (einde
citaat).

Geruggesteund door dit sukses startte
de Vlaamse Anti-Apartheidskoördinatie
in maart 1987 met een gelijkaardige
aktie. Dat daarbij vooral de Belgische
banken werden geviseerd is evident.

Bankleningen
Op de wereldranglijst van landen die
lenen aan Zuid-Afrika staat België op de
achtste plaats. Eind 1984 bedroeg de
schuld van Zuid-Afrika aan Belgische
banken 20.9 miljard Bfr.De bank met de
meest opvallende aktiviteiten met Zuid-
Afrika is de Kredietbank. Dat heeft
wellicht te maken met haar voorzitter,
André Vlerick, die eveneens voorzitter is
van de pro-apartheidslobby Protea. De
Kredietbank behoort tot de internatio-
nale banken die een wezenlijke rol spe-
len bij het organiseren van Westeuropese
leningen aan Zuid-Afrika. Zo duikt de
naam van de KB in de 30 maanden die
vooraf gingen aan eind '84 maar liefst 30
keer op in internationale leningen aan
Zuid-Afrika. In 1982 deed de Zuidafri-
kaanse staalreus ISCOR een beroep op
de internationale kapitaalmarkt voor
een krediet van ongeveer 40 miljoen
dollar. Naar verluidt beloofde de KB om
een slordige 10 miljoen dollar bijeen te
zoeken. Indien nodig wilde ze zelfs de
helft van dat bedrag uit eigen fondsen ter
beschikking stellen. Tijdens- de maand
van de lening ontsloeg ISCOR 1500
ongeschoolde (lees: zwarte) arbeiders.
De KB wil de leningen aan Zuid-Afrika
enkel staken indien de Belgische over-
heid daartoe een verbod uitvaardigt. Dil
laatste is tot dusver nog niet gebeurd.

Op de tweede plaats komt de Gene-
rale Bankmaatschappij, samen met haar
Luxemburgs filiaal Banque Generale du

Luxembourg. Zij participeerden in of
leidden leningen die ongeveer 50 miljard
aan kredieten opleverden aan Zuid-
Afrika. Ook de GB wil enkel haar
aktiviteiten staken indien de overheid
daartoe de nodige maatregelen neemt.

De Groep Brussel Lambert kontro-
leert voor 40 procent de Banque Interna-
tionale A Luxembourg (BIL). De BIL
nam deel aan leningen voor een totaal-
bedrag van 40 miljard Bfr. voor de
periode van midden '82 tot eind '84.
Nochtans had de BBL in het verleden te
kennen gegeven af te zien van deelname
aan Zuidafrikaanse leningen. Dat was
op de aandeelhoudersvergadering van
17 februari 1981. Amper een jaar later
participeert de BBL aan een lening aan
de Zuidafrikaanse privé-onderneming
Minorco, waarvan de totaalwaarde 60
miljoen dollar bedraagt.

Toch zijn niet alle Belgische financiële'
instellingen bij leningen aan Zuid-Afrika
betrokken. Hierbij valt te denken aan de
Nationale Maatschappij voor Krediet en
Nijverheid (NMKN), het Gemeentekre-
diet van België, de Belgische Arbeiders
Coöperatie (BAC), enzovoorts, Hoewel
deze opsomming zondigt door onvolle-
digheid, valt er duidelijk uit af te lezen
dat Belgische banken via hun participa-
tie aan leningen nauw betrokken zijn bij
het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Krugerrands
De produktie en export van goud zijn de
kurk waarop de ekonomie van Zuid-
Afrika drijft. Met 680 ton goud in 1983
produceerde Zuid-Afrika bijna de helft
van de wereldproduktie. Gemiddeld
wordt een zesde van al het Zuidafri-
kaanse goud (in 1984, 681 ton) in de
vorn ..10 Krugerrands, de gouden Zuid-
afrikaanse beleggingsmunt, geëxpor-
teerd. Van de 17.700 Bfr. die men neer-
telt voor een Krugerrand gaat een vierde
naar de tuidafrikaanse schatkist. Daar-
van gaat dan weer een vierde naar leger

en politie. Samen met het ministerie van
justitie en gevangeniswezen waren die
goed voor een stijging in de uitgaven van
1983 tot 1984 van 20 miljard frank,
ongeveer evenveel als de schatkist uit de
verkoop van Krugerrands ontvangt.
Hoewel bijna alle banken en spaarkassen
in België de Krugerrand verkopen, in
1984 was de verkoop goed voor meer
dan 2 miljard Bfr., zijn er toch moeilijk-
heden gerezen.

Zo weigert CODEP om principiële
redenen de gouden munt te verkopen.
Ook BAC beweert niet langer meer
Krugerrands te verkopen. Het Gemeen-
tekrediet verkoopt enkel gouden pennin-
gen en geen beleggingsmunten. De Kre-
dietbank heeft al haar filialen opdracht
gegeven de Zuidafrikaanse gouden munt
te vervangen door de Canadese gouden
munt, de Mapple Leaf De Vereniging
van Belgische Banken daarentegen
stelde dat de grote verkopers van Kru-
gerrands niet van plan zijn deze praktij-
ken te staken. Desondanks ging in 1984
en 1985 de verkoop van Krugerrands
sterk achteruit. De sèherpe terugval heeft
Zuid-Afrika meer dan 1 miljoen dollar
verlies aan buitenlandse deviezen ge-
kost; wat meteen haar ekonomische
situatie in gevaar bracht. Dit laatste
speelt volgens de Zuidafrikaanse opposi-
tie volledig in de kaarten van de onder-
drukte zwarte meerderheid. Bij herha-
ling vroegen zij om ekonornische sank-
ties van het buitenland tegen het apart-
heidsregime in Pretoria. Tot op heden
sloeg de Belgische regering hun oproep
in de wind, het VAAK daarentegen
(gelukkig) niet.

De kampagne 'Steunt uw bank apart-
heid l' richt zich vooral tot jongeren
vanaf 12 jaar. Met een petitie-aktie wil
de VAAK er toe komen dat jongeren
daadwerkelijk ;nooit een rekening ope-
nen enlof hun rekening opzeggen bij een
bank die het apartheidsregime in Preto-
ria steunt. De aktie loopt door tot een
voorlopig onbepaalde datum en kadert
in een grotere informatiekampagne over
Zuid-Afrika. Dergelijke informatiebro-
chures, petitielijsten en meer inlichtingen
kunnen verkregen worden bij de VAAK,
Blijde Inkomststraat 115, tel. 0161
2U.14.78.

Herwig Willaert

Veto: Hoe is de verhouding met de
officiële vredesbeweging Vaka?

Vanhoeck: «Voor Vaka bestaan wij
gewoonweg niet. Op de recente END-
konferentie in Coventry zat ik in een
kommissie over de toekomst van de
vredesbewegingen in landen waar de
raketten geplaatst staan samen met een
Vaka-lid. We kenden mekaar niet op
voorhand. Hij begint te praten over de
situatie in België: lobbying naar politici,
betogingen enz...Over Flerennes zegt hij
dàt akties er onmogelijk zijn. De toe-
stand in België is er niet naar, stelt hij.
Voor Vaka bestaan wij niet. Alleen Vaka
bestaat. Het is natuurlijk spijtig want
Vaka heeft financiën, vele kanalen ... Het
enige wat Vaka nog wil doen is druk
uitoefenen op de christelijke arbeiders-
beweging, het ACW. Men wil die loswe-
ken van de CVP (christelijke partij). Met
dat doel voor ogen blijft er inzake akties
natuurlijk niets meer over. Het is altijd
hetzelfde liedje: wiens brood men eet,
diens woord men spreekt. Het is alle-
maal een beetje onbegrijpelijk omdat
Florennade principieel steeds geweld-
loos is gebleven: de verschillende blok-
kades, het schilderen van landingslich-
ten, knipakties, bezetting torengebouw,
bezetting landingslichten. Alles bij el-
kaar is er weinig gebeurd waaraan Vaka
aanstoot had kunnen nemen. Toen wij
onlangs een prominentenblokkade orga-
niseerden stonden ze natuurlijk wel op
de eerste rij te dringen om mee te mogen
doen. »

'Basis'
Veto: Hoe zou je de akties van Floren-
nade achteraf evalueren?

Vanhoeck: «Florennade was een keten
in de verschillende internationale vre-
deskampen, die samen toch heel wat
hebben gerealiseerd voor de vrede.
Dankzij Florennade is het raketten tema
in België nooit uit de aktualiteit verdwe-
nen. Vaka bijvoorbeeld heeft sinds de
betoging van oktober' 1985 niets meer
gedaan. We hebben zeer zeker een radi-
kaliserende invloed uitgeoefend op de
Belgische vredesbeweging. Ondermeer
dankzij onze akties van burgerlijke onge-
hoorzaamheid, is de aktie vredesbelas-
tingsweigering van VRAK méér in de
kijker gelopen. De belangrijkste verdien-
ste van de Florennade ligt mijn inziens
wel daarin. Er is een beweging op gang
gekomen waarin akties van burgerlijke
ongehoorzaamheid sneller worden over-
wogen, ook buiten de vredesbeweging
om. Denk maar aan studentenakties,
mijnstakingen ... Florennade is daar niet
de alleenzaligmakende inspirator ge-
weest, maar ze zaten wel mee aan de
spits. Ik geloof ook sterk dat dat een
fenomeen is wat niet zomaar weer kan
worden teruggeschroefd. Er is iet veran-
derd aan de 'basis'. Zelf zou ik thans niet
meer opnieuw in Florennade stappen, in
het huis alhier in Florennes, Je moet
teveel werk steken in het voorbereiden
van akties, in het naar hier halen van
mensen... Op dit moment vind ik de
verschillende werken die momenteel op
Belgische militaire basissen worden uit-
gevoerdfuet betrekking tot Reforgerpro-
iekten belangrijker. Op verschillende mi-
litaire bases wordt munitie en ander
materiaal opgestapeld, dat bij het minste
krisismoment door de Verenigde Staten
kan gebruikt worden. Het bespaart heel-
wat tijdverlies daar het niet langer vanuit
de VS moet worden aangevoerd. Een
recent VS-dokument toont zich hoogst
tevreden over de politie-aanpak rond de
Belgische militaire basissen, een reden te
meer lijkt om hier al dat materiaal te
dumpen- . ,

"
Luc Vanheerentals



26 Veto, jaargang 14 nr. 1, dd. 31 augustus 1987

-_ .._-

22 jaar
Gaston Roelants
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* Sportartikelen.* Vrijetijdskleding.* Tennis.
* Ski.* Langlauf.

Tel. 016/22.23.73
Diestsestraat 162 - Leuven t: ,:,

Steeds spaarzegels VALOlS! \
,.<~-

~-ÓrÓ; 'J,,~

D IRK~~DE1S;I\7I'ET
SPORTARTIKELEN

Tervuursevest 104 3000 Leuven
Tel. 016/229621

ALLE MERKEN
10% korting voor studenten

SQUASH EN SNOOKER CENTER
"·DE VAART"

6 prima squash-courts
5 snooker-tafels "Riley"
Aerobic lessen
Zonnebank (24 lampen)
Speciale voorwaarden voor KUL-
sportkaa rthouders
Toffe sfeer
60 fr. 1/2 uur/terrein voor leden, voor 18 u.
sauna (tot 8 personen)
restaurant
ruimte voor recepties, feestjes, BBQ e.d ...
Mannequin-opleiding (Vatna's Podium)

KOL. BEGAULTLAAN 15/23010 WILSELE·LEUVEN NAAST

MANHATTAN VOOR INLICHTINGEN BEL 016/23 57 68

merten/
Jport

Mechelsestraat 20-24
LEUVEN

Uw Intersportwinkel
In Leuven is er zo maar één,

"I'NTE ®

THOMPSON$
The vitamin company.

Natuurlijke vitaminen
speciaal aanbevolen voor

STUDENTEN
Waarom heeft de student extra vitaminen en mineralen nodig?

Haastig eten, het ontbijt regelmatig overstaan en onvoldoende nachtrust zijn
schering en inslag in het leven van de student. Daarenboven leidt een hoog
verbruik van vlees, suiker en frisdrank, en een laag verbruik van melk, brood,
aardappelen, vis en groenten tot een mogelijk tekort aan vitaminen en
mineralen.

Wie Is Thompson?

Thompson is de grootste producent in de USA van de meest natuurlijke
vitaminen en mineralen. Thornpson is gelegen in de gekende studentenstad
Los Angeles (USA), en besteedt al meer dan 40 jaar aandacht aan de
plaatselijke studenten bevolking, voor wat betreft het gebruik van voedings-
supplementen als aanvulling yan hun dagelijkse voeding.
Deze interesse van Thompson wordt in de USA door 'university' en 'high
school' kringen erg gewaardeerd.

Hoe kan Thompson u helpen?

Zoals in de USA geeft Thompson hiernaast een assortiment van de
specifieke en extra doeltreffende vitaminepreparaten die zij voor de student
als bijzonder geschikt achten om 'optimale' resultaten te behalen. Elk van
deze supplernenten is vrij van chemische additieven en is samengesteld uit
vitaminen en mineralen die voor de moderne, gezondheidsbewuste student.
noodzakelijk zijn.

4 verschillende en volledige vitaminen- en mineralenformules speciaal
voor de

VROUWELIJKE
studenten

studenten
OP DIEET

"STRESS"-
studenten

MANNELIJKE
studenten

THOMPSON~

Premium
Natural Pad<.

; THOMPSON~

Premium
Natural Pack

Elkedoos bevat30 handigemeeneemzakjes(op kot, op de
campus,in uw vrije tijd, in het restaurant).Elkzakjebevatde
dagelijksebenodigdedosisvandemeestessentiële,academi-
schevitaminenen mineralen.1 zakjeper dag, 30 zakjesper
doos.

BijdeaankoopvanéénPremiumPackdoosnaarkeus,GRATIS
ééndoosvan100zuigtablettenVITAMINEC (500mg/tab)met
eenheerlijkesinaasappelsmaak(goedvoor90 dagen,waarde
vandezegratisdoosBf339,-).Ookideaaltijdensdewinter.Dit
aanbodisenkelgeldig in België,tot enmet30-10-87.

Voore~nactieveen fittestarten...
vooreengeslaagdacademiejaar.

Tekoopinallenatuurvoedingswinkels.
Imp/Distr.:Dieximport,Antwerpen,03/3216719

'THoMPSON Q-----~Chewable _
orange C·5()O
!'o-.c__..."-~-.,.~....... 0......,. ancI CW_,.~'I ....Ot ---

•
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Krisiscentrum De Stut

"Een krisis' is normaal"
In1988 bestaat het krisiscen-

trum De Stut tien jaar. De Stut
is een hulpverleningscentrum.

Mensen met problemen, van welke
aard dan ook, komen op bezoek in
de hoop een oplossing te vinden
voor hun moeilijkheden. Iedereen
is er welkom, ronder wachtlijst, en
de hulpverlening is gratis en ano-
niem.

In de Vlamingenstraat 124 treffen wij
René Ferson aan. Hij is van opleiding
psycholoog en werkt al sinds 1983 bij
DeStut.

Het woord "stut" is een bestaand
nederlands woord en betekent zoiets als
steunbalk, steunpilaar.
Veto: Jullie ontvangen hier mensen in
krisis. Hoe zou je die mensen definië-
ren?
René Ferson: «Wij hebben een ruime
en een enge omschrijving hiervoor. De
enge definitie slaat op mensen met vrij
akute, dringende problemen. Zij raken
door een of andere aanleiding, die dik-
wijls onverwacht en onvoorzien komt,
uit hun evenwicht. In eerste instantie
zien zij het dan niet meer zitten. Maar de
gebeurtenis is zo ingrijpend dat die
mensen er iets moeten mee aanvangen.
Het probleem omzeilen kan niet en zelf
kunnen ze het meestal niet aan; in hun
omgeving vinden ze ook niet altijd steun
of willen ze die niet aanvaarden. En zo
komen ze dan terecht op De Stut»

(<Anderzijds kan je mensen in krisis
ook wat ruimer omschrijven. De krisis
slaat dan op een bepaalde overgangspe-
riode, bijvoorbeeld iemand die echtge-
scheiden is of zijn partner verloren heeft
door een sterfgeval. Die periode vindt
dan zijn einde bij bijvoorbeeld een
nieuw huwelijk. Heel die periode, met al
~jn verschillende fazen, kan je een krisis
noemen. Ook hier zijn de mensen uit
hun evenwicht geraakt. Bij hen duurt het
heel lang, soms wel jaren, vlor ze een
nieuw evenwicht hebben bereikt»

Veto: Hoe verloopt een krisis eigen-
lijk?
René Ferson: «Een krisisverloop is
eigenlijk een interaktie tussen 3 fakto-
ren: de draaglast, de draagkracht en de
hulpbronnen. De draaglast is een subjek-
tief gegeven: wat bij de ene persoon een
krisis kan uitlokken, doet het bij een
andere persoon misschien niet. Dit hangt
af van de petceptie en de betekenis die de
mens geeft aan dat wat hem overkomt.
De draagkracht nu is de eigenlijke weer-
baarheid van de persoon, zijn aanpas-
singsvermogen. Die kracht kan geköm-
bineerd worden met omgevingssteun (de
hulpbronnen) en dit interageert dan met
de draaglast. Bij die omgevingssteun of
sociale steun kan je eventueel ook De
Stut rekenen. Wij hebben als voordeel
dat wij een neutraal centrum zijn, geen
partij zijn in het hele gebeuren.»

Verkrachting
Veto: Jullie werken systeemgericht Wat
houdt dat in ?

René Ferson: «Een krisis en het pro-
bleemgedrag van een kliënt worden niet
louter als een individuele aangelegen-
heid gezien. Het wordt begrepen als iets
wat zich afspeelt binnen een sociale
kontekst. Ook bij het zoeken naar een
oplossing benaderen we het probleem-
gedrag vanuit de mogelijke steun van het
sociaal netwerk. Neem nu bijvoorbeeld
een relatieprobleem. Eén van de partners
vertoont patologisch gedrag: hij/zij ver-
keert in een krisissituatie. Om het huwe-
lijksevenwicht te herstellen willen wij
het koppel samen zien, en niet enkel de
persoon die bij ons is komen aanklop-
pen. Zo krijgen we een globaler zicht op
de hele problematiek en het systeem»

«In de mate dat het krisisgedrag een
betekenis heeft binnen de relaties van
een systeem is het moeilijk om louter en
alleen individu-gericht te werken. B0-
vendien is het mogelijk dat je hierdoor
op weerstand zal stoten binnen het

systeem zodat jij, door watje als hulpver-
lener kan bereiken, een stuk ondergra-
ven wordt door de reakties van de
systeemleden.»

Veto: Een ander werkingsprincipe is het
kortdurend en intensief werken: 5. à 10
gesprekken met een kliën; Ik kan me
moeilijk voorstellen dat een kliën: na 5
gesprekken al 'genezen' is.

René Ferson: «Om dit te kunnen beant-
woorden moet ik eerst nog verduidelij-
ken dat een krisis in principe een nor-
maal gegeven is. Het is een reaktie op
onverwachte, ongewone aanleidingen -
soms kunnen dat ook traumatische ge-
beurtenissen zijn (het slachtoffer van een
verkrachting bijvoorbeeld). Die reakties
zijn krisisreakties, maar ze zijn normaal.
Het verloop van een krisis is daarenbo-
ven beperkt in tijd. Bij eerder akute
gebeurtenissen is dat een kwestie van
enkele weken of maanden. In de mate
dat het misloopt kunnen hieruit chroni-
sche problemen voortvloeien»

«Als de mensen relatief snel komen na
de uitlokkende gebeurtenis is onze eerste
doelstelling te voorkomen dat er een
negatieve evolutie gebeurt. In dit geval
zijn er maar een paar gesprekken nodig.
Je laat de mensen hun gemoed luchten
en maakt hen duidelijk dat het vrij
normaal is wat ze meemaken. Je zegt dat
ll'atuurlijk niet in één-twee-drie, daar zijn
wel een paar gesprekken voor nodig. Wij
noemen dit krisisopvang: de persoon
zijn autonomie, zijn zelfredzaamheid
herstellen.»

(Je kan nog een stap verder gaan. In
zijn kritische periode liggen er voor de
kliënt groeikansen. Hij is uit zijn even-
wicht gehaald en meer vat~ voor
verandering. In feite kan de kliënt nu op
een hoger niveau van evenwicht geraken
en kan zijn draagkracht versterkt wor-
den, wat ook preventief werkt naar
latere problemen toe. Hiervoor zijn dan
wel een tiental gesprekken nodig.»

Veto: Mensen met chronische proble-
men hebben narmaal toch niet genoeg
aan 10 gesprekken. Geven jullie dat
principe dan op of wordt zo iemand
doorverwezen?

René Ferson: «Die hebben zeker een
langere terapie nodig, tenzij je als tera-
peut zo veel ervaring hebt dat je je kan
permitteren een krisis uit te lokken bij
die mensen en die aan te grijpen als
hefboom voor verandering.»

«Voor een stuk zijn we een eerstelijns-
dienst. Hier kunnen alle mensen, zonder
wachtlijst en zonder selektie terecht.
Maar we kunnen niet iedereen ·hier
voldoende helpen en die mensen zullen
dan doorverwezen worden naar meer
geschikte instellingen»

* * *
Bij De Stut zijn 8 mensen en een
gewetensbezwaarde tewerkgesteld. Vier
full- en vier halftime - waaronder een
psycholoog, kriminoloog, sociaal-assis-
tenten en sociaal readaptatieweten-
schappers - werken binnen het kader
van een DAC-projekt van het Centrum
voor Maatschappelijk Werk. De RVA
betaalt dus de personeelsonkosten.

René Ferson: Voor de werkingskosten
(huur van het gebouw, telefoon, verwar-
ming, ...) zijn wij afhankelijk van giften.
Die komen van Caritas Catholica, de
Nationale Loterij, de stad Leuven een
beetje en de provincie een beetje. Dat
komt neer op een paar honderdduizend
frank per jaar. Dat bedrag is min of meer.
voldoende om onze werkingskosten te
dekken. Maar er is nog geen ministerie
dat ons erkent en subsidieert»

Veto: Zijn er plannen om subsidies aan
te vragen?

René Ferson: «'t ls moeilijk nu, met de
ekonomische krisis. En daar kunnen wij
als krisiscentrum niet veel aan verhelpen
(lacht). Bij het ministerie is er weinig
geld te krijgen. Bovendien is er niet
direkt een Koninklijk Besluit dat onze

René Ferson: (Ja, in mindere mate.
Maar de studenten hebben hun eigen
voorzieningen (Dienst voor Studie-
advies, Psychoterapeutisch Centrum,
nvdr). Het is wel opvallend dat we
tijdens de eksamens, een krisisperiode,
meer studenten over de vloer krijgen.
Meestal zijn een paar gesprekken vol-
doende om ze verder te helpen»

Veto: Wat voor problemen hebben de
mensen die hier komen aankloppen?
René Fersqn: «Het blijken vooral rela-
tieproblemen te zijn: relatiekrisissen,
echtelijke krisissen, uit de hand gelopen '
ruzies... Daarnaast is er nog een grote
kategorie individuele en situationele
problemen. Deze laatste heten dan echte
krisissen, die door bepaalde situaties zijn
uitgelokt: ongeplande zwangerschap, René Ferson. (Foto Jeroen Revalk)
eenzaamheid, rouwproblematiek, stu-
dieproblemen ... Wat ook frekwent voor-
komt is het vragen naar opvang. Mensen
zijn uit hun huis gezet of hebben geen
onderdak. Die verwijzen wij dan door
naar een onthaal- of opvangscentrum.»

erkenning mogelijk maakt; wij zijn im-
mers het enige ambulante en mobiele
krisiscentrum in België. Wij moeten nu
ons bestaansrecht, wat ons subsidierecht
is, bewijzen. Wij proberen ons werk
goed te doen, een stuk baanbrekend
werk te verrichten op een aantal terrei-
nen. Misschien brengt dit vroeg of laat
toch wel wat aarde aan de dijk.»

Veto: Die subsidies zijn eigenlijk niet
nodig?
René Ferson: «Ach, wij kunnen het
hoofd boven water houden. Maar het is
niet zo dat wij in een komfortabele
positie zitten, allesbehalve. Onze mede-
werkers moeten telkens weer energie
steken in het zoeken naar financiële
middelen»

Uniek
Veto: Wie doet er beroep op De Stut? Is
dat een bepaald soort mensen?
René Ferson: «Dat is een vrij uiteenlo-
pend publiek. Kwa leeftijd zijn dat
mensen gemiddeld tussençde 30 en 35
jaar en iets meer vrouwen dan mannen.
Wat de sociale klasse betreft zijn de
kliënten afkomstig uit de klasse iets
beneden de middenklasse, eerder naar
de lage klasse toe»

Veto: Krijgen jullie ook bezoek van
studenten?

Veto: Daarnet zei u dat De Stut uniek is
voor België. Waarin ligt die uniciteit?
René Ferson: «De andere krisiscentra
zijn residentieel: ze werken met op; '1-
mes en hebben bedden. Wij dus niet. Wij

zijn ambulant (zonder bedden) en wer-
ken mobiel: wij kunnen de mensen thuis
gaan bezoeken. De meeste kliënten ech-
tGl komen aan de deur of bellen ons
op.»
Veto: Wat doen jullie om jullie centrum

. bekend te maken bij het publiek? .

René Ferson: «Onze voornaamste akti-
viteit naar het publiek toe is onze weke-
lijkse advertentie in de Passe-Partout.
Wij richten ons ook naar de verwijzers
toe: huisdokters, politie, tele-onthaal en
andere instellingen. Wij stellen ons daal
voor en ze krijgen een jaarverslag met
een folder en affiche. Bovendien hebben
wij een gewetensbezwaarde die zich
voor een stuk bezig houdt met public-
relations.»

Veto: Hebben jullie veel werk?
René Ferson: (Jaarlijks krijgen wij een
400-tal nieuwe 'gevallen' binnen. Dal
zijn soms meer mensen, omdat er per
situatie meerdere mensen betrokken zijn.
Met deze mensen hebben we een diep-
gaand kontakt: gemiddeld.Làjl.konta Ir-
ten»

«Daarnaast zijn er nog een 300 men-
sen (kliënten of hulpverleners) die een
beroep op ons doen met een louter
informatieve vraag. Maar dat is wat
bijkomstig werk. Het zwaartepunt ligt
op het werken met de 400 kliëntsyste-
men, wat neerkomt op een vijftal kon-
takten per dag gemiddeld. Ik moet er wel
bij zeggen dat dit verloopt met ups en
downs.»

Veto: Stel dat ik het niet meer zie zitten.
Mijn lief heeft het afgemaakt, ik kan niet
meer blokken en raak niet tijdig klaar
voor de eksamens. Wat vangenjullie met
mij aan?
René Ferson: «Dat lijkt al een serieuze
krisis. Er is een processchema dat altijd
moet gevolgd worden, wat voor krisis je
ook op te lossen hebt. Het begint na het
ventileren van de emoties met een gron-

dige exploratie van alles wat er aan de
hand is, wat er allemaal meespeelt en
wat de aanleidingen waren. Met andere
woorden, alles op een rijtie zetten. Men-
sen in krisis zijn per definitie in de war.
Die gegevens worden dan opnieuw ge-
kombineerd naar een werkbare pro-
bleemomschrijving. Het massale pro-
bleem wordt alzo opgesplitst in deelpro-
blemen. Van hieruit kan je dan bepaalde
strategieën plannen, uitvoeren en kon-
tinu bijsturen.»

«Het kan zijn dat we hier alles zelf niet
aanpakken. Je studieproblemen kunnen
misschien beter opgelost worden bij de
Dienst voor Studie-advies. Wij zouden
ons dan koncentreren op je problemen
met je partner.»
Veto: U zit konstant opgescheept met
mensen met problemen. Wordt u daar na
een tijdje immuun voor of houdt u er
nachtmerries aan over?
René Ferson: «Noch het een noch het
ander, denk ik. Het is uiteraard als
hulpverlener belangrijk, zowel tijdens
het gesprek met de kliënt als achteraf
afstamt te houden. Anderzijds moet je
ook empatie kunnen voelen, meeleven

J,

Gezocht
8ij De Stut worden ook mensen
geholpen die geen dak boven hun
hoofd hebben. Die worden dan tijde-
lijk (1 à 3 dagen) ondergebracht in
een van de privé-opvangadressen tot-
dat een oplossing gevonden is. De
Stutters zoeken nog mensen die be-
rei" Zijnafen tOe'een geen-onderdak-
hebbende of een persoon die tot rust
wil komen slaapgelegenheid te geven
voor één of enkele nachten (bijvoor-
beeld studenten in gemeenschapshui-
zen). Wil je meer inlichtingen, bel
dan naar De Stut op het nummer
239976 en vraag naar Christine
Samyn. (MH)

met je kliënt, maar dan wel met een
zekere afstand. Het is een vak, maar het
is toch een stuk anders als je met mensen
werkt dan met machines. Het is ook
altijd anders, elke kliënt is een geval
apart: het is geen routinewerk, iedere
keer wordt de inzet van je volledige
persoonlijkheid gevraagd»

Veto: En de nachtmerries?
Renê Ferson: «Vroeger heb ik daar wel
een paar keer last van gehad. Een kliënt
bij ons in begeleiding pleegde zelfmoord.
.En ja, toen heb ik wel een paar nachten
nare dromen gehad, waarbij ik voortdu-
rend de gesprekken met de kliënt over-
deed - wat trouwens een normale reak-
tie is op zo'n ervaring.»

Marcel Haemers

De Stut is iedere werkdag, alsook op
feestdagen en tijdens het weekend, open
van 09.00 tot 23.00 uur. Je kan je
problemen kwijt in de Vlamingenstraat
124, ofwel telefonisch op het nummer
016/23.99.76.

ZOEKERTJES

• Te koop: Texas lnstr. 58 met Master
Library-module + Ned. tekstboek + sap-
cenrtifuge Braun. Campus Irena BC 15,
IJzermoelenstraat 26, 3030 Heverlee-
Leuven. Stef Van Ussel. .

• Oikonde-Leuven vzw zoekt nog en-
kele vrijwilligers, die in een gemeen-
schapshuis willen samenwonen met
kansarme mensen. Inl.: Oikonde, Tien-
sevest 17, 3200 Kessel-Lo, tel. 016/
22.96.13.

IOBF
20BF
30BF
40BF

1 1 1 1 1 1 1 I· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 I I 1 I 1- ~:;

• Bridgeklub Pieterman organiseert in
Alma 1 (Bondgenotenln 69) Bridgekur-
sus. Door Georges Wauters. Elke di om
19.30 u vanaf 20 okt. Prijs: 1500 fr. vr.
10 lessen (750 vr. studenten en werklo-
zen). Inschr.: ter plaatse of bij W Lem-
mens: 46.05.76.

• Te koop: gloednieuwe 'Scary Mon-
sters' van Bowie, wegens dubbel. 300 fr.
Vragen naar Filip, 's Meiersstraat 5,
3000 Leuven.

• Te koop: ingangskaart Memorial Ivo
Van Damme, 200 fr. Vragen naar Filip,

• Vluchthuis Leuven zoekt medewerk- 's Meiersstraat 5, 3000 )..euven.
sters; vrijstelling van stempelkontrole
mogelijk. Inlichtingen: 016/20.12.73.

• Te koop: 2 pits fornuis op aardgas
(tafelmodel). 500 fr. Vragen naar Filip,
's Meiersstraat 5.

ZOEKERT.TE

• Gezocht: jobist offset-drukker (liefst
met ervaring). Zich wenden: 's Meiers-
straat 5, 3000 Leuven. Vragen naar Filip
of Didier. 'J

Zoekerties zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d. zijn gratis: andere (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald
naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster). de redaktie behoudt zich het recht voor om zoekertjes niette plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster. I teken per vakje. I vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.
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Brussel-Peking
met hindernissen
IndeVlaamse media is er naar

verhouding niet zoveel rond te
doen geweest: de trein Brussel-

Peking. Het ging hier dan ook om
een Waalse organisatie. Het opzet:
Belgische jongeren in kontakt
brengen met de Chinese kultuur en
de Chinese ekonomie, en dit via
een eigen bedacht projekt waar-
voor een wedstrijd werd. uitge-
schreven. Het organiserende Co-
mité pour les relations Internatio-
nales de Jeunesse kreeg achteraf
echter nogal wat verwijten naar het
hoofd geslingerd. De organisatie
zou lamentabel geweest zijn: in
extremis moest de Waalse deelre-
gering zelfs nog voor enkele miljoe-
nen bijspringen om de 300 deelne-
mers opnieuw in België te krijgen.

Onder die 300 deelnemers bevonden
zich ook 22 Vlamingen. Eén van hen
was Steven Poelmans. student Psycholo-
gie aan de KV Leuven. Steven maakte
deel uit van een team van 3 studenten,
dat aan de wedstrijd deelgenomen had
met een projekt dat de bedoeling had
België in globo voor te stellen. Op een
ludieke manier.

Steven Poelmans: «Het projekt dat wij
voorgesteld hadden, bestond uit twee
delen: we hebben een stripverhaal ge-
maakt waarin België toeristisch en ge-
schiedkundig voorgesteld wordt, en
daarnaast hebben we ook een gezel-
schapsspel bedacht en gekreëerd, waarin
de ekonomische en politieke aspekten
van België aan bod kwamen. Eigenlijk
was het bijzondere aan ons projekt dat
we geprobeerd hebben een globale
beeldvorming van België mee te geven.
De andere projekten behandelden
meestal slechts één aspekt of één speci-
fieke situatie in België,»

Veto: Omje reis enje projekt te kunnen
bekostigen hebje wel nog moeten zoeken
naar sponsors. Ging dat gemakkelijk?

Steven Poelmans: «Wij zijn naar Bell in
Antwerpen toegestapt, voor relaties met
China moet je gewoon daar zijn, dat is
bekend. Bell had al voorstellen gekregen
van andere deelnemers: enkele inge-
nieursstudenten hadden sponsoring ge-
vraagd, maar zij hadden zelf nog niets
bedacht. Zij hadden gewoon gesugge-
reerd dat Bell voor hen een projekt zou
opstellen, maar Bell wilde daar niet op
ingaan. Bij ons lag dat anders: wij
hadden een konkreet projekt klaar, dat
enkel nog financieel moest ondersteund
worden»

«Precieze cijfers kan ik niet geven.
maar ik denk dat zij al bij al toch zo'n
400.000 fr. in ons projekt moeten geïn-
vesteerd hebben. Zo is het mogelijk
geweest dat ons stripverhaal gedrukt is
en in beperkte kring verspreid. Binnen-
kort wordt het opnieuw gedrukt. Maar
een kommerciële verspreiding zit er niet
in.»

Veto: Hebben de organisatoren van de
reis zélf geen kontakt gehad met Bell ?
Steven Poelmans: «Neen, dat is een
grote organisatiefout geweest»

Veto: Omdat het om een Waalse organi-
satie ging?

Steven Poelmans: «Waarschijnlijk wel,
ja. De organisatoren werden vooral ge-
steund door de Waalse deelregering. Het
hele idee was al geïnspireerd op een
Frans initiatief van enkele jaren geleden.
En met een officiële steun van de Waalse
deelregering was het ook makkelijker
om in China zelf iets gedaan te krijgen.
De zaak kreeg zo een officiële tint
mee.»

«Maar de financiële organisatie was
zeer gebrekkig. Van het begin tot het
einde waren er financiële problemen.
Op het einde hebben ze zelfs de Vlaamse
Deelregering aangesproken. Dat gaf
toch wat hilariteit, want het ging toch
om een Waals initiatiet-

Veto: Hebben jullie daar in de praktijk
nadeel van ondervonden. van die finan-
ciële problemen ?

Steven Poelmans: «Neen, niet echt.
Maar er waren wel voortdurend aanwij-
zingen dat het niet helemaal korrekt liep.
Vooral in verband met de konkrete
realisatie van het "projekt" liep er heel
wat fout. Op de Belgische ambassade in
China zouden normaal gesproken heel
wat belangrijke kontakten gelegd moe-
ten zijn. Veel projekten moesten daar
hun konkretisatie krijgen. Maar er werd
nauwelijks wat geregeld. Wijzelf hadden
gehoopt in kontakt te komen met Chi-
nese studenten. Ze zeiden ons altijd
maar: "Dat komt in orde", maar uitein-
delijk konden ze ons enkel in kontakt
brengen met studenten van een land-
bouwschool. Maar dat was natuurlijk
niet de bedoeling, wij wilden in de eerste
plaats universiteitsstudenten zien,»

«Globaal genomen was de reis erg
geïmproviseerd op poten gezet. Op de
terugreis hebben de organisatoren zelfs
gevraagd om naar de buitenwereld toe te
verkondigen dat de organisatie goed
was, hoewel dat helemaal niet zo was,»

Veto: Heb je in China enkel de Officiële
Façade te zien gekregen, of had je toch
ook de kans om op eigen houtje vanalles
te doen?
Steven Poelmans : «Dat viel wel mee.
In Peking heb ik bijvoorbeeld op mijn
eentje een taxi genomen, en dan krijg je
veel meer dingen te zien dan tijdens de
officiële bezoeken. In de buitenstad heb
ik bijvoorbeeld Muurkranten kunnen
zien; zoiets zie je niet in het centrum van
Peking-

«Maar het is heel moeilijk om met de
Chinezen zelf kontakt te hebben. Naar
zerluidt bestaat er bij de Chinezen zelfs
een zekere haat of afgunst tegenover de
Westerlingen, omdat wij in hun land
neer kunnen doen en laten dan zijzelf. In
China bestaat er bijvoorbeeld een dub-
bel Muntsysteem : de ene munt is be-
doeld voor de Chinezen zelf, en de
andere munt is geldig in speciale winkels
voor Westerlingen. Luxe-produkten en
dergelijke zijn enkel te koop in die
winkels, met dat geld. Je wordt dan ook
voortdurend lastig gevallen door Chine-
zen voor "Change Money"»

Veto: In Peking zitten heel wat Wester-
lingen. Zitten die ook geografisch sa-
men?
Steven Poelmans: (Ja. De meeste Wes-
terlipgen zitten samen in het Administra-
tief Centrum van Peking. Daarom juist is
die buurt zo verschillend van de rest van
Peking. Veel Westerlingen hebben er
trouwens last van heimwee. Zij zitten
daar voor zes maanden of nog langer, en
ze krijgen van thuis nauwelijks nieuws,
geen kranten, geen informatie. Boven-
dien is het heel moeilijk om kontakten te
leggen met de Chinese bevolking, zodat
je al heel gauw geïsoleerd geraakt in het
kleine groepje Westerlingen dat voor
hetzelfde bedrijf werkt.»

«Maar ikzelf vond het een buitenge-
wone ervaring, die drie weken Brussel-
Peking. In China leer je de relativiteit
zien van onze beschaving. Er ligt daar
een kultuur en een geschiedenis voor het
rapen die wij tijdens onze opvoeding
nooit hebben leren kennen. Een heel
andere wereld dan die van het Romeinse
Rijk en Karel de Grote.»

Didier Wijnants
Carla Rosseels

Geweldloze
opvoeding

De Internationale van Oorlogstegen-
standers (lOT) organiseert in de maan-
den september, oktober, november er
december een reeks 'Trainingskursussen
in "Geweldloze opvoeding" en "Ge-
weldloze weerbaarheid". Dit melden wij
u in onze rubriek "Teveel om op te
noemen": voor meer inlichtingen moet
je zijn bij lOT, Van Elewijckstraat 35,
1050 Brussel, tel. 02/648.75.83.

Zeker doen.

De eerbiedwaardige Doctor Woo, het
tweede Ronaverhaal van MaJo Louam,
is uit. Het derde inmiddels ook maar ja,
in de zomermaanden geen Veto.

Rona, rasecht journalist bij "het
Riool" pluist samen met de beeldige
TV-presentatrice Ninnog uit wat de
"kinderen van Groesjna", een sekte van
het zuiverste soort, in hun schild voeren.
En hoe anders dan door infiltratie kan
dat.

De Bretoen Louarn is al sinds 1971
aktief in de stripwereld. Hij publiceerde
zowel in Kuifje, PEP als Robbedoes
(met het opgemerkte De Kandidaat en
De Vedette). Na een jarenlange stilte
kwam hij dan met Rona op de proppen.
Een klassieke avonturenstrip voorzien
van de al even klassieke dosis spanning
en verhaal. Vakwerk, dat wel, zeker wat
de meer dan behoorlijke inkleuring be-
treft. Alleen is er de ontknoping die voor
velen als onbevredigend zal overkomen.
Wil men meer weten dan zal ook het
volgende Meloenezie Archipel aange-
schaft moeten worden.

Deze uitgave is alweer van de Wom-
melgemse nieuwkomer Den Gulden En-
gel. (GC)-

STRIPS
YANN EN CONRAD
SHUKEMEI

Strips worden op wit papier gedrukt.
Punt. Dat is de (komsierciële) regel. De
meeste regels bezitten echter nog steeds
hun uitzonderingen. Wanneer er dan
voor zwart papier wordt gekozen, is daar
dan ook een gegronde reden voor. Voor
Yann en Conrad is die reden tweevou-
dig. Primo: het zijn gepatenteerde
dwarsliggers die steeds hun willege wil-
len doordrijven. En secundo: voor deze
strip zijn zwarte achtergronden de finish-
ing touch van een meesterwerk. Inder-
daad, beste lezer, meesterwerk, een
woord dat slechts zelden uit mijn schrijf-
machine rolt. En wat gebeurt er in dat
meesterwerk, vraagt V zich als intelli-
gente lezer onmiddellijk a[ De onnoem-
baren - Tony, Mac en Tim - gaan op
zoek naar een verdwenen B29-
bommenwerper, Comy Gag. Dit doen
ze samen met een gepatenteerde zuur-
pruim, kapitein Woolcox, een snullige
luitenant en een bevallige schone (erg
relatief bij Conrad), die, raar maar waar,
haar kleren aanhoudt. Een tocht die niet
rimpelloos verloopt. En van zodra ze het
toestel vinden, beginnen de zorgen pas
goed. Nu eens absurd-sarkastisch dan
weer zeer cynisch dissen Yann en Con-
rad je een verbluffend verhaal op. Basi-
singrediënten zijn een ijzersterk scenario,
een zeer aparte en fysieke tekenstijl en
een zeer sfeerscheppende inkleuring. Het
verschil met het vorig album, De gele
geschiedenis, is het sterke scenario. Dat
is ontdaan van overbodige nevenintriges
en bewijst dat de regel "you need three

things to make a good film: a good in het oor gefluisterd dat de oplage
script, a good script and a good script" beperkt is. (GC)
ook voor strips geldt. Enfin, V hebt het MALO LOUARN
begrepen, dit is het nee plus ultra van de DE EERBIEDWAARDIGE
~trip in 1987. Buy this fucking stuff zou DOCTOR WOO
ik zo zeggen. (CV)

GERRIT DE JAGER
POSTBODE

De familie Doorwn, Roei en zijn hees-
tenboel, en Oom Bokkie. Vast geen
onbekende strips van Gerrit de Jager die
zowel de jeugdige als de ietwat volwas-
sene lezer kunnen boeien. Nu heeft de
kersverse (nouja) uitgeverij Den Gulden
Engel het aangedurfd Postbode op de
markt te gooien, een bijzonder goed
verzorgde uitgave met harde omslag.
Het eerste album in de geplande
Oblong-reeks. Zesenveertig pagina's telt
net album, met op elk welgeteld één
strookje strip. Allen reeds eerder ver-
schenen in Club-Magazine.

Gertit de Jager poogt de postbode, of
moeten we zeggen het gehele post-
instituut, aardig in haar hemd te zetten.
Daartoe steekt hij lichtelijk de draak met
alle mogelijke klichees die er ook maar
rond het beroep hangen. Zijn oorspron-
kelijke tekenstijl vindt je ook hier terug al
is er wel een evolutie merkbaar tussen dit
vroegere werk en de huidige tekenstijl :
eenvoudige lijnen vormen de figuurtjes
die hem zo typeren. In tegenstelling tot
het grootste deel van zijn werk gaat het
hier om een zwart-wit strip.

Al bij al best leuk, en een must voor al
wie zich met het beroep van postbode
verbonden voelt, inkluis je postbode-
bijtende hond. Postbode kost je 140 fr.,
maar snel wezen zou wel eens de bood-
schap kunnen zijn. er werd ons immers

Voetbal, volley, basket, ...

Les Moules Rouges
Sinds vorig jaar heeft Veto een heus
sportteam. Waar in het begin de
nadruk lag op het proberen te voet-
ballen in zaal, breiden Les Moules
Rouges - dat is de naam van de
equipe - nu hun kapaciteiten uit. Alle
sporttakken komen in aanmerking:
(zaal)voetbal, handbal, waterpolo,
volley, basket, kleiduifschieten, ~

Van waar de naam Les Moules
Rouges, vraag je je misschien af
Letterlijk vertaald betekent het De
Rode Mossels en ieder woord heeft
zijn betekenis. De wil zeggen dat het
gaat om de enige echte, onovertref-
bare ploeg, rood staat voor onze
schaamte na de wedstrijd, en mossels
is een ander woord voor luie, geza-
pige weekdieren. Nieuw is dat vanaf
dit akademiejaar ook vrouwelijke

Veto-mossels mogen meespelen, na-
dat Veto-oppermossel bezweken is
voor de charmes van één van de
medewerksters.

Er is één voorwaarde om in de
klinch te mogen treden met Les
MouJes Rouges: de wedstrijden
moeten in een gezapig tempo verlo-
pen (cfr. definitie 'mossels' en van-
wege negatieve ervaringen vroeger:
voor de geïnteresseerden, raadpleeg
de Veto-index).

Voelje je geroepen om Les MouJes
Rouges uit te dagen, welnu, reserveer
dan een zaal of terrein, liefst op een
avond, verwittig ons (tel. 22.44.38)
en wij zullen eens tonen dat wij ook
nog andere dingen kunnen dan een
'gazetje' vol te schrijven.

Marc Heeren

ZORAN
WOR
DE DANS VAN DE CLOWN

Zoals Zorro schitterde met de degen, zo
doet Zoran dat met pen en potlood. Zeg
nu zelf, klinkt dat niet mooi? Eén
probleem: het is niet waar. Ivor is een
Lombard strip, uit het weekblad Kuifje
dus. Een blad waarin de realistische;
verhalen vormelijk allemaal doorslagen
van elkaar zijn. Zo ook Ivor, een wel
biezonder saaie strip. De verhaalwen-
dingen (alle drie) voel je mijlenver op
voorhand aan. Het zijn overigens maar
zwakke bochtjes in een wel erg recht
scenario. Ivor is een huurling op wiens
hoofd een premie rust. In De dans van de
clown vecht hij met ontevreden burgers
die hun koningin van de troon willen
stoten. Deze heeft haar gemaal ver-
moord en haar dochter opgesloten. De
stedelingen willen de dochter, Rosa, op
de troon. Eén keer raden of dat lukt. Van
zodra dit matte scenario is afgewerkt
breit Zoran er een epiloog aan, die de
inleiding tot het volgende verhaal vormt.
Zo is de nieuwsgierige lezer geprikkeld
en koopt hij uiteraard het volgend album
in de reeks. Jaja, en elk jaar met Pasen
vliegen de klokken naar Rome, niet-
waar? (CV)


