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TesistenTerzakelijk
Misschien bent u ook zo'n L&W'er, zo iemand
die de laatste tijd het vreemde gevoel krijgt
maatschappelijk irrelevant te worden, want
niet gekonfronteerd met "brain-drain". Voor
wie zijn Literair Brein alsnog wil laten draine-
ren is er alvast een oplossing uit de hoed
getoverd: studeer "Zakelijke Taalbeheersing".
Het is niet volkomen uitgesloten dat het ekono-
misch leven je dan opnieuw opvist. Pagina 5.
I

Pennen

Studeren, studeren, en studeren. Maar dan is
er die tesis. En dat ding geraakt maar niet af.
En dan een tesisjaar beginnen. Zo gaat dat
maar al te vaak. Maar de universiteit wil in
deze gang van zaken verandering brengen.
En nogal drastisch ook: zo lekte tijdens de
vakantie uit dat er op bepaalde niveaus beslist
werd dat tesisstudenten voortaan de volle pot
van het inschrijvingsgeld zouden moeten be-
talen. Hoezo beslist, wie beslist? Kanttekenin-
gen bij vraagtekens op pagina 9.

Schrijven doen wij hier bij Veto natuurlijk
tamelijk veel, en naar verluidt wordt onze
rotzooi nog gelezen ook. Is dat nu pech
hebben of geluk hebben? Ik zou het niet
weten. Hoedanook: voor mensen die graag de
pen laten krassen (of de tekstverwerker laten
tikken), bestaat er niet alleen Veto. Er bestaat
ook zoiets als de Universitaire Werkgroep
Literatuur, een schrijversakademie. Om vooral
niet-akademisch te leren schrijven, neem ik'
aan. Pagina 6.
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Filmvaas
Films programmeren blijkt een job te zijn. Eddy
Vaes is er op 't Stuc bijvoorbeeld full-time mee
bezig, al moet gezegd dat de resultaten er
vorig jaar niet naar waren. Maar Eddy belooft
beterschap. En wij beloven u een blik in het
volgende Stuc-filmjaar op pagina 7. Een pro-
dukt van onze plaatselijke filmboy.

Herman Servotte

"Piet De Somer is de strafste
tiep die ik gekend heb"
Terwijl het nieuwe akade-

miejaar nog in de stellingen
stond, ging Veto in de voor-

bije wèken praten met één van de
veteranen, zeg maar eminenties
van deze universiteit. Professor
Herman Servotte, die onder het
bewind van rektor Piet De Somer
méé het goeie weer hielp maken in
de Naamsestraat, is sinds het over-
lijden van rektor De Somer een
minder publiek leven gaan leiden.
Hij heeft zich teruggetrokken op de
groene kampus van Letteren en

_ stéeds veel
invloed heeft. "Ik word wel eens
gevraagd om het één en ander door
te nemen" geeft hij toe. "Maar zo
zijn er zeker nog hoor!" Deze en
volgende week krijgt u in Veto de
neerslag te lezen van twee gesprek-
ken. En laten we beginnen bij het
begin. Servotte is een oorlogs-
kind.

neerd door de Duitse soldaten die bin- re dachten zeker, als de vader het kan,
nenkwamen en de Engelse vliegtuigen dan kan de zoon het ook.-
die overvloge~. H~t ~as interessant, ik Veto: Hoe is de keuze voor het priester-
beleefde de situane met als angstwek- schap gegroeid?
kendoBij de scouts hadden wij diskussie
over wie de oorlog zou winnen, en we
vonden de Japanners al even straf als de
Amerikanen»
«Wel probeerde mijn vader, die joer-

nalist was bij de NIR, ons toen al een
kritische houding bij te brengen. We
volgden thuis op een grote landkaart alle
frontbewegingen, met rode en blauwe
speldjes, en we hebben gedurende de
hele oorlog geluisterd naar de BBC, in
die tijd voor de journalisten een model
van objektiviteit. Naar Zender Eop-
land, met Jan Moetwil die van alles zei waarmaken ...
om de Belgen een hart onder de riem te Veto: En verwerken.
steken, mochten we met luisteren. Mijn
vader noemde dat propaganda.» Servotte: «Als je dat verwerken moet
«Op die manier heb ik trouwens noemen. Verwerken doet me denken aan

engels geleerd. 'Bombers over Germany . iets dat je met pijn en moeite moet
last nighJ.' In het begin snapte ik er niks assimileren. Het is wel zo dat mijn
van. Maar toen dat zinnetje een paar 'weloverwogen' keuze bij nader inzien
keer terugkwam, begon er een licht te minder overwogen bleek te zijn dan ik
dagen» gedacht had. De eigenlijke motivering

kwam pas in de loop der jaren, analoog
Veto: Is daar debasis voor de keuze voor aan wat er gebeurt als je met iemand
Germaanse gelegd? trouwt, denk ik. Je wordt verliefd en dan

moet zich-dat kristalliseren. Je moet zien
of je kunt samenleven, of je op mekaar
afgestemd raakt of niet. En blijkbaar is
dat ook een probleem, want er zijn veel
zaken die af geraken»

Veto: Dan heeft uw keuze veel met
toeval te maken?

Servotte: «Als kind gaf ik me natuurlijk Servotte: «Nee. Toen ik naar het semi-
geen rekenschap van de moeilijkheden narie gegaan ben, is die richting mij
van de grote. mensen. Ik was gefasci- opgelegd. Mijn vader was germanist, en

Servotte: «De kolleges waren anders
dan jullie die nu kennen. Ze werden
hoofdzakelijk bevolkt door priester-
leraars, en als je daar goed mee overéén
kwam, dan behoorde het priesterschap
tot de denkbare mogelijkheden. Een
jongeman van nu denkt wellicht niet
eens meer aan het priesterschap als een
mogelijke keuze. Terwijl je toen bijna de
beslissing moest nemen van het niet te
worden. Je werd iets te gemakkelijk. ..... .... ..

Servotte: «Het heeft zeker met toeval te
maken.s

Om maar te reggen. Servotte kon even-
goed getrouwd zijn. Maar hij zou dus
priester worden. Na zijn kandidaturen
ging hij in Mechelen op het seminarie
teologie studeren; en pas nadat hij in '53
priester gewijd was, kwam hij terug naar
Leuven om zijn licentie Germaanse afte
werken. Was hij toen al voorbestemd
om te doktoreren ?

Servotte: «Nee. In '53 dacht ik dat ik tot
een jaar of 40 in het onderwijs zou staan.
Daarna lag het in de lijn der verwachtin-
gen dat ik pastoor zou worden. Bij mijn
voorgangers was dat ook het geval, en
die deden dat precies graag. Ik maakte
me dus niet al te veel zorgen»
Veto: Het liep echter even anders.
Servotte: «Ik was in het onderwijs
begonnen met de gedachte dat ik twee
dingen moest doen: leren lezen, en goede
romans leren leren. Ik ging dus op zoek
naar metodes om een roman te analyse-
ren. Er bestond daar toen zeer weinig
over. Nu heb je de narratologie, maar dat
is een woord dat men pas vijf jaar
geleden uitgevonden heeft. Ik ben dan
toevallig op iets gestoten, 'The Point of
View in Fiction', 'nen dada van mij', en
zo ben ik begonnen aan een dokto-
raat,» vervolg op p. 9

De studentenaktie bij de "Plechtige Opening": met de kol/ektebus in de aanslag.
(Foto Hendrik Delagrange)

Jaar geopend met Akademische Zitting

Zij diè praten
OP de akademische zitting

die' het nieuwe akademie-
jaar officieel opent, zijn er

traditioneel drie, die praten: de
rektor, een vertegenwoordiger van
het wetenschappelijk personeel en
een vertegenwoordiger van de stu-
denten. Rektor Dillemans wou dit
jaar niet aan de klaagmuur staan en
liet de aktualiteit dan ook volko-
'men links liggen. Het onderwerp
van zijn speech vormde het feno-
meen van de "brain drain": de
uitwijking van talent, vooral bij
wetenschappers, ingenieurs, top-
managers en ekonomen. Het we-
tenschappelijk personeel werd ver- .
tegenwoordigd door Jos Decorte,
die om wat meer erkenning vroeg
voor het werk dat hij en z'n kolle-
ga's jaarlijks afleveren. De studen-
ten tenslotte werden vertegen-
woordigd door Bart Somers, die
met de nodige ironie de professo-
ren bedankte voor de inspraak en
het rnedebeheerdat hen toegekend
wordt.

scheiding", en finaal de retorische vraag
- terwijl de verloofde wat op afstand
afstandelijk deed: "Wat wil u?", waarop
geen antwoord meer van mijn kant. Wij
wisselen onze adressen uit, en keep in
touch, just in case, dat wil dan reggen:
wanneer de zon niet meer zou schijnen
in Californië of mevrouw veel heimwee
of veel kinderen zou krijgen." Even later
zou Dillemans er op wijren dat het
vooral VIaanderens zonen zijn die naar
het buitenland trekken. Geen wonder,
wanneer beleidsmensen een dergelijke
mentaliteit over vrouwen tentoonsprei-
den.

Migratie
Maar nu even ter zake: "Hoe belangrijk
is de migratie van talent 1", vroeg Dille-
mans zich af Dé tocht gaat vooral van de
universiteit naar het bedrijfsleven of naar
internationale organisaties of naar an-
dere universiteiten, vooral in de Vere-
nigde Staten dan. Het netto-verlies voor
de eigen gemeenschap is moeilijk te
berekenen. Toch moet het geheel, per
uitwijkeling en over de ganse aktieve
loopbaan, op meer dan 50 miljoen BF
geraamd worden. De grootste verlies-
post is daarentegen datgene waarvoor de
man werd aangetrokken: kreativiteit en
innovatie-efficiëntie.
Waarom vertrekken afgestudeerden

naar het buitenland? De eerste reden is
een triviale reden: het privé-netto-in-

"Brain drain" of "hersenvlucht" werd
door de rektor als volgt omschreven:
.....dat is die jonge ingenieur die ik vorige
week ontving, ja, mijnheer de rektor, en
verontschuldigend, "grootste onder- vervolg op p. 2 ~...
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"Omdat mensen met grote onderschei-
ding belangrijk zijn."
Tenslotte nog dit: Dillemans lijkt niet

te beseffen dat speeches meestal in naam
van een groep worden uitgesproken. Als
reaktie op de speech van Jos Decorte,
vertegenwoordiger van het wetenschap-
pelijk personeel, die een oproep deed om
hen de nodige kansen te geven om zich
verdienstelijk te maken, antwoordde hij,
dat Jos Decorte, nu hij zeer recent tot
docent-professor was benoemd toch al
in de goeie richting zat. Of m.a.w.:
waarover zit jij nu te klagen? Op de
studentenspeech reageerde hij op de-
zelfde manier: "Deze jongeman wil toch
graag aan onze universiteit blijven, ofwel
meent hij niet wat hij zegt, ofwel heeft hij
alle hoop in ons nog niet verloren."
Persoonlijke aanvallen getuigen meestal
van chagrijn in plaats van helder door-
zicht.

%i~1t~)lW#_M E~i;::i~;=~~~:
belet dat meer medewerkers steeds wel-
kom zijn. Want het zal de student zijn die
Kampus goed maakt.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op de het redaktiesekreta-
riaat.un de 's Meiersstraat 5, 3000
Leuven.
De brieven moeten betrekking

hebben op in Veto behandelde
onderwerpen of op Leuvense (stu-
dentemaktualiteit. en ondertekend
zijn met naam. studiejaar en adres.
Wie liever niet heeft dat zijn naam
gepubliceerd wordt, moet dit duicfe-
lijk motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25

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

Piloot
Het eerste nummer van Kampus zal
zoals vermeld in uw blad, voor 80 % van
de oplage gratis verspreid worden, alle
volgende nummers kosten 50 BF per
stuk. Een abonnement kost je dan
400 BF voor tien nummers.
In ons eerste nummer staan inderdaad

veel advertenties (40 % publiciteit om
precies te zijn), de overige pagina's zijn
redaktioneel. Er zijn zelfs artikels die niet
zullen verschijnen, omwille van plaats-
gebrek. Met alle goede wil van de wereld
maken wij plaats in het november-
nummer van Kampus.
De volgende maand-editie is dus vol-

op in de maak, er heeft trouwens al een

Kampus-redaktie
Ingrid De Bruyn
Veerle Meskens
Stijn Swinnen

Nvdr: Eigenlijk wachten wij nog steeds
op de verspreiding van uw eerste num-
mer. In Leuven is Kampus nog niet
gesignaleerd Overigens wilden de men-
sen van Student 2000 - het andere initia-
tief waarvan in vorige' Veto sprake -

. gepreciseerd zien dat hun blad gratis
verspreid zal worden. En dat ze niet
gehuisvest zijn bij de Financieel Ekono-"
mische Tijd Graag gedaan.

Akademische zitting
\'l'n()Ij.! hln p. I

k6men ligt, voor de hogere kategorieën,
veel lager hier dan op vele andere
plaatsen in de wereld. De tweede reden
heeft te maken met één begrip: de
"opportunities" en die hebben op hun
beurt te maken met de eerhjke ambitie
om je mogelijkheden op de beste manier
in te zetten en om te werken in een
midden dat vruchtbaar is voor doorge-
dreven spitsonderzoek en innovatie, wat
in België niet altijd mogelijk is.

Volk
Waarom is het nu zo erg dat jongen
mensen weggaan? Het is toch een hele
prestatie en een behoorlijke bijdrage aan
het "internationaal algemeen welzijn"
wanneer onze beste jonge mensen elders
presteren waar toevallig het gesternte
gunstiger is. Ja, zegt Dillemans, maar
zou het toch niet mooier zijn mochten
wij als groep. als volk een identificeer-
bare bijdrage leveren: dan zouden alle
leden van onze volksgemeenschap zich
mee aan het levenspeil dat door de
kreatieve "elite" ter plaatse wordt uitgê-
bouwd, kunnen optrekken. Bovendien
wint de internationale gemeenschap .er
niet bij door haar toekomstverwachting
enkel te situeren in enkele welbepaalde
en dus gelimiteerde groei polen. De inter-
nationale gemeenschap moet meerdere
mogelijkheden open houden en vooral
in dit oude kontinent, waar het humanis-
tisch erfgoed meer kans biedt om de
high-tech ontwikkeling te begeleiden
naar menswaardige leefmodellen.
waarop het toch uiteindelijk aankomt.
Vlaanderen kan zo'n groei pool zijn,
aldus Dillemans.
In welke richting kan die bijdrage van

Vlaanderen dan liggen '!
Aangezien wij geen grote toekomst

inzake industriële massaproduktie heb-
ben. hebben wij eerder een taak als
"service natie", als toeleveringsland te
vervullen. Toch kan onze hele roeping er
niet in liggen dat wij de butlers van
Europa worden, dat Vlaanderen enkel
een dienstencentrum is. Wij kunnen.
wanneer we dat echt willen. blijvend
mee in de research en de kennisindustrie
die de toekomst bepaalt.

Dank
Om dat te verwezenlijken moeten wc de
werkplaats hier zo aantrekkelijk moge-
lijk inrichten, zodat de besten hier' blij-
ven. komen en terugkomen. Daartoe
moeten vooreerst de inspanningen om
ons volledig uit de ekonomische en
financiële krisis te halen konsckweruer
en efficiënter worden geleverd: de tis-
kale hervorming is dringend. zij is aangc-

- zet in wat moeilijke politieke omstandig-
heden en zal na de verkiezingen nog
doortastender moeten worden aange-
pakt. In ieder geval mag er volgens
Dillemans niet tot 1992 mee gewacht
worden. Bovendien is het financieel
probleem van de sociale zekerheid per-
fekt oplosbaar. De oplossing bestaat in
een beleid van selektiviteit met vastleg-
ging van prioriteiten en posterioriteiten.
(Dillernans wees er hier even op dat ook
de bewindslieden dit hadden ingezien en
~'hiervoor dank").
Om Vlaanderen als groeipool moge-

lijk te maken moet ook het algemeen
bestedingsklimaat veranderen. Vooral de

nefast-lage investering in wetenschappe-
lijk onderzoek moet tot minstens het
niveau van onze buurlanden worden
opgetrokken, wat volgens Dillemans
neerkomt op een verdubbeling van het
huidige bedrag.
Wanneer dan ook nog de konkrete

.verkvoorwaarden, de werkomstandig-
heden en het algemeen leelkader worden
geoptimaliseerd, dan hebben zij die blij-
ven, volgens Dillemans, zeker geen on-
gelijk.
Verder waren ook nog de stokpaard-

jes van Dillemans- beleid aanwezig:
federalisering van het universitair onder-
wijs om de Vlaamse achterstand weg te
werken, subsidiëring van de universiteit
volgens het gewicht van de universiteit
in plaats van volgens het aantal studen-
lèn en een grotere negociatiemarge in de
aan wending van niet-overheidsgelden.

Brain-löss
IJe "brain-drain-speech" van Dillemans
besloeg 27 pagina's tekst. Het voorlezen
van deze kluif nam dan ook vrij veel tijd
in beslag en de aard van de materie
maakte dit tijdverdrijf er niet boeiender
op. We moeten hier wel een kleine
korrektie aanbrengen: de speech van
Dillemans ging niet uitsluitend over de
"bra in-drain". Pagina 6 is integraal op-
geofferd aan een ander fenomeen: de
"brain-loss". Het fenomeen dat er voor
zorgt dat niet iedereen zijn talenten aan
deze universiteit kan komen entwikke-
lcn. Sociale drempels allerhande verhin-
deren dit. Veel woorden maakte Dille-
mans hier niet aan vuil. Een verwijzing
naar 'het rapport van de denkgroep
Lammertijn "Sociale ongelijkheid en
universiteit" vond hij al ruimschoots
volstaan. Bovendien' was dit probleem
voor Dillemans ook weer niet zo simpel,
de vrije toegang tot de universiteit heeft
ook een aantal zeer nadelige gevolgen:
het groot aantal mislukkingen van de
eerstejaars,' wat frustatie en verspilling
van tijd en geld met zich meebrengt.
Dillemans' visie op de dcrnokraiisering
van het onderwijs komt hier zeer mooi
naar voren: Dillemans vindt het jammer
dat "tal1'ijke jongeren met groot talent"
dat talent niet kunnen ontwikkelen. Hij
is het eens met Geens die zegt dat
"talent volle jongeren bepaald een zeer
raar goed zijn". Dillemans is enkel geïn-
tcrcsserd in die jongeren uit de lagere
klassen, die aan onze universiteit hoge
toppen zouden scheren, die grootste
onderscheiding zouden behalen en top-
manager zouden kunnen worden in een
internationaal bcdrijf. Of de lagere klasse
als "klasse" universitair onderwijs kan
v()lgc,~ en zich op die manier kan ont-
voogden. interesseert hem geen barst. De
bedenking dat het groot aantal misluk-
kingen van de eerstejaars een ernstig'
probleem vormt. past op twee manieren
in zijn betoog: het wil een tegenargu-
ment zijn voor de, cis op een vrije
toegang tot de universiteit en het beperkt
de ruimte dil' er aan het fenomeen
"brain-loss" besteed wordt nog eens met
één derde.
Er "alt niets op te zeggen, dat de

rektor aandacht besteed aan oorzaken en
gevolgen "van het "bruin drain-feno-
meen, maar wanneer dat oudcrw c. p
uitgesmeerd wordt over :!6 pagina's en
wanneer daar bedenkingen bij gemaakt

worden in de aard van: "een apparte-
ment in Californië kost drie keer meer
dan hier" en wanneer daar tegenover
staat, dat drie vierde pagina besteed
wordt aan het fenomeen' "brain-loss" en
dat daar kritische bedenkingen bij ge-
maakt worden, dan is het duidelijk dat
die drie vierde pagina louter een formali-
teit, een beleefdheidsformule zijn.

Toplaag
De belangstelling van rektor Dillemans
gaat duidelijk alleen uit naar de toplaag
van deze universiteit. Modale studenten
en minderbedeelde jongeren die nooit
hoorvliegers zouden worden, maar die
wel universitaire studies zouden aankun-
nen, komen bij hem niet aan hun trek-
ken. Dillemans behandelt ook nog een
tweede vorm van "brain-loss": "de kort-
zichtige afwijzing van mooi gediplo-
meerden in een aantal disciplines van de
humane wetenschappen die onze eng
ingestelde maatschappij meent niet te
kunnen gebruiken." Wat die "mooi gedi-
plomeerden" precies voorstelt, werdt al
snel duidelijk als je Dillemans' volgende
bedenking leest: "Wie niet treurt bij het
zicht van een werkloze historikus met
grote onderscheiding of een pedagoog
van niveau zonder leerlingen .of een
socioloog ex-NFWO'er die solliciteert
naar de plaats van gewone bediende, wel
die meent het slecht met de jongeren,.;".
Dillemans wil hier ook even denken aan
de studenten humane wetenschappen,
die zich na het horen van zijn "brain
drain"-speech wellicht voelen als verlo-
ren schapen die definitief van het goede
pad zijn afgeweken. Maar ook hier blijkt
, weer dat het niet de historikus tout court
is die Dillemans interesseert, maar wel
de historikus met grote onderscheiding.
Of die andere historikus werk vindt of
niet, is niet zo belangrijk. Hij is sowieso
te dom om los te lopen.

Persoonlijk
Dillemans loopt gedurende zijn toe-
spraak ook mooi aan het handje van de
regering. Inzake fiskale hervorming, so-
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ciale zekerheid enz. stemt hij volledig in
met de hervormingen van de regering
(hij bedankt ze zelfs in verband met
bepaalde maatregelen). Hij laat nog wel
een kritische noot horen over de betoela-
ging van het wetenschappelijk onder-
zoek ("de huidige investering in weten-
schappelijk onderzoek moet verdubbeld
worden"). Voor een grotere betoelaging
van de sociale sektor breekt hij echter
geen lans. Ook hier is zijn "brain drain"-
"brain-loss" -evenwicht weer wankel: hij
vraagt meer geld voor het wetenschap-
pelijk onderzoek, terwijl zeer recent de
begroting voor het wetenschappelijk on-
derzoek als enige gestegen is. Over de
betoelaging van de sociale sektor, die het
mogelijk moet maken dat minderbedeel-
den ook naar de universiteit kunnen
komen, wordt echter met geen woord
gerept. Dillemans loopt wel hoog op met
kristelijk-humanitaire waarden, maar
skoort zelf niet zeer hoog binnen deze
visie. Zijn lijfspreuk lijkt wel te zijn: Carla Rosseels

Censuur

OP deze bladzijde vindt U
de studentenspeech inte-
graal afgedrukt, zoals hij

werd goedgekeurd door de Leu-
vense kringen. Hij werd echter niet
integraal uitgesproken: de laatste
zin - inderdaad een oud Vlaams
spreekwoord - werd door de aka-
demische overheid gecensureerd.
Een heel cynische daad overigens:
bij een speech die nu net over
medebeheer gaat, breekt de akade-
mische overheid dit medebeheer
nog verder at:

Dat er gecensureerd wordt, iS op zich al
een zwaar feit. De manier waarop is
echter beneden alle peil. De speecher in
kwestie werd persoonlijk bedreigd: '~Is
U de laatste zin uitspreekt, zijn de
gevolgen voor U persoonlijk!" Dit ter-
wijt de speech gedragen wordt door
LOKO. Door dergelijke chantageprak-
tijk bewijst de akademische overheid

niet alleen dat ze niet Wil luisteren, maar
ook dat ze geen open diskussie wil
aangaan. _
Blijkbaar ~ er toch iets in het ver-

keerde keelgat geschoten. De studenten
hebben ook dit jaar niet gekozen voor
een ernstige, akademische toespraak.
Welke zin heeft zulks immers nog? In
een akademisch keurslijf is zelfs een
zware aanklacht niet meer dan een te
verwaarlozen epifenomeen bij een stijf-
deftige ceremonie. Zulke woorden gaan
verloren, worden weggeglimlacht.
Wie niet inziet dat het de studenten

menens is, dat de massale akties van het
voorbije akademiejaar een .niet te, ont-
zien protest inhielden, moet het dan
maar horen op een moment waarop het
de betrokkene inderdaad ongelegen
komt. Dat echter zelfs binnen de ons
toegemeten zeven minuten aanklacht en
protest inde kiem worden gesmoord,
schept een gevaarlijk en laakbaar prece-
dent. .

"
Geert Van Eeckert

DE STUDENTENSPEECH
Vooreerst staan wij erop U persoonlijk te danken omdat
we hier het woord mogen voeren voor dit hooggeacht
publiek. Een publiek dat meer dan ons respekt, ja zelfs
onze dank verdient. Jullie zijn immers dé steunpilaar
bij uitstek die de demokratiseringsgedachte draagt. Dag
in dag uit worden wij door onze vriend rektor Dillemans
op een volwassen manier gekonsulteerd in verband met
mogelijke regeringsmaatregelen, regeringsmaatregelen
die allen slechts één doel hebben: de verdere uitbouw
van een sociaal rechtvaardiger onderwijs. Op alle-
beheersvergaderingen worden onze studentendelega-
ties minzaam aanhoord, onze bedenkingen aandachtig
bestudeerd. En als er dan wat linkse rakkers op straat
komen met eisen die nu toch werkelijk niet door de
beugel kunnen. moet ge hen verontschuldigen. Ze zijn
nog jong en naïef. ze veranderen nog wel. En als het te
erg wordt. kunnen we nog altijd terecht bij onze
vrienden in de Dagobertstraat : de rijkswacht. Die
zullen dat schuim wel van de straat vegen, de heethoof-
den afkoelen. Een waterkanon en wat matrakken doen
wonderen. Studenten moeten hun plaats weten: dat is
in de schoolbanken. achter hun bureau.
En al die lastige vragen over meer gelijke kansen.

meer demokratisch onderwijs: wij begrijpen dat U daar
, zo moe van wordt. Maar wij worden ook moe. hè, moe,
want wat wij dit jaar op het gebied van medebeheer te
horen kregen is goed om een ganse generatie te doen
twijfelen aan haar intellektuele kapaciteiten. Niet dat

wij staan druipen van zelfmedelijden, meneer de rektor,
maar bent U dan echt hardhorig? Heeft U dan niet
gehoord dat de sociale sektor het mes in de rug gezet
kreeg door-de regering en zich voortaan met de helft van
de middelen moet bedruipen? Heeft U dan niet gehoord
van uw algemeen beheerder dat hij de inschrijvingsgel-
den heeft verhoogd? Heeft U dan niet gehoord dat Dr.
Wynen na jarenlange wroeterij een - we zullen het
vooral niet Numerus Clausus noemen - heeft kunnen
afdwingen? Heeft U dan echt niets vernomen?
Uw hardnekkigheid maakt ons moe, maar vooral

kwaad, Kwaad omdat U ons steeds maar tracht te sussen
met mooie speeches bij de opening van het akademie-
jaar, bij een bezetting van het rektoraat, bij een.
betoging van vierduizend Leuvense studenten! Kwaad
omdat we het beu zijn op straat halfdood geklopt te
worden door zogenaamde ordehandhavers, terwijl we
slechts vragen dat jullie eens eindelijk doen wat jullie te
pas en te onpas beloven,
Wij zijn het beu aan dit nep-medebeheer mee te

werken, een medebeheer dat slechts dient om ons de
diarree van atbraakmaatregelen te doen slikken.
Wij weten het, rektor zijn is niet gemakkelijk. Maar

elk uur. elke dag van pe+'e veranderen, dat is nu toçh
iets teveel van het goede. Of, Coens en Dillemans, om
het met een oud Vlaams spreekwoord te zeggen: als
apen hoog klimmen willen, ziet men pas hun blote
billen,



Met de proffen naar de kerk

"Hoe nauw toch is
die poort"
Inaanwezigheid van de minis-

ters Martens, Eyskens en
Coens voltrekt zich omstreeks

tien uur traditiegetrouw de opzien-
barende middeleeuwse intrede van
de heren togati (voor de niet-
ingewijden: een toga is een ruime
tabbaard met wijde mouwen als
ambtskleed voor professoren enz.)
in de Sint-Pieterskerk Op de ge-
zichten van de zeer vele aanwezi-
gen valt maar weinig devotie te
lezen en de 'hostessen' zien er ook
niet erg kerkelijk uit: je waant je
veeleer op de opening van een
tentoonstelling.

Maar het blijft een keuze: het Kristen-
dom mag geen schim zijn die ons achter-
volgt, ons tot iets verplicht: het moet
allemaal niet, het mag, en daarvoor moet
tijd en energie worden vrijgemaakt;"
moeten wij God durven ter sprake bren-
gen. Om die keuze te verduidelijken
haalt Dumon de traditie aan: Israël heeft
niet altijd voor God gekozen. Er volgt
een uiteenzetting over vormen van afgo-
derij (o.a. goden via extatische ervaring)
die u ook op uzelf kunt toepassen. "Laat
u niet verleiden. Bemin uw God."

Waarna Dumon een stukje filosofie
aansnijdt: die God isgeen onpersoonlijk
iets, geen natuurkracht en geen Onbe-
wogen Beweger (jawel, wij in Leuven
hebben Aristoteles bestudeerd). Dumon
ziet dit alles ontzettend konkreet en nietEn misschien is het ook wel zo: de KUL,

met de nadruk op K, stelt haar gods- als "praat in de wolken".
vrucht tentoon. Een tiental priesters" ... "
verwrgen de dienst en doorheen de Andere unrversiteiten , zo zegt de
viering passeren onvermijdelijke klassie- , pastor, "zullen een virus vinden, wij niet
ke~ uit ~e kerkmuziek de revue: wij Andere ~ni~ersiteiten ~ul!en nieuwe
krijgen drie keer Oosterhuis en de 'Sara- technologie Vinden,en WIJ met." Maar er
bande' van Handel dient ongetwijfeld als z~en. "niet zoveel andere universiteiten
orgelpunt. zIJn die de naam van God uitspreken"

die Hem niet naast het onderzoek en de
problemen in de maatschappij plaatsen,

Fraai dus: de Universitaire Parochie is maar er in.
er in geslaagd een weelderig decorum te
scheppen, waarin de homilie van pastor
1. Dumon wordt geplaatst, aansluitend Konkreet?
op een allegorische evangelietekst van •
twee verzen (Matteüs 7, 13-14): de
nauwe poort.

n
Drie keer benadrukt Dumon het feit dat
onze KUL anders is dan de andere
universiteiten: wij doen iets meer, en
zulks niet zomaar uit traditie (hoewel wij
ons, door te komen, tot de traditie
bekennen), maar uit overtuiging: Gods
woord "oriënteert ons in het diepste
mysterie van wat wij beleven", ook aan
de unief En Dumon trekt de grenzen
open: in een Europa dat God als allusie
ziet, is moed vereist om onze overtuiging
te laten klinken. Precies dát isde grootste
uitdaging die ons aan de KUL wordt
gesteld.

Juist, maar wat prevaleert hier? Het
ontdekken van een virus of een rnisvie-
ring? En of deze hele optiek wel zo
konkreet is als Dumon voorstaat, is nog
een andere vraag. Ligt hier niet de
oorzaak van het feit dat zo weinigen de
keuze voor God, voor het leven maken?
De poort is inderdaad nauw en de weg
die naar het leven voert is smal. Mis-
schien moeten wij wel, om een spoor te
vinden, die "op het eerste zicht moeilijke
bijbel ter hand nemen, om niet te blijven
zitten met dat vage, kinderachtige geloof
van weleer", en zo zullen wij kunnen
rekenen op de aanwezigheid van die
"mysterieuze derde",

Johan Reyniers
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Veel volk tijdens de eucharistieviering die het akademie jaar opende, zowel voor als achter het altaar. Aan de ene kant al
meer devoot dan aan de andere. (Foto Hendrik De/agrange)

Racistisebe moord

Vaudace Rucumihumba,
een Burundese student, is in
de nacht van 26 op 27

september op een ongelooflijk gru-
welijke manier vermoord. Vorige
zaterdag is hij begraven en de
verbijstering in de Heverleese
buurt is nog bijzonder groot. Nu
woensdag 7 oktober om 17 h
wordt ,er een stille protesttocht
gehouden.

In de bewuste nacht is de Burundese
student duchtig afgetuigd door twee
jongeren . En 'afgetuigd' is in dit geval
een bijzonder zwakke formulering. Het
slachtoffer is een goed uur op een
onmenselijke manier gefolterd. Nadat de
daders de Burundese student enkele rare
klappen toebrachten, sloegen ze hem
herhaaldelijk met het hoofd tegen de
rand van de weg - waarvan de bloedspo-
ren nog een pijnlijke getuige zijn - om
hem tenslotte in de Molenbeek te Hever-
lee te duwen. Een paar uur later troffen
de politiediensten hem daar dood aan en
zaterdag laatstleden is hij begraven.

OngelooOijk
De reaktie in de buurt kwam snel op
gang. Algauw werd er een kornitee uit de

grond gestampt, waarin onder meer
Ronald Van Den Bogaert aktief is, en die
voor woensdag een protesttocht aankon-
digt. De buurt is bezaaid met affiches di,
daartoe oproepen. De omgeving rea
geert bijzonder geschokt op de feiten.
"Dat racisme jongeren tot zulke wrede
en mensonterende praktijken kan aan-
zetten, grenst aan het ongelooflijke", is
daar een veelgehoorde opmerking.

Trouwens, de laatste weken is in
Leuven nog meer racistisch geweld ge-
pleegd. Twee weken geleden werden een
paar vreemdelingen in elkaar getimmerd
in een dancing door een ekstreem-
rechtse groep. Een week later gebeurde
de vernoemde moord en dit weekend is
geschoten op een zigeunerkamp in He-
verlee. Maar niet alleen in Leuven steekt
het racisme de kop op: denken we
hierbij aan de Marokkaanse ACW-
militanten die in Overijse afgeranseld
werden. Om maar één voorbeeld te
noemen dat nog vers in het geheugen
ligt, er zijn er ongetwijfeld meerdere.

De hele zaak wordt pas echt triestig
als je ziet dat er tegen het - blijkbaar
opnieuw de kop opstekend - racisme zo
weinig reaktie komt. Geen enkele vak-

bond noch politieke partij, behalve de
PVDA, hebben op de moord van de
Burundese student gereageerd, Ook de
regering treft geen maatregelen om het
racisme in te dijken, integendeel. Het
geklungel met de politieke vluchtelingen
ligt nog vers in het geheugen.

En wat doet rektor Dillemans ? De
vermoorde student werd enkel ver-
noemd in de eucharistieviering bij de
opening van het akademiejaar, wals
iedereen die gestorven is dan vernoemd
wordt. Maar een minuut stilte bij de
aanvang van de speech van de rektor
kon er blijkbaar niet af. Toen vorige
week enkele studenten deze vraag aan de
rektor voorlegden, antwoordde Dille-
mans dat "die student geen onbesproken
levenswandel had." Dit niets ter zake
doende argument fungeert voor de rek-
tor blijkbaar als een alibi om geen
minuut stilte te moeten houden. Zo
goedkoop kan hij er zich echter niet van
afmaken. Want ook voor het racisme
geldt: als je er niets tegen doet, stem je er
in feite mee in, Tegen deze achtergrond
komt Dillemans' houding in een minder
fraai daglicht te staan.

Voor degenen die dezelfde fout niet
willen maken, is er nog altijd de stille
protesttocht.

Marc Sys

Rektor Dillemans had het in zijn openingsrede over het probleem van de
brain-drain: een probleem voor wie zwemt in de groootste onderscheidingen Tijdens de eucharistieviering: Rektor Dillemans (derde van links) telt de priesters achter het altaat; premier Wilfried .~

(FotoHendrikDe/agrange) Ma_rtens (derde van rechts) bestudeert aandachtig de tekst: (Foto Hendrik De/agrange)
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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 calculator. .

De HP-11 C, ideaal voor de jonge student gezien zijn prijs van 3.313 F.~:-Met
zijn 203 programmeerlijnen biedt deze calculator reeds heel wat mogelijkheden .
. De HP-1S C heeft meer wiskundige en statistische functies dan om't even

welke calculator, inclusief matrix, reële wortels en integralen ..
De HP-41 CV heeft een geheugen van 2,2 K dat door middel van insteek-

modules kan uitgebreid worden ·tot 6 K. .
_ De HP-28 C is de technologische topper van het jaar; de allereerste calculator

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

Op Hewlett-Packard calculators kun je jaar na jaar rekenen, en dat is geen goedkope
woordspeling. Hun alombekende kwaliteit staat hier borg voor.

Ga gauw kijken bij je HP dealer welke calculator je al zo lang miste of bel 02/761 31 11
voor gratis documentatie. .
::-BTW inbegrepen

)

OP ONSKuNT, U REKENEN [h~ ~!~;:~6
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Nieuw Programma "Zakelijke Taalbeheersing"

"Bedrijfsmensen hebben zo hun
twijfels over L&W'ers
Sedert enkele jaren dalen de

inschrijvingen voor de fa-
kulteit Letteren en Wijsbe-

geerte ieder jaar met respektabele
aantallen.
Om de beurswaarde van de fakul-
teit Letteren en Wijsbegeerte weer
wat op te krikken, is er voor
germanisten en romanisten vanaf
dit jaar alvast de mogelijkheid om
zich op een konfrontatie met het
bedrijfsleven voor te bereiden door
het programma "zakelijke Taalbe-
heersing" te volgen. William Van
Belle, µn van de initiatiefnemers
van het nieuwe programma en als
buitengewoon docent verbonden
aan het departement Linguïstiek
verzekert ons dat het dalende aan-
tal inschrijvingen zeker niet de
enige reden was voor de invoering
van dit nieuwe programma.

WiDiam· Van Belle: «Het feit dat het
aantal inschrijvingen in onze fakulteit
vanwege de beperkter geworden be-
roepsmogelijkheden voor de afgestu-
deerden de laatste jaren gedaald is, is
zeker een aanleiding geweest om dit
. programma in te voeren. Maar, en ik kan
hier alleen maar spreken over het depar-
tement linguïstiek, er zijn vroeger al
voorstellen voor nieuwe programma's
geformuleerd om zo beroepsuitwegen
buiten het onderwijs te kreëren. Het is
wel zo dat dit nieuwe programma zo snel
is goedgekeurd en van start is kunnen
gaan door of dank zij de- vermindering
van het aantal studenten. Voor de fakul-
teit is het natuurlijk belangrijk dat er
studenten komen.»
Veto: Die nieuwe richting die linguïstiek
uit wil is dat ook in de richting van het
bedrijfsleven?
William Van Bene: «Programma's ge-
richt op bedrijfsleven en overheidsdien-
sten ~jn één mogelijkheid. Daarnaast
zijn er ook nog andere voorstellen die nu
al geleid hebben tot de oprichting van de
licentie "Computerlinguïstiek". Het gaat
eigenlijk om een poging om de taal-
kunde enerzijds te verbinden met taal-
vaardigheid die in het bedrijfsleven ge-
waardeerd wordt en anderzijds met
nieuwe ontwikkelingen in de weten-
schap zoals informatika en artificïele
intelligentie.»

Veto: Waarom worden die veranderin-
gen doorgevoerd in een programma dat
je naast de opleiding Germaanse of
Romaanse filologie lam volgen en niet
binnen die richtingen zelf? .

William Van Belle: «Dergelijke veran-
deringen zijn niet realiseerbaar op korte
termijn, terwijl dit programma direkt
gerealiseerd kon worden. De opleiding
Germaanse of Romaanse zal in de toe-
kom" ·'eranderen. Dat zal ook voor een
deel door de vermindering van de kre-
dieten opgelegd worden. Maar derge-
lijke veranderingen duren jaren terwijl
dit direkt kon: dat is ook de enige reden
waarom het programma er nu zo is.»
«Bovendien zouden wij deze oplei-

ding niet aan alle germanisten tegelijker-
tijd kunnen geven. Daarvoor is ze veel te
arbeidsintensief. Iedere week zullen we
een heleboel teksten en dergelijke moe-
ten verbeteren. Dat zouden we niet
kunnen doen voor alle studenten van de
lste licentie.»
Veto: Lijden Germaanse en Romaanse
Filologie niet veel te veel aan het euvel
dat ze, zelfs voor het onderwijs, veel te
weinig praktijk bieden?
William Van Belle: «Er is nu al veel
meer praktijk dan vroeger. Maar ik
vraag mij eigenlijk af of de universiteit
daar allemaal voor moet instaan. In een
universiteitsstad zijn er toch nog andere
mogelijkheden om Engels of Duits te
praten. 'Natuurlijk wordt dat al moeilij-

ker,wanneer zoals nu het geval is, elk uur I
in de. kandidaturen bezet is. Vroeger
hadden wij in de voormiddag les en in de
namiddag waren wij vrij en konden wij
eventueel nog iets anders gaan studeren.
Nu is alles georganiseerd: er zijn zeer
veel oefeningen, waarop men verplicht
aanwezig moet zijn. Zo wordt de univer-
siteit een soort middelbaar onderwijs,
waar alles voor de studenten geregeld
wordt. Ik vind datje de studenten niet te
veel moet bemoederen. Ze moeten zelf
de wil hebben om buiten hun universi-
taire studies nog andere dingen te gaan
studeren. De universiteit moet er wel
voor zorgen dat ze daartoe de mogelijk-
heid hebben»
«Ik denk dat dat op het ogenblik ook

verwacht wordt: één Iicentiaatsdiploma
is op het ogenblik niet meer voldoende.
Men verwacht dat een student naast zijn
eerste opleiding ook nog een specialisa-
tie volgt of een ander diploma verwerft.
Er beeft op dat gebied een grote evolutie
plaatsgevonden: vroeger was een huma-
nioradiploma al zeer veel waard, terwijl
nu een Iicentiaatsdiploma niet zoveel
meer betekent»
·Veto: Denk je dat er in het bedrijfsleven
echt nood bestaat aan mensen die de
opleiding "Zakelijke Taalbeheersing"
gevolgd hebben?
WiDiam Van Belle: «Een. eerste punt is
dat er op het ogenblik al een aantal
germanisten en romanisten in bedrijven
werken. Voor hen kan een dergelijke
opleiding een ondersteuning zijn, als ze
goed zijn tenminste. In het bedrijfsleven
telt geen diploma, maar wel wat je kent.

ZAKELIJK
Het programma "Zakelijke Taalbe-
heersing" bestaat uit 3 delen: "Prak-
tika", "Taalkundevakken" en "Inlei-
dingen in recht,ekonomie en infor-
matika".
In de praktika wordt vooral aan-

dacht besteed aan schriftelijke en
mondelinge formuleringstechnieken
en aan vertalingsoefeningen. Voor de
taalkundevakken moeten de studen-
ten 4 semesteruren kiezen uit de
bestaande programma's van de licen-
ties Germaanse en Romaanse filolo-
gie. Voor de inleidingen in recht,
ekonomie en informatika kiezen ze 6
semesteruren uit de bestaande vak-
ken van de richtingen: recht, ekono-
mie en informatika.
De formulieren voor de inschrij-

ving zijn te krijgen aan de receptie
van het Erasmushuis, Blijde-In-
komststraat 21. De studenten die
slagen, krijgen het attest "Zakelijke
Taalbeheersing", waarop al de ge-
volgde vakken vermeld worden,

(CR)

Dat vergeten studenten van Letteren en
Wijsbegeerte dikwijls, omdat ze er zo
aan gewend zijn dat een diploma het
enige is wat telt: om een betrekking in
het onderwijs te krijgen, hoef je zelfs niet
speciaal goed te zijn, als je maar een
diploma hebt»
«Een tweede punt is: als je in het oog

houdt, wat er in Vlaanderen geschreven
wordt, dan moet je bijna konkluderen
dat er geen nood is aan mensen met een
dergelijke opleiding. De mensen merken
blijkbaar niet, wanneer iets slecht ge-
schreven is: veel brochures, rapporten,
enzovoort staan 'vol fouten tegen het
Nederlands, zijn verward van struktuur
en staan vol onduidelijkheden. Maar ik
heb de indruk dat er op dat vlak een
verandering aan het komen is. Een klein
feitje: verleden jaar is de Vlaamse Vere-
niging voor Zakelijke, Communicatie
opgericht, naar analogie met dergelijke
verenigingen iri 'de Verenigde Staten.
Men merkt nu dat de meeste leden van
die vereniging bedrijven zijn. Op de
bijeenkomsten die de vereniging regel-
matig houdt, zijn er ook heel,wat mensen

van bedrijven aanwezig. Dat zou kun-
nen wijzen op een kentering, in die zin
dat bedrijven meer aandacht gaan beste-
den aan het feit of iets korrekt, precies en
begrijpelijk geformuleerd is,»
«Of die kentering heel groot is, is een

andere zaak: de idee bestaat nog te veel,
dat een tekst verbeteren geen tijd vergt.
Firma's en overheidsinstellingen vragen
ons wel eens om teksten te verbeteren.
Dikwijls blijft er dan geen woord meer
van over. Daar kruipt dus bijzonder veel
tijd in. De vraag is of de bedrijven en
overheidsdiensten daarvoor willen beta-
len.»
Veto: In welkefunkties ziet u mensen die
het programma gevolgd hebben dan
terechtkomen?

William Van Belle: «Die funkties be-
staan nog praktisch niet. Een aantal
grote bedrijven hebben al bedrijfsjoerna-
listen en taaladviseurs in dienst, maar de
meeste bedrijven hebben die nog niet.
Taaladviseurs kunnen eigenlijk inge-
schakeld worden in alles wat met de
interne en de externe kommtmikatie van
een bedrijf of van een overheidsdienst te
maken beeft. We kunnen natuurlijk niet
garanderen: volg dit programma en dan «Mijn ervaring is ook, dat mensen uit
krijg je die job. Nee, zorg dat je goed . het bedrijfsleven meestal wel wat twijfels
bent, dat je iets kent.» hebben over afgestudeerden uit Letteren
«De kennis die het bedrijfsleven van en Wijsbegeerte. Van een ekonomist

een germanist of romanist, die niet naar weten ze: die heeft de geschikte mentali-
het onderwijs wil, kan verwachten is teit, want die heeft zeer specifiek voor
natuurlijk niet bijzonder groot. Het enige ekonomische studies gekozen. Van ie-
wat men kan verwachten, is dat hij de mand uit Letteren en Wijsbegeerte, we-
talen die hij gestudeerd heeft, degelijk ten ze dat echter niet. Bovendien sollici-
kent. Dat zou hij te gelde moeten kunnen teren germanisten of romanisten vaak
maken, maar iemand met een ander verkeerd: ze schrijven -in plaatsaanbie-
diploma kent ook wel wat talen. Een dingen in de krant, dat ze werk zoeken in
germanist of romanist moet dus bewij- het onderwijs of in een bedrijf of als
zen dat hij ze beter kent dan die an- vertaler of ... Daar houdt het bedrijfsle-
dere.» ven niet van: als je werk zoekt in een

02/2422854

AMVS
Het Archief en Museum van het Vlaams
Studentenleven (AMVS), een afzonder-
lijk fonds in het Vniversiteitsarchief en
de enige boekerij die alle studentenbla-
den bewaart, verzoekt om toezending
van een exemplaar van' alle verslagen,
p_amfletten, manifesten, strooibiljetten,
feestprogramma's, lustrumbrochures, af-
fiches en foto's van alle studentenvereni-
gingen. Ook oude archieven kunnen "in
bewaring" aan het AMVS toevertrouwd
worden. Zij blijven eigendom van en
steeds toegankelijk voor de eigenaar en
zijn zo behoed tegen verlies en versprei-
ding. Tijdschriften worden per jaargang
bewaard ten gerieve van latere kringbe-
sturen, historici en andere mogelijke
geïnteresseerden. •
De besturen gelieven alles te zenden

naar Archief Vlaams Studentenleven,
Vniversiteitsbiblioteek, Mgr. Ladeuze-
plein 21, 3000 Leuven.

William Van Belle, dat zieje zo: zijn taal is zakelijk.
, .. (Foto Hendrik De/agrange)

bedrijf verwacht men daar dat die be-
trekking je eerste keuze is en niet jê
tweede of derde.
Daarbij komt ook wat ik eerder al

gezegd heb. Ik heb-de indruk dat heel
wat germanisten er niet naar streven om
echt goed te zijn in hun vak. Ze beschou-
wen hun studies te veel als een pil die ze
moeten slikken om een diploma te
bekomen, en te weinig als de mogelijk-
heid om kennis en een aantal vaardighe-
den te verwerven."

Carla Rosseels

. Studenten-voetrally
Op 6, 7 en 8 oktober gaat de eerste
Leuvense Studentenvoetrally door. Alle
studenten van de KV Leuven kunnen
gratis deelnemen, en maken bovendien'
kans om mooie prijzen te winnen.
Voor eerstejaarsstudenten is deze zoek-
10cht een mooie gelegenheid om Leuven
te leren kennen. Onderweg moeten be-
paalde vragen beantwoord worden.
Meestal volstaat het je ogen goed te
gebruiken, af en toe is een beetje denk-
werk vereist, maar je hoeft echt geen
. biblioteken te raadplegen om de oplos-
singen te vinden.
Men kan deelnemen als individu of als

groep (min. 10, max 25 personen). Er
zijn 200 individuele prijzen en 3 groeps-
prijzen voorzien, Groepsleden komen
ook voor de individuele prijzen in aan-
merking.
De eerste prijs: een compactdiscspeler

met afstandsbediening. Verder onder an-
dere een 10-delige encyklopedie, een

»trainingspak, vele boeken en

ten enzovoort.
Inschrijvingen en vertrek hebben

plaats in de hal van Alma 2. Vandaag
dinsdag is het gebeuren van start gegaan;
je kan dus de zevende of de achtste nog
meedoen, te starten tussen 9.30 en 16.30
uur. Wie onderweg wil pauzeren, eten,
enzovoort kan dat. Lange pauzes zijn
echter af te raden. De láte vertrekkers
moeten er alleszins voor zorgen ten'
laatste om 21.30 uur het eindpunt te
halen.
Zelfs al, wint men geen prijs, elke

deelnemer mag onderweg toch rekenen
op enkele (gratis) drankjes en versnape-
ringen.
Voor de kringverantwoordelijken:

aan de fakulteit die de grootste propor-
tionele deelname "vaneerstejaarsstuden-
ten haalt (aantal deelnemers/aantal in-
geschreven eerstejaars), zal een speciale
dag gewijd worden in een der grote
Alma's.
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Veto: Zijn al die vormen van kreatief
schrijven even gemakkelijk aan te le-
ren?
Hans Devroe: «Nee, ik zal een paar
voorbeelden geven. Eén van de moeilijk-
ste oefeningen is: een dialoog schrijven.
Als je éénzelfde dialoog door 5 verschil-
lende mensen laat uitschrijven, dan krijg
je 5 verschillende versies. Sommigen
doen dat heel letterlijk met alle oh's en
ah's erbij, terwijl anderen er boekentaal
van maken. Je kan een dialoog leren
schrijven, door jezelf in het begin te
dwingen, alles zo realistisch mogelijk
weer te geven. Een andere oefening
bestaat uit het schrijven van een haikoe.
Dat is een zeer goede oefening in waar-
neming en bondigheid. Haikoe is ook
niet zo gemakkelijk als het eruit ziet.»

«Wat poëzie betreft, gaan we de
deelnemers niet leren, hoe je een gedicht
schrijft. We houden ons echter wel bezig
met de vraag: höe korrigeer ik een
gedicht? Het grootste probleem voor
mensen die poëzie schrijven is: hoe
verbeter ik dat nu? Ze zitten er vaak op
te staren en te staren, tot ze het belache-
lijk gaan vinden en ze zijn niet in staat
om er iets aan te veranderen»

SEMIOTIEK
Na het sukses van de vorige jaren
richt de Universitaire Werkgroep Li-
teratuur voor de derde keer een
kursus in over semiotiek, de weten-
schappelijke studie van tekens en
tekensystemen. De reeks omvat II
dinsdagavonden (telkens van 20 tot
23 u.) in 't Stuc te Leuven. Start op
27 oktober 1987. Deelname in de
onkosten : 1650 fr. (1500 voor stu-
denten en werklozen). Inschrijvingen
via tel. 0 I6/22 93 24 en rekening-
nummer 645-6200 192-84 (Hans
Devroe). (CR)

Universitaire Werkgroep Literatuur

"Ze worden opgepord tot er iets
op papier verschijnt"
A I van in de oudheid bestaan

er twee opvattingen over
de schrijver: of hij is een

poeta vates, die de woorden vanuit
een goddelijke inspiratiebron met
de losse pols over het lege blad
uitschudt, of hij is een poeta doetus,
een geleerde, een vak-nan, die er
ettelijke jaren over gedaan heeft
om het vak te leren en die de
verworven techniek nu ten volle
kan aanwenden om Literatuur met
grote L te schrijven. Kortom: het
gaat om de vraag: word je als
schrijver geboren of kun je het
schrijven leren?
Sedert enkele jaren hebben we

hier in Leuven een heuse schrij-
versakademie, die geleid wordt
door Hans Devroe. Zij wil aanko-
mende schrijvers in de juiste lite-
raire banen leiden. Je zal het schrij-
ven dan wel kunnen leren zeker?

Hans Devroe: «Ja en ncc. Sommigen
lukt het zeer goed zonder enige voorop-
leiding. Maar zij hebben dan wel alle-
maal, zonder enige uitzondering, zeer
veel gelezen. Knut Hamsun bijvoorbeeld
had het financieel helemaal niet breed,
maar via de uitleenbliblioteek heeft hij
toch zo veel mogelijk gelezen. Of ze.
hebben zich aan andere schrijvers ge-
spiegcld: Bcckett had bijvoorbeeld
Joyce als grote voorbeeld»

"Om het isolcment waar sommigen
bij het schrijven in terecht komen te
doorbreken, i\ er de Universitaire Werk-
groep Literatuur. Vele mensen houden
een daghoek hij of \Chrijven gedichten.
Zij kunnen daar echter met niemand
over praten, tenzij met hun familieleden
die ofwel alles heel goed vinden ofwel
alles belachelijk maken. Daarom willen
lij graag eens met gelijkgezinden praten.
Dnarnaa-t lijn cr ook mensen die in één
genre begonnen zijn, meestal poëzie of
kort verhaal, en die ook eens een meer
technisch genre zoals het luisterspel of
het filmscenario willen leren kennen.
Om dele genres aan te pakken i\ een
lekere technische bagage onontbccr-
lijl-....

"Wat de Werkgroep Literatuur doet is
eigenlijk te vergelijken met wat een
kunscrvatorium of een kunstakademie
doet: in het begi n k rijg je een tech nischc
opleiding, die je vertrouwd maakt met
alle soorten technieken. Wanneer je die
achter de rug hebt en wanneer je op de
hoogte bent van de kunstgeschiedenis,
dan kun je je tot één genre of tot één
techniek beperken. Omje persoonlijk uit

te drukken, kies je dan dat genre of die
techniek. die je het beste ligt. Die hele
opleiding mag dus in geen geval per-
\(xlIllijkheidsfnuikend lijn .»

..De bedoeling van de werkgroep is
men-en die aktief kreatief willen schrij-
ven in kontakt te brengen met alle
mogelijkheden die er op dat vlak bc-
\taan. Daarin ligt (XII-. het onderscheid
met wat het Instituut voor Literatuurwe-
tenschap of de universiteit in het alge-
mcen doet. ..

"Er zijn ook nog andere oefeningen
wab een persoon beschrijven, een essay
schrijven, ccn persbericht opstellen, een
verslag maken, een interview uitschrij-
ven, ... AI die oefeningen gebeuren ter
plekke, behalve het kort verhaal. Dat kan
je niet in één of twee uur tot stand
hrengen. Iedereen krijgt een titel en een
beg inzi n opgegeven en heeft dan een
week tijd om een kort verhaal tot stand te
hrengen. Hier schrikt het publiek het
meest voor terug. Dat vinden ze het
moeilijkst. En het kort verhaal is ook
inderdaad een leer moeilijk genre.»

Veto: ,\'/1'//1'11 dl' resultaten van dil' oefe-
IIiIlK k walnatief iets voor?
Hans Devroe: «Ja, elk jaar zijn er
publiceerbare verhalen hij. Elk jaar zijn
er ook mensen die na de kursus door-
gaan met schrijven. Dat geeft mij toch
heel wat voldoening, want heel vaak 7ijn
er deelnemers die het nodige talent wel
hebben. maar die er na een tijdje mee
stoppen. De eenzaamheid van het schrij-
\ ersvak wordt hen dan Ie veel. Er lijn er

KREATIEF SCHRIJVEN
De I-.Uf\US "Kreatief schrijven" biedt
een inleiding tot de -chnjftcchniekcn
van de voornaamste literaire genres
en tol de hedendaagse stromingen.
Den: cyklus omvat 25 donderdag-
avonden (telkens van 20 lol 23 u.),
gaat door in 't Stuc (Ed. Van Even-
straat 2d, eerste verdieping) en start
op 22 oktober 19X7. Deelname in de
onkosten bedraagt 3750 fr. (3500 fr.
voor studenten en werklozen) en om-
vat ook een jaarabonnement op
"WEL", cvcnulx alle kurvustck-tcn.
Inschrijvingen vooraf, I ia tel. 016/
229324 en rckcrunguummcr 645-

6200 192-X4 (Hans Dcvroe, Leuven).
Het programma bestaat uit twee lui-
ken: hel eerste luik beval een aantal
oefeningen op het schrijven van ver-
schillende genres (beschrijving, dia-
loog, huikoe. kort verhaal. kompositie
van een roman, struktuur, verslag,
interview, ... ). Het tweede luik behan-
delt de voornaamste literaire stromin-
gen vroeger en nu (het absurde teater,
het magisch realisme, Amerikaanse
Beat en Post-Beat. cvpcrimemen in de
Duitse poëzie, ...). De begeleiding ge-
beurt steeds door mensen uit de prak-
tijl-. lelt: (CR)

'------------------

ook die onderuit gaan bij de eerste
negatieve kritiek van een uitgever. Of ze
winnen een prijs en kunnen het sukses
niet aan. In die zin heb ik dan ook veel
respekt voor deelnemers die door-

Igaan.»
Veto: Op de bijeenkomsten van de
werkgroep bespreken de deelnemers el-
kaars werk. Gebeurt dat altijd even fair
en even objektief?

Hans Devroe: «Wel, ik heb daartoe een
goed systeem ontwikkeld in de loop der
jaren. In de beginjaren liet ik die diskus-
sies altijd zeer vrij verlopen, maar dat
was ook heel delikaat. Sommige mensen
vinden het blijkbaar leuk, om vanuit één
of andere "Uberlegenheit" anderen vol-
komen af te kraken. Nu is het zo dat een
beginnend schrijver zijn schrijfsels niet
ziet als een literair produkt. Nee, hij valt
daar volkomen mee samen: zijn pro-
dukt, dat is hijzel( Een aanval op dat
produkt, ervaart hij dan ook altijd als
een aanval op zichzelf Daardoor is het
heel makkelijk om iemand op dat mo-
ment de grond in te boren..
«Het andere uiterste komt ook voor:

iedereen lacht heel vriendelijk naar el-
kaar en iedereen is heel lief voor elkaar.
"Jouw gedicht is heel mooi, en zegjij nu
ook iets liefs over mijn gedicht." Ook die
mentaliteit is funest-
«Daarom doe ik het nu zo: iedereen

moet iets positiefs en iets negatiefs zeg-
gen over het werk van de ander»
Veto: Gebeurt het dat sommige deelne-
mers niets op papier krijgen?
Hans Devroe: «Nee, ze worden zoda-
nig opgepord tot er iets op papier ver-
schijnt. Je moet beginnen, al duurt het
een uur»

Veto: Op lange termijn wilje het schrij-
ven om het schrijven er dus uithalen?'

Hans Devroe: «Op lange termijn is het
zeker de bedoeling om tot publiceerbare
teksten te komen. Teksten die door een
breder publiek gelezen kunnen worden.
Dat is de norm die wij nastreven. Dat
moet ook, want die norm wordt ook
door uitgevers gehanteerd»

Veto: Vanaf dit jaar is de kursus uitge-
breid met een tweede luik, dat handelt
over literaire genres en stromingen vroe-
ger en nu. Waarom die uitbreiding?
Hans Devroe: «Het is steeds interessant
om zoveel mogelijk informatie te heb-
ben over wat er zich binnen het literaire
wereldje afspeelt of afgespeeld heeft.
Bovendien is het zo, dat iemand die nu
een roman schrijft, moet weten wat er
binnen dat genre al gedaan is. Zoniet is
hij zeer naïef en denkt hij een originele
roman geschreven te hebben, die echter
in werkelijkheid in de jaren dertig thuis-
boort-

De goedkoopste weg naar
MOSKOU POLEN ATHENE
SKI- EN SURFVAKANTIES

loopt via

REIZEN UNIVERSITAS
016/220753, verg. A 1399Tervuursevest 15 - 3030 Leuven (Naamsepoort),

Reizen Universitas : reeds jaren de organisator van de grootste
universitaire studie- en groepsreizen.

Medica
• Wo 7/10 om 20.30 u Zuidameri-
kaans feest t.v.v. Artsen zonder
grenzen, Sint-Jacobsplein.
.00 8/10 de vlieg er es in TV in de
Manhattan.

VRG
• Di 6/10 om 9.00 u informatie-
sessie voor 1ste kan in de Grote
Aula. Aansluitend rondleiding in
Leuven.
• Wo 7/10 om 13.00 u VRG-ope-
ningsreceptie in de Hal van de
Nieuwe Valk, om 21.00 u ludieke
zoektocht voor 1e kan langs Leu-
vense cafés, daarna fuif, Hoge-
schoolplein.

Germania
• Di 6 10 om 22.00 u Congé Conti-
nué TO in de Lido.

Veto: Is schrijven op dat moment dan
niet belangrijker dan iets goeds schrij-
ven?
Hans Devroe: «Voor beginners is dat
zeker belangrijker. Aan beginners kun je
nog geen hoge eisen stellen. Eerst is er
een faze van aanmoediging, en pas
daarna volgt er een faze van kritiek. Je
kunt echter niet beginnen met kritiek te
geven»

LBK
• Wo 7/10 om 14.00u sportnamid-
dag voor 1e kan aan het Sportkot.
• Do 8/10 om 19.00 u schaats-
avond voor 1e kan, samenkomst
aan de bar.

Farmaceutika
• Wo 7/10 om 21.00u Farma-TO,
more than 400 farmagirls are wait-
ing there for you, in zaal Stelia
Artois.
.008 10 om 21.30 u cocktailavond
in café De Stamper, inkom gratis.

Historia
• Di 6 10 om 20.00 u eerste praesi-
diumvergadering, Blijde Inkomst-
straat 11.
• Do 8 10 om 20.00 u ontmoetings-
vergadering voor de licenties in de
kafetana Erasmushuis.

«Wanneer je je schrijfsels wil opsturen
naar een literair tijdschrift of een uitgeve-
rij, heb je eigenlijk drie dingen nodig:
talent of een zekere feeling voor litera-
tuur, vakkennis die je je eigen hebt
gemaakt, en tenslotte kennis over litera-
tuur vroeger en nu.»

Carla Rosseels

PRIJSVRAAG
ESSAY -
Universitaire
Werkgroep
Literatuur

De Universitaire Werkgroep Literatuur
en het tijdschrift "WEL" schrijven een
literaire wedstrijd uit.
- Gevraagd wordt een essay over een
literair onderwerp (auteurs, stroming)
e.d., geen recensie). Bibliografie is -
noodzakelijk, eventueel in de tekst
vervat.

- Het essay dient gesteld in behoorlijk
'2: Nederlands en heeft een lengte van
~ minimum drie en maximum zes blad-
E zijden machineschrift (kwarto).
~ - Op de kopij wordt enkel een kern-

- spreuk vermeld, herhaald op een
gesloten omslag waarin naam en
adres van de inzender voorkomen
evenals een verklaring dat zijn tekst
niet eerder werd gepubliceerd noch
bekroond. Leden van redaktie en
bestuur van WEL-UWL worden uit-
gesloten van deelname.

- "WEL" behoudt zich het recht voor
op publikatie van de inzendingen, ook
"Van de niet bekroonde. Zoals steeds
blijven de auteurs in het bezit van het
copyright.

- Het essay dient in vier exemplaren
opgestuurd naar: Redaktie WEL, Ka-
pucijnenvoer 67/15 te 3000 Leuven,
zulks vóór 15 december 1987.

- Aan de wedstrijd zijn drie prijzen
verbonden: 10.000 fr., 5.000 fr. en
3.000 fr.. De jury kent zich het recht
toe bepaalde prijzen niet toe te kennen
of ze op te splitsen.

- De jury bestaat uit: Dr. Hugo Bousset,
Hans Devroe (voorzitter), Jan Staes
en prof. Alfred Warrinnier.

- De beslissingen van de jury zijn on-
herroepelijk, er wordt geen briefwis-
seling over gevoerd. Ingezonden tek-
sten worden niet geretourneerd.

- De prijsuitreiking vindt plaats t.g.v.
een literaire avond in de lente van
1988.

Sponsoring SECURITAS (beveili-
ging, ook privé) en ACCO (drukkerij,
boekhandel).



zich daarmee zal bezighouden. Hij geeft
ook de video kursus in het Stuc.

Eddy Vaes: «Wat ik graag zou verwe-
zenlijken is een videoretrospektieve,
vanaf de jaren "60 tot nu. Ik, en dat is
een heel persoonlijk standpunt, vind dat
video veel meer aansluit bij teevee dan
bij film. Video als kunst is niet zo
boeiend, ik zie het meer als een pedago-
gisch instrument om dingen te registre-
ren. Buiten enkele zwarte raven is video
als kunst saai, driekwart is rornmel.»
Het ei waar Eddy mee rondloopt is zijn
projekt A Is ik te snel ga, moetje het maar
zeggen. Wat is dat voor een beest?
Eddy Vaes: «Dat behelst een reirospek-
tieve van de pornofilm. Van het begin
van de film is aandacht geschonken aan
menselijk naakt. Als je sommige films uit
de jaren '20 ziet, dan denk je: kon dit
toen al. Ik vrees echter wel voor proble-
men met de KUL en het wordt moeilijk
om die oude films vast te krijgen. Ik denk
dan ook dat het niet zal doorgaan, maar
hou het in mijn achterhoofd. Indien de
reeks er komt, moet er wel een hard-
porno film bij. Ik denk dat veel mensen
in Leuven dat nog niet gezien hebben,
gewoon omdat men de kans niet krijgt.
Ik vind hard-porno ook niet schitterend.
Ik vind het wel jammer dat de Rex niet
meer bestaat, omdat ik het nodig vind
dat er een bioskoop is waar porno-films
gedraaid worden»

Wat de samenwerking met DAF betreft,
staat Eddy Vaes open, al vreest hij dat
men van nul zal moeten beginnen en ziet
hij de samenwerking niet onmiddellijk
starten. Verder verklapte Eddy Vaes dat
het de bedoeling is een filmhuis op te
zetten (met 35 mm-projektie). Het is
immers de bedoeling om van het Aren-
berginstituut een kultureel centrum te
maken, niet alleen voor het Stuc, maar
voor multi-user gebruik. De plannen zijn
klaar en worden voorgesteld op 10jaar
Stuc. De akademische overheid moet
aan dit projekt wel haar goedkeuring
hechten. De Leuvense 35 mm-projektie
blijft voorlopig in de monopoliehanden
van Jos Rastelli (Studio).

Christophe Verbiest
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resultaten. In ieder geval is het interes-
sant te tonen vanwaar men komt. Maar
nogmaals, hier moet nog veel aan ge-
werkt worden. Ik ga volgende week
trouwens op prospektie naar New-
York.»

Veto: Verder vind ik in de programmatie
twee konstamen terug doorheen hetjaar:
de weekendfilms en de film vondsten.
Wat de weekendfilms betreft, die zijn dit
jaar om 22 uur geprogrammeerd. Gajij
er net als de Studio's van uit dat cinefie-
len nachtraven zijn?
Eddy Vaes: «Neen, neen. Maar we
hebben gewoon gemerkt dat de mensen
22 uur boven 20.30 uur verkiezen. De
lijn die door de weekendfilms loopt, is:
leuke film van de afgelopen tien jaar die
ooit in het kommercieel circuit liep en
die vele mensen nog eens willen terug-
zien. Voor november zijn dat Kaos
(PaoIo & Vittorio Taviani), waarvan ik
hoop dat hij overkomt op 16 mm,
Medea (Pier Paolo Pasolini), dat aansluit
bij de teaterproduktie van Rosas, Ver-
kommenes Ufer Medeamaterial Land-
schaft mit Argonauten; verder nog een
film van David Lynch, Eraserhead, en
van Werner Herzog, Herz aus Glas. Wat
de filmvondsten betreft, liggen de zaken
iets moeilijker. Dat zijn films die ik heel
graag zou vertonen en die niet binnen
een reeks passen en die je ook niet
afzonderlijk kan programmeren. Het be-
treft wel films - even beklemtonen - die
voor het overige geen vertoningskansen
krijgen, maar waarvan ik vind dat ze
vertoond moeten worden. Ze zijn niet
experimenteel en evenmin kommercieel.
Ik denk aan Der Rosenkonig (Werner
Schroeter), La casa de Bemada Alba
(Mario Camus) en Le rayon vert (Eric
Rohmer). Niet altijd films met een vlot
verhaal, maar ze zijn wel mooi en vragen
een dosis koncentratie. Ik zou er met
DAF over moeten spreken en misschien
kunnen we onze krachten bundelen. Ik
beloof in ieder geval dat ze er komen»

Eddy Rex
Daar zullen we Eddy zeker aan houden.
Wat video betreft, ligt er evenmin iets
definitiefs vast. Temeer daar DirkDewit

Perskonferentie
Klapstuk 87

dans.
Het "dansklimaat" in 1987 is ener-

zijds somber (de kwesties Béjart en
Panov: allemaal negatieve publiciteit),
maar toch ook hoopgevend'. er zijn
nieuwe tendenzen en jonge koreografen,
. er is wat meer geld voor dans beschik-
baar (al blijft het te weinig), de pers in
België erkent het fenomeen "dans".
Uytterhoeven verdedigt ook de festi-

valformule omdat ze voldoende energie,
financiën en goodwill losweekt. Ook
kan 't Stuc niet een heel jaar lang zo een
organisatie aan, en rekent men erop dat
heel veel studenten nog niet aan hun
boeken toe zijn, en "op zoek gaan" in de
dans.
Het Stuc viert op 17 oktober zijn

tienjarig bestaan en er zal ter gelegenheid
daarvan naar rektor Dillemans een voor-
stel tot verbouwing van van de lokalen in
het Arenberginstituut tot "volwaardig

l
f

'(Foto Hendrik Delagrange)

Eddy Vaes, filmprogrammator

"Volgende week ga ik op
prospektie naar New-York"
Sinds vorig seizoen is Eddy

Vaes verantwoordelijk voor
alles wat bij het Stuc met

film te maken heeft. Eerst werkte
hij als gewetensbezwaarde, nu is hij
reeds enkele maanden full-time
werknemer. De grote vemieu-
wingsplannen die hij koesterde,
zijn niet helemaal gerealiseerd
zoals hij ze in zijn hoofd had. Niet
alles liep even gesmeerd, dat geeft
hij grif toe: "Vorig jaar was voor
mij meer een jaar van proberen".

Veto: Wat is de algemene lijll in jouw
filmprogrammatie ?

Eddy Vaes: «Vorig jaar was het de
bedoeling af te stappen van de stelling
dat wanneer je cinefiele films draait, je je
ook moet bezighouden met klassiekers
en retrospektieves. Maar ik heb gemerkt
dat je daar niet buiten kunt. Ik probeerde
te werken rond tema's, daar komt dit jaar
geen verandering in. Ik wou me afzetten
tegen projekten zoals de Poolse Film of
een regisseursprojekt. Dat laatste vond
ik te gemakkelijk om te doen. Ander-
zijds is het w dat je via de keuze van een
regisseur sowieso je stempel op de pro-
grammatie drukt»

Veto: Dit jaar dus toch een regisseur-
sprojekt en je keuze viel op Rainer
Werner Fassbinden Een uiterst produk-
tiefkineast (25 speelfilms, 14 TV-fzJms,2
TV-series in 13jaar J. Je kan allicht niet
alles tonen. Wat krijgen we te zien en
waarom Fassbinder?
Eddy Vaes: «Het Fassbinder-projekt
(gepland voor februari) zit nog in een
embryonale fase. Wat ik zal vertonen
staat nog niet vast (waarschijnlijk een
dertigtal films). In ieder geval wil ik ook
z'n monumentale reeks Berlin Alexan-
derplan op het programma plaatsen. Ik
hoop voor dit projekt met DAF (De
Andere Film) en de Stad Leuven samen
te werken, maar op dit gebied is nog niets
konkreet geregeld: Waarschijnlijk zullen
we wel samenwerken met het Goethe-
instituut. Sekundo, waarom Fassbinder?
Hij is het type voorbeeld van regisseurs
die in de jaren '60 zijn begonnen, ge-
groeid in de jaren '70 en hun klimax
bereikt hebben in de jaren '80. We zien
hoe hij begonnen is met experimentele
films die technisch niet zo sterk zijn.
Maar wanneer je zijn meesterwerken uit
de jaren '80 ziet (zijn laatste film, Que-
relle, vind ik één van de hoogtepunten
van de jaren '80), is het noodzakelijk die
eerste films te tonen»

o Tempora
Eind november viert het Stuc z'n tienja-
rig bestaan met het projekt 0 Tempora.
Lijfspreuk van het projekt is "Weg met
de klok vastheid". De Stuc-permanentie
is soms open van middernacht tot acht

uur ('S morgens I), een teatervoorstelling
staat om vier uur op het programma
(vier uur 'snachts wel te verstaan), elke
avond een lezing om vijf voor twaalf en
iedere morgen kan je om tien uur naar
een filmvoorstelling.

Veto: Ik lees in Stuc voor Stuc dat de tijd
en de toekomst centraal zullen staan. Dat
is een vlag die vele ladingen kan dekken,
zoals de titels van de meeste filmprojek-
ten.
Eddy Vaes: (lacht) «Ja dat is waar. Het
is een tic van mij om met titels te spelen.
De oorspronkelijke bedoeling was oude
SF-film uit de jaren '50 en '60 te tonen.
Daarvan heb ik er maar twee vastgekre-
gen, omdat bij de meeste verdelers de
kopieën al tientallen jaren in de kelder
liggen en onvertoonbaar zijn geworden.
Daarom heb ik mijn toevlucht moeten
nemen tot recentere films: Solaris (An-
dreï Tarkovski), Alphaville (Jean-Luc
Godard), The Thing (John Carpenter),
2001: A Space Odyssey (Stanley Ku-
brick), ... Met deze laatste ben ik niet
echt gelukkig, omdat het te voor de hand
liggend is, maar kom. Op één maandag-
avond programmeer ik vier films die
naar het verleden gaan, waaronder drie
stomme en twee van Carl Theodor
Dreyer (onder andere La passion de
Jeanne D'Arc). Eén van die stomme
films wordt met pianobegeleiding ver-
toond,»

Het betreft hier vooral expressionistische
films en indien de avond meevalt, zou dit
wel eens de start kunnen zijn voor een
reeks rond het expressionisme. Deze
reeks zou in maart op de affiche kunnen
komen. Niet alleen het expressionisme in
de Duitse film van de jaren '20 en '30,
maar wel doorheen de filmgeschiedenis
en dus ook in recentere films. Eddy Vaes
beklemtoont dat het voorlopig alleen om
een idee gaat. Toch lijkt hij er tuk op dit
projekt te verwezenlijken, temeer daar
rond die periode in het Stuc een koreo-
graaf start die Bauhaus-balletten zal re-
konstrueren.

Veto: In december be/ichtje de Sovjet-
russische, Chinese, Hongaarse en Tai-
wanese film. De USSR wordt geken-
merkt door een voorfilmmakers prettige
Glasnost, maar wat met die andere
landen?
Eddy Vaes: «In China is er niet onmid-
dellijk een nieuwe stroming, maar er
broeit en bloeit wel iets. Hongarije is al
jaren prominent aanwezig op filmfesti-
vals en is op dit moment een zeer
vruchtbaar filmland. Ik zal mij voor deze
reeks wel beperken tot films die via de
normale verdelers te verkrijgen zijn. Ik
kan kopieën krijgen via ambassades,
maar je hebt dan nooit volledige zeker-
heid over de kwaliteit.»

Veto: In april werk je met het Shaffy-
teater uit A msterdam. Wat is dat precies

en wat wordt het programma ?
Eddy Vaes: «Het Shaffy-teater is een
beetje wals het Stuc, maar heeft veel
meer middelen ter beschikking. Zij leg-
gen klemtonen op teater (twee zalen),
dans en film (twee aparte filmzalen), Zij
werken wel op nog meer experimentele
basis. Ook dit projekt zit nog in zijn
beginfaze. Zeker is dat we New-York en
London zullen belichten met experimen-
tele filnk. Persoonlijk neem ik niet graag
het woord experimenteel in de mond,
beter is: films die iets op gang zetten.
Zo'n films zijn niet altijd even estetisch
en soms krijg je bullshit, soms zeer sterke

De eerste perskonferentie
waar iets gebeurt, moet
nog uitgevonden worden.

De Klapstuk 87 perskonferentie
was geen uitzondering op die regel:
Jeanne Brabants (voorzitter van de
vzw Klapstuk) en Michel Uytter-
hoeven (artistiek leider) stelden er
het programma voor, en formuleer-
den daarnaast nog enkele alge-
mene bedenkingen. Een kort over-
zicht.

Dat Jeanne Brabants voorzitter is van de
Raad van Beheer van Klapstuk, hoeft
volgens Michel Uytterhoeven geen ver-
bazing te wekken: men botste "als van-
zelf' op haar bij het zoeken naar een
voorzitter, 'omdat zij vroeger net wals
het Klapstuk nu "strijd voerde" voor de

universitair kultureel centrum" gaan.
Voor Uytterhoeven moel Dillemans wel
ja zeggen, na al zijn gepraat over het
belang van kultuur aan de unief
Geld komt. er van het Festival van

Vlaanderen, 't Stuc, het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap ("Vlaanderen
leeft", zolang het Rekenhof het toestaat
tenminste) en allerlei sponsors (bij me-
kaar gezocht door de Stichting voor
Kunstpromotie). Mooi was' de lichte
nausée in de stem van Uytterhoeven
toen hij het lijstje sponsors voorlas. Twee
ambassades (de Franse en de Ameri-
kaanse) kwamen ook financieel een heel
eind over de brug. De Stad Leuven is
niet zo scheutig met haar centen: het
Klapstuk kan wel vier keer gratis de
Stadsschouwburg gebruiken, maar dat is
dan ook alles ...
Tot besluit werd kort het programma

overlopen en de affiche voorgesteld.
Allemaal dingen die je al in Veto I kon
lezen. Na de perskonferentie was er de
gebruikelijke receptie, die BRT I journa-
list Paul Arias tot volgende gevleugelde
woorden inspireerde: "Haast u, d'er is
hier te boefen en te drinken."

Koen Van Muylem
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Arthurliteratuur ook een plaats gaan
innemen in wat de hoofse ideologie
wordt genoemd: de ridderidealen.rde
toernooien, de queeste naar de Graal, de
tafelronde. Het zijn dezelfde tema's die
men terugvindt in de 19de eeuwse neo-
gotiek, in de scoutsidealen, in Britse
oorlogspropaganda of in het oeuvre van
Hubert Lampo.

Rond deze Arthurtraditie werd onder
leiding van professor Jozef Janssens
(Ufsal) een merkwaardig onderzoek ver-
richt. Dat vond zijn weerslag in een
prachtige tentoonstellingskatalogus. De
ingewikkelde materie wordt er op een
bevattelijke wijze in korte stukjes verhel-
derd. Na elk stukje een paar titels voor
grondiger onderzoek. Bovendien kost
het ding slechts 7qo fr., wat voor een deel •
uit de reeks Mediaevalia Lovqniensia
voorwaar demokratisch is.

.Hilton- Hotel-Hooligans

Meestal weet België in het
toeristisch naseizoen niet
veel buitenlanders bin-

nen de grenzen te lokken. Dit jaar
lijkt de overheid daar iets te willen
aan 'doen. Het legde voor 25 Britse
voetbalsupporters (na mei '85 ook
wel hooligans genaamd) een ge-
leide reis in naar Leuven. Inbegre-
pen in de prijs waren overtocht,
binnenlandse transfers, vol pension
in Leuven-Centraal en niet te ver-
geten een soliede politie-eskorte,
kwestie van dit keer zowel publiek
als hooligans te beschermen.

De pers heeft wel aandacht voor het
initiatief, maar de overheid maakt het
pottenkijkers niet bepaald gemakkelijk.
De reisroute van de kolonne wordt
geheim gehouden, verkeerde berichten
worden de wereld ingestuurd (Mels-
broek of Bevekom? Mechelen of Leu-
ven-Centraal ?). Dat is echter geen hin-
derpaal voor het schrijvend gild, dat op
het uur U gespannen de potloden natlikt.
De kameramensen zitten op dat moment
al lang ergens in stelling. De crew van
ITN (Engelands meest kommerciële
zender) balanceert op een dakrand om
dé shot te kunnen realiseren. Het is daar
dat Veto John Clare ontmoet.
.Terug in veiliger oorden, biecht Clare

op dat ze zich dit keer wel vergist
hebben: "Volgens onze informatiebron-
nen zouden we hier een uitstekend zicht
hebben op de wandel ruimte, waar de
fans gelucht worden. Nu blijkt dat ze aan
de andere kant rondlopen."
Met "hier" bedoelt Clare een studen-

tenkamer die, omdat ze in september
leeg stond, (de bewoner zij bij deze
gefeliciteerd met zijn/haar voorbeeldige
studieresultaten) door de welwillende
kotmadam wordt verhuurd voor de
luttele som van 4000fr per week. Wie
zei daar ook weer dat de koten in Leuven
nog betaalbaar zijn?

-Clare: ..Die 4000 fr zijn een tiny bit van
het totaalbudget. ITN wil de beste beel-
den van het hooliganproces op de buis
brengen. We zullen van de baas niet zo
snel moeten oprotten als we er geld
tegenaan gooien en toch het verhaal
missen, dan wanneer het omgekeerde
het geval is.»

De konkurrentie is nochtans groot: BRT
en RTBF hebben 2 ploegen, RTL-TV1
zelfs 4 en ook BBC en RAl hebben een
vertegenwoordiging. "Alleen Spanje
heeft maar één afgevaardigde. Zo'n een-
zaat herken je meteen. (t's someone who
looks very troublcd." DofTe ellende bij
de Spanjaarden, maar ook BRT geniet
niet zo'n hoog aanzien.

Clare: "Je kunt BRT gewoon niet verge-
lijken met ITN. Dat zou niet fair zijn.
Dan zou je Ben Johnson vergelijken met
Ronald Dcsruclles of een dinosaurus
met een rn uis.»

Veto: (in 1'1'11 pogillg dl' blocdeigen BRT
wat te redden) B('II Johnson valt na ('('11

bliksemstart 11'<'1 ('1'11.1' stil IIlI 60 nu-ter:
Julli« zijn .1'11<'1 ter plaatse maar kunnen
julli« (/111' gebeurtmissen ook blijven
volgen?

Clare : «Ja, want we hebben een groot
budget. De redenen daarvoor zijn dat,
ten eerste. inlhl' UA' de interesses anders
liggen. Nieuws en politiek komen op de
eerste plaats. bewijs daarvan zijn de 4
nieuwsberichten per dag op !TN. Alleen
daarom i~ het al waardevol om geld te
pompen in nieuwsteams. Daarbij komt
nog de harUe kompetitie tussen enerzijds
ITN. privé- en komrnerciële zender. en
anderzijds BBC, staatszender en lid van
Eurovisie. Meestal gaan we meteen naar
de hOI .1'1'01, terwijl BBC wacht en
beeldmateriaal koopt. Het komt er voor
ons op aan hen zo vaak mogelijk te
kloppen. Als wij van de associatie van
kornmerciële ketens (tegenhanger van
Eurovisie) beelden overkopen. dan zijn
die exklusief ITN: BBC kan die niet

meer kopen dan. Omgekeerd doet BBC
net hetzelfde. Deze kamer bijvoorbeeld,
hebben wij gehuurd op voorwaarde dat
de konkurrentie hier niet binnen mocht.
BRT is hiernaast moeten gaan filmen!
Maar wat gebeurt? Voor ons staat plot-
seling Veto!» (gelach bij de crew,
schaamrood bij Veto)

Veto: U wil de shot van de hooligans,
Engeland zit erop te wachten. Vanwaar
komt die plotse bescherm woede van de
Engelsen voor de hooligans ?

Clare: (lacht, worstelt met binnenpret-
jes, legt dan uit) «Ik vind het grappig dat
in België overal de term hooligans ge-
bruikt wordt. Die is niet ingeworteld in
het Engelse taalgebruik, waar fan gezegd
wordt. Zo leer ik nog wat Engels in het
buitenland.»
«Om op de vraag te antwoorden, ik

denk niet dat de publieke opinie hele-
maal achter de fans staat. Daarvoor was
men té zwaar geschokt na de beelden
van het drama en daarvoor ligt de smet
die de fans over het Engelse voetbalge-
beuren hebben gebracht te zwaar op de
maag. Er is natuurlijk wel de solicitor (in
België zoiets als advokaat-prokureur) die
zich achter zijn kliënten schaart en die
erg invloedrijk is. Dat de pers sentimen-
tele verhalen schreef in de lijn van 'The
knock on the door' en het verarmde
Liverpool heeft daar weinig mee te
maken. Pas alsje Liverpool kent, weetje
dat er daar onvermijdelijk kriminaliteit
heerst. Er is echter ook het. knullige
optreden van uw minister Gol en dat
heeft het beeld vaó gastland België niet al
te positief beïnvloed.»
«Toen hij in the UK was, noemde Gol

de fans 'criminals', maar toch rou hij een
'fair trial' garanderen. Dat is toch onver-
enigbaar en daarom ongeloofwaardig.
En dan de rondleiding in de gevangenis
voor de pers. Dat rou in Engeland, onder
welke druk dan ook, nooit gebeuren. Het
leek alsof Gol van ons. de goedkeuring
wou om de fans hier onder te brengen.
Indertijd (mei '85, Heizeldrama) zijn er
door de Brusselse stadsdiensten en de
ordediensten toch ook fouten ge-
maakt»

Land van dommeriken
Even later vertelt Clare nog een staaltie
van een domme Belgische rijkswachter
die de tape wou in beslag nemen omdat
het filmen van militaire bases (vliegveld
Meisbroek, nvdr) illegaal is. Terwijl de
man stond te wachten, konden de kame-
ramensen de kassette verwisselen. 's A-
vonds kwamen de bewuste beelden op
TV.

Veto: Waarom is de rijkswacht zo krib-
big?

Clare: «Ze laten ons niet graag filmen
omdat wij die beelden van de gevange-
nisopstanden in Sint-Gillis, Vorst en
Merksplas. En daar geeft men liever
minder ruchtbaarheid aan.»

Veto: Maar dal is loch een Belgische
k westie ? Dal is loch voer voor de
BRT?

Clare: «De BRT koopt soms beelden
over die door deze kameraploeg worden
gemaakt. Deze mensen behoren tot het
Brusselse faciliteitenbedrijf Video-
House. dat zijn diensten aanbiedt aan de
meestbctalende. Nu is datlTN. Maar het
is best mogelijk dat onze beelden straks
op het BRT-joernaal komen..

Veto: Maar zeker niet op BBC?

Clare: «Tenzij er bij hun ploeg een
karnera zou uitvallen. Dan zegt de etos
\ un de joernulistiek dat je elkaar voort
helpt. Maar anders niet. Als we hier
terug 7ijn. tijdens het proces. zijn zij óns
misschien voor en dan geven zij ook niet
toe. Maar zover is het ·nog niet. Eerst
moeten wc naar Frankfurt (morgen) en
overmorgen naar Barcelona.»

Geert Seis

Binnen een goeie week gaat het Klapstuk-festival van start Op dat moment krijgen de liefhebbers van hedendaagse
dans (en aanverwante kunstvormen) geen dag rust meer. Voor de kunstenaars zelf - en dan vooral voor de mensen
die aan een Klapstuk-produktie werken - zijn het nu al drukke dagen. In het Arenberginstuuu: aan de
Naamsestraat 96 zijn de voorbereidingen van het ambitieuze projekt "Alchemié" volop aan de gang. In het
komplexe en veelhoekige gebouw dat het Arenberginstituut zeker is, worden op dit moment vier korte koreografieën

I

voorbereid. Koreagrafieën die uiteindelijk samen met plastisch werk van 5 beeldende kunstenaars één
(alchemistisch) gt:beel moeten gaan vormen. Voor de toeschouwer wordt het 1UUlSt een kennismaking met werk van
jonge kunstenaars ook een (wellicht eerste) tocht doorheen het fascinerende gebouMl Een gebouw met afgedankte
laboraioriuminstallaties, hoge galmende ruimtes, gaten in de vloer.En voor de kunstenaars de expliciete opdracht:
doe er iets mee. Wat we momenteel van de voorbereidingen konden zien stelt heel wat moois in het vooridtzich: De
eerste publieke voorstelling is voorzien voor 16 oktober, maar ook na die datum blijft Alchemie een "work in
progress", tot het einde van Klapstuk 87. Konkreet zal een 'voorstelling' inhouden dat het publiek van ruimte naar
ruimte geleid wordt, waar dan telkens een dansproduktie van zowat een half uur zal te zien zijn.

(Foto Hendrik Delagrange)

Tentoonstelling over legende

Een queeste naar
Konîng .Arthur
Wat verbindt Vander-

steens Rode Ridder met
een Hubert Lampo, of

Louis Couperus met een Jean Coc-
teau? Het antwoord op die vragen
vormt het onderwerp van een ten-
toonstelling in het Leuvense stads-
museum: Arthurus Rex.

dat hij in vele eeuwen tijd een niet weg te
denken personage is geworden.
Wellicht is de historische Koning Ar-

thur een plaatselijk lokaal heerser uit de
periode van de volksverhu.izingen in
Engeland geweest (5de eeuw). Echt
legendarisch werd hij pas een zevental
eeuwen later, toen de Anglo-Norman-
diërs interesse in de materie begonnen te
krijgen. Aan de hoven van Hendrik I en
Hendrik 11 schoot de belangstelling voor
de Arthurtraditie pijlsnel in de hoogte.
Ook op het vasteland vond de matière de
Bretagne auteurs en publiek~
In de 12de en 13de eeuw is de

De vraag of Koning Arthur een histo-
risch personage is geweest, heeft al heel
wat inkt doen vloeien. Maar vast staat

ro:~V+\tt,lrB l)ttfru,.frs·+
ltAlUS \'lU tcn IUntg-:-:',

tiutlljU)tti:t~t';:"
w ;,of' ..

'ttftl

De katalogus is niet alleen een must
omdat hij degelijk is, maar ook omdat de
tentoonstelling wellicht niet erg aan-
spreekt. Er hangen wat foto's van Stone-
.hengr of Glastonbury, ingewikkelde
kaartjes en nog moeilijkere schema's.
Zonder de begeleidende tekst niet meer
dan een amalgaam. Alleen het gedeelte
waar de hoofse kultuur wordt geïllus-
treerd, is onvoorbereid misschien geniet-
baar.

'Dat beetje noodzakelijke informatie
vooraf wordt wel achteraf aangeboden.
In de laatste zaal van de tentoonstelling
is er de mogelijkheid 's namiddags de
twee delen van een videoprogramma
over Koning Arthur te bekijken. Elk deel
duurt weliswaar één uur, maar de vi-
deouitzending is een waardig alternatief
voor de katalogus. Eerst twee uurtjes
kijken dus, en dan wordt een queeste
doorheen de magische wereld van Ar-
thur en zijn ridders van de tafelronde een
ware revelatie. Ik heb mezelf in afwach-
ting van het videoprogramma betrapt
met het album Excalibur van de Rode
Ridder in de hand, en daar is veel voor
nodig. .

Benoit Lannoo

TOl25 oktober in hel Sledelijk Museum
Vander Kelen-Menens. dagelijks van 10
101 12 en van 14 101 17 uur, behalve op
maandag, inkom 20fr.
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diskussie met hen aan. Zonder aarzelen.
De Somer is ook de man die aan iemand
zou vertellen, "nu zijt ge aan 't zeveren".
Hij zou nooit gezegd hebben, "misschien
zijt ge nu toch een beetje verkeerd''»

«Enne, wel, dat was een demokraat!
Hij oefende graag het gezag uit, maar hij
was bereid om met de studenten te
praten. Hij had het goed voor met de
universiteit, en was, naar mijn gevoel,
boven korruptie verheven»
«Maar hij was ook een realist. Je

moest niet voor een verloren zaak vech-
ten»

Veto: Was De Somer een soort Chur-
chili?
Servotte: «Nee. Churchill was een man
van vooroordelen, niet van principes. De
Somer daarentegen had principes, welis-

«Dat was anders dan hier, maar ook
enger. Ze hebben er weinig zin voor
geschiedenis. In Boston waren de oudste
huizen van het begin van de achttiende
eeuw. Terwijl ik mij herinnerde dat ik als
kleine jongen bij mijn grootvader in
Maaseik op bezoek ging, en die als
postmeester in het postbuis woonde dat
dateerde van 1648.»

«In '62 kon je in Amerika wel zien
wat er later in Europa zou gebeuren.
Rond de steden woonde men daar toen
in villawijken, en die zijn nadien ook bij
ons ontstaan. De autosnelwegen waren
een normaal gegeven in de Verenigde
Staten. Wij hadden er één: die naar de
kust.»

Veto: U hebt ook een aantal andere
reizen op uw aktief Vooral een reis naar
China schijnt indruk op u gemaakt te
hebben.

Servotte: «Wat mij het meest heeft
getroffen, is het morele karakter van
China. De grote gelijkheid, de afwezig-
heid van show. Grote juwelen of opval-
lende kledij zag je er niet. De mensen
leken gelijk. Daarnaast is me ook hun
aandacht voor vreemdelingen opgeval-
len. Je werd daar op straat onmiddellijk
omringd door Chinezen, die je van alles
vroegen. "You English? Where you
from? Belgium? Where, Amencai'»

«Geen sprake van dat zij zouden
weten wie wij.waren. En dan heeft ook
de Kulturele Revolutie mij erg getroffen.
Ik heb in Peking een man ontmoet die
prof was. Hij had een Europese vorming
gekregen in Oxford, Cambridge en Up-
sala. Die man sprak schitterend Engels,
maar tijdens de Kulturele Revolutie was
hij gedwongen om op het land te gaan
werken. Veel erger vond ik echter een
bekentenis die hij deed. Hij zei: "Ik heb
al mijn boeken verbrand. Ik ben ertoe
gebracht geweest te geloven dat alles wat
ik gedaan had, nadelig was voor de
Chinese jeugd." Zo gebrainwasht kun-
nen worden, dat is om schrik van te
hebben»

Veto: Na Amerika werd u prof en
docent. En in ... kwam Piet De. Somer u

Herman Servotte

vervolg van p. 1

«Waarop ze hier in Leuven zeiden,
luistert, we hebben iemand nodig om
Engels te geven. Ga eens naar Amerika,
en kom terug met een doktoraat. Zo ben
ik in Vale terecht gekomen»

«Dat was een interessante ervaring. In
Leuven waren ze toen nog zeer plechtig.
Wij stonden recht wanneer een prof
binnenkwam in de kollegezaal. Ginder
droegen ze turnpantoffels en een slobber-
trui, en bleven ze zitten, terwijl ze een
sigaretje rookten. De prof zei: "Can we
begin please?", en hij begon te praten»

«Bijde eerste Amerikaanse prof die ik
ging bezoeken, vond ik de deur wagen-
wijd open. Ik zag dat hij met zijn twee
benen op tafel lag, zoals in de Ameri-
kaanse films, "Come in" riep hij. Ik bleef
drentelen aan de deur, want bij ons was
het de gewoonte dat je klopte. Hij riep
nog eens, bleef gewoon zitten. "What do
you want?"»

Take my car
Servotte: «Ik vond de Amerikanen
antiek en tegelijkertijd zeer modem, wat
hun techniek betrof In hun mentaliteit
deden ze me denken aan mijn grootva-
der. Ze waren wel zeer sympatiek. In
Amerika zouden ze je bijvoorbeeld zeg-
gen: "What would you like to do tomor-
row1" "I would like to go into the city."
'Take my CaT." Ik verwonderd natuur-
lijk. "Heb je een rijbewijs?" "Ja, ik heb
een rijbewijs, maar als ik nu iets met die
wagen voorheb?" "Je gaat niks voor-
hebben, je kunt toch rijden ?"»

vragen om vice-rektor te worden, verant-
woordelijk voor studentenaangelegenhe-
den. U hebt dan van zeer dichtbij de
evolutie binnen de studentenbeweging
kunnen meemaken.

Servotte: «Van kontestatie naar niet-
kontestatie 1 Ik weet dat men spreekt
over een evolutie van links naar rechts,
maar ik heb schrik om daar stelling over
in te nemen. Er zijn hier twin,Sigduizend
studenten, en toen links hier de toon
aangaf; hoeveel waren er dat? De volks-
vergaderingen in de jaren zestig werden
briljant georchestreerd. Ze duurden en
duurden, tot alle studenten die een rede-
lijke oplossing voorstonden, zeiden:
"Zeg, 't is hier al we~ he", en het
afstapten. Wanneer het gewenste aantal
studenten overbleef, ging men stemmen.
Men stemde dan met een meerderheid,
en natuurlijk hadden de afwezigen onge-
lijk. In hoeverre waren die mensen ook
niet rechts 1»

«Het kan wel zijn dat men zich
vroeger meer bewust was van de Derde
Wereld-problematiek. Dat men meer
zicht had op de problemen van de
arbeiders en de werkloosheid, en dat
men nu meer ik-betrokken is. Ik denk
echter dat dat allemaal oppervlaktever-
schijnselen zijn. Struktureel staat de stu-
dent in een bepaalde positie in de maat-
schappij, en of hij daar nu' tegen kickt of
niet, dat verandert niks aan die posi-
tie,»

«Hij is de niet-wetende, die wetend
moet worden, de niet-maatschappelijke,
die zich maatschappelijk wil plaatsen; of
je nu een linkse student bent of een
rechtse, je wil het ver brengen in de
maatschappij. De enigen die konse-
kwent geweest zijn in hun links zijn, zijn
degenen die in hun derde of vierde jaar
de universiteit vaarwel gezegd hebben en
in de fabriek zijn gaan werken»

Veto: U associeert links nogal met
fabrieksarbeiders.

Servotte: «Ik associeer links met een
reaktie tegen de heersende macht en het
verlangen naar demokratie, zelfbeschik-
king, inspraak, medebeheer. Dat soort
dingen»

Veto: Bent u dan zelf links?
Servotte: «Ik weet het niet. Ik denk niet
dat ik rechts ben, ik ben zeker minder
rechts dan een aantal kollega's. Maar
ook minder links dan een aantal kolle-
ga's. Ik hou een centrum positie, denk ik.
Middle of the raad. Wat had je zelf
gedacht?»
Veto: (?)

Servotte: «Mijn sympatie gaat niet naar
Thatcher en naar Reagan. Wel naar
Helmut Schmidt. En ik heb het ook niet
voor Chirac. In geen geval !»

Veto: Als vice-rektor hebt u met wijlen
rektor Piet De Somer mee het beleid
gemaakt van deze universiteit Hebt u
altijd onverdeeld achter/De Somer ge-
staan?

Servotte: <Ja. Ik kon met De Somer
van mening verschillen, maar doorgaans
was ik het roerend met hem eens,»

Veto: Wanneer De Somer bepaalde
stellingen innam, over de raketten bij-
voorbeeld, of bij het bezoek van de Paus,
had u daar dan vooraf weet van?
Servotte: «Daar werd uren over ge-
praat. Telkens wanneer hij zijn rektorale
rede moest maken voor oktober, werd er
gezegd: Wat gaan we doen? Wat denk je
van dit, of van dat? Heb je geen idee
voor mij?»

Veto: Was dal in heel beperkte kring?
Servotte: «Dat was hij en ik.»
Veto: Jullie regelden dus met zijn twee-
tjes...

Servotte: «Nee, je moet goed opletten
wat je schrijft. Die diskussies waren
tussen hem en mij, maar hij sprak er ook
met anderen over natuurlijk»

Veto: Wat voor een man was De So-
mer?
Servotte: «De Somer is de strafsten tiep
die ik gekend heb. Een direkte man, een
eerlijke man en een handige man. Soms
dacht ik zelfs, Piet, nu ben je té handig.
Maar zijn reflex, zijn spontane reak-
tie...»
«Hij was een mengeling van cynisme,

ironie, en idealisme. Van durf ook. Wan-
neer de studenten betoogden, dan ging
De Somer er recht op at: Hij zou nooit
langs een achterdeur buitengegaan zijn.
Hij kwam tussen de studenten staan, met
zijn sigaret in zijn mond, en ging de

\

waar niet veel, maar hij hàd er: het
belang van de waarheid, je in dienst
kunnen stellen van iets, eerbied hebben
voor de anderen»
Veto: Wanneer een vergadering de ver-
keerde kant dreigde uit te gaan, aarzelde
De Somer niet om een agendapunt te
verplaatsen en zijn zaak achter de scher-
men eerst een beetje bij te werken. Dat
getuigde toch niet van veel respekt?

Servotte: (grinnikt) «Soms vroegen ze
op het einde van de vergadering, maar
rektor, wat hebben we nu beslist? De
Somer zei dan: dat zal je lezen in het
. verslag. Verniers, de sekretaris, zal dat
beslissen»
Volgende week: deel 2

Lade Desmet
Jan Antonissen

\

Tesisstudenten de volle pot?

Het geld halen waar
het niet zit
Hetis onderhand al genoeg-

zaam bekend dat de rege-
ringsmaatregelen al me-

nige kopzorg heeft veroorzaakt.
Niet in het minst bij de studenten,
die zoals vaak bij dergelijke gele-
genheden de felst gedupeerden zijn.
Hogere inschrijvingsgelden, les in
grotere groepen ten koste van de
kwaliteit van het onderwijs, hogere
huurprijzen in universitaire resi-
denties: het geld is letterlijk van
overal en nergens bij elkaar ge-
schraapt. En net toen gedacht werd
dat er nu toch werkelijk nergens
meer iets te halen viel, dook er
alsnog een klein maar 0 zo waarde-
vol gaatje op: de tesisstudenten.

Zoals bekend gaat het bij tesisstudenten
OIO mensen die hun volledig curriculum
doorlopen hebben, maar die niet tijdig
hun tesis hebben afgemaakt. Dat probe-
ren ze dan te doen in een extra-jaar.
Vermits ze voordien al eksamens hebben
afgelegd voor hun vakken, volgen ze
tijdens dat jaar uiteraard geen kolleges
meer. Bijgevolg hoeven ze, als bissers-
zonder-lesvolgen, geen inschrijvingsgeld
meer te betalen.

Tesisstudenten zijn· geen zeldzaam-
heid aan deze unief. Vooral in sommige
fakulteiten is de toestand ronduit over-
dreven te noemen. Heel wat faktoren
spelen daarin een rol. Zo is het voor
sommige professoren onmogelijk ge-
worden om hun grote aantallen tesisten
behoorlijk te begeleiden.' Bovendien
worden aan tesissen vaak buitensporige
eisen gesteld inzake volume en kwaliteit.

Een oplossing voor het probleem dringt
zich dan ook op. Maar het is wel
opvallend dat sommige luciede akade-
mici met dit jaar de zaken willen force-
ren. En vooral de manier waarop ze dat
willen doen, stemt tot nadenken. Men
wil de tesisten immers via het betalen
van kollegegeld tijdens hun bisjaar
'dwingen' om hun tesis op tijd klaar te
krijgen. Op die manier zouden de fakul-
teiten ofwel verlost zijn van de dubbe-
laars, ofwel zou men extra-personeel
kunnen betalen om iedereen op een
behoorlijke manier te begeleiden.

Verbazing
Kringraad bleef niet doof voor die plan-
nen. In een brief aan rektor Dillemans
werd gesteld dat het zogenaamde tesis-
probleem weliswaar omvangrijk is,
maar dat er andere, betere manieren
waren om het op te lossen. Welke
manier dat precies moet Zijn, kan het
best worden uitgedokterd binnen ut:
kersverse onderwijsraad, aldus nog de
kringraders. Men was ervan overtuigd
dat de rektor wel oren zou hebben naar
de aangehaalde argumenten, zodat men
zich gerust dacht te weten tot het begin
van het nieuwe akademiejaar.

Groot was dan ook de verbazing toen
men op Kringraad tijdens de vakantie
lucht kreeg van een brief die sommige
dekanen naar hun .tweede lic-ers in spé
hadden gestuurd, met de melding dat ze
best hun tesis konden afmaken binnen de
normale termijn, wilden ze niet voor hun
bisjaar inschrijvingsgeld betalen.

Was de beslissing dan al genomen?
Hadden die dekanen dan op eigen houtje
gehandeld? Hoe kwam het dat de stu-
denten bij de besluitvorming links waren
blijven liggen?

Vragen waarop op dat ogenblik geen
mens het antwoord wist. Tot men er na
veel moeite in slaagde om de stukjes van
de puzzel enigszins in elkaar te passen.
Toen het voorstel rond het tesispro-

bleem werd gelanceerd, bleek men daar-
over aan de top van de universiteit
aardig opgetogen, en meteen werd er
overleg gepleegd teneinde het voorstel in
een konkrete vorm te gieten. Dat ge-
beurde tijdens de zogenoemde 'benoe-
mingsvergadering' van de Akademische '
Raad rond de paasvakantie, een verga-
dering waarop over de aanstelling van
nieuwe AP-leden wordt beslist en
waarop de studenten - evenmin als het
Wetenschappelijk Personeel - niet aan-
wezig mogen zijn. Ondermeer omwille
van dit laatste, kan op de bewuste AR in
feite niets worden beslist buiten de be-
noemingen. Maar men kan natuurlijk
wel rond de tafel gaan zitten om rond
een of ander probleem te debatteren.
Dat gebeurde dan ook rond het tesissen-
plan, en men toonde zich zo entoesiast
dat maar meteen werd beslist om het te
gaan realiseren. Voor de konkrete uit-
werking moesten dan de _fakulteiten
zorgen.

Nu namen sommige dekanen de hele
zaak dermate ter harte, dat ze vreesden
voor tegenwind op de fakulteitsraad, en
ze besloten dan ook om enkel het Buro
over de voorgestelde maatregel te laten
beslissen - Buro waarin de studenten al
evenmin vertegenwoordigd zijn. De Bu-
ro's gaven hun flat, en zo kon de
inderhaast opgestelde, al eerder ver-
melde brief bij de studenten in de bus
vallen.
Daar zitten we nu. Met een maatregel

die op geen enkel niveau officieel is
ingevoerd, waarover de studenten 'op
geen enkel moment hebben kunnen
meepraten, maar die wel in sommige
fakulteiten konkreet gerealiseerd is. De
zaak wordt wel helemaal lachwekkend
als men bedenkt dat op de volgende
Akademische Raad de maatregel alsnog
zal worden bekrachtigd. Tenzij men daar
plots tot inkeer zou komen, en beseffen
dat de argumenten van Kringraad niet
helemaal ongegrond zijn. Er zal in ieder
geval zwaar voor gevochten worden."""

Rudy Lanssens
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wat als sociale voordelen ten behoeve
van de studenten dient te worden ver-
staan.

De Raad Van State merkt op dat in de
wet minstens de kriteria moeten aange-
geven worden die dan verder door een
KB gerealiseerd kunnen worden. Ook
belangrijk is de opmerking van de Raad
Van State dat het voorstel niet bepaalt op
welke wijze overheidstoelagen zullen
verdeeld worden. De Bondt wil mini-
mum een vijfde van de inschrijvingsgel-
den bestemmen voor de sociale sektor .
De inschrijvingsgelden moeten overi-
gens, volgens de senator, per KB worden
vastgelegd. Hiermee houdt het voorstel
duidelijk geen rekening met het vol-
machtenbesluit van 5 augustus 1986 dat
bepaalt dat het inschrijvingsgeld voort-
aan vastgelegd wordt voor de universi-
teiten door de respektieve raden van
beheer.

Tabel 1: "Welk zijn de drie belangrijkste studenteneisen?"

aangeduid niet-aangeduid
a. geen halvering van de sociale toelagen 20,3 79,7
b. geen besparing aan de universiteit 5,9 94,1
c. geen verhoging van de inschrijvingsgelden 93,1 6,9
d. geen discriminatie van vreemde studenten 6,6 93,4
e. geen verlenging van de dienstplicht 22,4 77,6
f. geen vermindering van de sociale toelagen 58,6 41,4
g. geen numerus clausus 70,0 30,0
h. herstel indexering studiebeurzen 11,4 88,6
I. geen beperking studentenaantallen 10,3 89,7
j. geen verhoging prijzen van de maaltijden 6,2 93,8

Tabel 2:

voor voor noch tegen geen mening. tegen
Numerus Clausus 12,1 8,6 77,6 1,7

aanvaardbaar niet aanvaardbaar geen mening
verhoging inschrijvingsgeld 40,0 47,2 12,8

Volledige cijfers geven een
'...

korrekter beeld
Inhet eerste nummer van Veto

kon je al enkele bedenkingen
lezen in verband met een so-

ciologisch onderzoek bij Leuvense
studenten afgelopen jaar. De volle-
dige cijfers van de studie werden
echter pas enkele weken later vrij-
gegeven. Bij nader inzien bleek
toen dat de konklusies van Geert
Loosveldt, de koördinator van het
onderzoek, voorbarig waren en
meer dan eens zelfs opzettelijk
misleidend.

;:

Men hoort wel eens vertellen dat het
medebeheer aan onze universiteit één
grote klucht is, enerzijds omdat het aan
universitaire zijde niet serieus genomen
wordt en anderzijds omdat het de stu-
dent op de kollegebanken niet zou inte-
resseren. De eerste reaktie van Loko was
dan ook kijken of het cijfermateriaal
deze geruchten zou bevestigen. We kun-
nen de kringverantwoordelijken en de
mensen van de studentenoverkoepeling
gerust stellen: niet minder dan 87 % van
de studenten vindt dat zij via de kringen
en Loko beslissingen van hogerhand
kunnen beïnvloeden.

Schijnhaar in tegenspraak hiermee is
het feit dat slecht één vierde van de
studenten weet wat de naam Loko
betekent. De verklaring hiervoor moet
wellicht vooreerst gezocht worden in het
feit dat de studentenoverkoepeling pas
xinds november 1986 de naam Loko
draagt. Het is hijgevolg evident dat deze
op het tijdstip van de enquête (maart
'1'7) nog niet ingeburgerd was hij de
studenten. De meeste oudere studenten
spreken immers nog' steeds van "den
I\SR" (vergelijk de naamsverandering
van Lido in Broadway). De vraag naar
de oplossing of betekenis van het letter-
woord I\SR werd evenwel (opzette-
lijk '?) niet gesteld. De studcntenorgani-
satic vermoedt echter sterk dat deze
vraag een totaal ander cijfer zou gegeven
hebben.

Een tweede verklaring voor de onbc-
kcnd hcid van de studenten met het
fenomeen "Loko" ligt in het feit dat
Loko slechts een strukturelc ovcrkoepe-
ling is en de studenten hijna uitsluitend
in kontakt komen met de te onderschei-
den rudcn. maar ook over de kennis van
Sociale Raad. Kringraad. Kultuurraad
of Sponraad werden geen vragen ge-
steld.

De waarheid

•

1\1 is de naam van de studentenoverkoe-
pcling nog te weinig bekend. haar aktivi-
reiren zijn dat zeker niet. De akties tegen
de rcgcringsmautregclcn hebben duide-
lijke sporen nagelaten in de enquête. Het
is hij de interpretatie van deze cijfers dat
blijkt hoe misleidend socioloog Loos-
veldt zijn resultaten extrapoleert. In zijn

interview met Veto kon men lezen dat
"de meeste studenten de drie hoofdeisen
van de studenten niet konden herkennen
uit een lijst van tien." Niets is echter
minder waar: in tabel 1 vind je de
antwoorden op deze vraag. De hoofdei-
sen van de studenten betroffen de sociale
toelagen, Numerus Clausus en het in-
schrijvingsgeld,

De officiële form ulering van het eerste
punt, zoals die in het eisenplatform
gebruikt werd, luidde "geen halvering
van de sociale toelagen". Dit skoorde in
de enquête slechts 20,3 %. Het is op basis
hiervan dat Loosveldt beweert dat de
studenten deze eis helemaal niet (her)-
kennen. Wanneer men echter de volle-
dige antwoordtabel (tabel I) bekijkt,
dan merkt men hoe misleidend Loos-
veldt was in zijn vraagstelling en hoe
eenzijdig in zijn interpretatie achteraf:
tussen de 10 vragen vind je immers ook
een nagenoeg identieke formulering
voor deze eis, nl. "geen vermindering
van de sociale toelagen." Deze formule-
ring werd in diskussies en debatten het
meest gebruikt en mag zich dan ook in
de belangstelling van vele studenten
verheugen: 58,6 % kende deze slogan als
één van de belangrijkste eisen. Als men
dan nog mag aannemen dat weinig of

. geen van de ondervraagde studenten
deze beide versies van dezelfde slogan
heeft aangeduid onder de 3 belangrijkste
eisen (wat waarschijnlijk zou bevestigd
worden door een gekornbineerd kompu-
teronderzoek van de cijfers), dan kan
men stellen dat niet minder dan 78,9 %
deze eis kende en herkende.
Hetzelfde geldt voor "Numerus Clau-
sus" en "beperking van de studentenaan-
tallen". Het lage cijfer op de officiële
slogan (10.3 %) wordt door Loosveldt
aangegrepen om te beweren dat ook
deze eis niet gekend is; een kleine
vergelijking met de populaire formule-
ring "geen Numerus Clausus" (70 %)
geeft een totaal ander beeld.

Wanneer men de dubieuze interpreta-
ties van Loosveldt leest. dan vraagt men
zich zelfs af waarom we in het lijstje met
keuzemogelijkheden geen variant vin-
den op "geen verhoging van het inschrij-
vingsgeld." Dan zou immers ook dit
overweldigende cijfer (93.1 %) veel lager
hebben gelegen,

Kennis van de studenteneisen wil echter
nog niet zeggen dat men ze ook steunt.
Hoe zit het hiermee? Enkel met betrek-
king tot Numerus Clausus en het in-
schrijvingsgeld werden hierover vragen
gesteld. Zoals uit tabel 1 af te lezen is.
verklaart 77.6 r;. tegen Numerus Clausus
te zijn. Loosveldt merkte in zijn inter-
view op dat dit cijfer niet zo indrukwek-
kend is omdat uiteindelijk 50 % van de
studenten kiest voor een ingangseksa-
men boven een bis-verbod. terwijl de
mogelijkheid werd gegeven geen van
beide te kiezen. Opnieuw is het interes-
sant om naar de vraagstelling te gaan

kijken. We citeren: "Er bestaan verschil-
lende manieren om een eventuele beper-
king van de studentenaantallen door te
voeren voor alle studierichtingen. Zo
kan men een toelatingseksamen organi-
seren of men kan studenten die niet
slagen in het eerste jaar, niet meer laten
bissen. Welke mogelijkheid verkiest U?
Of vindt U dat geen van beide aanvaard-
baar is." Het zal voor iedereen duidelijk
zijn dat hier zonder meer op een keuze
tussen toelatingseksamen en bis-verbod
wordt aangedrongen. Iedere student in
de sociologie zou met deze vraag gebuisd
worden wegens subjektieve vraagstel-
ling.

Ook in verband met de verhoging van
het inschrijvingsgeld (tabel 2) moeten
we dezelfde opmerking maken. Waar
elders in de enquête meestal werd ge-
vraagd "ben je voor, tegen of heb je geen
mening" wordt hier plots gebruik ge-
maakt van de veel zachtere en passievere
omschrijving "vind je dit aanvaardbaar,
niet aanvaardbaar of heb je geen me-
ning" wat resulteert in een aanvaard-
baarheidscijfer van 40 %.

Men mag dan ook rustig stellen dat de
eisen, zoals die werden geformuleerd
door de studentenoverkoepeling Loko,
door de overgrote meerderheid van de
studenten worden onderschreven. Dit
wordt ook bewezen-door de grote aan-
wezigheid van de studenten bij daadwer-
kelijke akties: 33,4 % nam aktief deelaan
akties op straat (betogingen en andere).
De totale aktiedeelname ligt echter veel
hoger omdat de stakingen niet in dit
cijfer opgenomen zijn. 54,1 % van de
studenten verklaarde dat er in hun fakul-
teit een officiële staking werd georgani-
seerd (meestal door het eigen presi-
dium). Maar liefst 85 % van die studen-
ten volgde geen enkele les tijdens de
stakingen. Men kan zich dan ook afvra-
gen of de stilte op sommige kampussen
niet eerder te wijten was aan de onwil
van sommige presidia om een referen-
dum te houden dan aan de apatie van
hun kringleden.

Net zoals voor het medebeheer kan men
zich voor de akties afvragen of ze wel
resultaat opleveren. Voor één keer steekt
Loosveldt je een han onder de riem:
meer dan 70 % van de Leuvense studen-
ten vindt dat de akties in beperkte of zelfs
in grote mate invloed hebben gehad.
Was je er dus de vorige keer nog niet bij,
hou je dan paraat. Veto houdt je op de
hoogte. We lezen hierimmers dat jij met
84.5 % van de andere studenten met de
regelmaat van de klok ons blad leest.
Misschien behoor je wel tot de 67 'lr die
ons blad weten te appreciëren. Allicht
behoor je niet bij de 10 'lr die Veto slecht
vinden. En "geen mening" (22 'lr) zal
ook wel niet op jou van toepassing zijn.
want om je een mening te vormen leesje
immers Veto (ahum ...l.

Paul Vandeput

Wijziging van de wet van '60

Hobu-Unief: gelijk
sociaal statuut?
Inhet verleden werden reeds

talrijke wetsvoorstellen gefor-
muleerd die als doel hadden de

sociale voordelen, zoals die thans
voorzien zijn voor de universitei-
ten, uit te breiden tot het Hoger
Onderwijs Buiten de Universiteit
(HOBU). Senator De Bondt
(CVP) diende op 19 december van
vorig jaar een wetsvoorstel in tot
wijziging van de wet van 3 augus-
tus 1960, die de grondslag vormt
voor de oprichting van de sociale
sektoren aan de universiteiten. Op
basis van een tekst van de juridi-
sche dienst geeft Veto een eerste
toelichting met evaluatie.

Het wetsvoorstel voorziet een organieke
regeling die de gelijke behandeling kwa
sociale voorzieningen voor de universi- .
teiten en het HOBU realiseert in het
akademie jaar '91-'92. Om dit doel te
realiseren wordt een vijfjarenplan uitge-
stippeld. Daarmee mag, aldus De Bondt,
geen afbraak gedaan worden aan de
verwezenlijkingen van de universiteiten.
De operatie moet gefinancierd worden
door het inzetten van een gedeelte van de
inschrijvingsgelden. Ook moet een be-
leid uitgestippeld worden waarbij de
bestaande materiële intrastruktuur ge-
spreid wordt over meerdere nabijgele-
gen instellingen.

Raad Van State
Tijdens de studentenakties van vorigjaar
zal iedere toeschouwer ongetwijfeld de
grote solidariteit vanuit. de HOBU-
scholen opgemerkt hebben. In het eisen-
platform zat dan ook de eis: "HOBU-
Unief gelijk sociaal statuut" opgeno-
men. Immers, aan de HOBU-scholen
zijn er geen uitgebouwde gesubsidieerde
sociale voorzieningen zoals dit aan de
universiteiten wel het geval is. Op het
eerste zicht een positief wetsvoorstel dus,
maar er schuilen diverse addertjes onder
het gras!

In een nota aan de raad voor studen-
tenvoorzieningen wordt gewezen op het
advies van de Raad Van State betref-
fende het wetsvoorstel De Bondt. In het
nieuwe wetsvoorstel wordt de huidige
algemene wettelijke formulering van de
sociale voordelen voorzien dêor de wet
van '60 geschrapt. Volgens het nieuwe
voorstel moet de koning bij een in
ministerraad overlegd besluit bepalen

Afbrokkeling
Vanuit studentenzijde zijn er zeker geen
principiële bezwaren tegen een uitbrei-
ding van de sociale voorzieningen naar
het HOBU toe, integendeel, Toch kun-
nen er heel wat bezwaren geopperd

. worden tegen de huidige tekst van het
wetsvoorstel. Zoàls ook uit het advies
van de Raad Van State blijkt' is de
herdefiniëring van de sociale voorzienin-
gen (opzettelijk?) erg vaag gehouden.
Maar vooral de principes van financie-
ring botsen frontaal met de studentenvi-
sie, Een sociale sektor laten betalen (via
de inschrijvingsgelden) door de studen-
ten zelf is volgens de Leuvense Overkoe-
pelende Kringorganisatie (LOKO) een
contradictio in terminis.

De aanwending van rechtstreeks van
de studenten afkomstige gelden, voor
een zelfs maar partiële bekostiging van
de studentenvoorzieningen, moet in de
toekomst leiden naar de zelffinanciering
van dè sociale sektor. Het betreft dan een
herverdeling binnen de groep van de
studenten, waarbij de regering zich onte-
gensprekelijk van haar verantwoorde-
lijkheid onttrekt.

Het spreekt vanzelf dat dergelijke
fundamentele wijzigingen in de wet van
'60 verregaande gevolgen met zich mee-
brengen voor de toekomst van de demo-
kratisering van het onderwijs. De aanko-
mende studentengeneratie heeft er alle
baat bij dat de sociale voorzieningen zich
uitbreiden naar het niet universitair ho-
ger onderwijs, maar dan wel op voor-
waarde dat de sociale sektor zelf niet
afgebouwd wordt.

Geert Dhont

Blijde Inkomststraat 46,
jooo Leuven
'M' 016/22.25.65

e.v. FOTEXCO -s.e-. ----J

1. HEBT U TYPWERK ?
VERTALINGEN?
KOPlES?
INBINDINGEN?

2.FOTEXCO
is ter uwer beschikking

3. WAT WIJ U BIEDEN:
- service en kwaliteit
- professioneel typwerk
- vertalingen
- kwaliteitskopies
- inbindingen in 24 uur

kwaliteit Unibind

4. OPENINGSUREN:
- van maandag tot vrijdag:
van 8.00 tot 20.00 uur
- zaterdag: van 10.00 tot
18.00 uur
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Ook U kon voor de vulling van deze
Veto~ gezorgd hebben. Jammer,
maar er is ook de toekomst nog. Ons
adres is nog steeds 'sMeiersstraat 5.
U bent er altijd welkom.

DE KAMERMETODE Minderheden

Ik ben een vreselijk tolerant mens. Je kan geen
minderheid verzinnen of ik breng er begrip voor op. Of
ze nou met hakenkruisen, kletskoppen, hamer-en-
sikkels of rode bagwan-soepjurken rondlopen, maakt
niks uit. Als ze maar gelukkig zijn, denk ik dan.
Verenigingen van snotkankerlijers, misdeelde dakbe-
dekkers of ongehuwde misdienaars, aktiegroepen voor
ongeschoren huisvaders, anonieme lijmsnuivers en
Millet-snoevers, noem maar op. Juichend verwelkom ik
ze. De breedst mogelijke tolerantie ten toon spreidend,
nodig ik ze uit. Ik geef ze koffie en koekjes, een bad, ik
laat ze gebruik maken van mijn telefoon en ik breng ze
nadien wel even weg naar Overnederhuppeldepup of
waar ze ook maar zijn moeten. Meestal ontdek ik dan
dat ze de koffiekopjes en mijn halve servies' gepikt
hebben, dat ze de koekjes met hun hiel in het tapijt
vastgekruimeld hebben, dat ze het bad verstopt hebben
met haar, brillcrème, kondomen en meer van dat
smerigs, dat ze de WC ondergekotst hebben en dat ze
mijn telefoon gebruikt hebben om even de sprekende
klok te bellen in New York, maar ach, dat hoort er bij,
nietwaar, Tolerantie heeft zijn prijs en ten slotte leer je
ervan, van die minderheden.

Veel moeilijker heb ik het echter met minderheden
die menen dat ze een meerderheid zijn en die dat ook
met veel geraas kenbaar willen maken. Ik heb het over
de minderheid in de katolieke Kerk die zich periodiek
tot het gebed laat oproepen door een Moëddzin die
beiaard wordt genoemd. De beiaard is de grootste
verschrikking die tweeduizend jaar kristen dom heeft
voortgebracht. Nu zal U zeggen: en de inkwisitie dan?
Nee, zeg ik dan, de inkwisitie is misschien wel erg, maar
verhoudt zich tot de beiaard als een sigarettepeuk tot
een vulkaan. Akkoord, als je van de inkwisitie hoorde,
wist je ook hoe laat het was, maar dat was ten minste
niet elk half uur en bovendien bestäät de inkwisitie niet
meer. Of toch niet voor iedereen, zolang je geen met
Hollands tongval pratend en aldaar verblijvend Vlaams
teoloog bent, die toch wel katoliek is, maar het altijd
beter weet dan de paus.

Nee, dan de beiaard. Zelfs met een rein geweten kan
je er niet aan ontsnappen. Ik kan het weten. Ik héb een
rein geweten en ik heb deze vakantie drie weken zowat
onder de beiaard van de Geertruikerk in de Mechelse-
straat geleefd. Mensen, wat een klereherrie verspreidt
dat ding! In gedachten kon ik me voorstellen hoe om

half acht 's ochtends een oud, gebocheld mannetje met
een diabolische grijns op het door een genetische
speling van het lot getekende gelaat krochend en
zuchtend een wormstekige trap beklom om met het
eerste salvo van de dag de hele slapende goegemeente
zich een beroerte te laten schrikken. Soms meende ik
tussen het helse gebeier door zijn holle, sadistische
lach te horen. Elk half uur! En er is met geen goeie wil
in dat opgedreven pannegekletter een begin van een
melodie te ontwaren. Flarden, ja, maar een konsistente
melodie die je er op beschaafde wijze aan herinnert hoe
laat het is? Vergeet het maar.

En zeggen dat ze koneerten geven op die pokkedin-
gen. Ik kan me inbeelden hoe dat wel in zijn werk moet
gaan: stad Worghout of de parochie van Sint Epistofe-
les heeft het geld en de toren voor zo'n dure beiaard.
Goed voor het prestige. Volgende stap: het is niet
genoeg dat men er de bevolking elk half uur of elk
kwartier (de modaliteiten van het noodlot verschillen
nogal eens) aan herinnert wat voor stommiteit ze
hebben uitgehaald door Napoleon te overwinnen bij
Waterloo, neen, het prestige dient nóg meer opgevei-
zeld met een koncert. Daar zie je dan de burgemeester,
zijn vrouw, de plaatselijke notabelen en hun vrouwen,
de genodigden die niet durven weigeren en de lagere
partijleden van de partijen van het stadsbestuur, die aan
hun politieke carrière denken, hun echtgenotes en hun
nog niet geëmancipeerde kinderen zitten. Beleefd
luisterend zitten ze geïnteresseerd kijkend, ondertus-
sen steelse blikken werpend op hun horloges, zich dood
te vervelen en te wachten tot het voorbij is. Het zal ze
een les wezen.

Ik baal ervan, van die beiaard. Het liefst van a
beschoot ik de toren met een kanoneerheli, besproeide
ik hem met napalm en fosfor, ondermijnde ik de resten
en postte ik vierentwintig uur op vierentwintig een met
machinepistolen en granaatwerpers uitgerust peloton
parakommando's. Maar zo kreëer je martelaars en mijn
kop er af als Jos Brink geen kollekte zou doen om een
beiaard van tweemaal dat kaliber pal ernaast te zetten.
Die elke vijf minuten beiert. Dan zou het hek helemaal
van de dam zijn. Ik woon nu in een rustiger stadsge-
deelte, dus in feite ... Maar van half acht 's ochtends tot
half elf's avonds is te veel. Daar wou ik u maar even op
wijzen. Er zijn grenzen, vind ik.

Jan Camerlinck

Vakature

genverdediging van de studenten inzake
Onderwijs, Medebeheer en Aggregatie.
Van de vertegenwoordigers wordt ver-
wacht dat zij dit lidmaatschap opnemen
met zin voor initiatief
- De vertegenwoordigers volgen van
dichtbij het tot stand komen van de
standpunten van de AV door bijvoor-
beeld aktieve inzet in de werkgroepen
die zich bezighouden met aggregatie,
studiedruk, onderwijsvernieuwing, en-
zovoort.
- De vertegenwoordigers verwoorden
en verdedigen het standpunt van de AV
van Kringraad naar de Akademische
Overheid toe en omgekeerd brengen zij
ook regelmatig verslag uit van de verga-
deringen van de AR en de ICA op de AV
(ook schriftelijk) en in Veto.
- De vertegenwoordigers bereiden ge-
zamenlijk (zowel inhoudelijk als wat
betreft de te volgen taktiek) de vergade-
ringen van de AR en de ICA voor, dit
om de minieme studenteninspraak
maximaal te doen renderen. Ook voor
deze specifieke voorbereiding moet tijd
vrij gemaakt Kunnen worden, bijvoor-
beeld voor het bestuderen en napluizen
van dossiers.
4. Kombinaties met een zware opdracht
binnen de kring (bijvoorbeeld preses)
worden over het algemeen afgeraden.
5. Een mandaat als vertegenwoordigers
in AR of ICA houdt ook technisch en

administratief ~erk in, bijvoorbeeld het
schrijven en tikken van nota's aan AR of
ICA.

Geïnteresseerde studenten dienen hun
kandidatuur in, schriftelijk, met een mo-
tivering en een c.v. met de voor het
mandaat belangrijk ervaringen, uiterlijk
op dinsdag 13 oktober om 14.00 uur op
Kringraad, 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven. Voor meer inlichtingen kan men op
hetzelfde adres terecht. De kandidaten
dienen zich als uitgenodigd te beschou-
we{.lvoor de verkiezings-AV van Kring-
raad op vrijdag 16 oktober om 20.00 uur
in 't Stuc,

• Te koop: PC: Sharp M2-80k, + prin-
ter + dubb. floppy + documentatie +
software (CP/M, Basic, assembler)
± 20.000 BF.Ernest Vanderheyden, Hel-
straat 11, Binkom 016/635288

• Chris typt uw thesis, enz. op IBM • Te koop damesfiets rijklaar Tervuur-
computer (tekstverwerking). Bel na - sevest 140 na 17.30 u.
17.30 u en tijdens het weekend 016/
4468 58. • VTK revue maar half gezien? Slechte

plaats gehad? We hebben nog plaats
achter de schermen. Doe mee en win!

• Te huur: studio, ong. (2 kam. +
• Verloren keurige kies in Alma I woe badk.), 6000 fr + onkost., zw Naamsestr.
jl. Eerlijke vinder ontvangt 100-en kus- 191, tso 17 en 19.00 u.

O.nk lij de vrtdesbtMglng komt" een .. koord
Jattn Ijvtren VOOf de vrede brengt ruultut.
Tien j•• t gdden stroomdenIn Europa Ot wapens
bInnen
Nlt1I'\Ind 911 er Iets om. Nltmlnd deed er Itts aan.
Ort 11 nu veranderd

Wil hebben het getoof 011 raketten verzet
Wil zegden neen. 00tI toen ze If .1 stonden.
Wij willen het Yltandscltnktn Ifbftken
PersooNijk en Inttmatlonul

Milt echie ontwapening moet nog komen
Mei de Euro·nketten vtt'dwilnt sltchts Itfl deel v.n
het nU«Ie.1t arsenaal
Ot Vr.dHbeweglng btqft nodtg

Op 25 ok1obe1' stl.n Wllef weef Met
hondtrcktulZenden

studentenvertegenwoordigers
/

Op haar eerstvolgende Algemene Verga-
dering zal Kringraad 3 nieuwe vertegen-
woordigers kiezen voor het akademie-
jaar 1987-88.1 voor Akademische Raad
(van Positieve Wetenschappen), en 2
studenten voor de Interfakultaire Kom-
missie voor Aggregatie (ICA), waarvan
1 Humane en 1 Positieve.

Voor deze mandaten komen alle stu-
denten van de KUL in aanmerking die
aan volgende voorwaarden voldoen:
I. De kandidaten moeten in de loop van
dit of vorig akademiejaar in minstens één
zittijd geslaagd zijn.
2. Van de kandidaten wordt een gede-
gen ervaring verwacht in de Permanente
Onderwijskommissie, Fakulteitsraad,
Didaktische Kommissie, Centrum voor
Aggregatie, Onderwijswerkgroep van
de kring, presidium of Kringraad. Op
basis van zo'n ervaring moeten zij gron-
dig op de hoogte zijn van de problema-
tiek inzake onderwijs en medebeheer in
het algemeen of aggregatie in het bijzon-
der.
3. De kandidaten moeten bereid zijn
om hun funktie op te nemen volgens de
geplogenheden van Kringraad. Dat wil
zeggen:
- De vertegenwoordigers worden ex-
officio lid van de Algemene Vergadering
van Kringraad (zonder stemrecht). Deze
vergadering komt tweewekelijks samen
op vrijdaga vond en werkt rond de belan-

Zoekertjes 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.

ZOEKERTJES
• 2 belendende kamers te huur lei 25
(4700 en 5200 BF alles inbegrepen).
Kontakteren: Linda Vo.n Assche, Me-
chelsestraat 132.

• Flipperkast merk Bally Powerplay.
Prijs overeen te komen. tel. 200097.
VTK.

• Ik koop alle speelgoedtreinen.
"Märklin" tel 016/44 3180.

• Welke jongedame stond op 4/9 rond
12 u te sukkelen met haar fietsketting op
de hoek van de Vismarkt? U krijgt nog
een drankje van mij. 7 okt om 20u,
zelfde plaats, fiets meebrengen.

Oe Wlfek! bestHd1 elk uur VI~ mdllrd un wlptns
Geef ons getö om Tt Yl'tfken
Voor de vrtdt
~ op Mfnlngnutnmel'
0Ci0-0000116-lhlfl V.u

• Dringend naschoolse opvang voor 2
kinderen Steinerped. gevraagd. ± 16 uur
per week, geen huishoudelijk werk. Inl.
Ravenstraat 9, tel. 206523 na 20.00 u.

• DRINGEND: dond 3/9/87 is mijn
zwarte tas met o.a. deel van thesis, 2
vragenlijsten, adressenboekje uit de rek-
ken vóór de ingang van de Acco verdwe-
nen. Kan de persoon die de tas (per
vergissing?) meegenomen heeft, deze
gewoon terugzetten?

• Gezocht: ik rij alle dagen van Turn-
hout naar Leuven. (werkuren: 8.30 tot
17 u) Wie wil kostendelend of afwisse-
lend meerijden? Gerd Hautekiet q14/
426007 na 19 u.

ZOEKERT.TE

GELD VOOR VREDE:
I MEER DAN EEN GEBAAR

jes, liefs Katrijntje, Vital Decosterstraat
73.

• Wie wil tegen betaling een heleboel
saaie getallen intikken op computer?
Totaal 20 uren werk. Bel 23 65 67 tussen
13 u en 13.30 u of na 19 uur.

• Ik moet 1/2 bestelw. huren om een
kast van Hasselt naar hier te krijgên. Wie
wil andere helft? Inl.: Goofy, V. Decos-
terstraat 61, Leuven.

• Ik zoek 2 plaatsen voor The Night of
the Proms (Art Garfunkel). 16 of 17
oktober. Filip Lenders, Mechelsestraat
202, Leuven. •

• Zoekt u een gezonde verslaving'? Doe
mee aan de VTK revue. Succes verze-
kefd!

• Huis te huur (overname kontrakt half
november tot einde juli) Geen badka-
mer. 8100 BF. Centrale ligging: Raven-
straat 105.

• Zoek iemand om tijdens de weekda-
gen van Leuven (met de auto) naar
Antwerpen te rijden. Zich wenden tot
Yves Senden, M. Theresiastraat 11, Leu-
ven. tel: 016/2204 73 (vergoeding).

IOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF
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AGENDANaar een betere samenwerking
tussen Veto en Sportraad' Samenstelling: Joost Bollens

Dinsdag 6 oktober
15.00 uur KONCERT Golden River City Jazzband, in Van Dalekollege, org.

Studentenvoorzieningen. .

19.00 uur KONCERT Beiaardrecital door luc Rombouts n.a.v. het begin
V.h.akademiejaar. Plaats: ladeuzeplein. Org. KUL.

20.00 uur TEATER Macbeth van lonesco door het KVS, in Stadsschouw-
burg, org. CCl, ink. 80-260.

Ieder jaar organiseert Sport-
raad, het zweetkompartiment
van de Leuvense Overkoepe-

lende Kring Organisatie (LOKO),
in het begin van het akademiejaar
een viertal grote aktiviteiten, die tot
doel hebben de gewone student te
laten kennismaken met de vele en
verscheidene mogelijkheden om
binnen het bestel van de KUL aan
sport te doen. De Grote Prijs Gast-
huisberg, de Maraton, de 24 Uren-
aflossingskoers en de K wistax-race,
werden door Veto steeds met de
gepaste uitgebreide aandacht ge-
volgd.

Woensdag 7 oktober
10.00 uur LEZING Trends in de besturing van Produktiesystemen door

prof. G. Duelen, in Universiteitshal.

17.00 uur PROTEST Stille optocht tegen de racistische moord op de
Boeroendese student vorige week in Heverlee, argo AIB, vertrek Alma
2.

20.00 uur KONCERT Jeans, zang- en dansspektakel gebaseerd op
muziek uit de jaren '50 en '60, org. Club '84 vzw, in Stadsschouwburg,
ink: 150-450.

20.30 uur FEEST Zuidamerikaans feest ten voordele van Artsen zonder
Grpnzen, org. Medika, VTK, Sportkot, Nursika, op St-Jakobsplein.

Bij die vier klassiekers laat Sportraad het
echter niet zitten. Een beetje in de marge
van de grote gebeurtenissen worden
immers nog tal van andere aktiviteiten
op getouw gezet. En ook daarover wil
Veto voortaan meer en betere informatie
brengen. We denken hierbij bijvoor-
beeld aan de finales van de interfakul-
taire bekerkompetities in februari, of het
vijfde Leuvens Internationaal Studenten
Sporttoernooi (LISST) in maart. En
verder: de schaatshappening. de tweede
uitgave van de vorigjaar ter gelegenheid
van de twintigste verjaardag van Sport-
raad voor het eerst georganiseerde Sport-
kwis, een badminton- en tafeltennistoer-

/' nooi.Ianglaufstages op woensdagnamid-
dag. Je noemt maar op. Sportraad zal
proberen haar informatie vlotter te laten
doorstromen en Veto verbindt zich ertoe
die info vlot maar summier te verwer-
ken.

Donderdag 8 oktober
20.00 uur KONCERT Pianorecital Makiho Sakai speelt Mozart en Schu-

bert, in Koncertzaal lemmensinstituut, ink: 120/180, org. lemmensin-
stituut.

20.00 uur SAMENKOMST Samenkomst rond Goi-Gate met Jos Van der
velpen. M. Aelvoet, iemand van VOCOM, in Aud. Ves., org. MlB.

20.30 uur VIDEO Achter Glas van A. Van Ieperen, in P. Coutereelstichting,
ink. gratis.

21.00 uur KONCERT Muziek uit Brazilië, in EI latino, ladeuzeplein 25.

(Foto Pascal Grooten)

Vrijdag 9 oktober
20.00 uur KONCERT Indisch koncert met Subroto Roy Chowdhury Trio, in

Aud. Minnepoort, ink. 300, org. Orenda/boekhandel Johannes.bijvoorbeeld seingever worden, of mee
heiren één van de talrijke bevoorra-
dingsposten langs het parkoers te bevol-
ken. In ruil voor je inspanningen krijg je
van Sportraad drank, een broodje en de
kans om mee te doen aan de super-
medewerkers-tombola, met natuurlijk
de prachtigste prijzen. Inlichtingen op
hel sportsekretariaat, Tervuursevest 10I,
3030 Heverlee, en op het telefoonnum-
mer 0161206203.

bijdragen aan de werking van Sportraad.
Voor haar reklamekampagne Afficheer
Sport zoekt Sportraad kotbewoners die
een raam hebben waar in normale om-
standigheden iedereen kan binnenkijken
(op de begane grond en langs de straat-
kant dus).
Je krijgt een mooie affiche cadeau en

verder ook een extra voordeelpakket.
Maar je kan natuurlijk ook nog altijd
met Veto komen meewerken.

Lode Desmet

, Maandag 12 oktober
20.00 uur TEATER Een stuk van twee dagen van G. Joosten naar P.

Handke, gespeeld door Blauwe Maandag Compagnie, in Stads-
schouwburg, ink. 80-260, org. CCL.

Medewerkers
Zo hebben we al het volgende berichtje
voor U. Sportraad vraagt voor de organi-
satie van haar maraton vriendelijk maar
dringend een groot aantal helpende han-
den. Zowel voor het voorbereidings-
werk als voor het vlotte verloop van de
organisatic op de dag zelf. Je kunt

Tentoonstellingen
u.z. Gasthuisberg, May Claerhout en Pierre Theron: schilderijen, tot 17
oktober.

Faculty Club, St-Jan-de-Doper Kerk, Begijnhoven in het Begijnhof, van 8
oktober tot 3 november.

Maar je kan ook een passiever steentje

Studentenjobisme

Werken kan met meer Inbrekers bij Radio
ScorpioA Is doodgewoon student ,/ - 'maagdelijke' studenten kiezen.

doodgewoon een centje Miljoentjes Alles bij elkaar betekent d~ afschaffing
bijverdienen tijdens het . va.n de twee-uren-regel met meer of

jaar behoort sinds deze maand tot Voo~de :-_verkgeve.rsbetekent het m~uwe· minder dan ee~ aantasting v.~ ~et sta-
h I d f dt lth ~ I Koninklijk Besluit alvast een seneuze tuut van de Jobstudent. ZIJ die hun
et ver e en 0 wor a ans Ie I k hoei tT AI di bii b k di be f... .... personee sostenver ogmg. voor ma stu les IJge re aan een stu e urs,o
bemoeilijkt. BIJ het eindeloze afwe- - toch wel één van de grootste studen- ouderlijke financiële steun, zelf bekosti-
gen van de voor-, en nadelen van de tenwerkgevers - is de budgettaire weer- gen, worden het zwaarst getroffen. Een
sinds jaar en dag bestaande twee- slag aanzienlijk. Vorigjaar werden er om vakantiejob ontberen betekent immers
uren-regel werd door de sociale . en bij de 50.000 uren door jobisten een zware financiële aderlating; en ook
gesprekspartners uiteindelijk toch geklopt. Zoiets zou v~l~end jaar ~en is. het mogelijk dat zij door de inkrim-
besloten tot het afvoeren ervan. meerkost van 10,5 miljoen met Zich pmg van het aa~tal vakante plaatsen
G lz i d k d t i I t d t meebrengen, en dan hebben we het nog helemaal zonder inkomen vallen waar-
evo g IS an 00 ~ Je a ss u en niet gehad over de administratieve door een noodgedwongen stopzetting

ofwel .als zelfstandig werknem~~ rompslomp die het opstellen van 600 van de studies tot de mogelijkheden kan
wordt ingeschreven met de daarbij kontrakten met zich meebrengt. Een behoren. Toegegeven dat het hier om
horende betaling van sociale las- schriftelijke arbeidsovereenkomst met een kleine minderheid gaat, maar het is
ten; ofwel enkel en alleen nog een vermelding van dag en uur van tewerk- wel de zwakste groep die het moet
vakantiejob kan aannemen. Tij- stelling hoort er nu immers ook bij. ontgelden. Weer een stapje verder van
dcns het jaar werken wordt dus Daarenboven ~ullen werkgev~rs in ~e de demokratisering. Doch z~jst:tan niet

toekomst veel -rninder snel geneigd zijn alleen. De modale student die Zich door
duurder. zowel voor werkgever als tot het spreiden van het werkvolume een beetje werken die plaat, dat boek of
werknemer. over vele studentenhoofden; iets waar- teaterticket kon veroorloven zal even-

toe zij vroeger verplicht werden door de eens moeten kiezen: één keer een vakan-
strikte tijdslimiet van de tewerkstelling. tiejob of het statuut van vast personeels-
De administratieve kost loopt er immers lid.
door op. en een vaste groep van werk ne- Oplossingen of tenminste milderingen
rncrs waarop men steevast kan rekenen van deze nieuwe toestand werden reeds
is ekonomisch beschouwd veel interes- vanuit verschillende hoeken gesugge-
saneer. Als er dan toch nog studenten aan reerd. Een tijdelijk uitstellen van de
de slag kunnen zullen zij dus meer uren maatregel lijkt politiek niet haalbaar.
presteren. Het grote gevaar daaraan Wel zouden er wijzigingen voorgesteld
verbonden is dat zij de 60.000 fr jaar- kunnen worden zoals daar zijn het in-
grens overschrijden. waardoor zij voor voeren van een 30-dagenkrediet, ge-
thuis fiskaal niet langer als persoon ten spreid over het hele jaar; of een behoud
laste worden beschouwd. van de twee-uren-regeling voor universi-
En dan is er nog de onmogelijkheid reiten en soortgelijke instellingen. On-

tot het kombineren van een traditionele derwijsinstellingen vormen immers
vakantiejob - waarbij de werkgever ook reeds vaak een uitzondering in onze
geen sociale lasten hoeft te betalen - met wetgeving. Dé vraag - naast de opport u-
werken daarbuiten. Vanaf er ook maar niteit van zo'n uitzondering - is natuur-
één uur in loondienst is gewerkt moeten lijk of de nodige politieke druk vanuit de
er ook voor de vakantiejob sociale lasten onderwijs wereld zal kunnen gevonden
betaald worden. Werkgevers zijn ook worden.
niet gek en zullen natuurlijk voor de

richting door de platenvoorraad weer
wat aan te vullen. Het gros van de platen
blijft echter onvervangbaar door de be-
perkte financiële middelen van Radio
Scorpio.
Radio Scorpio heeft geen idee, wie de

daders wel kunnen geweest zijn. Het
stelen van de jingles gaf aanvankelijk
aanleiding tot het vermoeden dat er
sabotage in het spel is. Het gaat hier
meestal om kassetjes van erg korte duur
die niemand tot nut kunnen zijn. Ander-
zijds is het ook mogelijk dat die jingles
voor het grijpen lagen en in zeven
haasten meegescharreld zijn. Het blijft
dus bij"-gissingen wat de daders betreft.
Over één zaak. bestaat er bij Scorpio
echter geen twijfel: "Zeg maar, dat ze
allemaal veel geld opsturen."

Tijdens de nacht van vrijdag 4 op
zaterdag 5 september werd er ingebro-
ken in de studio's van de Leuvense lokale
radio Scorpio aan de Naamsestraat 96.
De dieven gingen aan de haal met een
bandopnemer, een mengpaneel, honder-
den platen en kassettes met herkennings-
jingles. Deze diefstal zorgde aanvanke-
lijk voor een aantal moeilijkheden: non-
stopprogramma's die op band waren
opgenomen, konden niet worden uitge-
zonden, wat een onaangename stilte op
de zender veroorzaakte. Scorpio liep dan
ook de meeste schade op op financieel
vlak: de aankoop van een nieuwe
(tweede-hands) bandopnemer verhin-
derde de afbètaling van andere rekenin-
gen, zoals de jaarlijkse Sabam-bijdrage.
Ondertussen draait alles weer nor-

maal bij Scorpio. Enkele Leuvense pla-
tenzaken gaven een duwtje in de goeieTot oktober mochten studenten - maar

ook andere werknemers - twee uren per
dag okkasionelc arbeid verrichten. De
werkgevers waren zeer gebrand op deze
goedkope krachten want sociale lasten
moesten er niet betaald worden. Ook de
universiteit maakte als werkgever ge-
bruik van deze gunstmaatregel. evenals
de studentenkoepel Loko. Maar het be-
kendste voorbeeld is ongetwijfeld
Alma.
Dat de twee-uren-regel ook misbrui-

ken met zich meebracht ligt voor de
hand. Vorigjaar nog ging Veto uitgebreid
in op de mistoestanden bij de tewerkstel-
ling van studenten in de sjiekere Leu-
vense kafees, Zwart werk met een waas
van legaliteit eromheen was legio in de
horeka. De afschaffing van de gunstregel
zal ongetwijfeld leiden tot nog meer
zwartwerk.

Carla Rosseels

Interfac Big-Band
Wanneer je van swingende muziek
houdt en je die bovendien liefst zelf wil
gaan maken, bij voorkeur samen met een
twintigtal melomanen met dezelfde
smaak, dan ben jij misschien de ge-
schikte persoon om de gelederen van de
Interfac Big Band te versterken: weke-
lijkse repetities op maandagavond van
20 tot 22 uur (in het Maria Theresiakol-
lege). afgewisseld door optredens in
gepaste sfeer. en dat van oktober tot
maart.
Enige voorwaarde is: vlot muziek

lezen en die ook nog in het gewenste
aantal decibels kunnen omzetten op een
van de volgende instrumenten:

- trompet (bugel, kornet), trombone,
tuba;
- sopraan-, alt-, tenor- of baritonsax,
klarinet;
- elektrische solo- of basgitaar of akoes-
tische bas met versterking;
- piano;
- slagwerk.

Geïnteresseerd? Kom alvast eens langs
op onze intro-avond die doorgaat op
maandag 12 oktober om 20.00 u in het
Maria Theresiakollege (ingang rechts in
de hoek naast de Grote Aula).

Voor verder informatie: Wim De-
windt. Parkdreef 42, 3030 Heverlee.Geert Coene


