
Kringkladden Grenzeloos
We zijn er weer eens ingedoken: de kring-
blaadjes, die kleinoden die wij zo graag
koesteren en knuffelen, in de watjes leggen en
vertroetelen. Om ze daarna van kop en staart
te ontdoen en tussen duim- en wijsvinger plat
te drukken. Oeps ... pagina 5.

Grenzeloos is niet alleen de stupiditeit van
onze politici op een verkiezingszondagavond,
grenzeloos is ook de pret die we op die manier
kunnen beleven. Grenzeloos is bovendien
Artsen zonder Grenzen, de vereniging die dit
werkingsjaar in de fokus staat bij Medica.
Pagina 11.

Tesis Ont

Niets is nog zeker in het rijk van de tesissen en
de tesisten. Hervormingen worden halsover-
kop doorgevoerd zodat heel wat studenten
(onder andere in Pol & Soc) voor onverwachte
moeilijkheden komen te staan. Van studenten-

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie I zijd~ k,omt er dan O?k. stilaan r~aktie: op
Verantw Uitg.: Didier Wijnants paçma s 2 en 3 een blik In De TeSIS, het hoe,
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven wat waarom van een akuut probleem.

Tel. 016/22.44.38

Hoe zit het tegenwoordig met de ontwikke-
lingssamenwerking? De zopas beoordeelde
regering heeft er niet bepaald veel aan
gedaan, integendeel zelfs. Dit departement
heeft de laatste jaren fors moeten inbinden.
Aan de andere kant bestaat er echter ook
diskussie over de manier waarop de ontwikke-
lingssamenwerking konkreet moet werken.
Grootschalig of kleinschalig? Pagina 4.
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VERKIEZINGEN -
Gisteren nog voor
houvast, vandaag
losjes in de
prullemand: België
werd ter stemming
geroepen, en de
politici lieten de
straten bevuild achter.

010 Filip Dutou)

prijs verhogen, bijvoorbeeld met 5 frank ..
Dan zitten we nog met een deficit van
ongeveer 4 miljoen. Daarmee kunnen
we wel naar de RvS." Ofwel: "Laten we
de uitslag van de verkiezingen afwach-
ten, dan krijgen de universiteitsrestau-
rants misschien toch nog een speciaal
statuut, en kunnen we ronder proble-
men evenveel jobstudenten tewerkstel-
len stellen als nu." (Alma 'heeft dat
speciaal statuut aangevraagd, maar dat is
door het huidig Ministerie van Sociale
Zaken afgewezen). Op de vraag van de
studenten of ze dan ook de prijs weer
met 5 frank naar beneden zouden halen,
indien de kersverse regering het statuut
wél zou toekennen, antwoordde men dat
ze het geld dan wel ergens anders zouden
voor gebruiken. "Het personeel is bij-
voorbeeld dringend aan een beloning
voor hun inspanningen toe I" Volledig

Begroten is niet gemakkelijk. Jan de om in de werkingstoelagen van Alma mee akkoord, maar waarom schrijven ze
Vuyst, voorzitter van de Raad van juist nu te gaan snoeien. dat niet in de ontwerpbegroting en laten
Bestuur (RvB) van Alma, heeft het ook Alma zit namelijk een klein beeqe in ze het dus afhangen van de welwillend-
altijd gezegd. Inde Veto van vorige week moeilijkheden. Door de afschaffing van heid van de toekomstige regering? Ons
stond één en ander over de begrotings- de twee-urenregeling is het budgettair lijkt het kwestie van een spaarpotje op
problemen op de Raad voor Studenten- , niet meer voordelig jobstudenten aan te' zak te hebben. Je kan nooit weten, in
voorzieningen (RvS). Voor '88 zou er werven. Sociaal gezien staan de jobstu- tijden van oorlog ...
nog 7 miljoen,deficit op de ontwerpbe- denten nu immers gelijk met de 'gewone' De meest originele suggestie komt
groting van RvS mogen staan, vriende- werknemers; ze genieten van de sÓciale echter van Jozef Beukeleirs, afgevaar-
lijk bijgepast door de Raad van Beheer zekerheid (in verband met vakantie, digde Algemeen Beheer van de KUL op
van de KU Leuven. Dat is echter 3 arbeidsongeval.zondagswerk, ...), maar de Alma-RvB. "Hetjobstudentenstatuut
miljoen minder dan vorigjaar, dus moet kunnen bijvoorbeeld niet meer in aan- is iets dat dringend afgebouwd moet
er bespaard worden. Een gelijkaardige merking komen voor vakantiewerk (zie worden, want die komen toch alleen
inkrimpende aktiviteit wordt zachtjes Veto nr. 8). Voor Alma is het probleem maar bij Alma werken om hun stereo-
doch beslist gesuggereerd door de Sint- dat ze nu 10,5 miljoen, berekend aan de installatie te kunnen betalen." Dit op
Annabesparingen. De heren die in de hand van het huidig jobstudentenbes- basis van een enquête waaruit blijkt dat
Alma-top en ook in de Alma-RvB tand, méér nodig heeft om die sociale 72,6 % van de Alma-jobstudenten niet
zetelen - Jan De Vuyst is toevallig ook zekerheid te kunnen financieren. Boven- van een beurs genieten en dus ook de job
direkteur Studentenvoorzieningen... -, op die lagere aanvraag van 7 miljoen van niet echt nodig hebben. Tja ... Afgezien
weten al op voorhand dat RvS aan Alma daarnet komt dus nog eens 10,5 miljoen. van de vraag of dit wel een geldig
besparingen wil opleggen. Zij voelen Soepel als we zijn, ronden we het tekort argument is, wordt gewoon genegeerd
nattigheid en willen op RvS een goed af op 18 miljoen. Gevolg: snoeien op dat desbetreffende enquête uitgevoerd
figuur slaan. Gevolg: zij aanvaarden de verschillende posten, voor één keer niet werd in april-mei 1987, en dejobstuden-
genomen besparingsoptie. Een groot die in verband met de studenten. Profi- ten toen overwegend tesis- en dus geen
deel van de RvS-besparingen komt zo ciat, kerels. Na veel rekenoefeningen beursstudenten waren. Jan De Vuyst
op het hoofd van Alma terecht. Want blijft er echter nog 11 miljoen tekort replikeerde op het idee van Beukeleirs
Alma neemt al een hele brok van het over. wonderwel dat Alma ook een sociale
~hikbare ~vS-bu~get v<>:<,rzijn reke- S f~nktie te ve~.vull~.nheeft, en niet a!leen
mng, en de besparingslogika' eist, dat tereo vla de maaltijdprijzen. maar ook vla de
daarin gesnoeid wordt, of dat er een En met die 11 miljoen wil de Alma-RvB tewerkstelling van jobstudenten. De
'inspanning' gedaan wordt. Die logika niet naar RvS. Dus moeten er oplossin- gelederen in het andere kamp zijn
ontgaat ons volledig. Het feit dat RvS gen gevonden worden, en daarin zijn blijkbaar ook niet altijd even, geslo-
zo'n groot deel van zijn budget in Alma diezelfde heren van daarnet zéér kreatief ten ...
steekt, mag nog geen voorwendsel zijn Bijvoorbeeld: "Laten we de maaltijd- Uiteindelijk werd dan gestemd over het

Almabegroting 1988

Nieuwjaar: A1m~ wéér. .

vijf frank meer
Regeren is niet gemakkelijk. We hebben het altijd al gezegd.
. Treinen die er toch niet zo SuperSnel doorheen geraken als

verwacht, autentiek bruine inwoners van dit land .die plots dat
absurde bolletje ook wel eens willen kleuren, en universiteiten die
alsmaar meer geld vragen. Gelukkig doet onze eigenste KV Leuven dat
laatste liever niet Die stuurt financiële perikelen gewoon 'Terug naar
afzender', in dit geval de vzw A/ma universueusrestaurants: Dat het dan
de achthonderdvijfendertigste aanval op ons portemonneeke vormt,
heeft geen belang. '

Interview José Happart

"Men vergeet niet
waarom
de regering viel"
Ondanks alle Vlaams weerwerk is de nederlandsonkundige José

Happart tot op de dag van vandaag waarnemend burgemeester
van de Limburgse gemeente Voeren. In een arrest van 19

augustus jongstleden gebood de Luikse rechter Bartels hem die funktie
uit te oefenen, teneinde de kontinuïteit van de betrokken openbare dienst
te verzekeren. Het verbod van Minister van Binnenlandse Zaken Michel
aan Happart om nog langer daden als burgemeester te stellen, werd aldus
naar de prullemand verwezen. "Geen enkel Vlaams politikus mag de
illu!ie koesteren dat het probleem Voeren ooit zal kunnen worden herleid
tot het taalgebruik van de wettelijk verkozen mandatarissen in de.
faciliteitengemeenten", aldus de centrale idee die José Happart naar
voren brengt in een anderhalf uur durend gesprek.
in zijn ongekomplexeerde, direkte, onge- laatste kommissaris was een rabiate
nuanceerde en licht-norse stijl is José Vlaming wiens taak het was de ge-
.Happart nog steeds meer fruitboer dan meente te kontroleren en in de eerste
politikus. Maar in Wallonië dient zich plaats José Happart,»
thans een massaal front aan van mensen Veto: U hebt meerdere molen gesteld dal
en partijen die van oordeel zijn dat er in u Nederlands zal leren als het Voersta-
Voeren een gelijkberechtiging moet ko- tuut zou gewijzigd worden Dat is toch
men van Walen en Vlamingen. Voor een bekentenis dat u thans verkeerd
Vlaanderen is dat een weinig aantrekke- handelt; en dat een en ander bedoeld is
lijk perspektief omdat het probleem zich als vorm van burgerlijke ongehoorzaam-
eerlang in de meeste faciliteitengemeen- heid?
ten rond Brussel identiek zal stellen. "Tot Happart : «Ik respekteer thans volko-
het bittere einde" is de titel van het boek men de wet. Ik spreeek immers Neder-
dat Happart recent inBrussel voorstelde. lands als het nodig is voor de uitoefening
In de keuze van de titel zit een klassiek van mijn funkties. Ik weiger een taalek-
vleugje Latijnse patos verweven. Maar samen te ondergaan. Maar dat is niet
duidelijker kon wellicht niet gesteld hetzelfde. Het is juist dat ik mijn
worden dat deze verkiezingen aan de Nederlands zal perfektioneren, als het
kommunautaire problemen nauwelijks statuut eenmaal veranderd is.De bedoe-
iets zullen oplossen. Vandaag, maandag ling daarvan is me meer ten dienste te
14 december, zal het dossier-Voeren stellen van de bevolking en niet in een
ongetwijfeld bovenaan de agenda van de eksamen te slagen»
nieuwe formateur staan. Hallucinant en Veto: Vindt u ook niet dat een burge-
onvoorspelbaar. meester nOT1niUl1moet kunnen kommu-
Veto: Waarom zijn de 'faciliteiten die niceren met zijn medeburgers, in plaau
thans gelden niet voldoende voor de van de taal enkel te kunnen of willen
Franstaligen? gebruiken in de vereiste formele hande-
Happart : «De bestaande faciliteiten die lingen?
thans gelden voor het taalgebruik in Happart : «Alsje te maken hebt met een
persoonsgebonden materies zijn louter leraar Frans (H. Broers, nvdr) die
teoretisch van aard Een jong koppel dat flamingant is en me aanmaant V)aarns te
wil huwen moet de hele procedure in het spreken buiten de uitoefening van mijn
Nederlands doormaken. Heel de ge- funktie als burgemeester, louter en alleen
meentelijke administratie' gebeurt exklu-' omdat het hem niet behaagt dat ik Frans
sief in het Nederlands en we mogen zelfs spreek, zeg ik neen. Met welk recht eist
geen enkele vertaling' leveren. Toen hij dat ik die inspanning doe? Alhoewel
Voeren nog bij Luik was, werden die hij veel met dit werk bezig is, is een
vertalingen nota bene wel in het Neder- burgemeester geen OCMW-hulpverle-
lands gemaakt. In 1963 had men de nero Als er iemand bij me komt om
Voerenaars beloofd dat er een aJjunkt- problemen op te lossen, zal ik proberen
kommissaris voor Voeren rou benoemd een kommunikatie mogelijk te maken.
worden. Deze zou een Waal zijn, die de Iemand die echter werkt bij Cockerill-
belangen van de Franstalige gemeen- Sambre, FN en die me komt praten in
:chap in Voeren zou behartigen. De Vervolg op p. 8

bedragje waarmee AI~a konkreet naar Probleem is alleen dat die vier miljoen
de Algemene Vergadering van Rv~.zou nu binnen de RvS moeten gevonden
stappen. De studenten stelden 7 miljoen worden. Over de begrotingsproblemen
voor, dezelf~e begroting als vorig jaar van de raad leest U elders in dit blad.
dus. Beu~elelrs en, De Vuyst antwoo~~- , Wat echter vaststaat, is dat de gehele
den dat Je met zo n bedrag onmogehJ~ Sociale Sektor met zulke werkwijze
naar ~vS kan. Waarvan akte. BIJ enkel het spelletje van St.-Anna zeer
st.e~mm~ over. :hoev~1 nu', kwam goed meespeelt.
uiteindelijk 4 miljoen Uit de bus, blijk-
baar een presentabel getal. Lut De Boel
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd
worden op het redaktiesekretariaat
in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven.

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

Brieven die langer zijn dan 25
regels van 68 aanslagen (spaties
inbegrepen; dit komt overeen met ca.
1 getikte blz. met een dubbele
interlinie) worden in principe inge-
kort. Behoudens deze restriktie wor-
den brieven geplaatst wals ze ons
bereiken.

BB4
BB 4, of hoe je slechts 4 personen op je
infoavond krijgt.

Nu ja, misschien was dit wel de
bedoeling. "natuurlijke selektie", zouden
ze het noemen. Laten we het eerder zien
als een forse misschatting van de popula-
tie Leuvense Bon Ch. Bon G.

Dynamisme, motivation et esprit
d'entreprise sont jumelés à un réalisme
omniprésent." Ik vraag me toch af waar
de realiteitszin de 30.000 BF per maand
voor kledij haalt. Men beseft kennelijk
niet dat 'heel wat Belgen met dit bedrag
een gezin moeten onderhouden. Het zou
dan ook niet eerlijk zijn de kledij als
maatstaf voor de esthetsiche gevoelig-
heid van deze mens te gebruiken.

Ambities heeft BB 4 in overvloed,
maar of zij deze zal kunnen realiseren

, . blijft dé vraag. Ze willen de Belgische
student Uit" zijn beperktheid halen.
Waarom? Om hem in een andere op te
sluiten?

Laten we dan ook tweemaal naden-
ken vooraleer we het vrije marktprincipe
als ideale oplossing naar voor schuiven

Niet iedereen kan het ideale model .
voldoende relativeren. En werkelijk ge-
vaarlijk wordt het als zij theoretische
gedachtenkonstrukties in praktijk bren-
gen. Waarom dit betoog? Als je geen
krop sla in de grond steekt ... (Kennelijk
weet die 'en nog iemand anders' niet dat
sla gezaaid wordt.) En wat als je er wel
één in steekt? Dan komt er BB 4 uit.
Laten we de boer zijn sla dus maar
verkopen op de vrijdagmarkt. Hij zal er
waarschijnlijk beter van worden.

ltiIde Deseure

Debat
Veto nr 11 dd. 6 december wijdde een
artikel aan de demokratisering van het
onderwijs. Sociale Raad richtte daarover
op 8 december in Aud. Ves. een debata-
vond in "met deelname van alle politieke
partijen". Guy Hendrix, lid van het
Politiek Bureau van de SAP en lijst van
deze kartellijst KPB-SAP in Leuven,
bega(zi.çh naar deze debatavond. Daar
werd hem ië kennen gegeven dat hij aan
het debat niet kon deelnemen. Dat bleek
daarenboven niet op een vergissing of
een misverstand te berusten: de organi-
satoren hadden de bewuste keuze ge-
maakt SAP en KPB niet uit te nodigen!
Guy Hendrix kon dus onverrichterzake
huiswaarts keren ...

Waarom deze censuur? Wij zien geen
enkele redelijke grond om de SAP en de
KPB te weren uit een debat over de
demokratisering van het onderwijs.
Zonder bet blijkbaar zelf te weten (?)
levert Sociale Raad daarmee stof voor
het cynische theaterstuk dat de PVDA al
enkele jaren probeert op te voeren: dat
de PVDA naast de SP de ENIGE linkse
partij is in Vlaanderen. Iedereen denkt
over dit alles uiteraard het zijne. Wij
vinden het zielig.

Namens SAP-Leuven,
Martine Oosterlinck..

Nvdr.: SAP: 0 +0

Dossier Centrale Keuken (3)
. "

Wie zoekt, die vindt
Inde vorige afleveringen van

het Alma-dossier werd reeds
ten overvloede gewezen op de

twee knelpunten die de konkrete
realisatie van een nieuwe centrale
keuken voor Alma in de weg
stonden. De financieringskwestie is
nu, weliswaar nog maar gedeelte-
lijk, opgelost. De diskussie in
verband met de vestigingsplaats is
nog niet afgerond.

De nieuwe centrale keuken kan niet
zomaar willekeurig ergens neergepoot
worden. Ten eerste dient het beschikbare
terrein plaats te bieden aan de keuken
zelf. maar bovendien moeten ook de
magazijnen, de beenhouwerij en de
administratie er hun onderkomen vin-
den. Een tweede bedenking die in het
achterhoofd aanwezig blijft is het feit dat
de centrale keuken alle restaurants -met
uitzondering van Sedes- moet bedienen.
Zo werden in het verleden reeds diverse
alternatieven onderzocht waarbij werd
uitgegaan van enkele basisvoorwaarden,
waaronder een zo kort mogelijke afstand
tot één der te bedienen restaurants en een
w kort mogeliJ~ afstand tot het geheel
der restaurants.

Honger
Voor de inplanting van de centrale
keuken werden destijds tientallen moge-
lijkheden naar voor geschoven maar tot
dusver blijft Alma op zijn honger zitten.
Zo was er het voorstel om de centrale
keuken te vestigen op de gronden aan de
Parkstraat in aansluiting op Alma 2. De
oppervlakte van 22 are bleek ecbter veel
te klein en bovendien zou dit een
blijvende hinder voor de karnpus beteke-
nen. Ook de onmiddelijke aansluiting bij
het gebouw van Alma 3, waar een
bebouwbare oppervlakte van ongeveer
1000 vierkante meter beschikbaar is,

Tesissen van 1967 tot nu

te ver bevonden van de te bedienen
Alma's.

"_H •• -. . Door de dienst Fysische Planning van
de KUL werden uiteindelijk twee alter-
natieven weerhouden. Het eerste alter-
natief is de universitaire grond aan de
Groenveldlaan tussen de Celestijnenlaan
en Alma 3. De voordelen van dit plan
zijn groot: geen "gr6ndaankoop, een
ruime terreinoppervl~kte, dicht bij AI-
ma 3, dicht bij belangrijke invalswegen
en openbare voorzieningen. De nadelen
kunnen hiertegen. in het geheel niet
opwegen. Alleen de plaatselijke aanpas-
sing van de Groenveldlaan en het
opgehoogde terrein brengen bijkomende
kosten mee.

Het tweede alternatief betreft een stuk
grond tussen de Tweekleinwegenstraat
en de kampus Gasthuisberg. Voor deze
grond bekwam de KUL in 1982 een KB
tot onteigening, waarbij de aankoop
werd geschat op maximaal 3'miljoen.
Zover kwam het evenwel niet, aangezien
de grond bedoeld was als parkeergele-
genheid voor het Universitair Zieken-
huis, hetgeen op zijn beurt weer voorbij-
gestreefd werd door de nieuwbouw van
het parkeergebouw van de ziekenhuizen.
Voordelen zijn de nabijheid van het
Alma-restaurant op Gasthuisberg en de
mogelijke verkeersontsluiting. Onmis-
kenbare nadelen zijn de eventuele inter-

Ze zijn toch niet alle 300 lui
'A fgaand op de last die je nu

misschien zelf "aan den
lijve" ondervindt en ho-

pend dat er zoiets bestaat als
rechtvaardigheid denk je vast dat
het onding tesis al zou oud is als de
studierichting die ook jou zo nu en
dan de strot uithangt Fout: de tesis
is een vrij recent verschijnsel in de
akademische wereld, en zolang ze
bestaan heeft, werd ze ook gekon-
testeerd. Duik even mee in het
verleden van onze unief.

Pas in 1967 moest je een verhandeling
schrijven om daarna te kunnen pronken
met de titel 'licentiaat'. Tot dan, en dit
vanaf de Wet op de Akademische
Graden van 1949, was het enkel bij een
doktoraai dat je verwacht werd een
verhandeling neer te pennen.

Die wet van 1967 bleek echter al snel
voor heel wat misverstanden te zorgen -
men dacht dat voor de licentiaatsverha-i-
deling dezelfde eisen golden als voor een
doktoraat ... - zodat een KB van 27 mei
de tekst bevatte die we ook nu nog
kennen: "De examinandi moeten, bij de
enige of de tweede proef een verhande-
ling indienen over een onderwerp dat
verband houdt met één van de examen-
vakken. Deze verhandeling dient te
bewijzen dat de auteur op correcte wijze
je resultaten kan uiteenzetten van een
persoonlijk, objectief en methodisch
werk, waarvan de hoedanigheid belang-
rijker is dan de omvang:"

Aan die fraaie tekst werd door de
rektoren en de Vaste Commissie voor de
Akademische Graden nog expliciet toe-
gevoegd dat de nadruk diende gelegd te
worden op de "beperkte omvang" van
de licentiaatsverhandeling.

Woorden die bijna profetisch waren.

want in 1972 al formuleerde de Didakti-
sche Commissie van Letteren en Wijsbe-
geerte enkele bedenkingen, met de na-
druk op de oorspronkelijke bedoeling
dat de student iets aan zijn tesis zou
hebben, en niet de wetenschap. Weer
diende de tekst - of tenminste de
interpretatie ervan - duidelijker gesteld
te worden. Het studieprogramma diende
volgens deze kommissie zo samengesteld
te worden dat je in je eerste licentie
leerde hoe je aan het werk moest gaan,
wat de achtergronden waren van het
onderwerp dat je gekozen had, enzo-
voort. Kortom: het voorbereidende
werk. De tweede licentie zou dan zoveel
mogelijk besteed moeten kunnen wor-
den aan het realiseren zelf van de tesis.

Denkwerk
Maar hiervan kwam niets in huis: de
wetenschappelijke kwalitatieve eisen die
men aan een tesis stelde, namen gaande-
weg toe, het volume van de verhandeling
vermeerderde in dezelfde mate en de
noodzakelijke tijdsinvestering van de
student werd zo groot dat in 1986 een
driehonderdtal studenten in L & W
voor de keuze stonden: ofwel afzwaaien
zonder tesis en dus zonder licentiaatsdi-
plorna, ofwel nog een jaartje bissen om
van de tesis toch maar dat te maken wat
de prof eiste.

Deze 300 waren niet bepaald lui of
dom, want ze hadden al bewezen dat ze
hun werk aankonden en ook grotere
happen - bijvoorbeeld eksamens -
konden verteren.

Er was dus weer denkwerk aan de
orde, en het was binnen Germaanse dat
men het eerste de licentiaatsverhande-
ling "her-dacht". De bedoeling van een
tesis was niet baanbrekend werk te
verrichten of revolutionaire teorieën te
ontwikkelen, maar gewoon te tonen dat
je in staat bent om wetenschappelijk

onderzoek te verrichten, metodes en
strukturen kan hanteren, en dat resultaat
in een verstaanbaar Nederlands op
papier kan zetten.

En kijk: het akuut probleem van de
germanisten werd al snel iets wat nog
slechts- bij uitzondering voorkwam.
Maar op de vierde, vijfde en zesde
verdieping van het fakulteitsgebouw van
L & W bleef het probleem bestaan ...

Recentissimmo
Toen begin dit jaar beslist werd om het
tesisjaar zeg maar '100 % te belasten
werd het de Kremlin- of Erasmuskrin-
gen toch wat te gortig en eisten ze dat de
regeling die in Germaanse gold, uitge-
breid werd naar alle studierichtingen:
Omdat alleen formele afspraken ook
echt gekontroleerd zouden kunnen wor-
den, werd deze eis gegoten in enerzijds
een maximum aantal pagina's en ander-
zijds een rudimentaire timing.

Op 3 december werd dan ook effek-
tief een bovengrens vastgelegd voor het
aantal pagina's - 120 - en dit voor de
hele fakulteit. Binnenkort wordt ook de
timing onder de loupe genomen. Ten-
slotte zal ook het "gewicht" van de tesis
binnen de eindevaluatie nog bekeken
worden dit jaar.

Als dit alles op zijn pootjes staat,
zullen we hopelijk geen studenten meer
zien die twee jaar lang bijna elke dag in
de biblioteek moeten komen werken om
hun verhandeling op tijd af te krijgen, of
horen van promotoren die gaandeweg
hun tesisonderwerp uitbreiden.

Paul Vandeput
Rudy Lanssens

valt weg omdat ook hier vertikaal
transport over verschillende niveaus
noodzakelijk zou zijn. Dergelijke werk-
wijze jaagt de kostprijs de hoogte en de
efficiëntie de dieperik in.

De industriezone op de kampus Gast-
huisberg behoorde ook tot de mogelijk-
heden maar hier stuitte men op verzet
van de Universitaire Ziekenhuizen. Deze
gelegenheid is trouwens intussen verlo-
ren gegaan, daar de ziekenhuizen plaat-
selijk een broodbakkerij hebben ge-
bouwd. Een ongunstige verkeersligging
was dan weer de oorzaak van het
afwijzen van de Bierbeekstraat, waar nu
nog de magazijnen en de beenhouwerij
van Alma zijn.

Ditzelfde argument speelde ook tegen
het universitair domein achter Terbank
Zelfs een eventuele situering te Loven
joel of Pellenberg werd nagegaan, maal

ferentie met ontsluitings- en ontwikke-
lingsplannen van de ziekenhuizen en de
aankoopkosten van de grond.
De advieskommissie voor ruimtelijke
ordening heeft nu echtèr een negatief
advies gegeven met betrekking tot een
inplanting wals deze voorgesteld werd
door de dienst Fysische Planning. Deze
advieskommissie is eigenlijk een verdere
opvolging van de denkgroep Ruimte-
lijke Ordening, met als voorzitter profes-
sor Delrue,

Haar advies is niet alleen eigenaardig,
gezien de bovengenoemde voor- en
nadelen, maar ook omdat niemand
blijkbaar ooit de motivering voor deze
beslissing onder ogen kreeg. Het wordt
echter nog meer onbegrijpelijk als we het
voorstel van de kommissie Delrue te
horen krijgen: een inplanting op het
terrein Gasthuisberg. De universitaire
ziekenhuizen verzetten zich tegen deze
oplossing en ook bij Alma is er weinig
entoesiasme. Op de Raad van Bestuur
van Alma hebben verschillende mensen
hun twijfels bij de ernst van het advies:
er blijkt nergens iets op papier te staan!

Sommige leden van de raad stellen
zich vragen in verband met het gebrek
aan logika bij het al dan niet pro of
contra zijn voor sommige vestigings-
plaatsen. Men kan zich niet ontdoen van
de indruk dat persoonlijke prevalenties
het halen op louter ekonomische en
rationele argumenten. Verschillende ge-
ruchten kunnen deze indruk alleen maar
bevestigen. Zo blijken er in de advies-
kommissie wel degelijk persoonlijke
belangen mee te spelen. Boze tongen
beweren dat voor het terrein aan de
Groenveldlaan diverse kapers voor de
kust liggen. Zo zijn er vage plannen voor
sportterreinen en voor een eventuele
verhuis van de audio-visuele dienst. In
ieder geval, het advies wordt niet verder
opgevolgd, zo blijkt uit een nota va;
professor Tavernier, algemeen beheerder
van de KUL, aan de Raad Van Beheer
van de universiteit. Daarom beslist
de Raad van Beheer dat er een grondige
vergelijking moet gemaakt worden in-
zake bouw- en exploitatiekosten van een
inplanting op drie mogelijke plaatsen.
Op het einde van december wordt een
definitieve keuze gemaakt.

De drie overblijvende mogelijkheden
zijn het terrein om en rond Alma 3, een
terrein gelegen in het Arenbergpark of
aan te kopen gronden op het industrie-
terrein van Haasrode. We zijn be-
nieuwd.

Geert Dhont

Agenda-spullen
Organisatoren en Kringen worden ver-
zocht hun gegevens voor onze Agenda
en voor Ad Valvas voortaan reeds
donderdag binnen te brengen. Gelieve zo
volledig mogelijke informatie te geven
over wat, waar, wanneer, door wie, en
VOQrhoeveel BEE Uw info is welkom
tot donderdag 18.00 uur. 0

ABONNEERT U?
Veto zoekt abonnees
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Reakties Op Studiepuntenstelsel

Fundamentele en
andere bezwaren
Vorige week maakte Veto in

een relatief kort bestek mel-
ding van de laatste. ontwik-

kelingen inzake het studiepunten-
stelsel. De lezer die zich erdoor
gewroet heeft, zal opgemerkt heb-
ben dat de studenten weinig vat
hebben op de gedane voorstellen.
Inspraak is er enkel binnen de
universiteit, en dan nog. Nochtans
is en blijft de studentenbevolking
de pasmunt waarmee het gelag zal
worden betaald. Zinvolle (re)-
akties dringen zich dan ook op.

Dit laatste dacht alvast ook Kringraad.
Sinds vorig jaar bekommentarieert men
daar de gelanceerde hervormingen om-
trent de Wet op de Akademische Gra-
den, wat onder meer door de invoering
van het Studiepuntenstelsel (SPS) moge-
lijk moet worden gemaakt.

Om het KUL-standpunt over het SPS te

POL&SOC
Ook in de fakulteit Politieke en
Sociale Wetenschappen staat het
probleem van de tesisstudenten bo-'
venaan de agenda. Zoals we vorige
week al meldden is de kwestie op
gang gekomen na een mededeling
van het bureau van Akademische
Raad halfweg oktober. Hierin werd.
gesteld dat laatstejaarsstudenten
voortaan hun tesis moeten afwerken
voor 15 mei (of 15 augustus voor
tweede zit). Zoniet moeten zij ge-
woon bissen, en kunnen zij niet
ingeschreven worden als tesisstuden-
ten volgens de regeling "bissen ron-
der \es volgen-. Op de fakulteitsraad
van Politieke en Sociale Weten-
schappen kwam men snel tot een
principiële goedkeuring van deze
maatregel. Bovendien werd er zelfs
beslist - en dit op een toch wel
dubieuze manier (waarover later
meer) - om nagenoeg geen over-
gangsmaatregel te voorzien: mensen
die nu in lste licentie zitten, worden
al aan de nieuwe maatregel onder-
worpen. Daarmee is het eigenlijke
probleem, namelijk een verbetering
van de tesisbegeleiding en een
programmahervorming, straal gene-
geerd. Bij Politika is men niet van
plan zich bij deze gang van zaken
neer te leggen.
Na de kerstvakantie verneemt u

meer hierover. (DW)

bepalen, werd binnen de Onderwijsraad
de kommissie "Wetgeving Akademische
Graden en Studiepuntenstelsel" opge-
richt. Deze kommissie bundelde haar
kommentaren in de Werktekst De Neve.
Via haar vertegenwoordiging op de
Onderwijsraad, is Kringraad bij het
uitwerken van deze nota nauw betrok-
ken geweest. Ze kan zich dan ook
grotendeels scharen achter de essentie
van de werktekst : de noodzaak van de
invoering van een SPS is niet aange-
toond, de nieuwe behoeften kunnen
opgevangen worden binnen het huidige
organisatieschema van het Hoger On-
derwijs. Dit betekent dus dat volgens
Kringraad het SPS niet zomaar, ronder
voorwaarden, kan worden gerealiseerd.
In de eerste plaats dient men het huidig
onderwijssysteem te evalueren. Pas daar-
na én indien het noodzakelijk mocht
zijn, kan gedacht worden aan de invoe-
ring van een SPS waarbij het huidig
onderwijssysteem grotendeels wordt be-
houden. Slechts in laatste instantie mag
men pleiten ten gnnste van een volwaar-
dig SPS.

de encyklopedische kennis. De stap naar
een meer funktionele kennis wordt niet
gezel

Studiepunt
In het verlengde hiervan plaatst Kring-
raad ook vraagtekens achter de VlIR-
definitie van het studiepunt. In de
VlIR-nota wordt één studiepunt gekop-
peld aan dertig uren "theoretisch kon-
taktonderwijs". Kringraad stelt voor om
het studiepunt te definiëren in funktie
van het aantal uren studielast (bijvoor-
beeld 120 uren). Dit heeft als voordeel
dat er een eenduidige maatstaf is voor
alle soorten onderwijs (seminaries, prak-
tika, ...). Bovendien wordt het ook
mogelijk het studiepunt te doen aanslui-
ten bij een reële werkelijkheid, namelijk:
de hoeveelheid arbeid die een studiepunt
van een student mag vergen, en niet
langer bij een moeilijk becijferbaar
begrip als "theoretisch kontaktuur".
Komt daar nog bij dat hierdoor meteen
ook een extra-garantie ontstaat op het
onder kontrole houden van de studie-
last.
Eén van de vele redenen om een SPS in
te voeren, is de grotere toegankelijkheid
van het Hoger Onderwijs. Volgens het
VlIR-dokument vond de demokratise-
ringstendens, die zich na WO 11 door-
zette, ook vanaf 1954 zijn weg in het
universitair onderwijs. In de Werktekst
De Neve stelt men dat "door deze

bredere opstelling zich de noodzaak doet
gevoelen van een scherpere identiteitsbe-
paling van de verschillende segmenten
van het Hoger Onderwijs (universiteit,
Hobu, OHO, andere opleidingen)". En-
kel het scherp stellen van de eigenheid en
verscheidenheid maakt een duidelijk
stelsel van afspraken en regels tussen de
verscheidenen onderwijssegmenten mo-
gelijk. Kringraad merkt hierbij nuchter
op dat deze beklemtoning van een
scherpe identiteitsbepaling van de uni-
versiteit niet mag begrepen worden
vanuit "een misplaatst superioriteitsge-
voel".

Tenslotte suggereert de Werktekst De
Neve ook nog om een aantal studenten-
beperkende maatregelen in te voeren,
teneinde de kwaliteit van het Hoger
Onderwijs te blijven waarborgen. Sterk
gevulgariseerd komt de redenering hier-
op neer: neem bijvoorbeeld een kollege
dat door veel studenten wordt bijge-
woond. Automatisch wordt de mogelijk-
heid tot het stellen van vragen geredu-
ceerd, wat onrechtstreeks een negatief
effekt heeft op de kwaliteit van het vak.
Kortom: hoe kleiner het aantal studen-
ten, des te meer kontakt tussen docent en
student, des te beter de kwaliteit. Het
antwoord van Kringraad is radikaal:
"Dergelijke maatregelen zijn een gemak-
kelijkheidsoplossing voor de universitei-
ten, omdat zij op deze manier niet zélf
moeten sleutelen aan de kwaliteit van
hun onderwijs. In plaats van studenten-

beperkende maatregelen moet hier ge-
zocht worden naar een interuniversitaire
kontrole op de kwaliteit van onderwijs-
programma's.

Tot hier het standpunt van Kringraad
terzake. Ook de vele fakulteitsraden
mochten een woordje meepraten in de
diskussie rond de invoering van het SPS.
Meer nog, in een persoonlijk schrijven
van halfweg november '87 drong rektor
Dillemans er bij de dekanen op aan om
het VlIR-voorstel "het weze in de
fakulteitsraad of tenminste op het bu-
reau" te bekritiseren. Een kleine rond-
vraag leerde ons dat dit in diverse
fakulteiten (Ekonomie, Rechten, Godge-
leerdheid, ...) niet het geval was. Of
nauwkeuriger: binnen verscheidene fa-
kulteitsraden werd de diskussie omtrent
het SPS niet ten gronde gevoerd. Ter
argumentatie stelde men dat de tijd
daartoe ontbrak. Een dermate belang-
rijke ingreep in het onderwijssysteem is
voor de raden in kwestie té fundamen-
teel om in een tijdsspanne van ruim één
maand af te haspelen. Alle ogen zijn nu
gericht op de Akademische Raad van
maandag 14 december. Daar wordt het
definitief standpunt van de KU Leuven
aangaande de invoering van het SPS
bepaald. Het resultaat zal voor 21
december aan de VlIR worden overge-
maakt.

Herwig Willaert

Vergoeding van tesiskosten

Het gat in de
studentenbeurs
Eentesis maken kan de student niet alleen veel stress opleveren -

zeker met de nieuwe plannen omtrent het tesisjaar voor de deur -
maar het kan hem ook nog een aardige duit kosten. Eén van de

.duurste procedures is het aanvragen van fotokopies via het interbibliote-
kair leenverkeer. Vaak moet je voor het verwerven van materiaal ook
biblioteken in andere steden bezoeken. Of je moet veel fotomateriaal
opnemen, ... Omdat de meeste studenten het financieel niet zo breed
hebben, zijn extra-tesiskosten voor hen dan ook geen pretje, Kan een
student die .kosten verhalen op het departement of de fakulteit in kwestie
of moet hij alles uit eigen zak betalen? Uniformiteit is in deze materie ver
zoek. leder departement of iedere afdeling zelfs houdt er zowat z'n eigen
gewoonten op na.

Een student die het thuis niet zo breed
heeft, komt in verband met z'n extra
tesis-kosten in aanmerking voor een
studielening. Dat zijn dan wel studenten
die op basis van het globaal gezinsinko-
men ook recht hebben op een studie-
beurs. Van iedere aanvraag voor een
studielening wordt een individueel dos-
sier samengesteld. Geval per geval wordt
er dan onderzocht of de aanvraag
gefundeerd is. Zo'n studielening kan
variëren van 15.000 tot 25.000 fr. Dhr.
Devenyns van de Sociale Dienst wist

Dit klinkt allemaal wel vanzelfspre-
kend en evident, maar toch is deze
opmerking een belangrijke korrektie op
het VlIR-voorstel. In deze nota van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad wordt
immers van meetaf aan voortdurend
allusie gemaakt op de invoering van een
volwaardig SPS. Daartegenover staat
dat in dezelfde tekst met geen woord
gerept wordt over de omstandigheden
waarin dit laatste moet gebeuren.

Studielast
Minder fundamenteel zijn de "aanvul-
lende beschouwingen" van Kringraad
op de Werktekst De Neve. Een eerste
opmerking betreft - hoe kon het 00.
anders - de studiebelasting. In navolging
van het Angelsaksische kredietpunten-
stelsel tracht men in het VlIR-voorstel de
studiedruk onder kontrole te krijgen
door de belasting van een kursus te
koppelen aan het aantal semesteruren.
Hoe meer semesteruren, des te zwaarder
het vak. Nu is er al herhaaldelijk
aangetoond dat de feitelijke studiebelas-
ting van een vak door meer faktoren
wordt bepaald dan alleen maar het
aantal semesteruren. In dit verband kan
men bijvoorbeeld denken aan het do-
ceergedrag van professoren, de manier
van eksamineren, de spreiding van de
eksamens, enzovoort. Met al deze ex-
terne faktoren houdt de. VlIR géén
rekening wanneer ze het begrip studie-
last omschrijft. Anders gezegd: de visie
op Universitair Hoger Onderwijs wordt
niet in vraag gesteld. Men houdt vast aan

STUDENTENFRAKTIE VERLAAT RVS
Zoals vorige week reeds in Veto
uitgelegd werd, schuilt er in de begro-
ting van Studentenvoorzieningen een
steeds groter wordende kostenballon :
de gebouwkosten. Hierdoor komen
zowat alle voorzieningen van de So-
ciale Sektor in het gedrang. In de
praktijk komt dit erop neer dat men nu
reeds luidop denkt aan fikse prijsver-
hogingen in de Alma's, hogere huur-
prijzen in de peda's, een duurdere
studentendokter, minder middelen
voor studiefinanciering en, als ex-
traatje, mogelijk een Veto tegen beta-
ling ...
De enige strukturele oplossing is in

eerste instantie dat de universiteit haar
eigenaarsverplichtingen opneemt en zo
de Sociale Sektor van haar gebouw-
kosten verlost.
In feite zijn de personeelsleden en de

akademici het met deze studenteneis
eens. Ook zij zien wel in dat de huidige
toestand gewoon onhoudbaar is. Of
om direkteur Studentenvoorzieningen
Jan de Vuyst te citeren: "Gegeven dit
uitgangspunt kan het probleem (...)
niet opgelost worden binnen het voor-
ziene begrotingsschema." In een nota

naar de Raad van Beheer maakte hij
duidelijk hoezeer de Sociale Sektor
reeds ingeleverd had, voornamelijk
door inspanningen van studenten en
personeel. De tijd dat het Beheer zijn
verantwoordelijkheden dient op te
nemen leek hem dan ook aangebro-
ken.
Voorzitter Studentenaangelegenhe-

den Masschelein zag de toestand be-
paald minder donker in. We moesten
aan het Beheer toch laten zien dat we
in staat zijn onze zaak naar behoren te
runnen. Het enige wat hij eigenlijk
bedoelde was dat we DOgeen jaar meer
moeten besparen. Volgend jaar zien we
dan wel weer ... Toen de studenten-
fraktie hem wees op een impliciete
kontradiktie in zijn redenering kon of
wilde hij deze logika niet volgen. Meer
nog, hij wou de RvS over dit dilemma
niet langer laten diskussiëren en ver-
plichtte ons onmiddellijk tot een stem-
ming over te gaan.
Voor de studentendelegatie was

deze manier van beslissen totaal
onaanvaardbaar. Hierdoor zouden we
door één stemming de poort openzet-
ten voor alle mogelijke kalamiteiten.

Bovendien hield deze beslissing geen
enkele ernstige garantie naar de toe-
komst in. Een dwingende eis naar
Algemeen Beheerder van de KUL
Tavernier waarin hem duidelijk ge-
maakt wordt dat hij ook daadwerke-
lijk met geld over de brug moet komen
- iets waar de studenten achter stonden
- vond men blijkbaar te revolutio-
nair.
De studentendelegatie hield het dan

ook voor bekeken en verliet de verga-
dering. Hierdoor verhinderde zij dat de
RvS nog wettelijk kon beslissen. Het
moge echter duidelijk zijn dat deze
obstruktiepolitiek niet lang vol te
houden is. Volgende vergadering is
deze kwestie weer aan de orde. Om de
andere raadsleden een steun in de rug
te geven om het standpunt van de
studenten daadwerkelijk bij te treden -
iets waar ze in principe mee akkoord
gaan - start Sociale Raad met een
petitie. Hierin wordt iedereen uitgeno-
digd zijn handtekening te zetten op een
lijst waarop aan het RvS gevraagd
wordt met een duidelijke stellingname
naar de Raad van Beheer te trekken.
Tekenen dus. (BC/WP IRT)

ons te vertellen dat aanvragen voor een
studielening niet w veel voorkomen.
Studenten die niet in aanmerking komen
voor een studiebeurs kunnen er hoedan-
ook geen beroep op doen.

Niet-beursstudent
Waar kan de niet-beursstudent dan wel
terecht? Algemene regels over de ver-
goeding van tesiskosten door de univer-
siteit bestaan er niet. De situatie verschilt
in ieder departement of afdeling. De
gunstigste regeling treffen we aan bij
enkele departementen van de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen. Daar is het
een stilzwijgende gewoonte dat studen-
ten hun tesiskosten vergoed krijgen. Het
maximumbedrag bedraagt 10.000 fr.
De uitgaven moeten wel altijd gebeuren
met het akkoord van de promotor. Deze
manier om tesiskosten te vergoeden is
nog geen algemene regel in die zin dat
tesiskosten niet automatisch vergoed
worden. Geval per geval wordt er beslist
wat terugbetaald wordt en wat niet.
Wanneer het departement beslist om
fotokopies terug te betalen, dan worden
die ook het eigendom van dit departc-
ment. De drukkosten van de tesis
worden in geen geval terugbetaald. Er
werd ons ook verteld dat de hogere
bestuursorganen van de universiteit niet
zo positief staan tegenover deze regeling.
Ze zijn eerder geneigd de betrokken
departementen op de vingers te tikken en
de regel ongedaan te maken dan deze
manier van werken te bevorderen, aldus
een woordvoerder van de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen.

In de fakulteit Landbouwwetenschap-
pen is deze kwestie op een andere manier
geregeld. Per labo wordt er 23.000 fr
toegekend voor de eindwerken van
licentiestudenten. Het labo is vrij in de
manier waarop ze dit geld spendeert.
Sommige labo's spenderen het geld

enkel aan het vereiste labomateriaal, dat
re dan ook gratis ter beschikking stellen
van de student. Andere labo's vergoeden
ook als eens tesiskosten zelf: verplaat-
singskosten naar de plantentuin van
Meise bijvoorbeeld of fotomateriaal
zoals kleurenfoto's van planten. Ook
hier verschilt de situatie dus van labo tot
labo.
Binnen de fakulteit Exakte Weten-

schappen is er op hoger niveau weinig
zekerheid over de manier van werken.
Het sekretariaat van het departement
Natuurkunde vertelde ons dat er geen
vergoedingen worden uitbetaald. Alles
komt op rekening van de student. Het
sekretariaat van het departement Schei-
kunde vermoedde dat tesiskosten nor-
maal op de promotor verhaald kunnen
worden. Het sekretariaat van het depar-
tement Wiskunde tenslotte stelde dat de
fotokopiekosten via de biblioteek wel
door het departement zelf betaald kun-
nen worden.

Bij het Instituut voor Lichamelijke
Opleiding worden tesis kosten niet syste-
matisch vergoed. Alleen wanneer de
kosten hoger liggen dan de fakulteit
billijk vindt - en dat is een relatief begrip
- wordt vergoeding overwogen. Meestal
is dat het geval bij verzendingskosten van
enquêtes. AI bij al komt vergoeding dus
niet zo veel voor want de onderweksap-
paratuur die voor de meeste tesissen
vereist is, is aanwezig in de fakulteit.
De fakulteit Godgeleerdheid voorziet

als enige kcmpensatie het kopiëren op
laag tarief Uitzonderlijk wordt er tussen-
gekomen voor komputerkosten bij en-
quêtes. De meeste tesissen binnen deze
fakulteit komen echter vooral neer op
huiskamer- en biblioteekarbeid. Daartoe
is er genoeg informatie aanwezig in de
biblioteek. Ook binnen de fakulteit
L & W is het niet gebruikelijk om
tesiskosten te vergoeden. De meeste
tesissen vereisen wel verplaatsingen en
binnen nchtingen als Kunstgeschiedenis
ook uitgebreid fotomateriaal. Deze extra
kosten worden echter niet vergoed
omdat ze beschouwd worden als inhe-
rent aan de studierichting. Deze situatie
geldt ook voor het departement Ekono-
mie, het departement Sociale Weten-
schappen en het Hoger Instituut voor
~sbegeerte.
Binnen Psychologie en Pedagogie

worden binnen sommige afdelingen in
individuele gevallen wel wat kosten
vergoed. De sekretaris verklapte ons dat
dat soms wel met een beetje diskrimatie
gepaard gaat. Het al of niet vergoeden
van tesiskosten kan namelijk van jaar tot
jaar en van promotor tot promotor
verschillen. Voor de meeste tesissen
echter geldt - en dat binnen nagenoeg de
hele universiteit - dat een aanvraag tot
vergoeding meestal niet ingewilligd
wordt. Hopelijk wordt deze extra finan-
ciële belasting voor de student gekom-
penseerd door het arbeidsplezier dat het
maken van een tesis hem oplevert.

Carla Rosseels

"
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Eric De Clerck werkt bij "Mensenbroe-
ders", een organisatie die met haar
2 x Afrika aktie wel een specifieke visie
op ontwikkelingssamenwerking demon-
streerde.

De Clerck: «Die aktie is eigenlijk
ontstaan uit een soort wrevel. Een paar
jaar terug is er die hongersnood in
Ethiopië. Dat kreeg aandacht en ver-
dient ook alle aandacht, maar het gaf
toch zo'n beetje de indruk hier bij de
publieke opinie van "Afrika, da's een
massa hongerlijders". Dat schokte ons,
en ook een stel Afrikanen die wisten dat
dat maar een stukje van de realiteit was.
en toen hebben we samen de idee
opgevat om het andere luik ook eens te
tonen. Er is een Afrika dat honger lijdt en
dat inderdaad moet voortgeholpen wor-
den met noodhulp, maar er is ook een
ander Afrika dat probeert voor zichzelf
in te staan en dat beloofd heeft dat te
doen via een heleboel projekten. De idee
"We zullen het zelf wel doen", leeft bij
die mensen, "we hebben misschien een
duwtje in de rug nodig om van start te
gaan, maar geef ons onze eigen verant-
woordelijkheid om zelf naar Afrikaanse
maat uit te bouwen." En voor zover wij
zicht hebben op die zaak zou dat
desnoods kunnen voor heel Afrika.
Afrika kan in feite voor zijn eigen
voedsel instaan als we de Afrikanen de
kans geven»

Veto: Vertaald naar projektkeuze komt
dat dus ook neer op een steunen van
plaatselijke initiatieven 'f
De Clerck: «Ja, Mensenbroeders doet
aan "partnerwerking", In Afrika zijn er
zo'n paar partners: dat zijn goed gestruk-
tureerde organisaties die echt aan de
basis met de plattelandsbevolking aan de
slag gaan. Ze proberen het echt op eigen
kracht te doen en dus ook de volle
verantwoordelijkheid te dragen voor
wat er daar gebeurt.»

Veto: Om een geslaagd landbouwbeleid
te voeren is er toch ook een ruimere
infrastruktuur nodig, onderzoekscentra,
afzetmarkten, enzovoort. Kan dat wel
gewaarborgd worden met die kleinscha-
lige projekten ?

Debat ontwikkelingssamenwerking

Grootschalig of kleinschalig?
Denoodzaak van ontwikkelingssamenwerking durft geen enkel weldenkend mens in 1987 nog te

ontkennen: Maar wanneer men het heeft over de konkrete vorm die deze hulp moet aannemen,
kunnen (Ie meningen erg verschillen. Grosso modo komt het er op neer dat men een onderscheid

maakt tussen groot- en kleinschalige projekten. Dit is niet zomaar een keuze tussen twee werkwijzen, want
volgens alle betrokkenen valt of staat een projekt met de gekozen optie.

Rond deze boeiende problematiek organiseert Landbouw in Wereld perspektief (LIWP), de Derde Wereld
werkgroep van de Landbouwkring nu woensdag 16 december een debat om 20 u in de Kleine Aula (de
toegang is gratis). Hugo Vandienderen zal er de mening konfronteren van Bert Cleymans (de
sekretaris-generaal van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking), Eric De Clerck
(Mensenbroeders), Luc Sas (van het Abos) en prof Eric Tollens van de KU Leuven. Wij hadden alvast een
gesprekje met drie van deze mensen, twee "kleinschalige" en één "grootschalige".

«Grootschalige projekten zijn natuur-
lijk het makkelijkst om die buitenlandse
schuld af te betalen. Soja kan je verko-
pen aan de Europese veevoederindus-
trie, en dat betekent deviezen waarmee
je je schulden kan afbetalen. Maar dan
voer je de wil uit van de schuldeisers, en
niet van de bevolking. Op korte termijn
is het inderdaad moeilijk om met
kleinschalige projekten die schuld af te
betalen. Maar op lange termijn betekent
de kleinschaligheid misschien een gro-
tere garantie voor het terugbetalen van
de schuldenlast, maar dan vanuit een
ekonomie die terugdraaiend is. En die op
een bepaald moment surplussen gaat
produceren waarmee men de schulden
kan afbetalen»

* * * *

Luc Sas is als landbouwkundig ingenieur
tewerkgesteld bij de nationale gouverne-
mentele organisatie voor ontwikkelings-
samenwerking, het Abos. het Abos
werkt vooral grootschalig en je kan je
daarbij afvragen of zo de kleine boer niet
vergeten wordt.

Sas: «Het Abos richt zich eigenlijk
vooral op de algemene ontwikkeling van
een land. De kleine boer is hierin zeker
niet onbelangrijk, maar om landbouw te
bedrijven is er een heel kader nodig:

tendens om Belgische produkten te
gebruiken; waarom zouden we ze ergens
halen als we ze zelf ook kunnen maken?
Waar mogelijk zal het Abos ook met
aangepaste technologie werken, graag
zelfs. Maar juist omdat die technologie
zo streekgebonden is, is het hiermee
moeilijk werken op grote schaal.»

Veto: Worden zo de technieken niet
dikwijls wat al te kamplex ?

Sas: «Als een land wil exporteren zal het
moeten kunnen voldoen aan de interna-
tionale normen opgelegd aan de han-
delsprodukten, Daarom zal het nodig
zijn om ook met d~zeLfde middelen te
werken als de andere landen»

«Ook in de geneeskunde, als men
bijvoorbeeld een operatiezaal wil instal-
leren, zal men zich noodzakelijkerwijze
moeten wenden tot meer geavanceerde
technolgieën.»

* * * *
Bert Cleymans, tenslotte, is de sekretaris-
generaal van het Nationaal Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking
(NCOS), de overkoepelende organisa-
ties van de Niet Gouvernementele Orga-
nisaties (NGO's), en voorstander van de
kleinschalige aanpak.

Veto: Het NCOS heeft duidelijk een

De Clerck: «Dat hangt eigenlijk af van
de manier waarop men dat organiseert.
Als je tegen die mensen zegt, '~e moet
produceren", is dat één zaak. Maar als je
hen dan ook nog overtuigt dat het
wegennet in die streek enorm belangrijk
is, kan je ook een motivering inbouwen
om in de seizoenen waar er in de
landbouw weinig te doen is, zich bij-
voorbeeld een tijd ter beschikking van de
wegenbouw te stellen»

Relativeren
Veto: Een ander groot probleem is de
zware schuldenlast. Bieden grootscha-
lige projekten met hun exportgewassen
en dergelijk hier geen betere uitzich-
ten?

De Clerck: <Je kan met de schulden
twee kanten uit: je kan zeggen dat die
schulden prioritair zijn voor ons en dat
we die afbetaald willen zien. AI wat het
land kan opbrengen gaat zoveel moge-
lijk daarvoor gebruikt worden. Dan
kom je tot van die gekke situaties zoals
op de Filippijnen waar 75 % van de
exportinkomsten of 40 % van het BNP
gebruikt wordt om die schuld af te
betalen. Ofwel zeg je - en dat is ook de
stelling van een aantal belangrijke be-
leidsmensen op vlak van de EG en zelfs
op internationaal vlak - dat je van een
dode mens geen schulden kan terugvra-
gen. Dus laat ons best beginnen met de
basisbehoeften, voor de schuldenlast
zorgen we later»

onderzoek, opleiding, selekties, de pro-
duktie, afzetmarkten, transport en even-
tueel de export. Dit geheel is zo komplex
dat het beter worden van één boer hierin
sorns wat gerelativeerd moet worden»

Veto: Gaat er geen energie verloren in
de omslachtige administratie bij het
Abos?

Sas: «Die administratie is nodig om het
uitgeven van publiek geld te verant-
woorden. Het is geen tijdverlies want de
tijd die in een goede administratieve
voorbereiding wordt gestoken, zal later
de efficiëntie van het projekt ten goede
komen»

Veto: Het Abos houdt zich bezig met
bilaterale samenwerking. Is zo'n samen-
werking tussen verschillende regeringen
niet een omweg voor het projekt zelf?

Sas: «Als je in een ander land gaat
werken kan je niet zomaar handelen
zonder rekening te houden regeringen en
plaatselijke leiders van dat land. Door
via deze mensen te werken, krijg je ook
hun steun, wat de overlevingskansen van
je projekt gevoelig vergroot»

Ossentraktie
Veto: Maakt het Abos gebruik van
aangepaste techniek (dit is eenvoudige
werktuigen op het niveau van de lokale
bevolking) of proberen jullie Belgische
produkten aan de man te brengen?

Sas: «Ten eerste is er de begrijpelijk
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andere aanpak dan het Abos: kleinscha-
lig, vaak zonder steun van de plaatselijke
regering. Is dal niet vaak een handi-
kap?

Oeymans: <Ja, onze regering steunt
door medefinanciering 75 % van de kost
van het projekt van NGO's die daarvoor
erkend zijn. De regering geeft zo per jaar
voor I miljard uit aan medefinanciering,
natuurlijk kiezen zij tussen al die NGO-
projekten enkel die die met de plaatse-
lijke reg" :"~ kunnen worden overeen-
gekomen. Als wij ergens in Chili een
vakbond steunen, kunnen we daar geen
medefinanciering voor krijgen»

«De NGO-projekten komen nooit uit
een studiebureau. Een NGO-projekt
komt altijd van het werken met de
mensen. Zeggen die na een jaar of twee
dat ze een dam zouden moeten hebben
om het regenwater tegen te houden
tijdens het regenseizoen, dan maken we
met het dorp plannen, en kunnen ze het
geld krijgen als ze zich goed organiseren.
Demokratisch met inspraak. Na 2 of 3
maanden hebben ze begrepen hoe ze
zich moeten organiseren en dat die
blanke daar eigenlijk niets in komt doen,
dat ze dat zelf moeten doen»

<,Ze noemen dat kleinschalig, maar
het is gewoon een heel andere manier
van werken. Het is aan de basis begin-
nen, en daar kan dan iets groot uit
groeien. Bijvoorbeeld in Kasaï in Zaïre
zijn in een Leuvens projekt al jaren hele
groepen boeren met ossentraktie bezig.
Er is geen enkel projekt van de regering
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dat ossentraktie gaat doen. Ze willen
altijd met traktors werken, maar dat lukt
niet,»

Politieke (on)wil
Veto: Veronderstelt die kleinschalige
aanpak dan ook een zo beperkt moge-
lijke technologische inbreng van de
rijkere landen?

Oeymans: «Er is heel veel technologi-
sche inbreng, maar het is aangepaste
technologie. Ook komt er meer en meer
aangepaste technologie in Azië. China
bijvoorbeeld heeft heel veel technologie
voor arme bevolkingen die niet veel
kost, die niet gebaseerd is op hoge kennis
en die de aanwezige energie gebruikt. Nu
komen er stilaan in Afrika ook wel
plaatsen waar men zo werkt. In Kigulu
(Rwanda) bijvoorbeeld heeft Aange-
paste Technologie voor de Ontwikke-
lingslanden (Atol) drie jaar een centrum
gehad. Wel, dat is nu een totaal Rwan-
dees projekt geworden, dat nog veel
meer de gewoontes van de bevolking
kent en dus nog meer aangepaste techno-
logie ontwikkelt. Voor sommige moei-
lijke dingen komen ze nog naar Atol,»
Veto: Het NCOS hamert zo sterk op het
bereiken van die 0,7 % van het BNP voor
ontwikkelingssamenwerking. Zou men
niet beter de .nadruk leggen op een
kleinschalige aanpak van projekten,
gericht op plaatselijk initiatief?

Oeymans: «Het is moeilijk om al die
dingen tegelijk aan de publieke opinie
duidelijk te maken. Die 0,7 % hebben
we tot een symbool gemaakt van de
politieke wil of onwil van de regering.
Vijf jaar terug was er bij de publieke
opinie daarvoor totaal geen interesse.
We hadden geen symbool, en die 7 % is
toch iets geworden»

«Dit jaar hebben we ook een poging
gedaan om de kwaliteit in plaats van de
kwantiteit symbolisch uit te drukken:
'De armste landen', omdat je van de
armste landen geen terugvloei kan ver-
wachten. De projekten betekenen daar
niet zozeer vrachtwagens leveren dan
wel voedselproduktie op gang bren-
gen.»

Filippijnenkomitees
Veto: Zijn er bij het NCOS ook geen
NGO's die te klein zijn of te weinig
deskundig personeel hebben om een echt
goede aanpak te waarborgen? '

joggings
(snoopy

Oeymans: <Ja, dat is natuurlijk waar.
Er zijn door de staat een 180 NGO's
erkend voor medefinanciering. Daar zijn
er eigenlijk heel veel bij die niet over de
mogelijkheden beschikken om het echt
uit te voeren, die vaak maar één keer een
projekt doen. Links of rechts via en
politieke mandataris hebben ze verkre-
gen dat ze in Haïti of w medefinancie-
ring krijgen voor ik weet niet welk
projekt. Wij zouden veel liever zien dat
er voldoende grote NGO's zijn service te
verlenen aan groepen die een projekt
wensen uit te voeren»

Veto: Kan je niet een paar van die kleine
NGO's vragen om samen te smelten?

Cleymans: <Je moet die niet direkt bij
mekaar stoppen. Neem nu die Filippij-
nenkornitees. Er zijn er zo een 12 die
zeggen: we zijn er geweest en we hebben
dit vormingsprojekt mee. Wij hebben
dan een heleboel mensen die de Filippij-
nen zeer goed kennen en die projekten
bekijken en zeggen wat gaat en wat niet.
De FiLippijnenkomitees brengen dus aan
en zorgen voor geld, terwijl het NCOS in
feite de technische begeleiding doet. We
denken wel dat het interessant zou zijn
om klusters te maken van die NGO's die
komplementair zijn,»

Veto: Als men 0,7 % van het BNP zou
moeten uitgeven aan ontwikkelingshulp,
is het dan niet vanzelfsprekend dal België
tracht een deel terug te wirmen?

Oeymans: «Natuurlijk, als er iets moet
geleverd worden, en het is betaald met
Belgisch geld, dan moet het ook Belgisch
materiaal zijn. Behalve wanneer je het
goedkoper kan kopen in het Derde
Wereld land zelf want zo stimuleer je
meteen ontwikkeling. Je mag echter niet
eisen dat elke frank moet opbrengen. Als
Bell Telephone een bestelling krijgt van
een half miljard, dan brengt dat een
lening van 100 miljoen mee waardoor
Bell zijn kontrakt goedkoper kan maken.
Maar daarnaast wil Bell - om te kunnen
winnen op de markt - nog iets extra
leveren. De Belgische staat is dan bereid
om een opleidingsprogramma van
100 miljoen fr te betalen voor de vor-
ming van Thaïse technici, terwijl het
niets anders is dan het ondersteunen van
Bell Telephone. We zijn daar nog niet
direkt tegen, maar noem zoiets dan geen
ontwikkelingssamenwerking.»

Leen Bas
Bart De Lepeleire

Koen Dolphen
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Voorwoorden en parodieën

.Het beste uit de kringbladen
Kerstmis nadert. Binnenkort

wordt ook u misschien
voor twee volle weken uit

het bruisende bestaan hier wegge-
rukt. Mocht bij al het burgerlijke
feestgewoel een zucht van heim-
wee zich plotseling van u meester
maken, denk dan nog eens aan uw
kringblad. Maar waarover ging dat
ook al weer? Een kleine opfris-
. sing.

Eerst moet ons evenwel nog een en
ander van het hart. Wij begrijpen best
dat het maken van een kringblad geen
sinekure is. Wij weten dat maar weini-
gen deze vaak ondankbare taak met
entoesiasme op zich wilen nemen en dat
de getniddelde student van vandaag niet
meteen het type is dat naar pen en papier
grijpt om joernalist te spelen, laat staan
om de eigen ziel bloot te geven. Dit alles
beseffen wij ten zeerste. Maar waarom in
godsnaam krijgen wij kringbladen te
lezen die bulken van uit andere bladen
overgenomen _Qijdragen, die vaak niets
met de kring te maken hebben? Is al het
voorgaande misschien een reden (een
ekskuus) om de periodiekjes te vullen
met cartoons uit de meest uiteenlopende
(vaak buitenlandse) tijdschriften, met
artikels die uit god-weet-welk blad zijn
overgenomen' (want dikwijls ontbreekt
een bronvermelding)? Laat ons de zaken
scherp stellen: als een kringblad een
samenraapsel is van een voorwoord (?)
van een hoofdredakteur (?), en dan nog
één van een preses, gevolgd door een
.samenvatting van een lezing die één of
andere halve gare de moeite waard vond
om te verslaan, en waar dan voor de rest
enkel nog wildvreemde dingen in te
vinden zijn, dan verschijnt een kringblad
beter niet. Laat ons dan liever met
knipselkranten beginnen. Of zijn wij
naïevelingen door te menen dat een
stiu1entenb\ad voor en door studenten
moet worden gemaakt?

ChäteauvaUon
Voorwoorden van kringbladen vertonen
onderling vaak gelijkenissen. Meestal
zijn ze in mineur geschreven, wordt er
steen en been geklaagd over het gebrek
aan interesse van de kringleden. Crim-
max is vorig jaar maar twee keer
verschenen en wil daar dit jaar wat aan
doen: over een andere boeg dus, verge-
zeld van een oproep 'om eens aktief te
zijn en de pen ter hand te nemen' (eigen
kursivering). Het Neuroosje omschriift

van ·2·december

het afgelopen werkjaar als 'vadsige ';vij het ook niet eens een keer over de
mactiviteit', Zij hebben tenminste nog nutnor in uw aller SChrijfsels hebben? En
goede voornemens en yooruitzichten, over politiek? Allemaal voor 1988 I
wat niet van het Pyromaantje kan Humor en literatuur, zo kan in dit
worden gezegd: zij brengen namelijk een verband meteen worden opgemerkt,
derde nulnummer uit. 'Dit jaar noemen hebben in kringbladen veer met elkaar te
we al onze nummers nulnummers, nie: maken. De poëzie (voorlopig) buiten
uit valse bescheidenheid maar uit pure beschouwing gelaten valt namelijk op
realiteitszin. Deze jaargang wordt im- dat de meeste teksten op een of andere
mers een totale nulliteit.( ...) Het peil der nanier de kenmerken van de parodie
romanisten daalt niet alleen kwantitatief, vertonen. Om alle onduidelijkheden op
ook kwalitatief gaan we steeds verder de te ruimen halen wij de definitie van Van
dieperik in.' Immers, de gemiddelde Dale aan: een parodie is dan' een
romanist kan slechts aandacht geven 'boertige nabootsing van een (letter kun-
'gedurende een tijdsspanne die de duur dig) werk waarbij vorm en toon min of
van een aflevering van Chäteauvallon meer behouden blijven, maar de stof zo
niet overschrijdt.' Hysteria tenslotte ziet wordt ingekleed dat het effect lach wek-
zichzelf 'min of meer goed op weg', maar kend is'. Het genre werd door de eeuwen
schreeuwt toch ook nog om medewer- heen beoefend, een bekend voorbeeld is
king, onder andere vanwege de proffen - Cervantes' Don Quijote, dat een parodie
hoewel het hier geen klaagzang wordt. is op de ridderroman.
Er is dus nog licht. Zo gewichtig gaat het er bij de
Een heel ander soort licht wordt studenten natuurlijk niet aan toe. Het

verspreid in Nonius, het blad van parodistische is vaak veeleer onbewust
Industria, Men heeft het over een aanwezig, maar het gegeven blijft toch:
'hoogstaand cultureel studentenblad' dat elementen uit de ons omringende litera-
'mag gezien en gelezen worden door tuur (hier: elke tekstsoort) worden
iedereen'. Of er iets te lezen valt is een gepersifleerd én daarbij vaak, wat niet
andere zaak. Wij hebben er alvast onze onbelangrijk is, in een bekende kontekst
twijfels over. Het voorwoord van geplaatst: die van de universitaire we-
K.;vatsj, blad van de Sociale Hogeschool reld. Een vlag die een grote lading dekt:
én nieuweling op de markt, gaat dan we vinden er de professor en de
weer helemaal de andere richting op: de akademische overheid die op de korrel
redaktie is zich wel degelijk bewust van worden genomen en we treffen er het
de niet al te hoge kwaliteit van haar bonte wedervaren van de student aan.
schrijfsels en spoort daarom iedereen tot In hoeverre teksten in kringbladen als
de schrijfdaad aan. Een schril kontrast werkelijk parodistisch kunnen worden
tegenover de heren van Nonius die de beschouwd, is een lastige vraag. Niet
wijsheid betreffende kringbladen in alleen is er het prbleem van het al eerder
pacht denken te hebben. Een beetje gestelde onbewuste karakter ervan, er is
relativeringsvermogen is altijd meegeno- ook het literaire onvermogen van de
men. modale kringbladschrijver. Of om het
Wij zullen aan het laatstgenoemde iets konkreter te maken: is een vreselijk

tijdschrift dan ook niet meer woorden dagboekfragment gewoon het produkt
vuil maken dan strikt noodzakelijk is. .van een vreselijk schrijver of gaat het
Nonius is studentikoos in de negatieve' hier om een weldoordachte manier van
betekenis van het woord, puilt uit van werken die bijvoorbeeld het kinderlijke,
eigenwaan en bevat' erg veel-van-god- -meisjesachtige, naïeve van dagboeken
weet-waar-opgedolven blad vulsel. Het persifleert en daarmee een verhevigde
weinige normale proza (namelijk een weergave tentoonspreidt? Om de dingen
artikel over Bouworde) kan het gevoel als belachelijk voor te stellen moet je
van onbehagen, dat ons bij het lezen van humor kunnen aanwenden, en dat is een
dit kringblad overviel, niet doen ver- groot probleem: goeie humor is zo
dwijnen, moeilijk op te roepen dat je vaak niet
Kringbladen plegen wel eens als een weet wat je leest, en dan ook niet hoe je
zogenaamde 'literaire' uitlaatklep voor de tekst moet lezen. De lezer dient zich té
studenten te fungeren. Vrijwel elk blad vaak de vraag te stellen: meent de auteur
kent een literair kantje en het is aan dit dit nu of niet? Of anders uitgedrukt: is
verschijnsel dat het vervolg van ons dit al dan niet een parodie?
epistel gewijd zal zijn. Een volgende
bijdrage zal de kringbladen vanuit de
invalshoek van het 'wetenschappelijke'
artikel beschouwen. En ~aarom zouden

.~
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Een sterk staaltje van paredie levert
Hysteria met het stripverhaal 'In de
naam vap de vader.:.', dat Umberto
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Eco's De naam van de roos persifleert.
De personages zijn professoren en stu-
denten geworden, het geheel is door-
spekt met anakronismen en allusies op
bestaande toestanden. Daarbij is de
inside joke, die refereert naar het eigen
milieu, van groot belang. Meteen stoten
we hier op moeilijkheden: in de .meeste
gevallen zullen mensen van buiten de
kring een parodie maar moeilijk op
suksesvolle wijze weten te duiden. Tege-
lijkertijd maifesteert zich daardoor even-
wel het eigen karakter van het kringblad
(hetgeen alvast één reden is voor het niet
opnemen van wildvreemde artikels in
zulke bladen).
Het Pyromaantje mag dan al erg te

klagen hebben over het peil van de
huidige romanist, hun blad is nog aJtijd
best leesbaar. De artikela zijn wel niet
altijd in een keurig Nederlands geschre-
ven (wie schrijft dat trouwens wel?), ze
zijn ten minste amusant te noemen en
dat is op zich al een mooi punt. Eén van
de parodistische teksten van hun 'derde
nulnummer' is 'Mona'. Zij blijkt een
dame te zijn die 'hartsbrieven' beant-
woordt. U hebt het al begrepen: hier
worden de talloze dames- en tienerblad-
rubrieken die de pijnen van het arme
hart registreren, door middel van brie-
ven en hoogst ernstige antwoorden,
gepersifleerd.

Van hetzelfde slag treffen wij teksten
aan in het Neuroosje. 'Waar de werke-
lijkheid een droom wordt' is een paro-
diërende psychoanalytische interpretatie
van het voorwoord van de kringkoördi-
nator, waaruit blijkt dat deze worstelt
met een mannelijkheidskomplex : 'Ze
wil de klankbuis zijn van de kring. Een
buis is een zeer duidelijk fallussymbool.
( ...) In zekere zin wil zij de fallus van de
kring zijn.'
In Kwatsj is, buiten de gedichten,

25,jaar Universitair Rekencentrum

KV Leuven koopt
'supercomputer'. .

OP vrijdag 4 december vier
de het UniversitairReken-
centrum (URC) zijn vijf-

entwintigste verjaardag met een
akademische zitting waarop tege-
lijkertijd een nieuwe, zogenaamde
superkomputer in gebruik werd
genomen. Opvallend was de· ruime
belangstelling van en voor het
bedrijfsleven.

In januari 1962 ging het URC heel
bescheiden van start met de (kerkelijke)
inwijding van een IBM 1620 komputer,
een machine van de tweede generatie
waarmee uitsluitend door middel van
ponskaarten gekommuniceerd kon wor-
den. De verwerking van programma's
was toen nog erg primitief en tijdrovend
en de taak van het kleine URC erg
beperkt. Sindsdien werden regelmatig
nieuwe komputers aangekocht, waarvan
de jongste de tiende in de rij is.
Het URC kocht steeds modernere,

snellere en krachtigere machines om
gelijke tred te kunnen houden met de
groeiende behoefte aan geautornatiseer-

de informatieverwerking. Mettertijd ver-
anderde ook de funktie en de taak van
het URC. Zo werd onder meer de
toelevering van programma's stopgezet
en werd begonnen met programmatie-
kursussen, die voor leden van de univer-
sitaire gemeenschap goedkoop zijn en
ook sinds de invoering van informatika-
vakken in zowat alle fakulteiten nog
ruime belangstelling genieten, Proffen en
assisten moeten nu zelf hun program-
ma's schrijven.

Super
Omdat er in de unief een steeds grotere
nood aan komputerrnogelijkheden ont-
stond en omdat een aantal departemen-
ten zulke omvangrijke en op de 'oude' -
uit 1986 stammende - komputer tijdro-
vende berekeningen nodig hadden dat
men ermee naar het buitenland moest,
werd besloten tot de aanschaf van een
nog krachtiger systeem. De keuze viel
uiteindelijk op een IBM 3090/150 E
komputer. Door het tegelijkertijd aanko-,
pen van een vectorprocessor. de eerste in
België, beschikt de unief nu over 'super-
computing'-kapaciteit, wat inhoudt dat
bepaalde (vektorreviseerbare -'als u per

volgens ons elke 'literaire' tekst persifle-
rend. Tenzij het om zéééér slecht ge-
schreven serieuze artikels zou gaan
natuurlijk, maar daar denken wij liever
niet aan. Een leuk voorbeeld is het
'artistiek stukje' 'Nihilisme': 'Ik wil u, als
lezer van deze nonsens zo lang mogelijk
aan het lijntje houden.' Het lukt hem nog
ook.
Hoewel Balans een tamelijk ernstig

tijdschrift is (misschien hebben zij daar
bij de rechten wel een reputatie hoog te
houden), ontbreekt ook hier ons objekt
niet. Wij halen daarbij de boekenrubriek
aan die twee titels behandelt: professor
Van Schervens 'Verknecht, versneden'
en professor Kuyses dichtbundel 'De
vervuiling voorbij'.
Het spreekt vanzelf dat ook tekenin-

gen persiflerend kunen zijn. Daarvan
getuigen Floreat met een 'bier kinetisch
pad' en Pols/ok met een cartoon bij het
artikel over studentendopen (zie afbeel-
dingen).
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Tekort
Gedichten zijn een hoofdstuk apart
binnen de literaire kringbladaktiviteiten.
In tegenstelling tot het proza zijn zij in
maar weinig gevallen parodistisch te
noemen. Meestal gaat het er zelfs
bloedernstig aan toe. Volgende uitspraak
van Karel Jonckheere werpt misschien
licht op de zaak: 'Gedichten schrijf je
vanuit een tekort, proza vanuit een
teveel.' Tekorten treffen wij dan vooral
aan bij romanisten en Kwatsj-dichters.
Aardig parodiërende poëzie vind je
daarentegen in Crimmax en Neuroosje.
Maar zulke mensen schijnep ook veel
nuchterder dan studenten uit sociale en
letterlievende richtingen te zijn. We zien
wel weer, een volgende keer.

Johan Reyniers

se de details wil kennen) toepassingen
veel grotere uitvoeringssnelheden beha-
len.

Tijdens de toespraken van de voorzitter
van het URC, rektor Dillemans en
Algemeen Beheerder Tavernier viel op
dat de universiteit met deze komputer
niet alleen in haar eigen behoeften en die
van de Belgische universitaire wereld wil
voorzien, maar vooral ook uit is op'
nauwe samenwerking met het bedrijfsle-
ven, dat tot nog toe voor omvangrijk
rekenwerk een beroep moest doen op
krachtigere, maar dure, buitenlandse
komputers.
Het URC beheert thans drie centrale

systemen. Allereerst is er dj! nieuwe
komputer die vooral voor onderzoek en
administratie zal dienen. De vrijgeko-
men 4381IP03 komputer is nu volledig
gereserveerd voor het internationaal
vermaarde en verspreide Leuvense Do-
bis/Libis biblioteeksysteem. Tenslotte is
er de Amdahlkomputer die voor onder-
wijstoepassingen gebruikt wordt. In to-
taal bedient het URC daarmee ruim
zeshonderd terminalen. Bovendien
treedt het centrum op als koördinator en
adviseur voor de aanschaf en het beheer
van het groeiende aantal PC's aan de
universiteit.
Centrale komputersystemen zijn

duurder dan PC- en miniframenetwer-
ken, aldus Tavernier, maar de universi-
teit heeft erbewust voor gekozen omdat
op deze wijze eenvormigheid en efficiënr
gebruik zoveel mogelijk bevorderd
wordt.

Jan Van den Bulck
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Raymond Van het Groenewoud: "Volgend jaarkan ik weer zagen dat er teveel volk komt naar mijn optredens" (Foto
Veto Archief)·

Raymond van het Groenewoud

"Alleen optredens zou ik missen"

Op woensdag 18 december sloot Ra.ymond van het Groenewoud
een leuke dag van het 9de Europese poëziefestival af met een
tweeslachtig optreden. Vol sterke momenten, maar ook met

ogenblikken waarop hij een karikatuur van zichzelf werd. Op zo'n
momenten had je eerder de indruk naar slecht kabaret te kijken dan naar
rock. Dat was niet in het minst de schuld van het publiek dat zijn best
deed om zich zo dwaas mogelijk te gedragen. Of zoals van het
Groenewoud het zelf uitdrukte: "Ik mag hier niets serieus doen." Hèt
muzikale hoogtepunt vond plaats tijdens de soundcheck. Toen bracht hij
een hartverscheurende versie van de Sam Cooke klassieker Bring it on
home to me.
Dinsdagavond 15 december staat er opnieuw een optreden van

Ra.ymond op het programma, meer bepaald in zaal Stella. Tussen de
soundcheck en het avondmaal door ("een steak met véél beamaise of
anders een spaghetti") hadden we een interview met hem. De
omstandigheden waren voor geen van beide partijen ideaal, maar we
deden ons best. Al gelooft u dat van ons toch niet.

Veto: We zitten hier op een poëziefesti:
val Beschouw jij songteksten als poëzie
en vind je van jezelf dat je een song-
dichter bent. Of is het slechts bij de meer
kunstzinnige muziek dat teksten naar hel
poëtische neigen? •
Van het Groenewoud : «Ik associeer
liedjesteksten niet met poëzie. Bij mijn
teksten is het van belang dat de vierde
regel op de tweede rijmt, een regel die in
de poëzie vaak overschreden mag wor-
den. Toen ik klein was vertelde men van
mij dat ik een poëtisch jongetje was. Ik
voelde op mijn manier aan wat men
daarmee bedoelde en dat zal zo wel
gebleven zijn in het maken van liedjes-
teksten. Ik heb echter geen zin om van
mezelf te zeggen dat ik en poëet ben, niet
dat ik het wil bestrijden, maar ik zal
mezelf zo nooit noemen. Ik geloof niet in
de automatische associatie sjieke muziek
- mooie teksten. Het verheugde me zeer
dat men Lou Reed een poëet noemde.
En die maakt zijn teksten toch op echte
straatmuziek.»

Veto: Is pop überhaupt kunst? In Sire
rock en roll zing je: "Toneel is steriel,
muf en pedant/schildrijen zijn kunst.
morsdood aan de wand"
Van het Groenewoud : «Oh, dat isenkel
een boutade. Dat is om de mensen te
ambeteren die hun neus ophalen voor
rock and roll en' zich veiliger voelen in

het domein van de kunst. Want dan
denken ze dat ze er humaan beter
voorstaan ,net zoals mensen denken dat
ze er beter voorstaan wanneer ze een
dure wagen hebben. Mij kan het niet
schelen of ze het kunst noemen of niet.
Hoewel ik niet inzie waarom r'n'r geen
kunst zou zijn en schilderen, bijvoor-
beeld, wel. Ik zie duidelijk voor mij, en
dat werd nogmaals geaksentueerd door
een film als Amadeus, dat veel muziek
gemaakt wordt in opdracht. En later iser
dan een ambtenaarke dat dat tot kunst
verheft. Het doet er weinig toe welke
woorden er opgeplakt worden. Ik heb
ook niets tegen de term kunstenaar, maar
ik zal mezelf nooit zo noemen. Ik ben in
mijn leven al heel wat mensen tegenge-
komen die zeiden, "ik ben kunstenaar".
En dat soort mensen vind ik altijd toch
een beetje akelig,»

Genieten
Veto: Na het verschijnen van je vorige
single. Genieten, werd aangestipt dat de
song erg leek op het Prince-nummer
#hen doves cry. Hadje die song in het
achterhoofd bij het schrijven van Genie-
ten?

Van het Groenewoud : «Neen, want ik
kende het nummer niet. Voor de mensen
die de twee nummers kenden viel de
gelijkenis op. Maar dat heb ik pas

achteraf vernomen. Op het gebied van
ritmestrukturen is het zeker beïnvloed
door Prince. Want ik had wel een andere
Prince-song in het achterhoofd, Kiss
namelijk. Maar ook zo'n glad nummer
van een stelletje gladjakkers, Fresh, van
Kool and the Gang»
«Toevallig heb ik een muzikale oplei-

ding genoten en kan ik makkelijk
analyseren hoe liedjes in elkaar zitten.
Op den duur is het allemaal één pot nat.
Wanneer je de slimmerik wil uitbangen,
kan je van elk nummer zeggen "dat en
dat is de beïnvloeding of diefstal". Mij
interesseert het op de eerste plaats of een
nummer kracht heeft of niet. Het kan mij
geen barst schelen dat Chris Isaak
teruggaat naar geluiden van toen en
toen, uitgevoerd door die en die. Ik vind
gewoon dat hij vandaag schone liekes
maakt. En dat blijft overeind!»

Veto: Naje rustperiode hebje nooit meer
die grote massa op de been gebracht:Mis
je dal niet of hebje je er bij neergelegd de
chouchou van de pers en een beperkt
publiek te zijn?

Veto: En weer opstappen?
Van het Groenewoud : «Het is nu wel
veel beter georganiseerd dan in de eerste
periode. Toen had ik niemand rond mij
die me kon volgen in mijn labiele
verzuchtingen en de boel bijsturen»

Veto: Wat boeitjou in erg uiteenlopende
figuren als Otis Redding, Lou Reed en
Prince?

Van het Groenewoud : «Prince boeit
me minder dan Redding en Reed. Alleen
al door het vernoemen van de naam van
de laatste twëe, word ik week. Het draait
gewoon om wat die mensen losmaken
wanneer ze bun keel opentrekken. Ln
omdat ze mijn zieltje zo beroeren, ga ik
automatisch kijken boe de tekstregels
verlopen. En dan voel ik mij nooit
bedrogen. Misschien ben ik al niet meer
kritisch op het moment dat ik fan ben
van het stemgeluid. Ik kan me echter niet
voorstellen dat een zanger wiens stemge-
luid me biezonder aangenaam over-
komt, een boodscbap heeft van dat,
bijvoorbeeld, alle Joden moeten worden
uitgeroeid. (lacht) Zo'n stoten kan ik me
niet inbeelden.»
«Prince vind ik wel boeiend omdat hij

op een smaakvolle wijze voor zichzelf
een imago heeft gekreëerd. En hij heeft
zeker iets gedurfd. Hij beeft zijn muziek
gemaakt op een moment dat daar geen
vraag naar was. En op een moment
waarop klanken aan elkaar breien niet
door anderen werd gedaan. Door zo
dwars te liggen roep je veel tegenstand
op. Toevallig heb ik toen net genoeg
gelezen en geluisterd om te merken dat
het voor bern ook niet van een leien
dakje liep. Maar dat is de gewone gang
van zaken. Eerst merken een paar
joemalisten die niet helemaal in slaap
gevallen zijn dat daar iemand bezig is
met eigenbeid. En dan valt de rest wel in,
een kwestie van maanden of jaren»

Film
Veto: Je hebt reeds voor enkele films de
soundtrack geschreven. Wat boeit je in
het schrijven van filmmuziek? Vele
songschrijvers !Jil de popwereld klagen
vaak steen en been dat de regisseur hun
muziek verminkt heeft. Heb jij daar nog
geen nare ervaringen mee gehad?
Van het Groenewoud : «Neen, omdat
de twee regisseurs die mij gevraagd
hebben, me vooraf goed hadden inge-
licht over wat ze wilden. Dat ging
uitgebreid technisch te werk, zodat ik
daarin moeilijk gefrustreerd kan gera-
ken. In Crazy Love heeft Dominique
Deruddere muziek weggelaten waarvan
ik kan gaan uitschreeuwen dat ik er hard
aan gewerkt heb. Ik heb echter onmid-
dellijk gevoeld dat hij de juiste beslissing
had genomen, ondanks het feit dat hij
voor die scènes muziek had gevraagd.
Dominique zei ook dat het niet om de
kwaliteit van de muziek ging, maar wel
om het ritme van de film. Hij kon een
extra spanning kreëren door muziek weg
te laten. En ik was daar volledig mee
akkoord»

Van het Groenewoud : «Het is niet dat
ik geen publiek wil. Het probleem was
dat er teveel volk was. Het enige wat ik
zou missen is geen optredens, indien er
geen zouden worden aangeboden. ED
wat ik hier en daar gemist heb was
genoeg publiek om het er gezellig te
doen uitzien op het moment dat we op
bet podium stapten. De troost was dat
het meestal toch prettig was op het
moment dat het optreden voorbij was.
Maar je kan dat niet manipuleren, zo van Veto: Enkele jaren geleden ben je naar
"nu iets meer en dan weer iets minder Brugge verhuisd Als fervent supporter
publiek". Wanneer je kapt op het van R WDM woon je in de stad met de
moment dat je teveel publiek hebt, moet meest attraktieve voetbalklub vanBelgië.
je niet verwachten dat alles in orde is Ik veronderstel dat je nu een trouw
wanneer je drie jaar lat~r herbegint. I~ ~supporter van Club Brugge bent.
heb me nooit ellendig gevoeld bij
tijdelijke problemen»

Veto: Gewoon laten betijen?
Van het Groenewoud: <Ja. Ik denk dat
het altijd lukt om je best te doen en zo
goed mogelijk op te treden met je groep.
Tot er een sneeuwbaleffekt ontstaat, wat
nu lijkt te gebeuren, tot mijn blijdschap.
Dan kan ik volgend jaar weer zagen dat
er teveel volk is (lacht)»

Plakken verboden
Politici plakken zolang de verkiezingsstrijd duurt.
Vetoplakt langer: onze stickers blijven
hangen, jaar in jaar uit. Bij nacht en
ontij. In voorspoed en in bange
dagen. En daar zijn wij fier op.

EEN VETO·STICKER (S,Sx4 of 8x6) KOST 10 FR.'S MEIERSSTRAAT 5, OF BIJ UW LOKALE VERDELER.

Van het Groenewoud : «Ik beaam
volledig dat Club de meest attraktieve
ploeg van het land is. Maar- supporter,
neen. Ik ga graag naar voetbal kijken, als
Ik mag van mijn vrouw En ik mag altijd,
moet ik er eerlijkheidshalve aan toevoe-
gen. In al die jaren ben ik nog éénmaal
naar RWDM gaan kijken en dan nog
omwille van het medium televisie, sa-
men met Johan Verminnen.»

Veto: Johan Verminnen, de meest suk-
sesrijke Belgische artiest van het mo-
ment, is een oude vriend van je. Heb je
nog veel kontakt met hem?
Van het Groenewoud : «We hebben een
band. Letterlijk hebben' we niet veel
kontakt. Maar we hebben een relatie
waarbij het niet veel uitmaakt of het een
week of drie jaar geleden is dat we elkaar
nog ontmoet hebben. En ik ben erg blij
met zijn sukses, dat is geen holle fraze»

Christophe Verbiest
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"De Avonturen van Kuifje" grondig geanalyseerd

Duizend bommen en granaten:
"Dossier Tintin"
De laatste jaren wordt het stripverhaal meer en meer als vol rijk waren, achterwege te laten en hier en

aanvaard. Het heeft echter een lange weg moeten afleggen voor daar een aanvulling toe te voegen om
het zover was. Eén van de eersten die aan deze weg timmerden, ritme en logische struktuur niet te

was Georges Remi, alias Hergé. Hij Ill8:g .zonder meer besch.ouwd br~~~ konden bepaalde details (zoals
~orden a~ de aartsvad~r van h~t Europees stnpverhaal. In een kleme 50 dekors, achtergrondfiguren, uniformen)
Jaar publiceerde Herge 23 Kuifjeverhalen, waarvan al meer dan 1()() die inmiddels verouderd waren, 'gemo-
miljoen albums verkocht zijn, en dit in 33 talen en dialekten. Vooral dit derniseerd' worden, en sommige karak-
laatste gegeven wijst erop dat het sukses van de reeks universeel is, en tertrekjes bijgestuurd, omdat ze vanwege
zeker geen toeval. Deze populariteit is zeker te danken aan de zeer hoge de profilering van de figuren doorheen
kwaliteit: de verhalen zijn niet Jilleen maar leuk, onderhoudend en de ree~ achterha_ald waren.l_fet spreekt
spannend. Historische achtergronden, biografische feiten, het realisme voo

h
r IZlCh datt dioedtde ~kohesle.Svan hoeIS.t

. . ge ee zeer en g e wam. oum
van het. tekenwerk, .rode draden en dubbele ~e~ ~en de Avonturen gaat ook hier grondig op in, geeft de
van Kwfje op een niveau dat maar door heel weirug stnptekenaars wordt verschillen weer en analyseert hun
bereikt. waarom.

Spijtig dat hij niet wat meer aandacht
-oesteed heeft aan de afwijkingen, die bij
sommige verhalen bestaan tussen week-
blad- en albumversie. We denken onder
meer aan De Zonnetempel en Mannen
op de Maan (enkel vermeld in Dossier
Tintin): volgens ons is dit minstens even
interessant om toe te lichten als de
verschillen tussen twee albumversies.

Toch blijft de balans uitermate posi-
tief: analytisch overtreft Dóssier Tintin
veruit zijn voorgangers, en voldoet aldus
aan de verwachtingen. Het laatste woord
over Kuifje is echter nog lang niet
gevallen.

Zijn unieke positie maakt dan ook dat
Hergé al verschillende malen het onder-
werp is geweest van diverse analyses
(alweer opvallend: deze maken het ..
grootste deel uit van de bestaande SlagenJ Van Kampen
stripanalyses. Wordt het medium strip Jammer genoeg wordt over een ander
volwassen, dan heeft de stripkritiek toch klassiek Hergé-procédé met geen woord
nog een lange weg voor de boeg I). gerept: het meesterlijk gebruik van de
. Frédéric Soumois is echter de eerste nevenintrige. Denk aan de kapotte trede
die zich beperkt tot de Kuifjeverhalen, . van kasteel Molensloot in De Juwelen
met als uitgangspunt de albums en hun van Bianca Castafiore, de pleisters van
tekst zelf aangevuld met interviews met kapitein Haddock, slagerij Van Kam-
Hergé. Het is dan ook logisch dat hij veel pen ... Hieromtrent had Soumois wel-
dieper graaft dan zijn voorgangers (on- licht beter het boek van Har Brok, de
der andere Numa Sadoul en Benoît Nederlandse Kuifje-expert bij uitstek,
Peeters), die ook aandacht besteden aan geraadpleegd.
de rest van Hergés oeuvre, veel doku- Hergé inspireerde zich vaak op de
mentatie, oorspronkelijke tekeningen en aktualiteit of op een recent verleden, wat
dergelijke weergeven. Soumois aarzelt natuurlijk bijdraagt tot de herken baar-
ook niet om veronderstellingen van die heid en het realisme van de verhalen. We
voorlopers te ontkrachten waar nodig. herkennen onder andere de Japanse

Om misverstanden te vermijden even inval in China (september 1931) in De
benadrukken dat Dossier Tintin in het Blauwe Lotus(1934), de koude oorlog in
Frans geschreven is. Logisch, want De Zaak Zonnebloem en de Suezkrisis in
Hergé tekende zijn verhalen steeds in het Cokes in Voorraad.
Frans, en het spreekt vanzelf dat in een Minder bekend - maar doot ~ auteur
vertaling onder meer de taalhumor én de zorgvuldig uitgewerkt - is dat Hergé in
wisselwerking beeld-tekst kunnen verlo- zijl\ drie laatste albums op subtiele wijze
ren gaan. Een voorbeeld: in Vlucht 714 de spot drijft met zijn eeuvre, zijn eigen
spreekt Allan zijn baas steeds aan met kreaties. Als om duidelijk te maken dat
'boss', en deze loopt inderdaad heel wat hij de Kuifje-cyklus wenst af te sluiten,
builen op! (boss = baas (Eng.), maar ondermijnt Hergé in die albums de
ook buil (Fr.) ) fundamenten die hij de vorige 40 jaar

Laat dit. de ware K.uifofi.el~n .echter gelegd heeft.
niet afschnkken. DOSSIerTintin IS ook De Juwelen van Bianca Castafiore
voor niet Franssprekenden. goed begrij- speelt zich enkel af te Molensloot, Vlucht
pelijk! Zoals aangegeven IS het ceuvre 714 is een parodie op het klassieke
van Hergé bovendien belangrijk genoeg rollenpatroon goed/slecht en in Kuifje
om een studie ervan in de oorspronke- en de Picaro's slagen de hoofdfiguren er
lijke taal te wettigen. nauwelijks in de gebeurtenissen te beïn-

vloeden.KrollspeIl
Zoals de ondertitel aangeeft (Sources,
Versions, Thèmes, Structures), gaat Sou-
mois in op diverse aspekten van de
verhalen: album na album wordt aldus
minutieus onder de loep genomen.

Eerst een woordje over de struktuur.
Vaak vind je "objektieve dokumenten"
(een procédé dat trouwens door Hergé is
uitgevonden) zoals kranten, telegram-
men, boeken, enzovoort, waarin Hergé
zijn lezers een hoop informatie door-
speelt op een zeer beperkte oppervlakte.
Een schitterende vondst is de toeristische
brochure die hij ons tegelijk met Kuifje
laat lezen in De Scepter van Ottokar.
Hierin treffen we een uitvoerige beschrij-
ving van (het denkbeeldigeland) Sylda-
vië aan. Zo vermijdt hij een ingewik-
kelde en uitgebreide situatieschets.

Nog een typisch Hergé-elemeru: het
kreëren van een nieuwe taal wanneer het
verhaal zich afspeelt in niet bestaande
streken. Dit is niet alleen bedoeld om de
vervreemding ten opzichte van de streek
te aksentueren, maar heeft ook een
komische funktie: zowel de Arumbaya's
(een Zuidamerikaanse Indianenstam)
als de Syldaviërs spreken (een soort)
Brussels.

Soumois onderneemt een zeer ver-
dienstelijke poging om al deze stukjes te
vertalen. Geholpen door de kontekst
komt hij tot aanvaardbare resultaten,
maar de vertaling van een aantal losse
woorden is slordig of aanvechtbaar
(misschien vanwege een minder gron-
dige kennis van het Nederlands: Brussels
is immers een Frans- Vlaamse mengel-
moes). Zo wordt 'KrollspeIl' (de naam
van een kale boef) geassocieerd met 'jeu
de boude' (letterlijk: spel met een krul)
in plaats van met het meer logische

'krulspeld'. Ook de vertaling van een
Syldavische tekst uit de hoger vermelde
brochure is zeker niet helemaal korrekt.

Le Crapouillot
Het is een publiek geheim dat Hergé zich
uitzonderlijk goed dokumenteerde alvo-
rens een nieuw verhaal aan te vatten (dit
gebeurt voor het eerst voor De Blauwe
Lotus). Niet zelden werden landschap-
pen, kostuums enz ... ter plaatse bestu-
deerd. Voor het j uiste perspektief, kon se-
kwente dekorovergangen en schaduw-
effekten werden maquettes gebouwd
van onder andere het kasteel van Molen-
sloot en de maanraket.

AI de gebruikte Chinese karakters zijn
exakt. In een tweede versie van Het
Zwarte Goud werden ook de Arabische
teksten aangepast, zodat ze niet alleen
qua vorm maar ook qua inhoud korrekt
zijn. Nochtans staat op de achterkant
van alle Tintinalbums nog steeds een
fotootje van Het Zwarte Goud met de
oorspronkelijke - foutieve - cover!

De auteur heeft zich geen moeite
gespaard om Hergés bronnen op te
sporen. Hij verwijst bv. dikwijls naar Le
Crapouillot, een maandblad dat Hergé
las in de jaren '30, en slaagt er bovendien
in de invloed - totnogtoe onbekend -
van een aantal werken op Hergés teken-
en denkwerk te bewijzen. Enkel voor
Het Gebroken Oor vonden wij elders
informatie die Soumois niet geeft.

Bis
Uniek aan de Avonturen van Kuifje is
dat de eerste 8 verhalen (oorspronkelijk
zwart/wit) volledig hertekend werden
voor een herdruk in kleuren. Oe techni-
sche beperkingen die hieruit voortvloei-
den (precies 62 pagina's) leidden Hergé
ertoe bepaalde scènes die minder belang-

(MK) Hergé wast (na censuur) witter dan wit.

Johan Niezing over "sociale verdediging"

Een logisch alternatief
Het is nog te vroeg om

viktorie te kraaien. Het
voorstel over de ontman-

teling van de Euroraketten, waaro-
ver de twee grootmachten onlangs
een akkoord hebben bereikt, heeft
maar betrekking op het topje van
een ijsberg. Naast die enkele raket-
ten bestaat er immers nog een
immens potentieel aan nukleaire
vernietigingskracht. Hoe moet het
nu verder? Johan Niezing, pole-
moloog aan de VUB, beschrijft in
een lezenswaardig boekje een alter-
natief: de sociale verdediging.

Zijn uitgangspunt is dat er hoe dan ook
nood is aan een alternatief. Wanneer het
ooit tot een nukleair treffen zou komen,
zou dit het einde inluiden van het leven
op aarde. Nu is de kans op zo een
konflikt helemaal niet denkbeeldig. Ook
al sluit men de mogelijkheid uit dat
iemand bewust een nukleair konflikt zou
beginnen, dan nog bestaat een kans op
een accidental war, een oorlog per
ongeluk.

Hierbij geeft de auteur een verhelde-
rend overzicht van het Amerikaans
derektiesysteem NORAD (North Arne-
riean Defense Command). Via NO-
RAD wordt satellietinformatie over een
vijandelijke raketaanval verzameld .
Jaarlijks komen er gemiddeld een dui-
zendtal meldingen binnen. De meeste
van deze foutieve meldingen kunnen
evenwel als foutief geïdentificeerd wor-
den. Over een aantal kan men niet
dadelijk een uitspraak doen. Dan wordt
een Missile Display Conference (MDC)
gehouden, waarop binnen enkele minu-
ten moet worden beslist of het om een
echte aanval gaat of niet. Wanneer men
beslist dat het om een werkelijke aanval
gaat, wordt onmiddellijk een Threat
Assessment Conference gehouden.
Daarbij is de hoogste militair betrokken.
Binnen de twee minuten moet die TAC
een uitspraak doen. Als ook zij beslist
dat het om een echte aanval gaat, wordt
de Missile Attack Conference samenge-
roepen, waarbij waarschijnlijk ook de
president van de VS na twee minuten
wordt betrokken. De MAC neemt dan
de uiteindelijke beslissing.

Maar het NORAD is niet onfeilbaar. In
1983 waren er niet minder dan 255

\1DC's. En tussen 1977 en 1983 zijn er
niet minder dan 6 TAC's geweest, dus
zes keer dat de wereld ten gevolge van
fouten op de rand van een oorlog heeft
gestaan. Bovendien neemt sinds 1977
het aantal MDC's jaarlijks met 20 % toe.
Dit alles is op zijn minst beangstigend:
ons leven hangt voortdurend aan een
zijden draadje. Daarom is er - volgens
de auteur - maar één logische gevolg-
trekking mogelijk: de volledige vernieti-
ging van het nog bestaande nukleaire
arsenaal. Overigens zou ook de kon ven-
tionele bewapening het best verdwijnen.
Immers, de hedendaagse konventionele
bewapening heeft ook een enorme
vernietigingskracht. In België moeten we
ons wat dat betreft weinig illusies
maken: een paar goed gemikte projek-
tielen op de kernindustrie en de chemi-
sche industrie kunnen het land binnen de
kortste keren neutraliseren.

Afschrikking
Het probleem is dat wij in onze

verdediging volledig afhankelijk zijn van
al die wapens. Als we ze verwijderen,
hebben we dus geen verdediging meer.
Er bestaat evenwel een alternatief dat
hier dienstig kan zijn: de "sociale
verdediging". Sociale verdediging wordt
door Niezing gedefinieerd als een af
schrikkingssysteem dat berust op het
vermogen van een bevolking om zich op
geweldloze wijze te verzetten tegen de
aantasting van de door haar als funda-
menteel bestempelde vrijheden. De be-
volking moet dus in staat en bereid zijn
zich op geweldloze wijze te verzetten
tegen bijvoorbeeld een staatsgreep of
tegen een buitenlandse bezetting.

De instrumenten die zich hier toe
lenen zijn onder meer sabotage, indek-
tri natie en demotivatie van die bezetter
en het weigeren mee te werken met die
bezetter. De essentie nu bestaat erin dat
de potentiële bezetter weet heeft van de
sociale weerbaarheid van het volk dat hij
wil bezetten. Wanneer men hem kan
doen geloven dat er een aanzienlijke
sociale verdediging zal zijn wanneer hij
een land wil bezetten, zal hij besluiten
om niet tot bezetting over te gaan. Niets
nieuws onder de zon, dit is de welbe-
kende afschrikkingstese.

Utopia
Uiteraard is dit slechts een schetsmatige
voorstelling van de ideeën die in het

boek worden voorgesteld. De auteur
gaat veel dieper in op de problematiek,
soms zelfs tot op het randje van het
maniakale. Zo moet men, voornamelijk
tijdens de eerste helft van het boek, af en
toe de titelpagina openslaan om zichzelf
ervan te overtuigen dat men wel degelijk
een boek over sociale verdediging en niet
over logika aan het lezen is. Weliswaar
maken de heldere figuren heel wat
goed.

Op basis van de uitgebreide argumen-
tatie die het boek biedt, lijkt sociale
verdediging een zinvol alternatief. Toch
kan men zich al dadelijk een situatie
voor de geest halen waarin de sociale
verdediging niet het minste soelaas kan
bieden: wanneer een agressor enkel
geïnteresseerd is in de vernietiging van
een land en niet in de bezetting ervan, zal
hij zich uiteraard niet laten afschrikken
door sociale verdediging. Ook is het zo
dat het een aanzienlijke tijd zal vergen
vooraleer men de gehele bevolking van
een land rijp kan maken voor de sociale
verdediging, als dat überhaupt mogelijk
is. Een ander probleem bestaat er in dat
we hier te maken hebben met utopia
research. Sociale verdediging heeft nog
nooit bestaan en men kali dus enkel
werken met veronderstellingen. Daarte-
genover staat dan wel dat de falsifikatie
van de teorieën die ten grondslag liggen
aan het huidige defensiebeleid voor ons
waarschijnlijk ook niet meer relevant
zullen zijn: wie dood is, heeft daar geen
boodschap meer aan.

Joost Bollen
Johan Niezing, Sociale verdediging als
logisch alternatief van utopie naar optie,
1987, Van Gorcum, 159 pp.

De Kulak-archipel
Vrijdagavond J 8 december heeft het
traditionele Kulak-kcrstfeest plaats, in de
feestzaal van de Kortrijkse Hallen om
J 9.30 u. Er i, een busdienst vanuit
Leuven voorzien. Het programma: ape-
ritief, kaasfondue en animatie. Op het
uur dat alle Assepoesters weer in pom-
poenen veranderen wordt dan nog het
Kuluk-kerstbal geopend. Kaarten kosten
400 Ir, en alle verdere inlichtingen kan je
krijgen bij de heren Willem, Lieven en
Henk, allen residerend in de Tervuurse-
straat 34. 0

Om af te kicken

D
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Carla Rosseels

Lokale televisie in Leuven

Initiatiefnemers bij de vleet
Toen het op het einde van de jaren '70 technisch mogelijk werd om

op een vrij goedkope manier lokale radio te verzorgen, was de
Leuvense Radio Scorpio er als de kippen bij om het nieuwe

medium te exploreren. In 1981 werd het fenomeen van de vrije radi~
gelegaliseerd. Wat lokale televisie betreft was men er minder vl~g.bij,. t>e
geïnteresseerden hebben in dit geval gewacht tot de legalisatie een feit
was. Dat gebeurde begin 1987 en prompt traden er in Leuven drie
initiatiefnemers naar voren: Regionale -Televisie Leuven (RTVL),
Onafhankelijke Televisie Leuven (OTL) en Brabantse Audiovisuele
Omroep (Brabo). Wat zijn de mogelijkheden en overlevingskansen van
een lokale televisieomroep?
'Regionale' of 'lokale' televisie is in de gunstige evaluatie van lokale televisie
Vlaanderen nog niet zo lang mogelijk, bij onze buren en de doorgedreven wil
maar toch is het geen nieuw fenomeen. van een regeringsmeerderheid om het
Van bij de prille ontwikkeling van de BRT-monopolie te doorbreken.
kabeldistributie, waardoor het technisch - Dat resulteerde in 1987 in het kabel-
mogelijk werd om uitzendeningen te dekreet. Dit dekreet bepaalt dat de
verzorgen voor een geografisch beperkt Vlaamse Executieve naast één niet-
gebied, werd lokale televisie als één van openbare omroep voor de hele Vlaamse
de nieuwe toekomstmogelijkheden naar gemeenschap en naast televisiestations
voren geschoven. In de meeste van onze die zich richten tot specifieke doelgroe-
buurlanden (Groot-Brittannië, Frank- pen of die betaalomroep verzorgen, ook
rijk, maar vooral Nederland) werd niet-openbare televisievereningingen
onmiddellijk de wettelijke ruimte ge- kan erkennen die zich richten tot een
kreeërd om experimenten met lokale regionale enlof lokale gemeenschap. De
omroep op te zetten. Verschillende programma's van de regionale en lokale
formules werden uitgetest en weten- TV-omroepen krijgen als taak de kom-
schappelijk geëvalueerd. Ook Wallonië munikatie te bevorderen en bij te dragen
ging deze weg op. 'Een Kdninklijk tot de algemene ontwikkeling door een
Besluit maakte het.al in 1976 mogelijk·· ...-ê'v'enwichtig zendschema dat voorziet in
om iri het franstalige landsgedeelte via een verscheidenheid aan informatie,
het kabelnet een aantal experimenten op' vorming en ontspanning. Een geschillen-
te starten met audio-visuele program- raad zal erop toezien' dat elke vorm van
ma's van plaatselijk belang en met diskriminatie tussen ideologische en filo-
sociaal-kulturele inslag. Na tien jaar sofische strekkingen geweerd zal worden
experimenteren erkent en subsidieert de en dat de informatieve programma's tot
franstalige gemeenschap twaalf plaatse- stand komen in een sfeer van strikte
lijke en komrnunautaire televisies door onpartijdigheid en volgens de regels van
middel van een eigen dekreet. de joernalistieke plichtenleer, met waar-

borg voor de redaktionele onafhanke-
lijkheid. Tot zover de mooie idealen van
het dekreet.

Uitvoering
Verdere voorwaarden en regels werden
in uitvoeringsbesluiten vastgelegd. Daar-
in heeft minister Dewael bepaald dat
lokale of regionale zenders voor een
periode van negen jaar erkend kunnen

José spreekt
lands te leren. Ik begrijp niet waarom
Vlaanderen het demokratisch karakter
van dit land afzwakt door dat onmoge-
lijk te maken voor 4000 inwoners.
Welke eer haalt Vlaanderen ui~ het feit
dat er een dominantie wordt opgelegd
aan een bevolking die zulks niet wil 1»
Veto: In de huidige politieke kontekst
richt alle aandacht zich op he: taalge-
bruik van mandatarissen. in de facilitei-
tengemeetuen. Hebt u niet de indruk dat
het tema van de wijziging van het
Voerstatuut op de achtergrond gedron-
gen is, zelfs door de Franstalige partijen?
Men heeft de PS nog niet horen beweren
dat Voeren terug naar Luik moet.
Happart : «De gemakkelijkste manier
om niet over de Voerense strijd te
spreken was het probleem te beperken
tot een slechterik die weigert Nederlands
te spreken. Wie een put graaft voor een
ander valt er zelf in. Wat vroeger een
nadeel leek omdat de aandacht op mij
gericht werd en afgleed van de echte
probleemstelling, is nu een voordeel
geworden. Wat ze vandaag bereikt
hebben, is dat ik symbool sta voor de
demokratie in Voeren, en als dusdanig
op een enorme manier in Wallonië
mobiliserend werk voor het bereiken
van ons doel. Wie mij weg wil zal het
statuut van Voeren moeten wijzigen.
Alle Waalse partijen hebben duidelijk
gesteld dat ze deze statuutwijziging
nastreven.

Veto: In Vlaanderen leeft bij velen
irritatie omdat mede door uw optreden de
kommunautaire problemen zoveel ener-
gie opslorpen ten koste van het sociaal-
ekonomische. Werkt dit ook niet als een
ekonomische boemerang tegen Wallo-
nië? Men kan zich bijvoorbeeld toch
moeilijk voorstellen dat als gevolg van al
die spanningen bedrijven gaan investe-
ren in de Voerstreek.
Happart: «Wij vragen geen investerin-

worden. Hun zendgebied mag maximaal
een vierde 'van het aantal kabelabonnees
in Vlaanderen beslaan. Het regionale
karakter van de lokale omroepen moet
gewaarborgd worden. Netvorming zal
tegengewerkt worden. Lokale of regio-
nale televisie-uitzendingen mogen maxi-
maal twee uur per dag bedragen en
moeten voor 19u30 op antenne. Staps-
gewijze wordt een eigen kulturele pro-
duktie van 7S % . verwacht. Bij elke
uitzendingssessie moet een nieuwspro-
gramma met een lokaal of regionaal
karakter aanwezig zijn. Alle nieuws- en
duidingsprogramma's moeten verzorgd
worden door een eigen redaktie 'van
beroepsjoernalisten. Wanneer de
Vlaamse Executieve een lokale of regio-
nale televisievereninging erkent, kan
deze daarna een dossier indienen bij de
nationale regering om een vergunning te
bekomen om reklame uit te zenden.

RTVL
Dit kabeldekreet gaf het startschot voor
een aantal Leuvense initiatieven. RTVL
heeft zich tot nut toe h~ meest geprofi-
leerd. Het is een vzw met een pluralis-
tisch samengesteld bestuur: personen uit
de sociale, kulturele, politieke en univer-
sitaire wereld van het Leuvense. Het
grootste probleem bij het opstarten van
lokale of regionale televisie zijn de
enorme geldbedragen die ermee ge-
moeid zijn. Dat is, naast de machtiging
van de overheid die RTVL nog moet
bekomen, dan ook één van de zwaarste
klippen die ze nog te omzeilen hebben.
Er wordt geopteerd voor een gemengd
financieringsplan: enerzijds financiële
participatie van de overheid (Vlaamse
Gemeenschap, provincie Brabant, de
stad Leuven, de interkommunales en de
gemeenten uit het verzorgingsgebied) en
anderzijds van de partikuliere sektor
(bedrijven, instellingen, individuele per-
sonen). Daarnaast wordt er ook gere-
kend op inkomsten vim handelspublici-
teit.

RTVL wil in ieder geval onafhanke-
lijk blijven wat de programmatie betreft.

Vlaanderen
In Vlaanderen liep het even anders:
minister De Backer beperkte in 1976 de
draagwijdte van dat Koninklijk Besluit
tot Wallonië. Vlaanderen en Brussel
moesten nog tien jaar wachten op
experimenteerruimte. In het begin van
de jaren '80 keerde het tij onder invloed
van de populariteit van de lokale radio's,

Met een burgemeester in de Raad van bestaan uit een groep jongeren tussen 20
Bestuur kan. dat wel eens moeilijkheden . en 2S die programma's maken vanuit
opleveren, maar de initiatiefnemers be- hun eigen interessesfeer. Zo maakten ze
reiden zich voor op een grondige diskus- o.a. een programma over marktrock.
sie over deze kwestie. RTVL heeft ook al Brabo zou uitgaan van de vroegere Vrije
kontakt opgenomen met rektor Dille- Radio Leuven (VRL), die nu getransmu-
mans. Deze zou "positief tot licht teerd is in de "kloon" Radio Contact.
entoesiast" zijn geweest. Samenwerking Over deze twee laatste initiatieven is er
zou mogelijk zijn door bijvoorbeeld de nog niet veel meer informatie beschik-
eigen programmatie van de KUL of de baar. Van zodra dat wel het geval is, hoor
Stuc-programmatie in de RTVL ..pro- je erover.
gram ma's aan bod te laten komen. Wat
de andere initiatieven betreft:

AULA MAX'l1YA -:Die geruststelling heb je tenminste nu al: als die Aula
Maxima annex De Somer er ooit komt, zal er een lift zijn. Zo zal de student die de .
bovenste rij van het auditorium bevolkt, zijn plaats tenminste in stijl kunnen
opzoeken. Ha, de vooruitgang. Neen, de opgang. (Foto Hendrik Delagrange)

Vervolg van p. I

het Vlaams teneinde me te konfrontaren
met mijn gebrek aan Nederlandse taal-
kennis, die vliegt flnder pardon aan de
deur. Dat is niet Iemand die mijn hulp
komt opzoeken, maar een soort privé-
onderzoeksrechter»
Veto: In welke zin wil u het statuut van
Voeren gewijzigd zien?
Happart : «Het minimum is de tweeta-
ligheid en het vertrek van Voeren uit de
provincie Limburg. Deze provincie zal
namelijk nooit aanvaarden dat Voeren
tweetalig is. Ik zal ook niet meer
aanvaarden deel uit te maken van
Vlaams Brabant. Er is wel een oplossing
waarbij wij deel uitmaken van Brussel,
onder direkt beheer van de regering. De
arrondissementskommissaris voor Voe-
ren zal een tweetalige Waal moeten zijn.
In deze situatie zullen de verkozen en
tweetalig moeten zijn zoals thans het
geval is in Brussel»
Veto: Is dar voorstel een eindpunt of
slechts een faze in de evolutie waarbij
Voeren deel uitmaakt van de provincie
Luik?
Happart : «Het doel dat wij formuleren
is klaar en duidelijk datgene wat de
bevolking wil, namelijk de terugkeer
naar de provincie Luik. In 1962 sprak
93 % van de Voerenaars zich bij referen-
dum uit tegen de aanhechting bij Vlaan-
deren. De Vlamingen hebben die waar-
schuwing nooit au sérieux genomen.
Vroeger sprak 40 % van de bevolking
een platdiets dialekt, waarmee je zowel
in Maastricht als in Aacher. terecht kon.
Met de vermindering van de landbouw-
populatie is het aantal pendelaars naar
Luik en omstreken sterk toegenomen.
Met als gevolg dat er een gevoelige
verfransing is. Van het ogenblik dat men
Voeren verlaat komt men immers in
Wallonië terecht Er is geen enkele
reden, noch sentimenteel, noch ekono-
misch, noch kultureel om het Neder-

gen in de Voer.» ervan overtuigd dat het ekonomische en
Veto: In Wallonië is het toch duidelijk het kommunautaire sterk met elkaar
wel het geval Dient de aandacht voor het verbonden zijn. Het is gemakkelijk te
kommunautaire niet om het gebrek aan beweren dat het kommunautaire geen
ekonomisch perspektief te verdoezelen? belang heeft, als men zelf tot de domine-
Happart: «Men zegt ons dat het beeld rende partij behoort. Voor de onder-
van België in het ):mitenland, als gevolg drukte is een en ander van het grootste
van deze affaire geridikuliseerd ~Qt. belang»
Het moet ophouden. Het probleem is Veto: Is er meer kans op ëen oplossing
echter dat Vlaanderen ons voorstelt voor de kommunautaire problemen met
ermee op te houden in de zin dat wij in de socialisten in de regering?
onze problemen zouden moeten berus- Happart : «De druk zal merkeiijk zwaar-
ten. Daarmee kunnen we natuurlijk niet der wegen. als de Franstalige socialisten
akkoord gaan» in de regering zitten. Het is de partij
Veto: Wil men in Wallonië ook niet waarin ik aktief ben, maar bovendien is
eerder akties die gericht zijn op een het principiële Waalse engagement bij
betere sociaal-ekonomische situatie? de socialisten het sterkst»
Happart: «De ekonomische situatie in Veto: Gerard Deprez van de PSC heeft
Wallonië is identiek aan die in Vlaande- gesteld dat de nieuwe regering reeds van
ren. We bevinden ons in een wereldkri- bij de formatie-onderhandelingen het
sis. Er is een mondiaal konflikt tussen het zwaard van Damocles - de Voeren - zal
kapitaal en de arbeid. In de aktuele moeten proberen weg te nemen. Wat
reorganisatie is het de centrale vraag of verkiezen de Franstalige socialisten?
men meer macht en geld geeft aan het Dat er eerst werk wordt gemaakt van de
kapitaal of aan de arbeid. De situatie sociaal-ekonomische restauratie van het-
overstijgt in grote mate onze grenzen. geen de liberalen hebben afgebroken, of
Rechts heeft een programma van privati- een alles-ofniets onderhandeling over
sering, maar het is eerder een pro- het kommunautaire?
gram ma van kontinue inlevering waar- Happart : «De PS zal het geval Happart
aan wij worden onderworpen. Ik geloof geenszins in de koelkast plaatsen. Men
niet dat men deze ekónornische realiteit vergeet immers niet waarom de regering
probeert te verstoppen achter het kom- is gevallen. Ik vertegenwoordig tussen
munautaire probleem, en meer in het één derde en de helft van de kiezers van
bijzonder achter de Voerense kwestie» de PS. De Voerense kwestie kan dus
«Eén zaak is immers zeker. Indien wij zomaar niet aan de kant gezet worden.

berusten in de aktuele situatie waarbij De Walen zouden het.niet begrijpen dat
Wallonië gedomineerd wordt door men, in afwachting van een grondwets-
Vlaanderen, dan zal de Waalse ekono- herziening, weer alles gedurende jaren
mie nog veel dieper wegzakken. Op een zijn beloop laat gaan. De PS heeft zich in
bepaald ogenblik werd de textielindus- vergelijking met de twee andere grote
trie in Vlaanderen sterk gesteund door Waalse partijen het verst geëngageerd
de overheid, terwijl dit niet het geval was lom het kommunautaire probleem met-
in Wallonië. Vooral de ongelijke verde- een bij de horens te vatten. Als de PS
ling van openbare bestellingen over rond de onderhandelingstafel komt te
beide landsdelen heeft het mogelijk zitten, zal het zijn met zeer precieze eisen.
gemaakt dat de te~tieli~dustrie.~n Vlaan- Het kerqprobleem in de hele Voeren-
deren thans bloetend IS, terwijl ze nog kwestie is te weten of Vlaanderen en
nauwelijks bestaat in Wallonië. Onze Wallonië nog wel samen met mekaar
luchtvaartindustrie is beetje bij beetje willen optrekken. Er moet terzake eens
aan het verhuizen naar Vlaanderen» klaarheid geschapen worden. Als men

«De meerderheid van de Walen is wil scheiden moet men het bilan opma-
van' oe walen IS WIl schelden moet men het hrlan noma-

ken en vertrekken. Ik ben echter voor-
stander van een integraal federalisme
met drie of vier regio's met in elk van
deze gebieden een grote autonomie. Het
stoort mij geenszins dat de Duitse regio
als evenwaardig wordt beschouwd met
de anderen»

Jan Vandierendonck
Luc Vanheerentals

Kunstkot
Medica organiseert van 18 tot 22 januari
1988 "Kot-Art", een tentoonstelling van
kunstwerken van studenten ten huize
van studenten. De bedoeling is studenten
die zelf kreëren een kans te geven hun
werken tentoon te stellen.
Medica wil het initiatief niet beperken

tot enkele Geneeskunde-studenten en
nodigt daarom studenten uit andere
fakulteiten uit om deel te nemen.

Wie kan deelnemen?
- elkeen die één of meerdere eigen
'kreaties' heeft: schetsen, schilderwer-
ken, eigen ontworpen breiwerk, foto's,
beeldhouwwerk ...
- elkeen die zijn kamer of huis een drietal
uren gedurende die week ter beschikking
wil stellen.
. Aan deze tentoonstelling is ook een

wedstrijd verbonden waarbij de door
een jury geselekteerde werken tentoon-
gesteld zullen worden in het ziekenhuis
Gasthuisberg.

Inschrijvingen tot 8 januari richten
aan: Kultuur Medica, Brusselsestraat
246, 3000 Leuven, met vermelding:
naam, adres, soort en aantal werken.

D

VETO?
Rotzooi

op uw niveau
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De Andere Stad: Echtscheiding

"Elke k1iënt is beschaamd"
Hetwerk van een detektive

lijkt in niets op wat je op
televisie ziet: geen vecht-

en schietpartijen, geen moord en
drugs. Een detektive werkt niet aan
kriminele zaken. Van de romantiek
blijft helemaal niets meer over als
blijkt dat de detektive zijn beroep
saai vindt. Niet alleen is er de sleur
van het wachten en van de achter-
volgingen, er is vooral ook de
monotonie van de eindeloze reeks
echtscheidingszaken, waarmee hij
zich tachtig procent van de tijd
bezig houdt.

Detektive: "Echtscheidingsopdrachten
krijg ik meestal rechtstreeks van de
advokaten. De bedoeling is meestal
overspel te laten vaststellen. Vroeger was
dat een zaak van rijkswacht en politie,
die de vaststelling, de 'betrapping' moest
doen, maar sedert 22 juli is overspel
geschrapt uit het strafwetboek. Het is nu
een burgerlijke zaak die door een
deurwaarder moet worden vastge-
steld."
"Eerst zoeken we uit waar het objekt

naartoe gaat, dat is het diskreet vooron-
derzoek. Dan vraagt de advokaat via de
voorzitter van de burgerlijke rechtbank
een beschikking, die hij naar de deur-
waarder stuurt. Met deze laatste maak ik
vervolgens een afspraak voor de vaststel-
ling. De avond zelf moet ik het doel weer
volgen, om zeker te zijn dat de feiten zich
weer voordoen, en dan begint het
wachten. Rond half vijf 's morgens neem
ik kontakt op met de deurwaarder zodat
die om vijf uur ter plaatse kan zijn.
Vroeger moest ik met de rijkswacht
kontakt opnemen, wat veel gemakkelij-
ker was, zoveel deurwaarders zijn er
immers niet. Die mensen moeten tegen-
woordig elke dag om vijf uur huri bed
uil. Heel de procedure verloopt wel.veel
vlotter. Vroeger moest je ofwel klacht
neerleggen bij de prokureur des konings,
en dan duurde het twee tot drie maanden
voor je een huiszoekingsbevel had, ofwel
stelde je jezelf burgerlijke partij voor een
onderzoeksrechter en dan duurde het
ongeveer een maand. Nu kan de advo-
kaat binnen de dag een beschikking voor

de deurwaarder hebben."
"Zo'n echtscheiding is meestal snel

beklonken. Ik heb nu een zaak die zich
afspeelt in een karavan. Vrijdag is die
man met mij naar een advokaat geweest,
's maandags had hij zijn beschikking en
zaterdag gaan we de vaststelling doen
met de deurwaarder. Twee keer ben ik
gaan kijken, de derde keer zal ik rond een
uur of acht de deurwaarder bellen. Wat
ik gedaan heb kost die man nog geen
tienduizend frank, de deurwaarder kost
tussen de tien en de vijftienduizend
frank. Voor vijfentwintigduizend frank
heeft mijn kliënt zijn zaak. Vergeet niet
dat de echtgenoot die zijn partner kan
laten betrappen op overspel binnen de
zes maanden kan scheiden, zonder ge-
rechtskosten! Bovendien zijn de meeste
k1iënten in echtscheidingszaken mannen
die onderhoudsgeld moeten betalen. Zo
iemand verdient geld aan een detek-
tive."

onderwijzer was, drie jaar lang elke dag
van het schooljaar tussen twaalf uur en
half twee laten schaduwen. Er is tijdens
die drie jaar nooit iets gebeurd. Het enige
wat die man deed was af en toe een
koffie gaan drinken in een kafee, alleen.
Regelmatig zei ik: "Mevrouw" stop
ermee, er gebeurt echt niets." Dan
twijfelde ik en stopte ermee, maar 's
ochtends hing ze weer aan de telefoon:
"Meneer, ga toch maar eens kijken, want
hij heeft zich gewassen vanmorgen en
proper ondergoed aangedaan, vandaag
gaat het gebeuren, ik voel het." Met zo'n
mensen voel ik een diep medelijden. Als
het vertrouwen tussen man en vrouw
zover weg is, dan is het huwelijk kapot.
Kan je je voorstellen zo te moeten leven?
Alsjeje man of je vrouw elke dag moet
laten volgen, daar ga je zelf aan ten
onder."
"Vaak heeft heel de familie al achter

het van overspel verdachte familielid

GEEN OPLEIDING
Iedereen kan detektive worden. Je hebt alleen een BTW nummer en een
handelsregister nodig en dan kan je je vestigen als zelfstandig detektive. Er
bestaat een syndikale kamer, erkend door de Raad van State, die een eigen
deontologie heeft en probeert de uitoefening van het beroep in eerlijke banen te
leiden. Wie er lid van is moet een ernstige stage lopen en zich houden aan de
reglementen.
Er bestaat een schriftelijke kursus voor detektives, maar die stelt, volgens de

geïnterviewde, niets voor. Het is een handeltie in boeken waar nutteloze
kursussen tussen zitten over het maken van vingerafdrukken of het gebruik van
vuurwapens. Wie detektive wil worden doet er beter aan wat strafrecht en
strafvordering te blokken en af en toe eens in het burgerlijk wetboek te lezen. De
rest leer je in de praktijk.
De kosten zijn enorm. Het belang en de geloofwaardigheid van detektives

hangt voor een deel af van de grootte van hun advertentie in de Gouden Gids ...
wat hen driehonderdduizend of meer frank per jaar kan kosten. De tweede grote
kost zijn de verkeersovertredingen. Bekeuringen voor overdreven snelheid en
zware overtredingen kunnen oplopen tot dertigduizend frank per maand, wat
ook ongeveer de kost aan benzine is. Voor achtervolgingen moetje immers geen
dieseltje gebruiken. (NOB/HO)

"Mensen komen niet voor hun plezier
naar !TIij. Elke k1iënt is beschaamd
omdat hij een beroep op mijn diensten
moet doen. Het gaat altijd om mensen
die niet meer kunnen leven met een
bepaalde situatie. Ze zijn ziek van twijfel
en willen uitsluitsel. Op zo'n ogenblik is
het beter dat ze de waarheid kennen. Er
zijn natuurlijk ook absurde gevallen. Zo
heeft ooit een kliënte haar man, die

gereden. Elke keer had deze dat door en,
dan komen ze ten einde raad bij mij. In
zulke gevallen weiger ik de zaak. Zo'n
mens zit konstant in zijn achteruitkijk-
spiegel te kijken en is verschrikkelijk
achterdochtig. Dat is echt onmogelijk
werk."

Gangsters
"Het moeilijkst zijn zaken waarbij de

l:ll(1ö Oc.H"THJD '~ 1to1!4!:A)' op
ï~l! IN .DE 11)S"

EEN PIENTER STUDENT
HONGERT VOOR 1 ABONNEMENT

Een lege maag én een ongebreidelde leeshonger. Zo stellen we hem/haar voor, de student· lezer van
De Morgen. En daar willen we wat aan doen. Wij bieden u een studenten-abonnement voor 1.950 frank,
wat - in vergelijking met de 'normale' burger - een besparing betekent van 1125 frank. Bovendien kunt u
het bedraqïje) in zes keer afbetalen, een piinloze bevalling. U ontvangt De Morgen weliswaar niet in de

weekends, noch in de vakantieperiodes. ( Wij zijn wel gul, maar niet gek)

Is TUD ENT E N A BON N E MEN T I
Tot het einde van het academiejaar ontvang ik De Morgen.
Tijdens de weekends, de kerst-, paas- en zomervakantie red ik me wel.

Stuur deze bon
terug naar:
De Morgen
Moutstraat 84
9000-Gent

studentenkaart nr.:

Dik betaalt.95D .. Ir.
omet bijgevoegde cheque op naam van 'De Nieuwe Morgen nv'
una ontvangst van de betaalstrook "dlKc

tJ Ik betaal 6 x 325,. Ir.
na ontvangst van lormuller domiciliëring orgen 1

naam:
adres/kot:

studierichtingllaar :
thuis:

datum: handtekening:

Een bezoek bij de privé-detektive is vaak pijnlijk. Vandaar dat u Hendrik
Delagrange op deze foto niet herkent. (Foto Hendrik Delagrange)

kliënt verwacht of hoopt dat de ander
vreemd zal gaan en er niets gebeurt.
Vaak nemen ze mij dat kwalijk, maar als
.:r niets gebeurt kan ik ze toch ook
nergens onderleggen! In Antwerpen is
ooit een detektive gestraft met twee jaar
gevangenisstraf en een grote boete voor
het provoceren van overspel. Die man
huurde op aanvraag personen in om
overspel uit te lokken. Als een doorde-
weekse brave man naar een kafee gaat
om wat te biljarten ofzo en er komt zo'n
mooie, blonde stoeipoes bij hem op
schoot zitten, dan is die man snel verleid.
Acht echtscheidingen had hij op die
manier 'behandeld', ze zijn allemaal
nietig verklaard. Er kwam eens een
vrouw bij een advokaat en zei: "Ik wil
van mijn man af" De advokaat zei:
"Doet hij iets verkeerd?" "Nee," zei de
vrouw. "Ok," zei de advokaat, "dan
zullen we op papier zetten dat hij een
homo is." Een andere detektive ging
motels af en noteerde daar alle nummer-
platen. Al de echtgenoten van de bezit-
ters van die auto's werden dan vervol-
gens door hem gekontakteerd. Dat er
ernstige vermoedens waren dat hun
partner overspel beging en of ze dat niet
door hem wilden laten vaststellen ... Als
detektive dans je altijd op het slappe
koord tussen wat mag en wat niet mag,
maar er zijn er die heel vage grenzen
hebben."

Sperma
"Ik ken een detektive die op wacht stond
bij een motel waar een man was
binnengegaan die hij moest schaduwen
en 's morgens zijn eigen vrouw met die
vent zag buitenkomen."
"Ook bij echtscheidingen krijg je

vaak rare voorstellen. Ik ben ooit naar
Roemenië geweest om de autoriteiten te
waarschuwen dat er iemand wou over-
lopen. In opdracht van een vrouw die
een verhouding had met een man die
ook nog een Roemeens liefhad die bij de
Roemeense post werkte. De ene vrouw
was te weten gekomen dat dat meisje op
een goeie dag zou overlopen. Hoe ze dat
te weten gekomen is en hoe het overlo-
pen in zijn werk zou gaan, weet ik niet,
maar ik moest dat doorgeven om dat

meisje uit de buurt van de man te
krijgen. Een andere keer moest ik naar
Spanje met een elpee. Een vrouw was er
met een schilder vandoor gegaan en haar
echtgenoot stuurde mij erachteraan. Ik
moest het koppel achtervolgen en er op
het ogenblik dat ze in een of ander
restaurant zaten voor zorgen dat één
welbepaald melodietje gedraaid werd
omdat de echtgenoot beweerde dat daar
gelukkige herinneringen aan kleefden en
hoopte dat zijn vrouw bij het horen het
ervan terug zou komen. Het heeft die
man honderdduizend frank gekost."
"Wantrouwige mensen doen rare

dingen. Er kwam een tijdlang een vrouw
bij me die elke week een onderbroek van
haar man bijhad. Daar moest ik dan mee
naar een laboratorium om te laten
onderzoeken of er in die broek geen
spermasporen van meer dan één man
zaten omdat die vrouw er haar man van
verdacht een homo te zijn."

Rapporten
Uit gewoonte rijdt de detektive op weg
naar het station veel te snel. Uit het
donker en de regen duiken achterlichten
van tragere auto's op die snel ingehaald
worden. Schaduwen moet in het donker
nog moeilijker zijn.
"Men vraagt wel eens of ik niet

Jepressief word van zoveel echtscheidin-
gen, maar ik heb nauwelijks kontakt met
de mensen die ik in het oog houd.
Meestal rijd ik achter twee rode lichtjes
of fotografeer ik een man in de verte. De
vaststelling, vroeger het betrappen, dat
doen anderen. Ik maak alleen een
rapport en de kliënt doet daarmee wat
hij of zij wil."
De regen hangt een gordijn voor de

ingang van het station. De rekorder
tegen het water beschermend hollen we
naar de deur. Onder het afdakje houden
we even halt en steken de hand op naar
de detektive, die teruggroet en bruusk
optrekt. Even wacht hij om op de
hoofdweg te geraken en dan verdwijnt
hij in de avond. Om te gaan slapen. Het
was weer vijf uur de vorige ochtend.

Compulsem

Jan Van den Bulck
Hendrik Delagrange

Compulsem is een komputerbeurs geor-
ganiseerd door AEISEC-Leuven, die dit
jaar voor de vijfde keer plaats vindt. Het
gaat eigenlijk om een dubbelgebeuren :
aan de ene kant is er een informatika-
beurs met stands war bedrijven en
scholen die illlS met informatika te
maken hebben. hun nieuwigheden ten-

toon stellen. Aan de andere kant zijn er
seminaries, onder meer rond "Artificiële
Intelligentie" en rond "Komputers en
Telekommunikatie".
De beurs kan je bezoeken op dinsdag

15 en woensdag 16 december in de
Naamsestraat 22. De seminaries gaan
door in het Maria-Theresiakollege (de-
tails: zie Agenda). Meer informatie bij
AIESEC-Leuven, Dekenstraat 2, 3000
Leuven. 0
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Ekonomie en gastarbeid (11): Albert Martens

"Met redelijkheid doe je niet
veel tegen racisme""Ik ben intellektueel pessimistisch, in de aktie ben ik veel

optimistischer." Aan het woord is Albert Martens, socioloog en
verbonden aan het Hoger Instituut voor de Arbeid. Eén van de

onderwerpen waar hij zich intensief mee bezighoudt is het fenomeen
gastarbeid. Martens woont zelf in een gastarbeidersbuurt, en zo kan je
vermoeden dat hij niet alleen uit de ivoren toren van de akademische
wereld spreekt, maar ook de werkelijkheid door en door kent.
Vanavond houdt prot: Martens een lezing in de Dekenstraat nr 2. Veto

ondervroeg hem alvast - na Roger Delqueue van het Antwerpse
Tolkencentrurn - als tweede kenner over "gastarbeid en ekonomie".

Op het einde van ons gesprek vertelde' hypotesen : ik vermoed dat het zich daar
prof. Martens dat hij ooit een Turk op en daar allemaal verstrengelt.»
een Brusselse tram hoorde zeggen, toen «Harde feiten zijn moeilijk op te
ze hem vroegen waarom hij in gods- nemen en te verwerken. Je hebt een
naaam naar België was gekomen: "Ha multinationalisering in die sektoren (be-
meneer, voor het schoon weer." wakingsdiensten, schoonmaak, restau-
Dat bizar gevoel voor humor - humor rants, ...), en tegelijkertijd - naar de

die ook Martens schijnt te liggen - betrokken werknemers - toestanden à la
verbergt echter niet de schrijnende toe- Gunther Walraf Maar niemand heeft
standen die je alleen maar kan veroorde- nog veel greep op die zaak, ook al omdat
len, en verbergt ook niet de ingehouden het aanbod zo groot is: een Turks of
woede van zowel de gastarbeiders als de Marokkaans schoolverlater verkoopt
Belg die met hen begaan is. zich voor elke prijs ... Ze werken
Na de volkstelling van 1981 is er bijna 's nachts voor een loon van 180 fr

geen statistisch verantwoord materiaal netto,»
beschikbaar over de migrantenpopula- «Die markt is kompleet gederegu-
tie. Kan je dan wel nog een klare kijk leerd, en men laat het zijn beloop.»
hebren op de situatie?

Martens: «Ik heb geprobeerd een helder
zicht te bekomen door twee onderzoeks- "t v bh' l ka'. di éé bi ve 0: n.unnen uurt utzen en 0 Ieaanvragen In te lenen, waarvan n IJ . •. •
d . iteit Bliikb d h t migromencentra mets aan die dingen
~ umversl. el . ~ aar von. men ~ veranderen?
met zo boeiend om daar veel informatie
over te hebben. Er is wel iets gedaan
gedaan rond de problematiek onderwijs-
arbeidsmarkt.»
«Zo'n ekonomische studie is naar'

mijn mening vrij essentieel, maar op dit
ogenblik heeft niemand er veel belang
bij. Wie interesseert zich voor schoon-
maakbedrijven? Het funktioneert goed :
er is konkurrentie, en zo-worden de
diensten goedkoper. In die sektor wer-
ken, naargelang je ruim of eng telt, 40 tot
90.000 arbeidskrachten. Meer dan de
helft zijn vreemdelingen, die in onnoe-
melijke omstandigheden werken. Vak-
bonden hebben maar weinig greep cp
die situatie, en via sub-contraaing is die
sektor helemaal gedereguleerd. Je hebt
er alle mogelijke kontrakten : in 't zwart,
in 't wit, in 't grijs. Werk op alle
mogelijke en onmogelijke uren en vaak
ook gevaarlijk werk, bijvoorbeeld het
opruimen van medisch afval»

V~::>: Beschikt u niet over voldoende
matcriaal om bepaalde toestanden for-
meel aan te klagen?
Martens: «Over harde feiten beschikt
men niet. Mijn laatste studie dateert van
van 1972. Ik vermoed en ik heb veel

Zachte sektoren

Martens: «Nee, rond werkgelegenheid
gebeurt er heel weinig. Huisvesting krijg
wel wat aandacht, in huurdersverenigin-
gen. Vooral over kultuur en onderwijs
wordt veel gepraat, of de Islam al dan
niet onderwezen mag worden - enfin,
wat men noemt de "zachte" sektoren -
en rond gezondheid»
«Iedereen die er gebruik kan van

maken heeft er belang bij dat er rond
tewerkstelling niet veel gebeurt. Alle
restaurants en kafees van de grootsteden
hebben gastarbeiders in hun keuken. Die
sektoren hebben er zeker belang bij dat
de arbeid ze goedkoop mogelijk gepres-
teerd kan worden»

revolutie ... Omdat ze w weerloos zijn
worden ze op een perverse manier als
zondebok aangetoond. Daardoor krijg
je een pseudo-politiek bewustzijn bij je
eigen bevolking»
«Nols probeert zo zijn achterban te

mobiliseren. De Brusselse gemeenten
hebben vroeger hun geld dermate ver-
spild dat ze geen geld meer hebben voor
een beleid nu. Het enige wat die
burgemeester nog kan is "veiligheid
verkopen". Indien je veiligheid wil
verkopen, moet je permanent de bevol-
king ongerust maken. De onrustzaaiers
zijn dan natuurlijk de migranten: het
minste wat ze doen wordt opgeblazen,
en de "vader van de gemeente" kan dan
weer hameren op die orde en veilig-
heid.»
«De vreemdelingenwijken in Brussel

zijn niet de buurten met de hoogste
kriminaliteit. De gevaarlijkste plekken in
Brussel zijn de universitaire kampussen,
dat heeft een onderzoek van de Rijks-
wacht aangetoond. Dus als je de krimi-
naliteit in Brussel vd.! doen dalen, is het
meest logische voorstel de universitaire
kampussen te sluiten ...»

Veto: Zijn migranten zich bewust van
wat er met hen gebeurt?
Martens: <Jongeren weten het. Als j~
's avonds als Turk of Marokkaan van het
Brouckèreplein naar het Noordstation
stapt, en minstens vierkeer aangehouden
wordt - gewoon op fa~e, valse, omdat je
krulhaar hebt en er donkerder uitziet -
dan weet je genoeg.»
«Het is moeilijk te zeggen of ze ook

iets afweten van de achtergronden van
die vijandigheid. Sommigen zijn heel
bewust - de helft van de gastarbeiders
bijvoorbeeld is gesyndikeerd. Dat is
eigenlijk zoals bij de Belgen: ze zijn in
dezelfde verhouding bewust en niet
bewust.»

Hooligans
Veto: ij sprak daarnet over wanhoops-
daden. Hoefrekwent zijn die bij migran-

Veto: Wordt die problematiek bewust ten?
verdoezeld, terwijl alle aandacht naar de
andere sektoren gaat?
Martens: «Nee, dat denk ik niet. Maar
de bewustmaking van de Belgen in deze
problematiek is wel heel "verdraaid".
Men tracht de Belgische bevolking te
mobiliseren tegen die mensen in, om
terug een stuk eenheid of populariteit te
kweken. De verweermogelijkheden van
de gastarbeiders zijn miniem, afgezien
van wanhoopsdaden tot zelfmoord tot

Martens: «Georganiseerd gebeurt er
heel weinig, bijna niets. Ja, Vorst en
Sint-Gillis onlangs. Die gevangenissen
zitten volgepropt met migranten, zelfs
met kinderen vanaf 16 jaar, met vier of
vijf in een cel. Toen Gol beloofde dat de
hooligans goed behandeld gingen wor-
den,ja ...»
«Voor de rest gebeurt er niets. Die

mensen zijn doorgaans braaf, je blijft je
erover verbazen»

BORD VOL SPORT - Vorige week woensdag liep Alma Drie 'des avonds' nog eens lekker vol met studenten.
Sportjoernalist Wouter Vandenhaute sprak met bekende en minder bekende atleten uit ons kleine land, gaande van
knappe tennisspeelster Ann De Vries - ze beschuldigde haar trainer van handtastelijkheden - tot voetbalspeler Piet den
Boer van K V Mechelen. Daarna mocht het beest in de student zich op groot videoscherm verlustigen in de
Europabekerzege van Club Brugge tegen Borussia Dortmund (Foto Hendrik Delagrange)

Veto: Toestanden zoals in Birmingham
en Brixton behoren niet tot de mogelijk-
heden?
Martens: (denkt lang na) «Het is
moeilijk voorspelbaar. (lacht) Op het
eerste gezicht niet. Alhoewel: als je me
morgen komt zeggen dat ze in Genk alles
kort en klein hebben geslagen, zou me
dat niet verwonderen»
«Het is moeilijk voorspellingen te

maken. De migranten zijn geen sociale
groep: er zijn Marokkanen, Turken,
Spanjaarden, er zijn progressieve en
konservatieve, eerlijke en oneerlijke. Die
subgroepen kunnen mekaar onmcgelijk
vinden in iets koherent: er is geen
gemeenschappelijk identifikatiemo-
ment,»
«Er zijn enkele betogingen geweest,

bijvoorbeeld na de raid op Lybië. Daar
was een minoriteit van fundamentalisten
aanwezig, maar door de pers werd.dat
helemaal vertekend. De kommunisten,
Amada en de anarchisten lopen liefst
aan de kop van de stoet - zo denkt
iedereen dat het allemaal Amadezen zijn
- en daar had de BRT alle aandacht op
toegespitst»
«Maar dat beeld wordt dan verspreid

in miljoenen gezinnen. De mensen
pakken het, en Nols plakt het nu op de
muren ... Het fundamentalisme bestaat,
maar het is een minderheid. Maar zoals
het spel nu gespeeld wordt, drijf je de
mensen naar een radikalisering. Als er
geen agreements komen, worden ze het
beu: Als we toch niet kunnen klappen,
moeten we maar kloppen. In zo'n
spelleke krijgt Nols uiteindelijk gelijk:
als er niet genoeg geweld is, genereert
Nols zijn eigen geweld. En dan zegt hij:
"Zie je wel dat de verstandhouding
onmogelijk is, dat het samenleven niet
kan." »

Kriminaliteit
Martens: «Dat noem ik terrorisme. Ten
overstaan van vreemdelingen worden er
wetten niet meer gerespekteerd. Een
aankomstverklaring kost 1.000 fr; een
attest voorlopige dekking van verblijf
2.500 Cr; een aanvraag van machtiging
tot verblijf 1.500 fr; een bijzonder ver-
blijfdokument na verzoek tot herziening
2.500 fr; een attest voor vertrek of
tijdelijke afwezigheid 500 fr; de verlen-
ging van al deze dokumenten 500 fr ...
De Belgen daarentegen hoeven voor hun
identiteitskaart in Brussel slechts 100 Cr
te betalen. Dat wangedrag tegenover de
vreemdelingen werd op 29 juni van dit
jaar door de Raad van State veroor-
deeld. De klacht werd daar drie jaar
geleden neergelegd. Maar welk migrant
zal ooit zijn geld weerzien?»
«Dat is allemaal puur onwettelijk,

mag gewoon niet. Men weigert mensen
in te schrijven, dat mag niet. Ambtena-
ren doen gewoon of ze iemand niet zien
of nooit gezien hebben. de kriminaliteit
van Nols is veel groter dan wat vreemde-
lingen ooit gedaan hebben. (lacht) Hij
troggelt ze af, dat beloopt in de miljoe-
nen! Als dat geen kriminaliteit is, dan
weet ik het niet meer»
«Zo schaft men rechten af, en dat zal

eens uit de band springen. Vreemdelin-
gen worden rechtloos gemaakt, en dat is
naar mijn mening erg gevaarlijk, want
het zijn de grondvesten zelf van de
demokratie die je afbreekt. De wetten
worden bovendien vaak nog eens ge-
doubleerd door een reeks van adminis-
tratieve maatregelen waar niemand nog
vat op heeft. Iemand kan na een vergrijp
het land uit gezet worden, niet omdat het
in het vonnis staat, maar als administra-
tieve maatregel. Dat is het einde van de
rechtsstaat.»
«Met redelijkheid doe je niet veel

tegen racisme. Dat heb ik ook al vaak
gezegd tegen mensen die me komen
vragen wat er gedaan moet worden
tegen het racisme: als mensen graag
racisme horen, dan kom je er niet met
redelijke argumenten. De grenzen tussen
sprookjes en evidenties zijn zo vaag voor
bepaalde mensen. De wetenschap kan
niet overtuigen, want de mensen houden
van sprookjes ... Ik zeg niet dat er
bijvoorbeeld geen geweld heerst in de
migranten wijken, maar geweld is er ook
elders in Brussel: de architektuur van die
stad krëert geweld»

Boeren
Veto: Extreem geweld van migranten
kan ook met extreem geweld beantwoord
worden.

HISTORISCH
Tijdens zijn lezing vanavond zal
Albert Martens het vooral over de
historische boeg gooien, met de
nadruk op het werkgelegenheids-
beleid dat voortvloeit uit het aan-
trekken en tewerkstellen van
vreemdelingen. Waarom zijn de
gastarbeiders naar hier gehaald,
wanneer, wat waren de gevolgen,
en hoe zou de toekomst er kunnen
uitzien?
Verder: de wettelijke regelingen

waaraan gastarbeiders onderwor-
pen zijn (verblijfsvergunning, ar-
beidskaart, ...), een vergelijking
van de regulering nu met vroeger
(van 1920 tot zeg maar 1987), de
Belgische. politiek om gezinnen
naar hier te halen in plaats van
individuen, de verschillende natio-
naliteiten die men opzocht, de
verschillende tewerkstellingssekto-
ren.
Bedoeling is de ekonomen een

beter begrip van de situatie mee te
geven, omdat die kennis noodzake-
lijk is om naar de toekomst toe een
beleid uit te kunnen stippelen.

o
Martens: «Het braaf reformisme schiet
tekort: het is een druppel op een hete
plaat. Maar ik ga voor hen de revolutie
niet maken. Ik verwacht ...(korrigeert
zichzelf), misschien en zelfs waarschijn-
lijk hoop ik dat er revoltes gaan uitbre-
ken.»
«Extreem tegengeweld zou me ver-

wonderen: België is een ultra-stabiel
land op dat gebied. Hoeveel doden
hebben we hier gekend? Een paar op het
einde van de vorige eeuw, de Konings-
kwestie, eentje ook in Zwartberg. België
is een raar land: permanente strijd en
revolutie is er misschien wel, maar er
vallen maar heel weinig doden. Er is een
enorme afkeer van geweld»

« (lacht) De meest fantastische zaak
die ik heb meegemaakt was de Boeren-
betoging in '69 of '70: ze hebben toen
alles afgebroken. (geniet bÜ de herinne-
ring) Er was geen hek, geen kraam, geen
telefooncel meer heel. dat was bloot
geweld. Het zijn de boeren die toen alles
afgebroken hebben, niet de migranten.
(lacht nog meer) Het was enorm: ramen,
zware hekken aan de autoweg, alles was
vernield. De rijkswacht reageerde ge-
woon niet toen ze die boeren zagen.
Zoals Huysmans tijdens de oorlog: Ne
levende Huysmans is beter dan nen
dooie. Salut»
Veto: Racisme leèft ook sterk bij mensen
die helemaal niet in kontakt komen met
gas/arbeiders. Hebt u daar een verkla-
ring voor?
Martens: «Daar is al wat studie rond
gebeurd. het blijkt dat de vooroordelen -
dat is misschien nog geen racisme - het
grootst zijn bij de mensen die geen
omgang hebben met vreemdelingen.
Luc Huyse heeft dat ook bestudeerd:
voor boeren is het grootste probleem in
België de vreemdelingen. De meeste
boeren zien er gewoon geen.»

Veto: Zijn er op korte of middellange
termijn oplossingen voor hel vreemdelin-
genprob/eem ?

Martens: «(denkt lang na) Oh. (lacht)
Nee, dat is moeilijk te beoordelen. We
hebben twee jaar geleden een Witboek
over het onderwerp opgesteld, met
voorstellen voor het beleid»

Veto: Merkt u dal daar rekening mee
gehouden wordt?
Martens: « (droog) Ik merk niets.
Bepaalde mensen hebben het zeker
gelezen, en vanuit Agalev zijn er ook
enkele wetsvoorstellen gekomen, maar
nooit ontwerpen»
« (stil) We vechten verder, zonder

grote illusies. Maar vechten doen we in
elk geval ...»

Lode Desmet
Koen Van Muylem

Om af te kicken

EI
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• Ma 14/12 om 23.00 u Kerst-TD in zaal
Thierbrau.

• Di 15/12 Cocktails aan demokratische
prijzen, op de agora 6e verd. L & W

• Wo 16/12 The third man (Hitchcock) en
daarna verrassingsfilm, in MSI 03:18.

• Do 17/12 om 21.30 u Galabal in zaal
Corso, Diestsestr.

Politika
• Ma 14/12 om 20.30 u Free Podium in
Alma 2. 4-

• Di 15/12 om 20.30 u Gastspreker: Betty
Mellaerts, in Politika.

• Wo 16/12 om 15.00 u Opening van de
Deftige Dagen door de dekaan, daarna
receptie, in Politika. Om 20.30 u Cocktail- &
casino-avond.

• Do 17/12 om 18.00 u Deftig Diner in
Alma 2. Om 21.00 u Smoking-TD in Lido.

Psychologische Kring
• Di 15/12 om 20.00 u Kerstfeest en -TD in
Lido, ink. 50/70.

• Do 17/12 om 21.00 u Kerstfu~met spekta-
kulaire prijsdalingen, in Shrink, ink. gratis.

• Wie vond op zo 6 dec een bruin
portemonneetje in omgeving Tiense-
straat ? Het is helaas geen sinterklaaska-
doetje! Tegen beloning terug te bezor-
gen bij Tine Van Evenstraat 24.

• Op vrijdag- en zondagavond heb ik 3
plaatsen vrij voor wie in Grimbergen of
omgeving woont. Louis, Leopold I-str.
44.

• Skelet - Audrey Delouw, van Op-
hemlaan 41, 1930 Zaventem, is studente
kine en wil voor één jaar een echt
menselijk skelet lenen of huren. Wie
helpt mij? Tel. 02/720.38.41.

• Verloren: zilveren armband met
naam "Annelies". Z.w. A. Van de Poel,
BI. Inkomststr. 26.
• Kristel Crabbé wordt dringend ge-
vraagd bel post af te halen in de Beriovtr,
36 bij Herwig. Indien niet thuis adres
achterlaten! !

Medika steunt Artsen zonder Grenzen

Sisyphusin tijden van nood
Of het nu "Médecins sans Frontières", "Doctors Without

Borders" of "Artsen Zonder Grenzen" heet, het gaat telkens om
hetzelfde: jonge mensen met een geneeskundige opleiding, zoals

artsen en verplegers, die zich overal ter wereld inzett;n om het lijden van
de plaatselijke bevolking te verzachten. Daarbij houdt deze organistatie
altijd en overal het principe van de strikte neutraliteit en onafhankelijk-
heid voor ogen: ze doet geen uitspraken over het gelijk of ongelijk van de
strijdende partijen. Op 16 december organiseert Medica haar "Nacht vol
vrouwen", waarvan de opbrengst integraal naar Artsen ronder Grenzen
gaat.

Voor het ontstaan van Artsen Zonder
Grenzen moeten we twintig jaar terug-
gaan in de tijd: in 1968 stichte Bernard
Kouchner "Médecins sans Frontières",
De slagzin uit deze pioniersjaren was:
"MSF, là oü les autres ne vont pas". Dit
principe geldt nog steeds: er wordt bij
voorkeur daar gewerkt waar andere
hulporganisaties wegblijven. Sinds eind
1980 is er ook een Belgische afdeling
opgericht. Artsen Zonder Grenzen ope-
reert op dit ogenblik vanuit Brussel in
Mali, Tsjaad, Ethiopië, Soedan, Soma-
lia, de Filippijnen, Nicaragua, Mexico,
Columbia, Benin, Zaïre, Bangladesj,
Peru, Pakistan en Cambodja.

Partij
De charters van Artsen Zonder Grenzen
omschrijven de taak van de organisatie
als "het verlenen van hulp aan alle
slachtoffers van natuurrampen, kollek-
tieve ongevallen en in geval van oorlog
en dit zonder onderscheid van ras,
politiek, godsdienst of filosofie". Er
wordt daarbij geclaimd dat de organisa-
tie "werkt in strikte neutraliteit en
volledige onafhankelijkheid en dat ze
elke inmenging in de Interne zaken van
de staten, regeringen en partijen van het
gebied waar ze geroepen wordt, wei-
gert". Ze onthoudt zièh ook van "het
uitspreken van een gunstige of ongun-
stige opinie in het publiek met betrek-
king tot de gebeurtenissen, de machten
en de leiders die haar hulp aanvaard
hebben". Over de vraag of deze keuze
voor onpartijdigheid de juiste is, is niet
iedereen het eens. Vorig jaar nog vertel-
den Dirk Van Duppen en Lief Seuntjens,
twee artsen die via de organisatie

"Artsen voor het volk" hulp boden in de
Palestijnse vluchtelingenkampen, in Ve-
to dat de onpartijdigheid van organisa-
ties wals het Intemationele Rode Kruis
en Artsen zonder grenzen in oorlogsge--
bieden niet werkt. De humanitaire
opstelling van Artsen Zonder Grenzen
en de politieke warboel in Libanon
hebben ertoe geleid dat Artsen zonder
Grenzen geen dokters meer naar Liba-
non stuurt.
Ook Artsen Zonder Grenzen heeft er

zich al vragen bij gesteld: moeten we
zwijgen of moeten we opkomen tegen
het leed waar we de eerste getuigen van
zijn? Of meer nog: moeten we in
Nicaragua bijvoorbeeld weigeren om de
Contra's te verwrgen om te vermijden
dat zij nadien Sandinisten zouden neer-
schieten? Moeten we in Ethiopië weg-
blijven om het bewijs te leveren dat het
regime in Addis Abeba aan moordda-
dige volkerendeportatie doet? In derge-
lijke omstandigheden blijft Artsen Zon-
der Grenzen de eed van Hippocrates en:
zijn charter getrouw door strikte onaf-
hankelijkheid te bewaren. Zodoende
verleent Artsen Zonder Grenzen bij-
voorbeeld hulp én aan de Sandinisten én
aan diegenen die van Nicaragua naar
Honduras gevlucht zijn. Sommige me-
dewerkers noemen Artsen Zonder Gren-
zen Le Mythe de Sisyphe: "Wij moeten
beseffen dat wij gedoemd zijn om de rou
van ellende altijd en opnieuw te stutten
en te tillen".

Medica
Medica, de kring van de geneeskunde-
studenten, wou dit jaar een projekt
steunen dat aan meaische ontwikke-

ZOEKERTJES
Te huur: ruime kamer (meisjes), Naam-
sestraat (+ douche + keuken) vanaf jan.
(evt. feb). Inl: Cité 84, verd. 3 (k306 en
307) of tel. 03/772.55.63.

• Te koop: Philips monochroom groe-
ne monitor, 11 maand oud, 4.000 fr
(nieuw 5.990 fr), Patriek Willekens, tel
20.00.97. '

• Welke verstrooide ziel ruilde op de
L& W Sint-TD in zaal Stella zijn zwarte
trui met mijn - eveneens zwarte - trui
met rolkraag? Nieuwe ruil: St. Anto-
niusberg 10, bel lang-kort.

• Te koop: Rover 2300S, bouwjaar
1981, gasinstallatie, tel. 051/30.17.00.

• Zoek automatische stier om rodeo te
spelen. Bel naár ; : Steven, 47.19.93.
Bedankt.

• Te koop: blauwe smoking maat 47,
zeer goede staat voor 3500 BF, bel
053/62.37.66 of kontakteer Wittenberg
D. Tiensestraat 78, Leuven, 3de verd.
• Gewcht: Gewetensbezwaarde. Taak:
registr., projek., sekret. Interr: statist.,
inform., welzijn. Duur: 18m.
TeI.20.50.32 Medisch centrum vr stu-
denten, Naamsestr. 80 Dr. Degroote.

• Verloren: bril, zwarte metalen mon-
tuur in zwarte brillendoos. Terug te
bezorgen bij Vanlessen Sarah, Parkstraat
22, beloning beloofd.

• 3 musketiers zoeken juriste om
avondmaal i~ Sedes weer genietbaar te
maken. Snel reageren gewenst. D' Artag-
nan vermagert zienderogen.

• Te huur: gemeubelde studio 7000 +
1900 onkosten. Quinten Metsijsplein
1/11 Leuven. Vrij 1jan. Tel 22.44.26 tss
11.00-12.00 U.

• Wil diegene die vrij. 23/10 per
ongeluk de verkeerde rode fiets meenam

in 's Meiersstraat 5 hem daar aub weer
terugzetten? Nogal dringend. K.L.

• Schiwfrene kikker, ik heb je meer-
maals mijn standpunt duidelijk meege-
deeld. Maar jij laatje toekomst afhangen
van je anonieme advertenties en even-
tuele reakties. Stom!

• Gezocht: mijn fiets die op woe 9/12
of dond 10/12 uit de garage van
Parkstraat 70 werd geleend of weggeno-
men. Terugbrengen bij Els A., Parkstraat
70 aub.

• Zin in een prachtig kerstfeest? Kom
dan naar Farma's kerstfeest, Thierbrau
om 19.30 u. Zin in een kerst-TD? Om
12.00 u Farma's kerst-TD, op 17 dec.
Gegarandeerd de moeite waard.

" Voor al uw publikaties - tekstverwer-
ring - desktop publishing. 016/
.:3.50.64. Textware, Ridderstraat 6,
Leuven.
• Gezocht: ideale liftboy voor meisjes-
centrum, knap, naam John. Max. 22j,
inl. en sollicitaties K0365 (hoofdge-
bouw), iedere avond tussen 6 en 8.

• Beste Veto, wat vang ik aan met mijn
unieke verzameling oude Veto's
(± 6000)? Bel of looop eens langs in
MSI. NB: graag had ik mijn foto op de
frontpag. gehad.

• Gezocht: grijze geldbeugel van Chris-
tianne Horemans, Eikstr, 8, waarschijn-
lijk verloren in Psychologisch Instituut.

• Tesis uit kranten bladen : schoolstrijd
1954-58, taal Vlaamse bew., univ. ex-
pansie, Leuven Vlaams, Studentenkon-
testatie, KB-weekberichten. Tel. 016/
·22.60.97 tss. 18 u en 19 U.

• Voor al uw tikwerk 016/26.09.37.

• Het betere typwerk op tekstverwer-
ker. Engels, Frans, Spaans en Neder-
lands. Fout- en probleemloos. Bel 016/
23.46.26.

lingshulp deed. Ze hebben om drie
redenen gekozen voor Artsen Zonder
Grenzen. Ten eerste omwille van het
apolitieke karakter van de verening. Als
kring willen ze zich namelijk zelf los van
elke politieke strekking opstellen. Ten
tweede omwille van de hoge rentabiliteit
van Artsen Zonder grenzen: 90 % van
de financiële steun wordt effektief be-
steed aan de geplande projekten. Ten-
slotte omwille van de zuiver medische
optie die Artsen Zonder Grenzen neemt:
ie organisatie interfereert immers enkel
met medische hulp. Bovendien heeft ook
de populariteit van Artsen Zonder Gren-
zen een rol gespeeld bij de keuze: Artsen'
Zonder Grenzen is ruim bekend bij het
publiek en heeft enige naam. Hopelijk
rendeert dit alles in een aktieve bijdrage
van een groot aantal studenten.

Caria Rosseels

Medica's Nacht vol Vrouwen gaat door
op woensdag 16 december in zaal
Manhauan: Gasten zijn: Bea Van der
MfUlI,Magriet Hermans en Vaya Con
Dios. Presentatie: Jo Lemaire en Miss
Medica.

• Ma 14/12 om 20.30 u' Vergadering Con-
certo Rurale in fakhuis.

'"• Di 15/12 om 19.00 u Groots kerstfeestmet
optreden van Burt Vegas and his combo, in
A.C., ink. 200/250.

• Wo 16/12 om 09.00 u Excursie naar abdij
Postel, kaasmakerij, tomatenhydrocultuur en
champignonkwekerij, vertrek aan bar, 50/
100 BF. Om 20.00 u Debat: grootschalige
versus kleinschalige landbouwprojekten, in
Kleine Aula, ink. gratis.

• Do 17/12 om 21.00 u Laatste baravond
1987.

Medica
• Ma 14/12 en Di 15/12 Kriektweedaagse,2
Kriek betalen, 1 gratis, in Doc's Bar.

• Wo 16/12 om 21.30 u Nacht vol vrouwen,
in Manhattan, ink. 180/250.

• Do 17/12 om 21.00 u Gratis vat en spe-
ciale akties, in Doc's bar.

• Vr 18/12 Vierde dok avond in Doc's bar.

Historia
• Ma 14/12 om20.00 uZesde presidiumver-
gadering, in Blijde Inkomststr.11.

• Di 15/12 Kerst-TD in Belgisch Kongo.

• Do 17/12 om 19.45 u Kerstviering in paters
Dominikanen, Ravenstr.112. Om 21.00
Kerstfeestje in Sedes, Vlamingenstr.,
ink. 200/220.

DEBAT - Op het debat over de Demokratisering van het Onderwijs vorige dinsdag lulden "specialisten" van hèt
onderwijs over federalisering, numerus clausus in de derde cyklus en het verschil tussen ambten en banen. Renë Swinnen
(SP) hield meestal zijn mond. Behalve toen hij geeuwde (Foto Filip Dutoit)

ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder kommercieel oogm.rlt (gezocht, gevoeden, verloren e.d, zijn cratis: andere (te koop, te buur. tikwerk) woroen betaald

naargelang de ruimie die ze in ,emen (zie rooster). de redaktie beboudt zich bel recht voor om zoekertjes niel te plaatsen.
Gebruik' onderstaand rooster. I leken per vakje. I valtje lussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 'sMeielSSUUl 5.

• Hopeloos verliefd meisje zoekt de
knappe jongen waarmee ze ong. 4
weken geleden een karretje deelde aan
de kassa in de GB. Tel: 016/22.98.93
(A77).

• Gezocht: wie wil mij Turks leren?
Jake, Tervuursevest 141, A77. Tel:
016/22.98.93.

• Verloren: tijdens de nacht van 8-9/12
tss. 24.00-3.00 u op fuif lste kan EW in
ABC een sleutelbos (= ring met 10
sleutels). Terug bezorgen aan Ilse Vleu-
gels, Dekenstraat 47. Beloning voor
eerlijke vinder.

• De leugens omje gezicht te redden, de
onnoemelijke pijn drijven me tot waan-
zin, jij patchoeli. Ik vertik het... en toch
hou ik van je. Stom? .

• Gezocht: exhib. in L&W Liefst histo-
rikus, Iste lic. Zich wenden tot Wanda
Koekoek. Indien mogelijk met foto!

• Kamer te huur, uitstekende ligging:
K. Mercierlaan 22, Heverlee. Gem.
douche + keuken. 4700 fr. Inl. ter plaatse
of Campus Irena, IJzermolenstr. 24-B
218 of tel. 02/657.03.89.

• Toekske zoekt gegadigden voor op-
richting denkgroep rond wortelgerech-
ten. Z.w. Toekske, Weldadigheidsstraat
26.

• Felicitaties aan Nonkel Pummel!
Vanwege het meubilair, de hondenasiel-
houder enrde denker .

• Te koop: 2-wegboxen (30-50 W)
2500 fr.. Te bezichtigen bij Stefan, Cité
Arenberg 2/010 na 19.oç U.

• Te huur: gem. kamer met veranda, cv,
keuken, douche, tuin. Dagobertstr. 39,
Leuven. Prijs 4300 SF (alles inbegr.). Inl.
Lepelstr. 10 Leuven. Tél. 22.23.35 (Lou-
wagie Joost).

'-

IOBF
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Dekaan Van Gorp op bezoek in de Jak. Tenminste één man met stijl op de opening van het Kringencentrum L& W
(Foto Filip Dutoit)

Fakbar Letteren en Wijsbegeerte

Een bestand van drie jaar
Blijde Inkomststraat 11 moet ooit een groot, statig gebouw geweest

zijn, een huis dat bijdroeg tot de standing van die straat als
woon buurt voor de chiquere middenstand. Vandaag is deze Blijde

Inkomststraat echter verworden tot dé kotrnadarnrnenwijk van Leuven,
met 'huizen proppensvol Letteren en Wijsbegeertestudenten. Het mag
dan echt niet verwonderlijk klinken dat alle acht kringen van L & W -
Germania, Romania, Alfa, Mecenas, Muziekhistorische Kring, Historia,
Klio en Eoos - deze strategisch gelegen nummer 11 tot hun gezamenlijke
fakbar uitgekozen hebben. De laatste jaren is deze keuze echter meer dan
eens op de helling komen te staan; er werd zelfs openlijk gesproken over
een defmitieve sluiting. Na de Peekaa, nu ook 'de Fak' uitgerangeerd?
Het verhaal van de fakbar is een niet
bijster opbeurende lijdensweg in ver-
schillende staties. De problemen met dit
pand duiken immers reeds van in het
allereerste begin op. De fak van L & W
is in feite slechts kunnen opgezet worden
omdat er indertijd (de periode 1981-82)
moeilijkheden waren op de kamer-
markt. Leuven kende toen immers een
onrustwekkend kamertekort. Studenten-
voorzieningen kreeg van het Algemeen
Beheer een aantal patrimoniumhuizen
toegewezen om er noodhuisvesting in te
organiseren.

De jongste jaren was er echter eerder
sprake van een overschot dan een tekort
aan kamers, zodat er nog nauwelijks
redenen bestonden om een echte nood-
huisvesting in stand te houden, laat staan
uit te bouwen. Intussen hadden deze
huizen niet zelden ten dele een andere
beste.nming gekregen. Zoals bijvoor-
beeld de bewuste Blijde Inkornststraat
11, waar Germania zijn kringkafee
installeerde. Een vergelijkbare toestand
trof je aan in Tiensestraat 55, waar
Politika zich op het gelijksvloers genes-
teld had. De bovenverdieping diende
intussen steeds voor studentenkamers,
niet in het minst omwille van de
huurgelden die voor de broodnodige
financiële ondersteuning van het zaakje
zorgden.

Kadootje
De moeilijkheden stapelden zich echter
van jaar tot jaar op. Men kan hiervooi
uiteenlopende redenen aanhalen: het feil
dat studenten nu eenmaal geen gewone
huurders zijn, de abominabele toestand
van het bewuste huis en - weer een
keertje - de Sint-Annabesparingen. B0-
vendien zijn deze drie aparte oorzaken
kompleet met elkaar verbonden, zodat
het 'fakbarprobleem' een wel erg kom-
plex onding geworden is, waarvan de
betrokkenen zelf de zaak niet meer
helemaal in de hand hebben.

Vooreerst word je natuurlijk gekon-
fronteerd met de materiële toestand van
het pr nd zelf Blijde Inkornststraat 11 is
name ,( een zogenaamd patrimonium-
huis, een prachtige naam die eigenlijk
wil verbergen dat het Beheer momenteel
niet weet wat aan te vangen met het
gebouw in kwestie e'l het daarom
uitleent aan een behoeftige derde, in dit
geval Studentenvoorzieningen. Het
hoeft waarschijnlijk geen betoog dat een
huis dat voor het Algemeen Beheer niet
van onmiddellijk nut is, in werkelijkheid
ook niet bijster veel voorstelt. Eigenlijk

Lenader je nog het .neest de werkelijk-
heid door te spreken van een gebouw dat
vrij snel afglijdt naar een staat van
verkrotting.

Er zouden bijgevolg hoogdringend
grote kosten moeten uitgevoerd worden.
Het dak bijvoorbeeld schijnt die naam
nog amper waard te zijn, en hetzelfde
kan gezegd worden van de brandveilig-
heid. Doch ook hier duikt het oude
refreintje uit onze kindertijd op: "Wie
zal dat betalen, wie heeft zoveel geld 1"
In feite zijn deze kosten allemaal ei-
genaarslasten, en moet het Algemeen
Beheer dus voor de rekening opdraaien.
Het Beheer weigert dit echter, daar hel
hun helemaal niet kan schelen wat er
met het huis gebeurt. Het feit dat er in hel
verleden noodhuisvesting mocht geves-
tigd worden is enkel te beschouwen als
een gunst. Vanaf het moment dat er voor
hen kosten mee zouden gemoeid zijn, is
het afgelopen met dit kadootje en zoekt
men wel naar een meer rendabele
bestemming.

Anderhall miljoen cash
Studentenvoorzieningen moet dus maar
zorgen dat alles in orde geraakt. Wat
betekent dat er serieus dient geïnvesteerd
te worden. De Technische Diensten
berekenden vorig jaar immers dat er
voor de meest dringende veiligheidswer-
ken een klein miljoen moest vrijgemaakt
WOl den, en in de nabije toekomst nog
eens een half miljoen. Bedenk wel: we
spresen dan nog maar alleen over de
veiligheidswerken (en niet over het even
noodzakelijke groot onderhoud), we
hebben het tot dusver enkel over Blijde
Inkomststraat 11 en niet over de twaalf
andere patrimoniumhuizen waar men
me, gelijkaardige situaties gekonfron-
teerd wordt.

Hoewel deze ramingen naar ge-
woonte als schromelijk overdreven be-
schouwd werden, stond de Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS) in feite
met de rug tegen de muur. Door de
inleveringsgolf van vorig jaar waren er al
onvoldoende middelen om de gewone
werking naar behoren te ondersteunen,
laat staan dat men nog zich nog
'fantasietjes' kon veroorloven. Er werd
wat huisvesting betreft dus een prioritei-
tenlijst opgesteld. Helemaal beneden
hiervan stonden de huizen die zowel
onrendabel als onnodig waren. Kon-
kreet betekende dit de fakbars: buiten-
sporige kosten en in feite een luxe. Niet
langer de huisvesting, maar wel het kafee
was hier immers het belangrijkste ge-

....
worden. Een veelgehoorde dooddoener
luidde dan ook: "Wij moeten toch zeker
het bier van de studenten niet gaan
subsidiëren 7"

Uitzichtloos
Nu is men op de RvS niet echt van
slechte wil, en had men wel oren naar
specifieke studentennoden als de be-
hoefte aan fakbars. Alleen, het mocht
niets kosten. De situatie kon dus, wat
betreft de RvS, behouden blijven indien
de kringen alle kosten op zich wilden
nemen. Stel je voor wat dit gebaar van
'goodwill' voor de pas gestichte vzw
Fakbar L & W betekende: onmiddel-
lijk moesten enkele miljoenen cash op
tafel kunnen gelegd worden om niet
alleen de veiligheidswerken en het groot
onderhoud, maar ook alle mogelijke
herstellingen van de schade die vorige
huurders aangebracht hadden te betalen.
Gewoon een onmogelijke opgave.

Vooral het betalen van de gekumu-
leerde schade van alle voorgaande huur-
ders 7Át de mensen van de fakbar erg
hoog. Er werd zo min of meer van hen
geëist dat ze een ronduit erbarmelijk
gebouw terug in oorspronkelijke staat
zouden brengen. In de hall bijvoorbeeld
diende het prachtige marmerwerk (reeds
tientallen jaren uitgebroken) opnieuw
aangebracht; men zag graag dat op
zolder de verzamelde rommel van alle
huurders van de laatste tien jaar en
wellicht lang daarvoor zo snel mogelijk
zou weggesleurd worden; een plots
ontdekte 'historische ruimte' moest vol-
ledig hersteld worden; een vorige huur-
der had kanjers van gaten in de muren
geboord welke hoogdringend hoorden
dichtgemaakt te zijn; elders bevond zich
een radiator die in de loop der tijden
gebarsten was ... Kortom: het leek er erg
op dat men op goedkope manier pro-
beerde een oud kot terug erg rendabel te
maken. Als je dan voor ogen houdt dat
de vzw Fakbar L & W ieder jaar
gewoon uit het huis kan gewipt worden
als het Beheer dat wil, snap je wellicht
nog beter het schier uitzichtloze van de
situatie.

Oorlogssituatie
Gelukkig toonde Jan de Vuyst, direkteur
Studentenvoorzieningen, wel begrip
voor deze problematiek en kwam er
tevens steun van de fakulteit Letteren en
Wijsbegeerte in de persoon van dekaan
Van Gorp. Om een lange en pijnlijke
historie kort te maken: men is intussen
tot een vergelijk gekomen. Uitgangspun-
ten van dit akkoord zijn d~~ men geen
studentenkamers meer mag verhuren
(waardoor het veiligheidsprobleem flink
vereenvoudigd wordt) en dat de kringen
geen huur moeten dokken. Men vraagt
wel een waarborg, en beperkte herstel-
lingen dienen onmiddellijk uitgevoerd te
worden. In plaats van de gewraakte
kamers is er nu echter flink wat plaats
vrijgekomen, zodat het momenteel mo-
gelijk is geworden dat alle kringen in
Blijde Inkomsstraat 11 hun permanentie

Samenstelling: Jan Vander Linden
•

Maandag 14 december
20.00 u LEZINGEkonomie en migranlenproblematiek,door prof.Martens, met video over

misbruikvan gastarbeiders, sinds de kolc:1isalie,in Dekenstr.2, ink.gratis, org.WAEK.
20.00 u FILMThe French Lieutenant'sWoman, inTiensests 102, ink.80, org. Ortho.
20.00 u KONCERTHet nieuw Belgisch kamerorkest,oIvJ. Craeyers, werken van Mozarten

Schubert, in Stadsschouwburg.
20.30 u PERESTROJKA-FILMDe legende van het fortSnuram (1985, USSR, Paradjanov),

prijsFilmvondsten1986, in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.
22.15 u FILMThe name of the rose, in nensestr. 102, ink.80, org. Ortho.
22.30 u PERESTROJKAGa en kijk(1985, USSR,Klimov),anti-oorioqsmonumerü,in 'I Stuc,

ink.80/100, org. Stuc.

Dinsdag 15 december
10.00 u KOMPUTERBEURSin de Universiteitshal,org. Aiesec.
14.00 u SEMINARIEArtificiëleintelligentieen 5de generatie software, in Grote Aula, ink.

gratis, org. Aiesec.
20.00 u INFODienstplichtwetten,legerdiens~met VanHoestenberghe, kol.VanDe Craen, in

KleineAula,ink.gratis, org. RVS.
20.00 u LEZINGWetenschappelijke en technische kodes, door Hans Devroe, in 't Stuc,

ink. 140 (nt-leden),org WerkgroepLiteratuur.
20.15 u KONCERTLeuvens UniversitairKoorolvP. Dejans,metwerkenvan Croft,Benoit,

e.a., in St-Kwintenkerk,Naamsestr., ink.150/200, org. LUK.
20.30 u PERESTROJKADe kleur van de Granaatappels (1969, USSR, Paradjanov), niet

gemakkelijkte begrijpen, in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuc.
21.00 u KONCERTRaymondVanHetGroenewoud, in zaal Siella, ink.200/230, org. KVHIJ.
22.30 u PERESTROJKADagboek (1982, Hongarije,Meszaros), in 't Stuc, ink.80/100, org.

Stuc.

Woensdag 16 december
09.30 u SEMINARIEKomputersen telekommunikatie,in GroteAula,ink.gratis, org. Aiesec.
1O.JO~ KOMPUTERBEURSinde Universiteitshal,org. Aiesec.
12.00 u KONCERTP. Dombrecht (hobo),W Kuijken(gamba) en R. Kohnen(klavecimbel),in

L& W, BlijdeInkomststr.21, ink.gratis, org. fac. L& W
14.00 u SEMINARIEInformatiebeveiliging,bankautomatisering, nieuwe automatiserings-

trends, in Grote Aula,ink.gratis, org. Aiesec.
19.30 u LEZING De beurscrash, peilen naar mogelijke oorzaken en gevolgen, door

T. Lowette,profCuyvers, in seminarielok. 4, VanEvenstr.2A,ink.gratis, org. Polekar.
20.00 u DEBATKleinschaligeversus grootschalige aanpak van de problemen in de Derde

Wereld,in KleineAula,org. LBK.
20.00 u LEZINGEen filosofievan hoop,een nieuwélan voorde progressieve beweging,door

LudoAbich~in De Bohème, Hogeschoolplein,org. Masereelfonds.
20.00 u FILM The third man (Hitchcock) en daarna een komische verrassingsfilm, in

MSI03.18, Ravenstr.,org. feestweek Klio.
20.30 u PERESTROJKAAngivera (1979, Hongarije,Gabor),verraad aan de partij,in 't sme,

ink 80/100, org. Stuc.
21.30 u HAPPENINGNachtvolvrouwenmetBeaVander Maa~MargrietHermans,VayaCon

Dios, inManhattan, ink. 180/250, org. Medica,tvv Artsenzonder Grenzen.
22.30 u PERESTROJKAChan ismissing (1982, USA,Wang),Chinezen inAmerika,in 't Stuc,

ink.80/100, org. Stuc.

Donderdag 17 december
10.00 u KONGRESLeopardie la cultura Europea, rond ItaliaansedichterGiacomo Leopardi,

tot zaterdag, in L & W, inlichtingen:Centrum Ital.Stud.,BlijdeInkomststr.21.
20.30 u PERESTROJKALichte verwondingen (1983, Hongarije, Szomjas), een vrouwen

twee mannen in een tweekamerflat,in 't Stuc, ink.80/100, org. Stuè.
20.30 u VIDEOMakinglove, inVaartstr.16, ink.gratis, org. Pieter Coutereel Stichting:
20.30 u FILMKeylargo (1948, Huston),filmnoir,in aud. Vesalius,org. OAF.

Vrijdag 18 december
18.00 u KERSTKONCERTVokaleen instrumentaleensembles van het Lernmensinsfitcut,in

Herestr. 53, ink. 120/180, org. Lemmensinst, herhaling koncert om 20.30 u
20.00 u TEATERMIE,door teater Tartaar,met een 3O-talmentaal gehandikapte vrouwen, in

aud. Minnepoort,Kon.Albertln.52, ink. 100, org. CC.

Zaterdag 19 december
22.00 u WEEKENDFILMLe sang d'un poète (1930, Cocteau), in 't Stuc, ink.60/80, org.

Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Amerikaanse kunst na 1945 (privé-bezit):in FacultyClub, lot 18 december, van 10.00 tot
12.9Q en van 14.30 tol H.oo u, ink.gratis.
Willy Meysmans: tekeningen, terracotta's en bronzen, in de Jonge Jacob, Lei 19, tot 31
december, van 11.00 lot 18.00 u.
Alain VanWest: olieverfschilderijen,in De Spuye (aan 't Sportkot),tot 22 december.
Michel Farrell: recente schilderijen,in Iers Instituutvoor Europese Zaken, Broekstr.1, tot 18
december, van 17.00 tot 21.00 u, ink.gratis.
Toegankelijke kunst en kultuur voor mentaal gehandikapten: in foyer aud. Minnepoort,
Kon.Albertln.52, van 15 tot 21 december, van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 u, ink.
gratis, org. CC.

hebben. Of hoe een aanval op de fakbar
indirekt tot een grotere eenheid binnen
L & W lijdt.

Hoewel er nog steeds enkele kleine
meningsverschillen en misverstanden
cirkuleren, mag dit geen naam meer
hebben in vergelijking met de vroegere
oorlogssituaties. Om dit gentlemen 's
agreement dan ook passend te vieren,
werd iedereen vorige donderdag in de
fakbar uitgenodigd op een receptie.
Enkele freaks maakten de hele tent van
onder tot boven een beetje presentabel,
de schuimwijn smaakte naar meer en de
gelaten aanhoorde speeches zorgden
bovendien totaal onverwacht voor een
'nieuw feit'. Jan de Vuyst kwam immers
met een laatste opkikker voor de prop-
pen: na gesprekken met de Algemeen

Beheerder was duidelijk geworden dat
de toekomst van Blijde Inkomststraat 11
voor de volgende drie jaar verzekerd zou
zijn.

Walter Pauli

Veto-iódex
Voor diegenen die in de vorige Veto-
jaargang zochten en zoeken naar artikels,
foto's of andere Veto-stukken (voor tesis,
ergernis, vuilnis ...) is de volledige index
beschikbaar op de 's Meiersstraat 5. Je
kan hem ter plaatse komen konsulteren
(op de komputer bijvoorbeeld), of je kan
een uitgeprinte versie kopen voor de som
van 40 B(


