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Akademische Zitting Eredoktoraten

Gij-zijt mijn zonen
niet meer
Vorige week dinsdag vierde de Katolieke Universiteit van Leuven

Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis. De traditie getrouw, werd van het
patroonsfeest gebruik gemaakt om vier eredoktoraten uit te

reiken. De gelauwerden waren al langer bekend, sommigen ervan
stonden overigens niet voor hun eerste onderscheiding. De Zwitserse
fysikus prof. Dr. K. Millier werd vorig jaar bedacht met de Nobelprijs
voor Natuurkunde en August Vanistendael is sinds 1983 Minister van
Staat. In ex-VBO-voorzitter André Leysen en Mgr.Dennis Hurley,
aartsbisschop van Zuid-Afrika, de twee andere eredoktores, werden nóg
een Vlaming en een tweede buitenlander gehuldigd. Netjes verdeeld
dus.

De Akademische zrtnng waarop de
ealillli1*Mn"s geIden overbaDdigd, ken-
de een sereen verloop, enkele incidenten
niet te na gesproken. Rektor DiUemans,
bezorgd om het imago van onze instel-
ling, had vooraf zijn vrees uitgedrukt
voor mogelijke protest-akties tegen het
eredoktoraat van André Leysen. Om
moeilijkheden te vermijden, ontzegde de
Akademische Overheid aan zoveel mo-
gelijk studenten de toegang tot de
Promotie-zaal, waar voor het eerst sinds
jaren lege plaatsen te bespeuren waren.
Het was op een bepaald ogenblik de
rektor zelf die in de trappenhal van het
Rektoraat kwam zeggen wie van de
kijklustigen er nog bij mocht. Het hoeft
niet gezegd dat een student-ach tig voor-
komen weinig perspektieven bood.

Fluitkoncert
Edoch, net toen de genodigden waren
gaan staan voor de plechtige uitreiking
van het doktoraat Honoris Causa aan
André Leysen, die geprezen werd voor
zijn mensgericht bedrijfsmanagement,
begon een groepje studenten vanop het
balkon van de Promotie-zaal een fluit-
koncert. Ze gooiden strooibiljetjes door
de zaal, waarin ze, als afgevaardigden
van de Sociale Kaad van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie (Lo-
ko), protesteerden tegen de inkonse-
kwentie waarmee de KU Leuven haar
eredoktoraten had toegekend.
Daarmee doelden ze op de onverenig-

baarheid van André Leysen en Mgr.
Hurley als eredoktores. De studenten-
vertegenwoordiging had indertijd zelf
Mgr. Hurley voorgedragen, met de
bedoeling de anti-apartheidsbeweging in
Zuid-Afrika een hart onder de riem te
steken. Het eredoktoraat voor André
Leysen beschouwden ze als een aanflui-
ting van die keuze.
Leysen wordt verweten dat hij de - zij

het vaak onuitgesproken - ekonomische
embargo's jegens Zuid-Afrika konse-
kwent aan zijn laars lapt. De slogan "Met
Leysen valt Botha in de prijzen" liet
weinig aan de verbeelding over.
De door de studenten naar voren

geschoven aartsbisschop Hurley werd
overigens ook gelaakt, door het Zuid-
Afrika gezinde Protea en de Natio-
nalistische Studenten Vereniging. In een
pamflet dat aan de poort van bet
Rektoraat werd uitgedeeld, gaven ze

bevrijdingsIedloog Hurléy de titel 'spe-
dalisatie moIDIo'V-COClctoiJs· mee.

Ongemeen
Dillemans reageerde ongemeen hard op
de aktie van Sociale Raad. In zijn
openingstoespraak had hij al een toespe-
ling gemaakt op "aktieve en minder
aktieve" studenten. Die vriendelijke om-
schrijving paste hij bij het fluitkoncert
meteen aan. Hij haalde boos uit. "Ik
moet mij verontschuldigen. Deze men-
sen beschouwen we niet als leden van de
universitaire gemeenschap." De rektor
koos daarmee voor de gemakkelijkste
oplossing, en hij kreeg er warempel
applaus voor - over de samenstelling
van het publiek hebben we het al
gehad.
De gekontesteerde Leysen zelf liet

zich in heel wat mildere bewoordingen
uit over de studenten. Hij slikte zijn
wrevel in en koos voor de wijzere
oplossing: een pleidooi voor verdraag-
zaamheid. Of dat gemeend was, is een
andere vraag.
Hoedanook, op de receptie die volg-

de, waren de studenten, hun fluitjes en
vooral hun pamfletten, gespreksonder-
werp nummer één. Waarmee Sociale
Raad zijn doel bereikt had.

Spijtig
Voor de rest bracht de uitreiking van de
eredoktoraten weinig opwinding te-
weeg. Het is enkel spijtig dat Mgr. Hurley
pas na de Akademische zitting, tijdens
het feestmaal in de Faculty Club, te
horen kreeg dat hij door de studenten
was voorgedragen. Een oorzaak daar-
voor aanduiden is moeilijk; wellicht
hadden de studentenvertegenwoordigers
op Akademische Raad zelf wat meer zin
voor initiatief moeten vertonen. Prof. 1.
Lambrecht, dekaan van de Fakulteit der
Godgeleerdheid, repte in zijn laudatio in
leder geval met geen woord over bet
aandeel van de studenten in de verkie-
zing van de Zuidafrikaanse aartsbis-
schop, laat staan dat hij het over hun
motivering zou hebben.
Terwijl nagenoeg iedere dag op televi-

sie beelden te zien zijn van het groeiende
klimaat van geweld in de Hoorn van
Afrika, zag Lambrecht zich op een meer
romantische wijze verbonden met het
land van Mgr. Hurley. "Dat uitgestrekte,

Vervolg op p. 4

Slagen Valen Thijm
Aan de universiteit slaag je meestal in juni of
september. Maar je kan ook in het leven
slagen, net zoals je erin kan slagen een
doelpunt te maken. Je kan een suksesvolle
karrière als manager opbouwen, en dan krijg
je voor je slagen een eredoktoraat Of je kan
iets echt waardevols doen. Iedere dag bij
Aktueel verdienstelijk werk leveren, of Jan
Grauwels heten. Als aartsbisschop van Zuid-
Afrika kan je erin slagen om effektief iets te
doen tegen Apartheid.
Voor dat soort slagen word je onderschei-

den met een Gouden Buis. Pagina 4.

Valen Thijm is een frekweflt voorkomend
probleem in de Vlaamse keuken. Tijdens de
zomervakantie gaat de gemiddelde Vlaamse
burger op reis naar het Zuiden van Frankrijk,
waar hij bekoord !aakt door de Franse keuken,
die zoals men weet lekker,zij het fijn gekruid is.
Gevolg: de Vlaming gaat, op de flanken van
deze of gene rots, zoeken naar laurier (maar
dat vind je daar niet) en thijm (want wat de·
Fransman kan, kan hij ook). Grote bossen, thijm
groeit in bosjes, verdwijnen in de koffers van
Vlaamse wagens. Waarna ze in een een
keukenkast worden gestopt. En in een
Valentijn-zoekertje worden beschreven: Thijm
zoekt Nele om spagetti te maken.Bommen

UIT: Bommen geld. Duiten. Hele lappen
ineens. Een boel centen. Paar.groene briefjes.
Guido GezeIIe. Harde Munt. Slijk. Poen. Veel
ballen. Uquida. Checks. Telekaart. Geld. Het
aandeel. Het Generale-aandeel. Goud. Knol-
len. Fric. Daalders. Kluiten. Sok. Geitenwollen
sok. IN:Veto, Jaargang 14, Nummer 18, Artikel
over het HIVA,pagina 3.
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Mercurial States

Een taal voor twee
Detaal blijkt vaak als kommunikatiemiddel niet echt te volstaan:

je krijgt "het" niet gezegd, en echt aangenaam is dat zelden. Veel
staat er je op zo'n moment niet doen, want wat heb je anders dan

die taal om aan de wereld iets te melden?
Je kan ook - en dat iseen alles behalve evident alternatief - gewoon de

taal overhoord gooien, en op zoek gaan naar nieuwe uitdrukkingsmidde-
len. Dat is wat Laurie Booth (Klapstuk 85 met An Axe 10 Grind) en zijn
landgenoot Toby Sedgwick in Mercurial States (dinsdag om 20.30 u in
het Stuc te zien) proberen, evenwel met wisselend sukses: zuivere
bewegingen kunnen niet echt de taal vervangen, en gaan al gauw op,
andere plaatsen gebreken tonen.

De voorstelling begint schitterend: Lau-
rie Booth (nog steeds een pracht van een
danser) komt op, en vertelt aan de
mensen in ae zaal dat hij een nieuwe taal
ontworpen heeft, based entirely on
movements, een taal die veel beter dan
het Engels uitdrukt wat hem bezighoudt.
Terwijl hij dat vertelt, doet hij hetzelfde
verhaal ook in die 'nieuwe' taal -
soepele, wijdse, vaak onverwachte be-
wegingen, grimassen en gebaren. Je
snapt van die nieuwe taal hoogstens een
paar symbolen, maar toch blijf je
geboeid kijken naar het bewegingen-
spel.
Booth - eigenlijk speelt hij hier de rol

van de gekke professor uit een kortver-
haal van G.K. Chesterton, maar hij
verwoordt tegelijk een idee die vast elke
danser obsedeert - besluit dat die nieuwe
taal zo goed is, dat hij de oude gewoon
zal laten vallen, tot er iemand ook
"Bewegings" spreekt.
De assistent van de professor heeft

intussen vernomen dat er bij zijn baas
een stop doorgeslagen is, en snelt ter
hulp. Maar het is al te laat: de professor
spreekt geen woord meer, hij 'beweegt'
alleen nog maar.

Al heel snel probeert de assistent de
nieuwe taal te begrijpen en ook te
spreken, en voel je dat de gek eigenlijk zo
gek niet is, en dat er best wel iets in die
nieuwe expressie zit.
Geleidelijk echter - en dat duurt echt

niet w lang - ga je ook de gebreken van
die nieuwe taal zien: je gaat je namelijk
vervelen. De spelletjes van de heren op
scène zijn gratuit, hoogstens mooi, maar
betekenisloos.

Darwin
De poging van Booth en Sedgwick om
de taal te vervangen door een nieuw
betekenissysteem is voor hen beiden
zonder twijfel een sukses: ze zijn duide-
lijk de beste vrienden, en kunnen vaak
hun lol niet op. Maar de toeschouwer zit
er wat onzeker bij: kan een taal voor
twee wel een taal zijn, en waarom
hebben Booth en zijn gezel toch nog
muziek, lichten zelfs tekst nodig om hun
bedoeling duidelijk te maken, is het
allemaal die moeite 'wel waard?

Het slot van de voorstelling suggereert
ook dat de bewegingen het niet zullen
halen, maar dan m~r op grond van de
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vaststelling dat elk tekensysteem ergens
faalt, na een kortere of langere periode.
De professor en ziin assistent zijn nu

zo ver gekomen dat ze over a wide variety
of topics kunnen praten in hun nieuwe
taal: van geboortebeperking over kos-
tuumontwerp tot en met Darwins evolu-
tieteorie. Ze begrijpen mekaar perfekt -
tenminste dat dachten ze, want zo nu en
dan gaat er al iets verkeerd. Een gebaar
uit de oude taal wordt verkeerd begre-
pen, een zucht krijgt plots betekenis, een
handdruk mag niet beëindigd worden,
enwvoort. Gelukkig hebben ze tegelijk
ook een beweging ontdekt die hoege-
naamd niets betekent, namelijk over het
podium sloffen.

Op het einde van de 60 minuten
milde waanzin huppelen de gek en zijn
assistent (beiden even gek, nu) de zaal
uit, op stalen veren, net wals Sedgwick
zijn opgemerkte entrée gemaakt had
Best grappig, maar toch kan je je niet van
de indruk ontdoen dat de luchtigheid de
tien chaotische minuten ervoor niet kan
doen vergeten: de belichting (gekleurde,
spots die alternerend verschillende doe-
ken op 'ezels' belichten), en de muziek
deden meer denken aan een totale
mislukking dan aan de 'viering' van een
nieuwe taal...

Koen Van Muylem

Mercurial States van Laurie Booth en
Toby Sedgwick is dinsdag 9 februari te
zien in het Stuc"
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

op Leuvense (studenten)aktuaIiteit, en ondertekend zijn met naam, studiejaar en
adres. Wie liever niet heeft dat zijn naam gepubliceerd wordt, moet dit duidelijk
motiveren.
Brieven die langer zijn dan 25 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit

komt overeen met ca~ I getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in
principe ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze
ons bereiken.

"Heat" heet het
We waren met velen, op het Interfakul-
tair Songfestival. We zijn misnoegd met
velen, niet zozeer over de organisatie, als
wel over de Manhattan. De zaal was niet
alleen gevuld met leuke groepjes en hun
fanklubs, maar vooral met een ondraag-
lijke hitte, en wegens plaatsgebrek kon el
geen zuurstof meer bij.
"Stilstaan en emotionele uitspattingen

vermijden", werd er alom gedacht.
Hoogstens werd er na een liedje een
diskrete staande ovatie gegeven, in de
stijl van een konservatieve verkiezings-
meeting. Ach ja, vlakbij het podium
werd al eens een arm in de zwoele lucht
gewurmd, het gevaar van een wegge-
schroeide huid indachtig. Op het po-

dium leek het ook niet zo leuk: welke
zanger houdt ervan om, zwetend als een
varken, zijn taak aan te' vatten. Aange-
naam om te zien waren wel de persfoto-
grafen, die zwaar transpirerend hun
boterham trachtten te verdienen ("Wat
leuk, vanavond pikken we nog es een
gratis rockkonsertje mee"). flagrant is
(en bewaar alsjeblieft je kalmte!) dat de
zaaluitbater de verwarming op volle
toeren liet draaien, én tevens alle drank-
inkomsten op zak steekt ..
Het werd wel es hoog tijd om naar een

andere formule (lees: zaal) te zoeken
voor dit hoogtepunt van de Belgische
rock. De Manhattan zou, als tropische
serre, beter op bananenkweek overscha-
kelen.

Bart Depuydt

Zesde Interfakultair Songfestival

Piemel gecensureerd
/

Hetzesde Interfakultair Songfestival heeft zijn reputatie alle eer
aan gedaan. De 2800 studenten die in de Manhattan waren
samengestroomd, hebben flink wat zweet gelaten, maar dit keer

niet alleen vanwege het gebrachte spektakel of de welluidende klanken
die optredende groepen uit hun instrumenten sponnen. Het was in de
zaal ook letterlijk bloedheet. De Manhattan is te klein geworden, zoveel
is zeker. Het was vooreerst al drummen om binnen te raken, via een
angstaanjagend maar ingenieus opgesteld cirkuit van nadarafsluitingen.
Eénmaal binnen was het zaak uit te handen van het Rode Kruis te
blijven. Die hadden met hun vieren handenvol werk: flauwvallers,
ademhalingsproblemen, verstikkingsverschijnselen. .Het was niet alleen
hels warm in de Manhattan, het hing er ook vol rook. Aan drank mocht'
je enkel denken.

Zeven groepen traden bij deze zesde
uitgave van het Songfestival met elkaar
in het strijdperk. Voor het goeie begrip
waren dat: Los Quatros van Medica,
The Space Cakes van Politika, Ge-
woon... Kamiel van Ekonomika, De
Varianten van Germania, Dial 7 van
Wina, The Shaking Spears van VRG en
Body Balance van Apolloon, In deze
volgorde werden ze ook op het pOdium
gezet.

Dé rel van de avond kwam uit de hoek
, van Politika. The Space Cakes, die al
twee en een half jaar samen spelen,
mochten dan wel erg graag ruig zijn, ze
werden gecensureerd. Het tekstje dat ze
ingediend hadden voor het programma-
boekje werd helemaal herschreven, en
de organisatoren van het Songfestival
knipten uit de video-dip van de Cakes
enkele 'al te obscene' fragmenten weg -
een zekere "Cowboy Piemel", bijvoor-
beeld.
Dat zinde de muzikanten van Politika

niet, vooral niet toen ze de zangeressen
van Body Balance in het oog kregen.
"Onze piemel wordt gecensureerd,"
schuimbekten ze, "terwijl die meiden
van Apolloon met een kut tot onder hun
kin mogen rondlopen."
Fijnzinniger uitgedrukt: de vrouwe-

lijke afdeling van de groep van Apolloon
liep er nogal provocerend bij. Boven een
zwarte jazzbroek hadden ze een diep
uitgesneden, felgeel badpakbroekje ge-
trokken; je zag hun navel glimmen, en
onder een losse, korte T-shirt werd vrij
spel gelaten aan de wetten van de
zwaartekracht. Een aanslag op de goeie
smaak, vonden velen, maar in hun
woorden gaat jaloezie schuil. Een goed
optreden laat meer zien dan twee saaie
gitaren op een podium, bijgestaan door
een drumtoesteL
De zangeres van Ekonomika-Kamiel

bijvoorbeeld, had ook wel enig talent in
huis (én I jaar podium-ervaring bij Up

With People) maar met haar kuise pakje
en dito zedige danspasjes leek het alsof ze
net van de zondagsmis kwam. Goed
voor een tweede plaats in de uitslag,
maar aan Body Balance, overtuigend
winnaar, ~onden ze niet tippen.
Dat alles neemt natuurlijk niet weg

dat het schrappen van passages uit de
video van één der deelnemers geen pas
geeft. The Space Cakes werden trou-
wens door nog meer pech achtervolgd,
In het begin van het optreden kregen ze
af te rekenen met technische problemen,
waardoor ze hun hele act in ijltempo
moesten afwerken, Dat is jammer, want
muzikaal waren ze goed tout court, zij
het dat ze het niet meteen in de populaire'

deuntjes zochten.

De meest kreatieve afvaardiging
kwam van Wina. Dial 7 kon bogen op
een uitstekende voorzanger, de eerste die
het publiek een beetje in beweging
kreeg. Met hun negenen brachten U< een
waarlijk maffe versie van het opgelegde
nummer. Satisfaction van de Rolling
Stones in country-stijl, cowboy-hoeden
inkluis, kreeg terecht de prijs van de
beste vertolking.
Toch konden alle optredens nog veel

beter geweest zijn, ook die van De
Varianten (vorig jaar zevende en nu
zesde), The Shaking Spears (gegroeid
uit de Revue van VRG, en op het
Songfestival vooral geremd door de zeer
slecht afgestelde monitoren) en Los
Quatros (niet goed en niet slecht). Het
Songfestival dat met de zesde uitgave de
professionele toer was opgegaan, had
aan de deelnemers een 'zeer degelijke'
geluidsinstallatie en soundmix beloofd.
Daarvan is niks in huis gekomen,
Vrijwel.geen enkel nummer kwam uit de
luidsprekers zoals het hoorde, tot grote
frustratie van de zeven deelnemende
groepen,
En ook backstage was het allemaal

niet zo leuk meer, Vroeger kon je met de.
organisatoren nog eens een pint pakken,
nu hadden we enkel gast-presentatrice
Bea Van der Maat om ons aan op te
warmen, en dan kwam ze nog te laat
ook.

Buiten, wachtend op de bus om terug
naar de binnenstad te raken, hebben we
een verkoudheid opgedaan.

Lode Desmet

D Ds T u E N AT
Maandag 8 februari

Debat: 'het recht om anders te zijn'.
Over etnische diversiviteit en respekt, ontwikkelingssamenwerking en machtsverhou-
dingen. M~t B. Cleymans (NCOS), prof. Tollens (landbouwekonomie) en' Roosens
(antropoloog). Om 20.00 u in de Partheonzaal van het MSI, Ravenstraat 46.
A&ican Dinner
's Avonds Togolees eten in Alma 2, met kaarslicht en live Afrikaanse muziek.

Dinsdag 9 februari
Geboorte van nieuwe sportldassieker: BMX-cross op de Oude Marlct.
Hou de BMX·fietsjes van je fakulteit of peda rijdende van 16.00 tot 24.00 u.
Ondertussen tappen bekende Vlamingen in de Oude Markt-kafees. Onder andere
Jessie De Caluwé, Mark Uytterhoeven, Guy Mortier en Miss België.
Film-nacht in Studio 1 (de opbrengst is voor Student Aid).
'Pixotte' van Hector Babenco, om 19.30. 'De Ballade van Narayama' van Shohei
Imamura (Gouden Palm Cannes, 1983), om 21.15 u. 'De Kudde' van Yilmaz Cuney,
om 24.00 u. 'Tangos - l'exil de Gardel' van Fernando Solanan, om 2.00 u.

Woensdag 10 februari
Happening in de Manhattan.
Optredens van Yasja, Big BiII, The Skyblasters en de LSP-band. Presentatie: Kurt Van
Eeghem en Goedele Liekens. Speciale aUrakties: studenten fanfare en modeshow.
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Hiva-studie rond studiefinanciering

Studieleningen dramatisch
voor demokratisering
Enkele weken geleden bekeken we het deelonderzoek van het

Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) dat naar de studiekosten
peilde: het werd gewogen én te licht bevonden. Anders is het

gesteld met het deelonderzoek dat verschillende vormen van studiefinan-
ciering (studieleningen, studietoelagen en studieloon) onderzocht. Het
onderzoek zelf is op een meer dan behoorlijke manier gebeurd: niet
alleen wordt elke vorm van studiefinanciering vanuit verschillende
hoeken bekeken (budgettair-, herverdelend- en sociaal aspekt), maar
bovendien wordt er veel empirisch materiaal ter beschikking gesteld. In
deze korte bespreking houden we het alleen bij de meest markante
resultaten. Eén van de belangrijkste konklusies is het stevig geargumen-
teerd pleidooi tegen studieleningen. Dat zegt de studentenbeweging al
lang natuurlijk, maar het is leuk dat een wetenschappelijk onderzoek ook
tot die konklusies komt.

Maar op deze licht euforische stemming
wordt meteen een zware domper gezet
door het regeerakkoord van de kersverse
Vlaamse exekutieve. Op pagina 17 lezen
we daar dat er "een aanvullend systeem
van studieleningen zal worden uitge-
werkt". We kunnen weer spandoeken
beginnen schilderen.
Een eerste hoofdstuk is louter be-

schrijvend van aard en geeft een over-
zicht van de studiefinancieringssystemen
in enkele andere landen. Hierbij valt
onmiddellijk de grote diversiteit au
systemen -op. Bovendien komt het
Vlaamse studietoelagenstelsel er eerder
als een zwak broertje uit.

Matteüs
Vooreerst is de hoogte van de studietoe-
lage gemiddeld lager dan in andere
landen. InNederland bijvoorbeeld krijgt
iedere student een basistoelage van
134.000 BF,onafhankelijk van het inko-
men van de ouders: een soort studieloon
dus. Ook in het VerenigdKoninkrijk ligt
het bedrag van de studietoelagen - met
een maximum van 170.000 BF -..heel
wat hoger dan in België. Maar er zijn
ook slechtere systemen dan het Belgi-
sche: in Duitsland kent men alleen
leningen en in de de VS isstudiefinancie-
ring door de overheid een zeer marginaal
verschijnsel.

Maar de hoogte van het bedrag alleen
is onvoldoende om de verschillende
systemen van studiefinanciering met
elkaar te vergelijken. Ook andere finan-
ciële tegemoetkomingen aan studenten -
zoals kinderbijslag, belastingaftrek, s0-
ciale sektor - moeten in de vergelijking
opgenomen worden.

loon (indirekte kost). De onderzoekers
formuleren de hieruit voortvloeiende
opmerking dat "het ons noodzakelijk
lijkt de (politieke) diskussie te voeren of
studietoelagen al dan niet een deel van
de indirekte kosten van onderwijs moe-
onderwijs moeten dekken". Maar de
diskussie omtrent de hoogte van de
studiebeurzen situeert zich op een lager
niveau, namelijk de vraag welke fraktie
van de direkte studiekost door de studie-
beurs moet gedekt worden. De hoger-
vernoemde opmerking van de onderzoe-
kers is een terechte vingerwijzing in de
richting van de politici.

Er wordt vooral ingegaan op de
herverdelingseffekten van de studietoe-
lagen: op dat vlak skoort het huidige
systeem ongewoon slecht. Daar waar
het de bedoeling is van de studietoelagen
om via een vertikale inkomensverdeling
(het ondersteunen van de minder kapi-
taalkrachtige groepen) de participatie
van de lagere sociale klassen te stimule-
ren, stellen de onderzoekers onomwon-
den vast dat bet gros van de beurzen naar
de midden- en hogere inkomensgroepen
gaat. Zo vormen de studietoelagen een
geknipt voorbeeld van wat prof Deleeek
het Matteüs-effekt noemt: overheidssub-
sidies gaan veelal niet naar degenen die
het echt nodig hebben, maar naar de
middengroepen. Meteen is de misluk-
king van het studiebeurzensysteem aan-
getoond: het is niet afgestemd om de
participatie van zoveel mogelijk jonge-
-en uit lagere sociale klassen te bevorde-
en en werkt dus niet demokratiserend.
De vaststelling dat de studiebeurzen

slecht verdeeld zijn, betekent geenszins
dat ze geen positieve invloed zouden
hebben op de onderwijsparticipatie. Op
dat vlak komen de onderzoekers tot de
konklusie dat studietoelagen ook voor
de midden-groepen participatie-bevor-
derend werken, maar nog veel meer
voor de lagere inkomens. Uit een
simulatie blijkt dat eenzelfde stijging van
de studiebeurs een sterkere stijging van
de participatie tot gevolg heeft voor de
lagere inkomensgroepen dan voor de
middengroepen. Meteen is het grote
belang van het financiële aspekt in het

demokratiseringsdebat empirisch aange-
toond.

Chaos
Tenslotte omhelst een belangrijk deel
van het onderzoek een evaluatie van de
studieleningen. We herinneren eraan dat
de oorsprong van deze studie terug te
vinden was bij de vraag van de vorige
Vlaamse exekutieve om, vooral onder
druk van de liberalen, een systeem van
studieleningen in te voeren.
Zowel met teoretisch als empirisch

materiaal tonen de onderzoekers aan dat
studieleningen de participatie van stu-
denten uit de lager sociale groepen nog
sterker zal terugdringen, met andere
woorden: de demokratisering zal met
studieleningen helemaal onvindbaar
zijn. De redenering ligt voor de hand:
een studielening verschuift de kost naar
het individu en verhoogt het risiko, door
de afbetalingen, in de toekomst. Aange-
zien minder kapitaalkrachtige ouders

niet alleen minder geld hebben (en dus
de verhoogde kost door de studielening
minder kunnen opvangen), maar boven-
dien meer risiko-aversief zijn (en daar-
door minder het risiko op zich nemen
om in de toekomst afbetalingen op zich
te nemen) zal de participatie van die
lagere sociale groepen sterk dalen. Uit
hun empirisch onderzoek blijkt dat de
globale onderwijsparticipatie als gevolg
van het invoeren van studieleningen met
22 % zal dalen. Maar dit is een gemid-
delde en verbergt de veel grotere nega-
tieve invloed van studieleningen op de
lagere inkomensgroepen: voor de inko-
mensgroep beneden de 350.000 BF per
jaar heeft een studielening een daling
van de participatie van die groep met zo
maar eventjes 94 % tot gevolg. Als je
bedenkt dat die groep momenteel reeds
enorm ondervertegenwoordigd is aan de
universiteiten, kunnen we besluiten dat
het invoeren van studieleningen regel-
recht naar een elite-universiteit leidt.
Naast de invloed van leningen op de

participatie, worden de financiële impli-
katies ervan onderzocht. Het isalvast een
fabeltje dat studieleningen de overheid
niets zouden kosten. De hoogte van de
kost voor de overheid wordt bepaald
door de konkrete modaliteiten van de
studieleningen: de hoogte van het be-
drag, hoeveel intrestsubsidie er toege-
kend wordt, de lengte van de afbetalings-
termijn,... Bovendien moet men reke-

ning houden met belangrijke administra-
tieve kosten en met de kosten van
niet-terugbetaalbare leningen.
Konkreet hebben de onderzoekers

becijferd dat studieleningen met een
gedeeltelijke intrestsubsidie een maxi-
male besparing van 15,8 % op jaarbasis
opleveren (in vergelijking met de 1,850
miljard die de studietoelagen voor het
hoger onderwijs nu kosten). Als de
intrest op de leningen volledig gesubsi-
dieerd wordt, leidt dat zelfs tot een
meerkost van minimaal (jawel, ten
minste dus) 34 %.

Inkomen
Budgettair leveren studieleningen

slechts in enkele gevallen een minder-
uitgave voor de overheid op. De invloed
van studieleningen (welke vorm ze ook
aannemen) op de participatie van de
lagere inkomensgroepen is ronduit ka-
tastrofaal. Dan hebben we het nog niet
gehad-over de huidige stand van zaken
betreffende de demokratisering: weten-
schappelijke studies wijzen op een mo-
menteel alarmerende achteruitgang. .
Als Hugo Weckx, huidig minister van

onderwijs in de Vlaamse regering, stu-
dieleningen invoert, mag hij zich aan
chaos verwachten. Zijnde het resultaat
van een huidige alarmerende situatie en
katastrofale vooruitzichten.

Marc Sys

Slagen en verwondingen

Studentenprotest' voor Raadkamer
Hethoeft wellicht niet meer gezegd te worden dat het momenteel

klachten regent tegen de Belgische ordediensten. De grieven
hebben echter niet alleen betrekking op hun werk 'achter de

schermen', zoals bijvoorbeeld hun politieke fichering. Ook bij hun
openbaar optreden worden deze manschappen meer en meer op de
korrel genomen. Dit is althans het geval binnen het Leuvense
studentenmilieu, waarbij men dan stante pede verwijst naar de affaire
Gorik Ooms van vorig jaar. Het juridisch steekspel omtrent deze zaak
komt.2,u vrijç!ag 12 februari, in een beslissende faze, En zoals de kaarten
nu op tafel liggen, blijft de jokerkaart in het bezit van Ooms'
advokaat. .

De feiten dateren van dinsdag 10
februari '87. Na een korte 'winterstop'
bereikte het in hoofdzaak Leuvens stu-
dentenprotest tegen de verregaande af-
braak van de sociale sektor een nieuw
hoogtepunt. Op deze bewuste datum
werd immers het bureau van algemeen
beheerder Tavernier door een 30-tal
studenten bezet. 's Avonds werd deze
aktie gevolgd door een betoging waarbij
de manifestanten tot driemaal toe 'face
to face'-kontakt hadden met de orde-
diensten. Daarbij liepen vooral de orde-
handhavers fel in de kijker. En dit niet
alleen omdat men voor deze eerder
kleine betoging een ongeziene troepen-
macht op de been bracht, maar ook
omdat het optreden van de ordediensten
nauwelijks in verhouding stond tot de
hinder die van de betoging uitging.
Dit laatste was overigens ook bij

andere betogingen het geval geweest. Zo
verklaarde burgemeester Vansina, het
hoofd van de stadspolitie, tijdens de
Leuvense gemeenteraad van donderdag
23 februari '87 dat op I december 104
studenten administratief en I gerechte-
lijk werden voorgeleid. Een week later,
op 8 december '86, werden 78 studenten
administratief voorgeleid en 15 gerech-
telijk. Op II december werden 175
studenten administratief en 5 gerechte-
lijk voorgeleid, en op 10 februari van
vorig jaar 33 administratief, waarvan 27
bij de ontruiming van het bureau van
Tavernier.
Deze cijfers laten uitschijnen dat er

tijdens deze betogingen harde konfronta-
ties tussen manifestanten en ordedien-
sten plaatsvonden. Immers, m het poli-
tiereglement staat te lezen dat een
persoon administratief mag .voorgeleid
worden, wanneer hij "een duidelijke
bedreiging voor de openbare orde"
vormt. Vanuit studentenzijde wordt toe-
gegeven dat er destijds inderdaad kleine
onregelmatigheden plaatsvonden. Maar
dergelijke relletjes gaan kategoriseren

DE GROOTSTE CARD SHOP I onder de noemer 'bedreiging van de
openbare orde' is op zijn minst overroe-

en CADEAU SHOP TE LEUVEN .~{Jen. En..Z?als de volks~ijsheid zegt:
~ 'Overdrijving schaadt altIJd".

10% korting op vertoon van studentenkaart ~
(behalve prómotle-artikelen\ . ~

Een tweede hoofdstuk in de omvang-
rijke studie is gewijd aan een grondige
evaluatie van het huidige studiebeurzen-
stelsel. Vooraf wordt het begrip studie-
kost verduidelijkt. Eén komponent daar-
van betreft de publieke kost: de
werkings-, personeels- en investerings-
kosten. Daarnaast heb je de private kost
(voor de student zelf), die kan opgesplitst
worden in twee komponenten. Enerzijds
wat het kost om een jaar te studeren
(direkte kost) en anderzijds het gederfde

Dlestsestraat 115 - 3000 Leuven
(naast Christiaensen)

Alles voor je kot en je fuiven.

cards - affiches - posters - inlijstingen -
gadgets - schoolgerief - feestartikelen -
dekoratie - kerst- en kamavalgerief

en
joggings - t-shirts - pulls
(snoopy - garfield - tom & jerry)

Het gewelddadig optreden van de orde-
diensten bereikte een klimax toen rechts-

student Gorik Ooms tijdens,de betoging
van 10 februari '87 dusdanig werd
afgetuigd dat hij naar Gasthuisberg
diende te worden afgevoerd. Tegenover
Veto (12 februari '87) rekonstrueerde de
student in kwestie het verhaal als volgt:
"De problemen begonnen toen we de
Oude Markt opwilden. Er stond een
politie-kordon, maar we wilden toch
door, en toen ben ik 2 keer keihard door
een agent op mijn hoofd geslagen. Ik
kreeg op dat moment al hoofdpijn, maar
ik besloot toch verder te gaan."
"Even later liepen we arm in arm

door de Vlamingenstraat. Ik kon eigen-
lijk niet weg, wani ze duwden mij van
achteren voort, en toen ben ik per
ongeluk op de voet van diezelfde agent
als daarnet gaan staan. Goed voor nog
een mep op mijn hoofd.">
"De derde keer bleef ik op de grond

zitten in de Naamsestraat toen de
rijkswacht kwam aangestapt. Ik heb .
niets gedaan. Zeker niet gevochten. Een Op basis van deze twee 'moeilijkheden'
rijkswachter heeft me toen verplicht me vroeg het parket om buiten vervolging-
helemaal uit te strekken, zijn wapenstok stelling wegens gebrek aan bewijzen. Op
op mijn keel gedrukt. Daarna ben ik deze vraag diende de raadkamer norma-
door vier rijkswachters weggesleept, en liter op vrijdag 22 januari '88 een
iemand in burger heeft me toen ook nog antwoord te geven. Hierbij moest deze
in mijn rug gestampt. Mijn leren jas was alleenzetelende rechter in de eerste
helemaal aan flarden, en op mijn rug heb plaats vaststellen of er "voldoende be-
ik schaafwonden. Ik was halfnaakt toen zwaren" zijn, dit wil zeggen: voldoende
we bij de kombi kwamen." aanwijzingen of vermoedens van schuld.
"Daarna weet ik het niet goed meer, Indien dit voor hem wel degelijk het

behalve in flarden zo'n beetje. Ik hoorde geval is, moet hij een "voorlopige
bepaalde dingen zeggen, maar was kwalifikatie" geven aan de ten laste
absoluut niet bij machte; op welke gelegde feiten en de verdachte(n) naar de
manier ook, te reageren." bevoegde rechtbank verwijzen.

Zover is het echter niet gekomen. Op
vrijdag 22 januari vroeg meester - de
Moor wegens "beter nazicht van het
dossier" om uuste! van de beslissing. De
Raadkamer ging in op zijn vraag en
besliste om nu vrijdag J2 februari een
uitspraak te doen in de affaire-Ooms

Klacht
Na zijn ontslag uit Gasthuisberg, waar
men een "lichte hersenschudding en
drukpijn over de lumbale wervelzuil"
vaststelde, diende het slachtoffer via
Sociale Raad klacht in (met burgerlijke
partijstelling) tegen de ordediensten. De
kans dat Gorik gelijk krijgt, is eerder
klein te noemen. En wel omdat het
dossier twee grote problemen omvat.
Vooreerst is er het feit dat ons

strafrecht niet voorziet in het begrip
'kollektief bewustzijn', een probleem dat
overigens ook in het proces van het
H::j:::eldramazal opduiken. Dit betekent

.
<,

dat men de politie-éénheid, die daadwer-
kelijk in de Naamsestraat chargeerde, op
zich niet verantwoordelijk kan stellen
voor de gepleegde feiten, Men moet op
zoek gaan naar een konkreet aanwijs-
bare dader, hetzij degene die het bevel
gaf hetzij de ordehandhaver(s) die de
klappen uitdeelde(n). Nu blijkt uit een
rondvraag binnen de desbetreffende
politie-eenheid dat .men daar wél een
aantal feiten toegeeft, maar men herin-
nert zich niet meer wie deze feiten heeft
gepleegd. In dit verband spreken twee
getuigen van "iemand met een kepi op",
maar ook hierover bestaat alsnog ondui-
delijkheid. Ook de bevelhebber kan niet
gedagvaard worden. Hij gaf immers
het bevel de Naamsestraat te ontruimen,
en niet om een betoger af te tuigen.
Verder bevat het dossier ook weinig

konkrete, objektieve gegevens die aanto-
nen dat Goriks verwondingen in ver-
band staan met de eventûele dader(s).
Daardoor wordt het voor Goriks advo-
kaat Stefan de Moor bijzonder moeilijk
om te bewijzen dat Gorik effektief door
één of andere ordehandhaver werd
verwond. Dat is spijtig, want in het
verleden veroordeelde de Leuvense
rechtbank voor bijna gelijkaardige feiten
drie politiemensen tot vier maanden
opsluiting. Toen bestonden echter wél
aanwijsbare sporen voor een verband
tussen de daders en de kwetsuren.

Raadkamer

Herwig Willaert

.0
Om er weer in te komen
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Talkshow "De Gouden Buizen"

"Hebt u een voorbeeld van een
abstrakt dossier ?"
DeLoko-aktiedriedaagse 1998 werd vorige donderdag besloten

met een heuse talkshow. In het korte tijdsbestek van een drietal
weken werden door de organisatoren toch nog drie behoorlijke

panels bij mekaar geraapt: Kringraad had rond apartheid vice-rektol
Deruyttere uitgenodigd, de koördinator van de stages bij geneeskunde
(ene Degroote), Erik Paredis namens de studenten en Hedwig Verhaeghe
namens Akza. Het Sociale Raad-panel rond syndikalisme bracht prof
Bundervoet, Dhr. Van Hoorn van het Verbond van Belgische
Ondernemingen, en de laureaat zelf van de Sora-'Buis' natuurlijk, Jan
Grauwels samen. Het Veto-panel rond verslaggeving bij het formatiebe-
raad zat overvol met Jas Bouveroux en Danny Huwé (de Aktueel-
feestvarkens ), Leo Marynissen van Het Volk, Yves Desrnet van De
Morgen, Francis Van de Woestijne van La Libre Belgique en Paul
Geudens van de Gazet van Antwerpen.
In teorie had dit dus een behoorlijk
levendig debat kunnen worden, maar de
moderator zag het duidelijk anders,
Waar hij steeds gevat en vaak zelfs
grappig reageerde op bepaalde indivi-
duele uitspraken, slaagde hij er zelden in
zijn 'tafelgenoten' echt tegen mekaar uit
te spelen.
Nu ja, binnen het eerste panel viel er

niet veel "uit te spelen": twee uur voor
het debat had vice-rektor Deruyttere
laten weten dat hij niet op het debat
aanwezig wenste te zijn, zodat ook
Degroote (koördinator buitenlandse sta-
g6S bij geneeskunde) besloot zijn kat te
sturen. Daardoor viel het Kringraad-
panel rond 'apartheid' wel bijzonder dun
en niet erg tegensprekelijk uit: Erik
Paredis namens de studenten en Hedwig
Verhaeghe (Akza) waren het zelden
oneens.
Ovér Mgr. Denis Hurley, laureaat van

deze 'Buis', kan je elders in Veto meer
lezen, hier willen we alleen aanstippen
dat het wegblijven van prof. Deruyttere
al bij al van weinig ernst getuigt. Als
feden bad bij opgegeven dat bij, nadat
wat er in Veto over Leysen was versche-
nen, geen deel wou uitmaken yan het
panel. In werkelijkheid kon dit panel een
prima gelegenheid zijn om heel die
kwestie eens publiek uit te praten met de
studentenvertegenwoordigers (dit nog
afgezien van het feit dat het een hele
hersenkronkel vergt om de vice-rektor te
begrijpen: "Veto schrijft iets over Ley-
sen, en daarom neem ik geen deel aan
een debat over apartheid.")

Overleg en strijd
Tijdens het tweede panel rond 'syndika-
lisme' bleek pas goed dat Schaevers
weinig zin had om zijn gesprekspartners
tot een konfrontatie te dwingen. De
laudatio van Sociale Raad bracht een
dubbele motivering aan voor het toeken-
nen van de onderscheiding. Een studen-
tenonderscheiding voor een arbeiders-
vertegenwoordiger en -leider benadrukt
dat er geen enge studentenproblematiek
bestaat, dat je alles moet situeren in een
breder maatschappelijk kader. Enfin, om
het eens lelijk uit te drukken: dat
korporatisme moet vermeden worden.
Ten tweede was het' de grote verdienste
van Jan Grauwels dat hij ten alle tijde
zijn achterban geïnformeerd heeft, iets
wat ook Sora probeert te doen.
Grauwels liet in het panel dat op de

uitreiking van de 'Buis' volgde duidelijk
verstaan dat hij die onderscheiding erg
apprecieert en ze ook met plezier ziet als
een tegengewicht voor het eredoktoraat
van André Leysen. Even verwarde hij
Alma 2 met een hal vol 'te bekeren'
arbeiders toen hij bijzonder heftig uit-
haalde naar Thyl Gheyselinck en het
patronaat in het algemeen - aan de
andere kant van de gesprekstafel keek
Van Hoorn van het VBO lijdzaam toe.
Overigens beperkte Van Hooms aandeel
in dit panel zich tot toezien en wanneer
het echt niet anders kon voorzichtige
antwoorden geven. Een voorbeeld:

Schaevers : "Laten we het even hebben
over Sidmar, is de direktie daar niet te
ver gegaan, en is de vakbondsvrijheid
daar niet bedreigd?"
Van Hoorn: "Ja maar, over konkrete
dossiers wil ik het hier niet hebben."
~haevers: "Hebt u dan een voorbeeld
van een abstrakt dossier?"

Over de kwestie of strijdsyndikalisme
dan weloverlegsyndikalisme de weg
naar de 'overwinning' is, kon Grauwels
geen uitsluitsel bieden: het overlegsyndi-
kalisme is volgens hem heulen met de
'vijand' en haalt niets uit, maar ook het
strijdsyndikalisme heeft nog niet alles
bewezen. Dat falen betekent voor Grau-
wels echter niet dat je de strijd moet
opgeven, en een echte kater heeft de
grote mislukte staking ook niet achterge-
laten.
De twee andere panelleden gingen

niet echt in op wat Grauwels poneerde,
alleen gaf Bundervoet wel te verstaan. dat
de strijd om de mijnen wel eens zinloos
zou kunnen zijn: "Is het niet uitzichtloos,
de strijd om een sektor?" Bundervoet
voelde zich vereerd naast Grauwels te
mogen zitten, en sprak ook zijn goedkeu-

BUYLE,
OPNIEUW

De zaak Buyle zal de BRT 1!Dg. wel
een tijdje blijven achtervolgen. Ook
donderdag kon Schaevers het niet
nalaten te vragen' of Aktueel geen
steek had laten vallen, bij de (heel
gematigde, om niet te zeggen niet
bestaande) reaktie op zijn ontslag.
Danny Huwé stelde dat Buyle zich

heeft laten vangen op details: hij wist
dat men op de loer lag, en. elke
gelegenheid zou aangrijpen om een

" buitenmaatse sanktie op te leggen.
Eigen schuld, dikke bult?
Bouveroux stelde dat er 2 mensen

volledig achter het ontslag stonden,
dat er een grote middengroep tegen
was en enkelen fervent tegen. "De
rest zjjn persoonlijke kwesties".
Het effekt nu is wel dat de

gelederen bij de BRT weer iets meer
gesloten zijn, en dat er geen tweede
. zaak-Buyle meer zal komen. "Wc<
gaan dus door met de kritische
joemalistiek." 0

ring uit over de keuze van Sociale
Raad.
Bundervoet was niet mals in zijn

kritiek op de vakbond in 1988. De
uitdaging van deze tijd voor de vakbe-
weging ziet hij in het tot stand brengen
van een verbinding van het lot van
diegenen die werken met diegenen die
niet werken of in een heel los verband
werken: "Verbind de strijd van Grau-
wels met het lot van de werklozen en de
werkenden." Alleen die alliantie kan
opwegen tegen het steeds krachtiger
agerend patronaat. De vakbonden -
alhoewel uitgenodigd - waren niet
komen opdagen ... .
Na het 'debat' rond syndikalisme

werd het 'warmste' applaus genoteerd
toen Grauwels het podium verliet _

Eerlijkheid
Aktueel, tenslotte, mocht een buis ont-
vangen van Veto-hoofdredakteur Geert
Coene, die het konstante niveau van het
magazine aanprees, de dagelijkse dege-
lijkheid en objektiviteit.
In het panel dat op de laudatio volgde

trok Jos Bouveroux voor Aktueel die
dagelijkse kwaliteit al onmiddellijk in
twijfel: vaak is men. niet tevreden met
het werk dat geleverd werd, en ziet men
te laat dat het ook anders gekund had.

Waar men wel prat op gaat is de
objektiviteit - ofbeter de eerlijkheid van
Aktueel-, een verklaring die Schaevers
meteen in de armen joeg van de andere
panelleden.

Leo Marynissen is misschien wel het
schoolvoorbeeld van de niet-objektieve
joemalist, en voor een deel geeft hij dat
ook toe: "Ik ben de enige bij Het Volk
die subjektief mag schrijven". Maar voor
de rest vindt hij wat hij doet zeker geen te
misprijzen bezigheid, een mening die
niet bepaald gedeeld werd door de rest
van het panel.
Yves Desmet van De Morgen formu-

leerde het mooi. Er zijn voor hem drie
types van Wetstraatjoemalisten. Ten
eerste is er het type "Ik wacht in weer en
wind aan de uitgang van de vergaderzaal
tot ik daar op nieuws bots, nieuws dat
nieuws is: echt en oorspronkelijk".
Aktueel werkt zo, en verdient daarom -
zeker nu - een bijzondere vermelding.
Het tweede type joemalist zal ook nog
wel in situ op nieuws gaan azen, maar
verkiest al iets meee te opereren vanuit
het salon. Deze soort voelt zich ook al
een beetje politikus, type Hugo Derid-
der ... ~et derde type is de editorialist:
dit heerschap komt niet meer buiten, en
produceert alleen nog "waanzinnige
schrijfsels" die niets meer met joemalis-
tiek te maken hebben. Type ...u vult zelf
maar in.

. (Fot? Jeroen Rel/alk)

Akademische Zitting
Zoek Goossens

Charmant maar tegelijk 0 zo typerend is
de manier waarop bij De Morgen elke
dag het redaktioneel gebrouwen wordt:
om kwart na acht speurt men de
redaktielokalen at; op zoek naar Paul
Goossens. Als hij er is, heeft hij het zitten.
Is hij niet te vinden, dan gaat men maar
op zoek naar een ander slachtoffer, van
hoog naar laag waarschijnlijk.
Het strekt De Morgen tot eer dat ze in

beginsel niet willen meespelen in het
zielige redaktionelenspel, maar wat
meer konsekwentie lijkt hier toch gera-
den. Maar dan kom je natuurlijk niet om
7, 8 en 9 uur op de radio met je krant, en
dat 'durft' De Morgen waarschijnlijk net
niet.
Het debat had leuker kunnen worden

indien Schaevers Desmet expliciet ge-
konfronteerd had met Marynissen, of
met Paul Geudens van de Gazet van
Antwerpen. Op een andere manier was
ook de aanwezigheid van ene Van de
Woestijne van La Libre Belgique een
kans geweest om de diskussie open te
trekken, maar ook dat gebeurde niet.
Veruit de meest revelerende opmer-

king viel op het einde van de avond te
horen van Jos Bouveroux: hoe meer hij
in de Wetstraat rondloopt, des te meer
krijgt hij de indruk dat er daar maar heel
zelden op lange termijn nagedacht
wordt, en dat de politici zich in feite van
dag tot- dag laten leiden door het
eigenbelang en wat net dan voor hun
achterban het beste past: een geruststel-
lende gedachte - zonder twijfel - in deze
formatieperiode ... '"

Koen Van Muylem

Vervolg van p. I

mooie land is een stuk Afrika geworden
waar wij westerlingen onze kultuur
ontmoeten en er bij de blanken de
verwezenlijking bewonderen van wel-
vaart en beschaving zoals we die hier
kennen."
Aldus Lambrecht, die er toch nog in

slaagde tot de kern van zijn betoog te
komen. "De KU Leuven heeft geoor-
deeld door het verlenen van het eredok-
toraat aan Aartsbisschop Denis E. Hur-
ley publiek haar morele steun te moeten
betuigen aan zwarten, kleurlingen, In-
diërs, en ook steeds meer' blanken -
kerkelijke gezagsdragers, industriëlen en
akadernici -, die ter plaatse en elders zich
inzetten tegen de apartheid en voor een
geweldloze evolutie."

Oblablaten
Daarnaast verbond de dekaan aan het
eredoktoraat van Mgr. Hurley ook
woorden van lof voor het meestal
verborgen religieuze en sociale werk van
de Vlaamse missionariSsen in Zuid-
Afrika. "Zusters en broeders, Vlaamse
Benedictijnen en vooral, het weze van-
daag onderstreept, de Vlaamse Obla-
ten." Veel blabla voor wat in feite een

principiële stellingname zou moeten
zijn,
August Vanistendael wond er in

aanwezigheid van premier Martens en
twee andere ministers minder doekjes
om. Hij zette zijn ideeën over ontwikke-
lingssamenwerking klaar en duidelijk
uiteen, en laakte de overheid voor haat
gebrek aan inspanningen op dat ge-
bied.
"Niettegenstaande het feit dat alge-

meen erkend wordt, dat een bijdrage van
I % van het BNP nodig zou zijn om een
dynamische ontwikkelingspolitiek door
te kunnen voeren, wordt op dit ogenblik
een bijdrage van 0.7 % als minimum-
streefcijfer vooropgesteld. België heeft
dat minimum-streefcijfer nooit ge-
haaid."
De meest geroerde eredoktor was de

natuurkundige K~Alex Müller. Alhoe-
wel duidelijk geen spraakwaterval,
vroeg hij expliciet het woord, om te
vertellen dat hij de kerkdienst - met
homilie van Mgr. Hurley - deeply
moving had gevonden. Daarna klom hij
tot bij de rektor, om deze hartelijk de
hand te drukken.

LOOeDesmet
Geert Coene

IND'USTRIA
Karnaval ·T.D. Lido

di 16 februari

HET OOG VAN DE PERS
Het oog van de pers kleurt de feiten,
dat staat vast. Dat merkje ook aan de
berichtgeving in verband met de
Leuvense eredoktoraten ea over de
studentenaktie tegen het eredoktoraat
van André Leysen.
Een belangrijke vaststelling is al-

vast dat André Leysen er als de
centrale figuur uitkomt. Het BRT-TV-
joemaal bracht de andere eredoktores
niet eens in beeld, en nagenoeg alle
kranten pakken uit met een foto van
Leysen, ai dan niet op de voorpagina.
Heeft dat te maken met de gebeurte-
nissen rond de Generale Maatschap-
pij? Het heeft wellicht ook te maken
met de twee incidenten die er rond
Leysen geweest zijn: het gappen van
Leysens baret en het gefluit en de
pamfletten in de promotiezaal.
Slechts enkele kranten (Het Laatste

Nieuws, De Morgen) maakten mel-
ding van het standpunt dat op het
pamflet verdedigd werd: de inkonse-
kwentie van het uitreiken van een
eredoktoraat aan Hurley èn Leysen,
en de dubieuze omschrijving van
Leysen als "mensgericht onderne-
mer". (DW)

Nergens is de berichtgeving echter
zo flagrant foutief als in de krant die
zich kwaliteitskrant noemt. Zonder
argumentatie stelt Guido Van Hoof in
De Standaard dat "de tekst (op het
pamflet) meer dan één loopje met de
waarheid nam". Bovendien weet Van
Hoof te melden: "Ook de betoging,
waartoe door de Sociale Raad was
opgeroepen met roze affiches, was
met een sisser afgelopen." Het is een
kompleet raadsel waar die man zijn
informatie haalt, want van een beto-
ging is er nooit sprake geweest. Ter
herinnering: André Leysen werd on-
der meer gelauwerd voor zijn bijdrage
Ut "het redden van een belangrijk
Vlaams opiniedagblad".

Een belangrijke leemte in de be-
richtgeving is dat nergens gemeld
wordt dat het eredoktoraat van Hur-
ley er gekomen is op voorspraak van
de studenten via Kringraad. Hurley
wist dat zélf niet eens. De studenten-
vertegenwoordigers kregen pas op de
lunch nà de akademische zitting de
kans de eredoktor daarvan op de
hoogte te brengen.
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Mgr. Hurley was ongetwij-
feld de eredoktor die de
meeste openbare verto-

ningen . op z'n programma had
staan. Het begon met de homilie
die hij tijdens de eucharistievie-
ring van vorige dinsdag uitsprak.
Woensdag hield hij een lezing en 's
avonds nam hij deel aan een debat
georganiseerd door de Universi-
taire Parochie. Op al die samen-
komsten toonde Hurley zich een
voorzichtig man. Ekonomische
sankties:ja, maarhij blijft verveeld
met de nadelen die eraan verbon-
den zijn. Gewapende strijd: ja,
maar voorlopig biedt dat niet veel
. zicht op een overwinning voor de
zwarten. Toen hem op het debat
gevraagd werd, of hij tijdens zijn
ontmoeting met minister Tinde-
mans rou aandringen op het uit-
oefenen van ekonomische sankties
door België, hield hij zich een
beetje op de vlakte. Hij beant-
woordde de vraag eerst niet, maar
nadat ze een tweede maal gesteld
werd, zei hij: "Ik hoop het".

Die voorzichtigheid kan je hem niet ,
helemaal ten kwade duiden. Aan ekono-
mische sankties en gewapende strijd zijn
nu eenmaal ook nadelen verbonden.
Blijkbaar zijn het echter alleen de
tegenstanders van het apartheidsregime
die de voor- en nadelen tegen elkaar
afwegen en het probleem op een genuan-
ceerde wijze benaderen. Naast mgr.
Hurley doet ook het aktiekomitee voor
Zuidelijk Afrika (AKZA) dat, door te
pleiten voor een selektieve boykot.
Protea, de vereniging voor de vrienden
van Zuid-Afrika, vindt het echter nodig
een voorzichtig man als mgr. Hurley de
specialisatie in molotov-coctails toe te
kennen. Van genuanceerdheid en objek-
tiviteit gesproken. Bovendien voelen ze
zich plots op een hypokriete manier
geroepen om voor de zwarten in de bres
te springen, terwijl het toch niet die
bevolkingsgroep is die ze hun weder-
zijdse vrienden noemen in de hoorn van
Afrika.
Veto: Op 2 mei 1986 legde de bisschop-
penkonferentie een verklaring af over
ekonomische sankties. Daarin verde-
digde u ekonomische sankties. Waarom
zijn die volgens u zo belangrijk?
Hurley: «Onze diskussie over ekonomi-
sche sankties was één van de moeilijkste
debatten die ik ooit heb meegemaakt:
het waren drie pijnlijke dagen. Het
apartheidssysteem is veel te radikaal,
veel te verdrukkend. Het is rampzalig.
De vernietiging die het systeem veroor-
zaakt in het leven van de zwarte
bevolking, is ongelofelijk. Er moest dus
iets gedaan worden om druk uit te
oefenen op de blanke regering. Ekono-
mische sankties leken het enige overblij-
vende vreedzame middel dat enig effekt
zou kunnen hebben. Anderzijds kan je
geen ekonomische druk uitoefenen die
alleen de blanke regering schaadt. Je
schaadt er altijd het hele land mee.
Afrikaanse, ongeschoolde arbeiders lij-
den er mee onder.»

Veto in gesprek met Eredoktor Hurley

Pijnlijk dilemma

Hurley: "Als Mande/a vrij zou komen, zou hij in staat zijn massa's L!n twee miljoen mensen bij elkaar te krijgen. Je
kan je indenken wat voor effekt dat zou geven. " .... ·(Foto Geert Van Doorse/aere)
«In onze bisschoppelijke brief schre-

ven we dat ekonomische sankties ge-
rechtvaardigd zijn, maar we willen niet
echt de hele ekononomie ondermijnen.
Het is nog altijd een zeer pijnlijk
dilemma voor ons. Wanneer iemand z'n
job verliest omwille van sankties, voelen
we ons toch ergens schuldig. Anderzijds
is de werkloosheid al zeer groot in
Zuid-Afrika. Er zijn 2 of 3 miljoen
werklozen. Dus, het aantal dat daarbij
komt door sankties is in vergelijking met
het totale aantal zeer miniem. Ook al
omdat er tot nu toe nog niet zoveel
sankties zijn doorgevoerd. Op dit ogen-
blik zijn de sankties zeker nog niet
desastreus voor de ekonomie.»
Veto: Zou u zelf willen dat er meer
sankties komen? Eén van uw bisschop-
pen sprak ooit vanprogressieve sankties
in de tijd
Hurley: <Ja, we hebben twee principes
vooropgesteld: selektieve en progres-
sieve sankties. Selektieve sankties bete-
kent dat we bijkomende werkloosheid
proberen te vermijden. Anderzijds is het
lijden van de zwarte bevolking reeds zo
immens door het apartheidssysteem, dàt
ze zelf zeggen: we hebben al zo veel
geleden, wat sankties ons nog kunnen
doen, is alleen "een druppeltje in een
hele emmer". Alle politieke leiders, alle
vakbondsleiders, sommige kerkleiders
zoals Tutu zeggen dat. Deze mensen zijn
zeer radikaal in hun standpunten en
vragen totale sankties. Wij gaan voorlo-
pig niet zover. Toch is het noodzakelijk
dat er druk ~itgeoefend wordt op de
blanke regering.»

Veto: Zullen ekonomische sankties ooit
in staat zijn de blanke regering op de
kniëen te krijgen?
Hurley: «Over die vraag is al veel

gediskussieerd in Zuid-Afrika. Veleargu-
menten draaien daarbij in een cirkeltje.
Een recent rapport in opdracht van de
protestantse kerken uit Duitsland zegt:
wanneer de vijf of zes belangrijkste
industriële landen samen sankties zou-
den uitoefenen, dan rou het doel bereikt
kunnen worden. Dat doel bestaat erin de
Zuidafrikaanse regering tot onderhande-
lingen·te dwingen. Er zou een korte,
hevige pijn aan voorafgaan, maar het
resultaat zou er zijn. Anderen zeggen: ze
kennen de vastberadenheid van de
blanke Afrikaners niet.»
«Er blijven dus twee vragen onbeant-

woord: Kan je de vijf of zes grootste
industriële landen zover krijgen dat ze
gezanfétJlljk-zwaré sankties uitoefenen?
En wanneer. ze dat zouden doen.zal dat
genoeg zijn om de Afrikaners en meer
algemeen' de blanke bevolking te doen
kapituleren? Voor de blanken betekent
kapitulatie: overspoeld worden door de
zwarte kultuur, "the total loss of survi-
val". Zo zien zij het. Ze zullen dus tot de
laatste man vechten om dat te vermij-
den. Daarom zijn er ook velen die
voorspellen dat er een militaire coup zal
komen, van zodra Zuid-Afrika in gevaar
komt door ekonomische sankties.»
Veto: Op welk moment zal je kunnen
zeggen dat er werkelijk iets veranderd is
in Zuid-Afrika? •

Hurley: «De verandering zal er zijn,
wanneer de blanken hun macht werke-
lijk zullen willen delen. Op dit moment
zeggen ze: Ja, we zullen de macht delen,
zolang we er maar geen verliezen.
Wanneer de blanke regering bereid zou
zijn te onderhandelen met het ANC en
de macht te delen, dat zou dat ook het
einde betekenen van de huidige regering.
Dat kunnen ze dus niet doen.»
Veto: De bisschoppenkonferentie vindt
het ook noodzakelijk dat de politieke
gevangenen onmiddellijk worden vrijge-
laten?

Hurley: <Ja, we hebben hun steun. De
Heilige Vader heeft een aantal verklarin-
gen afgelegd waarin hij pleit voor
:echtvaardigheid in Zuid-Afrika. Hij
steunt volledig de Zuidafrikaanse bi-
schoppenkonferentie. We zijn helemaal
niet radikaal natuurlijk. We rouden
graag veranderingen bekomen, maar
toch: "Not rock the boat too much". Maar
op dit moment zitten veranderingen er
nog niet in.»
Veto: Ziet u die veranderingen als een
plotse ommekeer of als een proces in
verschillende stadia ?
Hurley: «We weten helemaal niet hoe
dat zal gaan. ANC en UDF streven naar
een eengemaakt Zuid-Afrika ronder
thuislanden, een demokratisch Zuid-
Afrika waar iedere persoon één stem
heeft, en een niet-raciaal Zuid-Afrika. Ze
willen niet onderhandelen over die drie
punten. Het is dus niet waarschijnlijk dat
zij een graduele verandering zouden
aanvaarden (lacht)»

Veto: De strijd tussen de verschillende
verzetsbewegingen zoals het UDF en de
Inkathabeweging van Buthelesi worden
vaak aangegrepen om de zwarten de
kapabiliteit lot regeren te ontzeggen.
Hurley: <Ja, dat gebeurt wel eens. Maar
UDF is als grootste bevrijdingsbeweging
van Zuid-Afrika zeker in staat deel te
nemen aan de regering van Zuid-Afrika.
Of beter : UDF-ANC, want die twee zijn

hetzelfde. Ze hebben dezelfde politiek,
het UDF is alleen niet geëngageerd in de
gewapende strijd. Die twee represente-
ren een enorme meerderheid van de
Zuidafrikaanse zwarte bevolking. Het
rou idioot zijn, wanneer een andere
groep naar de macht zou dingen en
UDF-ANC rou bestrijden. Ze zouden
een kort leven beschoren zijn.(lacht)»

Veto: Ook het ANC wordt door een
meerderheid gesteund?
Hurley: «0 ja, zeer sterk, Je kan zeggen
dat er een kontinuïteit bestaat tussen
UDF en ANC.»

Veto: Hoe staat de Zuidafrikaanse
katolieke kerk tegenover gewapende
strijd?

Hurley: «Principieel beschouwen we
gewapende strijd en revolutie in de
Zuidafrikaanse situatie als gerechtvaar-
digd. We hebben daar nog geen verkla-
ringen over gedaan. We aarzelen omdat
er ook nog een ander element meespeelt
in een gerechtvaardigde oorlog of revo-
lutie, met name de vraag of er iets bereikt
kan worden binnen een redelijke ter-
mijn. Ik denk niet dat dat op dit ogenblik
kan. Het blanke leger en de blanke
politie zijn veel te sterk. Momenteel is er
geen hoop op sukses voor een gewa-
pende revolutie»

Carla Rosseels
Erik Paredis

KUL EN
ZUID-AFRIKA

De KUL onderhoudt akademische
kontakten met Zuid-Afrika: Leu-
vense professoren gaan ginder op
bezoek en omgekeerd, ieder jaar gaat
er een groep studenten uit de medi-
sche fakulteit op stage in Zuid-
Afrika. Hurley vindt deze kontakten
gevaarlijk omdat deze mensen steeds
maar één zijde van het systeem te
zien krijgen. Wanneer ze terugko-
men, vinden ze alles geweldig en
. mooi en propageren het Zuid-
Afrikaanse systeem. Van de zwarte
realiteit hebben ze echter niets ge-
merkt. De KUL zou daarom selek-
tiever in haar kontakten kunnen zijn:
alleen professoren uitwisselen die de
anti-apartheidsstrijd steunen en er
voor zorgen dat de bezoekers de
volledige werkelijkheid te zien krij-
gen. Hurley zou via de Zuid-
Afrikaanse bisschoppenkonferentie
(SACBC) graag advies geven aan de
KUL over personen die voor een
bezoek aan Leuven in aanmerking
komen. De studentenvertegenwoor-
diging gaat dit aanbod binnenkort
voorleggen aan de Akademische
Raad van de KUL. (CR)

Hurley: «Ja, we begrijpen niet waarom
Nelson Mandela en anderen nog altijd in
de gevangenis zitten. Het zijn politieke
gevangenen die geen enkele misdaad
begaan hebben. Ze zijn alleen opgeko-
men voor de mensenrechten. Ik begrijp
natuurlijk wél waarom ze Nelson Man-
dela niet vrij laten: Nelson Mandela wil
alleen vrijgelaten worden, als hij z'n
volledige vrijheid terugkrijgt. Wanneer
hij zou komen, zou hij in staat zijn
massa's van 2 miljoen mensen bij elkaar
te krijgen. Je kan je indenken wat voor
effekt dat zou geven in Zuid-Afrika.
Voor de zwarten is hij een charismati-
sche, mystische figuur, die zeer lang voor
z'n volk geleden heeft. We blijven de
vrijlating van politieke gevangenen ei- I III

' sen, want voor ons is dat humanitair BEREKEND .~juist. Voor de blanke regering in Pretoria ~
ANDRE LEYSEN - Na de studentenaktie tegen het eredoktoraat van Leysen rou het politiek gezien natuurlijk een I • • • ~

bleek het niet mogelijk de man te strikken """ kommentaar: Enkele dagen .ramp 'ij"." I ~
voordien was aan Veto nochtans een interview toegezegd Maar Leysen Tiensestraat 129
krabbelde terug. "U begrijpt, de omstandigheden, de situatie, De Benedetti;" Veto: Wordt u gesteund door het Vati- acco 3000 Leuven I
schudde men als exkuus uit de mouJ.1l kaan van Rome?
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naast wordt er ook geavanceerde
research verricht die meer direkt met
de produktie te maken heeft» .
In verband met de reaktie van de

wetenschappelijke wereld op Müllers
ontdekking sprak promotor Bruynse-
raede over een Woodstock of Physics.
Hoe schat Müller nu zelf het belang
van zijn werk in? «Wat ik belang-
rijk vind, is het feit dat twee mensen -
Bednorz en ik - erin geslaagd zijn een
domein open te breken, waar de
wetenschap niet langer in geloofde.
Dat een klein lab zoveel in beweging
heeft kunnen zetten, voor jonge men-
sen betekent dat een aanmoediging. In
Genève heb ik een lezing gegeven
voor allemaal jongelui, en ze stonden
met tranen in hun ogen. Het is een
geloot dat we moeten overbrengen,
het geloof dat je met een kleine groep
veel kan verwezenlijken.»

Fritz Herlach over Alex Mül1er

"Natuurkunde is niet ingewikkeld"

Nobelprijswinnaar Alex Müller is niet enkel naar Leuven gekomen
om een eredoktoraat voor zijn baanbrekend werk op het gebied
van supergeleiding in ontvangst te nemen. Hij kwam ook een

paar oude vrienden opzoeken, wetenschappers van zijn generatie die
allemaal vol lof zijn over hun gezamenlijke wortels, die al te vaak naar
Zürich leiden. Het kan geen toeval zijn: daar is de navel van de
natuurwetenschap. Veto sprak met professor Fritz Herlach, docent aan
het departement natuurkunde van onze Alma Mater. Hij was student te
Zürich toen Müller daar assistent was. De laatste jaren hadden zij nog
maar weinig kontakt met elkaar, maar de supergeleiding heeft hen weer
broederlijk verenigd. Lof zij de wetenschap.
Veto: Sinds de bntdekking van Mü/ler
werpt de hele natuurkunde zich op het
fenomeen supergeleiding. Waar staat de
KU Leuven?

Herlach: «Wij onderzoeken hier in
Leuven nieuwe supergeleiders omdat die
voor hoge magneetvelden zeer interes-
sant zijn. U weet dat supergeleiding door
een magneetveld vernietigd wordt: er is
een bepaald drempelveld, en daarboven
gaat de supergeleiding weg. Alex nu
heeft iets gevonden waarbij de superge-
leiding blijft. En tegelijkertijd lijkt het dat
die nieuwe supergeleiders, in tegenstel-
ling tot de vroegere, ook zeer hoge
velden kunnen verdragen. Dat is echter
nog niet zeker, en wij onderzoeken dat
nu,»
«En een andere groep bij ons, die van

kollega Bruynseráde, die maken die
supergeleiders, en trachten de eigen-
schappen te bestuderen want er is nog
geen echte teorie over wat eigenlijk het.
mechanisme is,»

Monster
Veto: De KU Leuven is eigenlijk de
eerste geweest om Mü/ler voor zijn
verdiensten een onderscheiding toe te
kennen. Kan daardoor een samenwer-
king lot stand komen?

Herlach: «Dat kan je nu nog niet
zeggen. Het is wel zo dat Bruynserade
met die nieuwe types bezig is, maar ik
denk niet dat je van samenwerking op
een bepaald niveau kunt spreken. Het
probleem van een Nobelprijswinnaar is
altijd, dat hij zo goed als geen werk meer
kan verzetten. Hij wordt in de hele
wereld gevraagd om op grote konferen-
ties voordrachten te geven. Voor een
tijdje ben je dan geweldig onmisbaar,
iedereen wil met je praten. Ik heb
trouwens gemerkt dat Alex erg ver-
moeid is,»
«mM is natuurlijk een industrie, en ik

kan mij voorstellen dat zij ons op een
bepaald moment een monster sturen, en
dan werken wij graag met hen samen.
Wij zÎjn dit· jaar met ons onderzoek
begonnen, in het kader van licentiaats-
tesissen, en wij moeten de technieken
zelf ontwikkelen. Als je dan van Müller
een monster krijgt, ja, dan moet je daar

zeer snel resultaten mee kunnen boeken.
In Zürich hebben ze namelijk fantasti-
sche apparatuur, en samenwerking is
slechts mogelijk als wij iets aan te bieden
hebben dat zij niet hebben. In principe
kan dat wel, en een samenwerking in die
zin kan ik mij zeker voorstellen»

Rekenlat
Veto: Supergeleiding zal de wereld
veranderen, zo wordt gezegd Wat voor
dingen ziet u zoal gebeuren en op welke
termijn?

Herlach: «De termijn is moeilijk te
schátten. Ik persoonlijk schat altijd te
voorzichtig. Wat supergeleiding betreft
spreekt men nu van tien à twintig jaar, en
dat gaat dan terug op de ervaring die
men had na de ontdekking van Kamer-
lingh-Onnes, die eerst een laboratorium-
kuriositeit was, want niemand kon in die
tijd met vloeibaar helium werken. Mül-
Ier gaf ook die termijn aan» .
«Omdat ik mij met die schattingen zo

vaak heb vergist denk ik dat het sneller
zal gaan. Toen ik in Chicago was en ntrg
met mijn studenten met de rekenlat
werkte, toen zei ik hen, binnen vijf jaar
hebben jullie allemaal een klein reken-
machientje, Twee weken later kom ik
ergens op een tentoonstelling, en daar
werd de eerste rekenmachine gedemon-
streerd. Verdorie, dacht ik toen, weer
gemist. Volgens mij zal er over vijfjaar al
heel wat gaan veranderen.»
«En hoe gaat de wereld dan verande-

ren? Dat kon je bijvoorbeeld op de
Newton-tentoonstelling zien: je kunt
treinen zonder wielen en zonder wrij-
ving maken. Je kunt e,Iektrische machi-
nes bouwen die zonder verlies werken,
en zonder verlies energie overdragen,
bovendien meer elegant dan me,t die
draden die nu overal in de lucht
hangen»
«Er zijn echter ook andere Ji~~n mee

gemoeid. Het is bijvoorbeeld zo dat de
benzinemotor zeker geen goeie techni-
sche oplossing is, daar bestaan er betere
voor, maar omdat die hele produktie
daarrond bestaat worden er toch maar
gemaakt. Niet alleen de wetenschap
speelt een rol, ook de ekonomie, de
investeringspolitiek komen mee aan

bod, vooral dan voor die grote toepassin-
gen»
«Alex verwacht dat de eerste toepas-

singen er in de elektronika zullen komen,
men heeft daar ook eerder fabrikagemo-
gelijkheden. Door het geleiden van
stroom door de draden ontstaat warmte,
die vrijkomt. In principe kan je zo'n
pakket kleiner en kleiner maken, maar
dan wordt het ook te warm. Nu, met
supergeleiding kan je het verlies vermij-
den en dan openen zich mogelijkheden
om kompakte machines te bouwen waar
je nu nog niet eens'van kunt dromen. Ik
heb de tijd met de rekenlat nog meege-
maakt, en nu staat in ieder labo een
komputer. Dat had ik ook niet kunnen
voorspellen, je moet je gewoon laten
verrassen»

Ingewikkeld
Veto: Professor Müller is een IBM-
fellow Is hij altijd een wetenschapper
gebleven of zit hij ook met kommerciële,
bedrijfsgerichte dingen in het achter-
hoofd, zoals bijvoorbeeld rendabiliteit?

Herlach: «Nee, nee, zeker niet. Alex is
helemaal wetenschapper gebleven. Het
is zelfs zo, dat hij een tijd direkteur van
het ffiM-laboratorium voor natuurkun-
de was, maar op een bepaald moment
had hij daar genoeg van en wilde hij
weer onderzoek doen. Het feit dat hij
IBM-fellow is, gaf hem trouwens de
mogelijkheid om dat onderzoek te
doen»
«Alex is een echte wetenschapper in

de traditie van Zürich. Wij hadden daar
uitstekende professoren. Scherrer bij-
voorbeeld had een bijzonder klare kijk
op de dingen, hij kon bij de studenten
entoesiasme voor de fysika opwekken,
hij toonde hoe plezierig dat alles was.
Iedereen die in Zürich gestudeerd heeft,
heeft dat voor zijn leven meegekregen.
Dat is ook nodig, want de natuurkunde
is een harde wetenschap. Meestal heb je
geen resultaten, het kan gebeuren dat je
daar jaren zit. De goeie natuurkundige is
dan diegene die niet opgeeft, ook niet als
alles mislukt. Dat is de inbreng van
Scherrer. Hij zei altijd: "Natuurkunde is
niet ingewikkeld. Je moet het gewoon
niet ingewikkeld maken."»

WOODSTOCK OF PHYSICS
Alex vermoeid? Herlach hoeft ons er
geen tekeninkje bij te maken, want
toen wij de eredoktor even apart
hadden op de receptie en hem spraken
over koetjes en kalfjes, de randver-
schijnselen bij zijn bedrijvigheid,
maakte hij een ietwat verveelde in-
druk.
Over een mogelijke samenwerking

tussen de KUL en hemzelf bleef hij
vaag. Spreekverbod heeft Müller
nochtans niet: hoewel hij het grootste
deel van zijn werk bij mM Zürich
heeft verricht, is hij, naar eigen
zeggen, sinds 1982 helemaal vrij om
te doen wat hij wil.
«Ik heb altijd tamelijk onafhanke-

lijk kunnen werken. In ffiM heb je
twee soorten onderzoekscentra. Het
ene labo, waar ik werk, doet aan
fundamenteel wetenschappelijk on-
derzoek, waarvan de resultaten vrij
mogen gepubliceerd worden. Daar- (JR/LD)

Richtig!
«Wij kregen ook les van Wolfgang Pauli,
ook al een Nobelprijswinnaar, die heeft
de spin van het elektron ontdekt. Pauli
was een wetenschapper van heel groot
formaat. Zijn lessen waren praktisch
onbegrijpelijk. Hij zat op zo'n hoog
niveau dat hij zich niet kon voorstellen
dat andere mensen stom waren. Soms zei
hij, "und jetzt werde ich Ihnen etwas
noch ganz besonders gut erktären ", en
dan kwam een verhaal en je begreep er
niks van. Na een tijdje studeerde je de
materie vó6r de les, en dan kon je daarna
zien dat die man dat op een zeer elegante
manier deed, veel beter dan zoals het in
je boek stond»

«Hij had nooit notities bij en ontwik-
kelde zijn teorie elke keer opnieuw. Zo
kon het gebeuren dat hij plots zelf iets
niet meer begreep, en dan begon hij aan
dat bord te rekenen. Normaal duurde dat
een kwartier, maar één keer heb ik het
meegemaakt dat hij pas na drie kwartier
zei: "Oh ja! Das ist ganz richtig!" En
niemand van ons wist wat er verkeerd
geweest was, noch wat richtig was»
«Pauli maakte ook nooit een onder-

scheid tussen een student en een Nobel-
prijswinnaar die naar Zürich kwam om
er een voordracht te geven. Als die iets
zei dat Pauli verkeerd vond, dan werd
die op precies dezelfde manier afgeran-

seld als een student. Wij vonden dat
natuurlijk besonders leuk»

Veto: Het klimaat dat in Zürich heerst
heeft dus daadwerkelijk bijgedragen tot
het sukses van Müllers onderzoek?

Herlach: «Absoluut. Müller is niet
zomaar het labo ingedoken, eerst heeft
hij de hele zaak teoretisch bekeken. Je
kan dat ook zien: de nieuwe supergelei-
ders bestaan uit vier komponenten, en er
zijn al zeventig kandidaat-elementen.
Müller heeft weloverwogen bepaalde
klassen van materialen onderzocht.
Toen ik hem dat maandag op het
colloquium zag voorstellen, toen dacht
ik, zie je, dat is de erfenis van Pauli en
Scherrer»
«Als student was Alex al speciaal. We

kregen toen relatief grote eindwerken en
in die tijd moesten wij alles zelf bouwen
met dingen die in de kast stonden, want
er was geen geld om nieuwe apparaten te
kopen. Alex had iets gebouwd om
metingen te verrichten, en overal werd
gezegd dat zijn apparatuur alleen door
hem bediend kon worden, zo delikaat en
ingewikkeld was die. De studenten
maakten daar toen grappen over. Het
heeft er bij Alex altijd al ingezeten»

Dirk De Keukeleere
Christophe Huygens

Johan Reyniers

Glasnost
Onlangs kwam de nieuwe "Spijker" op de markt, het
pamflet van de Nationalistische Studentenvereni-
ging. In de kolofon staat vermeld dat dit blaadje 30 fr.
kost. Dat moet een vergissing zijn want het werd de
Alma-eters vorige week met veel pet-vertoon en
opdringerigheid gratis in de handen gestopt.
Het blad wil gangmaker zijn van een "brede

frontvorming tegen Veto: NSV, KVHV, ook CDS, en
nog anderen". Maar dat alles is nog niet in kannen en
kruiken want NSV kreeg in de mot "dat CDS zich
geroepen voelt om Spijker met onbedekte uitdruk-
kingen weg te honen en AIB en NSV over dezelfde
kam te scheren". "Enfin", besluit ene stoere Wil-
helm, "wij verlagen ons tenminste niet tot scheldpar-
tijen omdat we met Spijker een goed blad willen
maken, dat dan ook au sérieux wil worden genomen.
Men zegge het voort ... " .Je zal dat er inderdaad steeds
bij moeten vertellen, wanneer je dat blad aan iemand
ter lektuur zou aanbieden. Uit de inhoud is dat
namelijk niet op te maken. Allereerst is het
onderwerpenaanbod weinig gediversifieerd te noe-
men: de V1aamsch-nationale zaak, scheldtirades
tegen Veto, Loko, Agalev,... gastarbeiders, het
marxistisch-leninistische gevaar, zelfs Jules Croiset
is aktueel -onderwerp van de dag. Even tussen
haakjes: het systematische gebruik van schuilnamen
getuigt van een grote openheid (lees: glasnost) in de
NSV-gelederen. •
De lektuur van "Spijker" kan bijwijlen leuk zijn:

zo vliegt ene Cato op omdat "Agalev de zwarte terreur
in Zuid-Afrika steunt die het broze, door de
Botha-regering via de thuislanden-politiek nages-
treefde evenwicht tussen de stammen (die elkaar
rauw lusten) wil verhinderen". Op de voorpagina
blijkt Eric De Lobel van het Vlaams Blok er echter
voor te vrezen dat dezelfde stammentwisten zich
zullen gaan voordoen in ons eigenste Vlaanderen:
'We moeten ons zorgen maken over de bedreiging
van onze volkskultuur door andere volkskulturen.
die uiteraard gelijkwaardig zijn, maar daarom niet
het recht hebben ons het recht op een eigen
ontwikkelingsgebied te ontnemen." De kreatie van
thuislanden voor xenofobe strijdvaardige Vlamingen

zou hier misschien een oplossing kunnen bieden?
Andere staaltjes van genuanceerdheid zijn legio:

integratie van gastarbeiders wordt gelijkgesteld met
"kulturele promiscuïteit" en emancipatie en nieuwe
samenlevingsvormen met "morele verloedering".
Voor zover het de Vlaamse emancipatiestrijd betreft,
zien we klaar en duidelijk wat ze met die verloedering
bedoelen.
De tirades tegen Veto cirkuleren nu ook op losse

pamfletjes uitgegeven door het KVHV. Eén van de
bezwarende feiten is het plaatsen van een berichtje
over een studentenfuif ten voordele van De Morgen.
"Veto en De Morgen, twee handen op één buik", zo
luidt het. Maar moet je nu kijken: op p. 8 aaien we
zelfs over het bolle buikje van onze vrienden
KVHV'ers, want daar kondigen wij zowaar hun
nationale zangfeest aan. Bovendien ligt het niet aan
ons wanneer het Pallieterke geen studentenfuif
organiseert of ons daarvan niet op de hoogte
brengt.
VG(o : I/ef »lAP~ s-o NSV'cAS

EJ.# WaK Nlff ~ (f)t~)

c-::~~\., ..~
~ 1lK'"""Nt .J

~~~ \

11;1 ON~ pcJlM
~TOI~I~vt!

De standpunten die wij innemen en de schenen
die wij blauw schoppen kan iedereen voor zichzelf
ontdekken en beoordelen.Zodoende geeft Spijker in
z'n editoriaal zelf toe dat dit alles 'ouwe koek' is.
Ouwe koek, die tot myte is geworden en ieder jaar in
het klubie Veto-niet-Iezers van vader op zoon wordt
doorgegeven. De pap oplepelen die je wordt aange-
reikt, is in ieder geval gemakkelijker dan met de door
het KVHV zo zeer geliefde "glasnost" de wereld
rondom je te bekijken.
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Nieuw weekblad "Toestanden"

Tegen de leeshonger van een
gefrustreerd Knack-Iezer
Alhoewel de geschreven pers

momenteel moeilijke tij-
den doormaakt, staat uit-

gerekend nu een projekt op stapel
om een nieuw weekblad op de
markt te brengen. Het produkt zou
de naam 'Toestanden' dragen en
"kritische, progressieve en onaf-
hankelijke joemalistiek" brengen.
Waarom de initiatiefnemers reso-
luut voor een weekblad kozen, is
de logika zelf Men wil vooral
dieper ingaan op de achtergronden
van de nieuwsfeiten, en dat kan nu
eenmaal het best in een periodiek
schrijven. De bijvoeglijke naam-
woorden vragen echter om meer
uitleg. Hoe kan men immers deze
lege woorden konkreet invullen?
Omdat goede raad (meestal) gratis
is, legden we ons oor te luisteren bij
Wilfried Bossier, lid van de voorlo-
pige redaktie.

Bossier : «Om maar meteen met de deur
in huis te vallen: 'Toestanden' wordt
geen synthese van één of ander dagblad.
Integendeel, wij willen de aktualiteit op
eenfrisse manier duiden. Neem bijvoor-
beeld een interview. Meestal wordt zo'n
gesprek bepaald door de toevallige of
leuke invallen van de joemalist op het
moment zelf. Wij daarentegen willen
met de gehele redaktie het gesprek
voorbereiden. Samen maken wij een
aantal fiches met vragen, die dan aan de
persoon in kwestie worden voorgelegd.
Deze formule zal ongetwijfeld het inter-
view aan diepgang en kritische reflektie
doen winnen. Samen sta je immen-
sterker dan alleen.»

«Een nog betere of frissere aanpak zou
zijn dat wij persoon X in de clinch laten
gaan met persoon Y. Deze ionfrontatie
kan voor een publiek gebeuren, waarbij
ook vanuit de zaal vragen kunnen
worden gesteld. Een weergave van het
debat zou dan in 'Toestanden' verschij-
nen. Hiermee komen we automatisch bij
de term 'progressief terecht: ons blad is
toegankelijk voor alle meningen, zonder

, uitzonderingen, met speciale aandacht
voor de opinie van minderheden. Mo-
menteel hebben we korrespondenten in
het buitenland zitten die reeds jaren in
één of ander ontwikkelingsland, bijvoor-
beeld in Mozambique, werkzaam zijn.
Deze mensen worden bijna nergens
gehoord, tenzij in het maandblad De
Wereld Morgen van het NCOS. Daarin
willen wij verandering brengen.»

«Rest tenslotte nog onze onafhanke-
lijkheid. Je kan stellen dat elk medium

dat zichzelf respekteert onafhankelijk
moet zijn. Maar in de werkelijkheid ligt
bet natuurlijk anders. De meeste kranten
zijn niet leetbaar zonder publiciteit en
zijn sterk afhankelijk van belangengroe-
pen. Redaktionele onafhankelijkheid is
verankerd in financiële autonomie, z0-
veel is duidelijk. Daarom hebben wij
resoluut gekozen voor een blad in
ze/jbeheer. Pottekijkers kunnen we mis-
sen als kiespijn»

Het gehele projekt zou 7,5 miljoen fr.per
jaar kosten. Indat bedrag zitten de lonen
van drie full-time medewerkers, de
druk-, opmaak- en verspreidingskos-
ten, infrastruktuur en werkingsonkosten.
Men hoopt deze geldsom in een bestek
van drie jaar via de verkoop van losse
nummers (50 fr.) en een volwaardig
abonneebestand (1980 fr. per jaar) bij-
een te krijgen. Mocht men daar niet in
slagen, dan wordt het overblijvend
tekort door de in oprichting zijnde
uitgeverskoöperatieve 'Zijdelings' bijge-
past. Deze NV levert ook het startkapi-
taal, zijnde 5 miljoen fr.of 200 aandelen
van 25.000 fr. Een deelnemer moet bij
de start 5000 fr. volstorten. De reste-
rende 20.000 fr. worden dan overge-
maakt met 20 maandelijkse stortingen
van 1000 fr. .

"Voor het ogenblik hebben reeds 70
mensen zich daadwerkelijk geëngageerd
in het projekt, en hebben een 30-tal
personen een optie genomen op een
aandeel", aldus Bossier. "Wij moeten
dus enerzijds vaststellen....dat er wel
degelijk entoesiasme bestaat voor ons
weekblad. Maar anderzijds is ons start-
kapitaal nog steeds niet volgestort. Des-
ondanks is er momenteel sprake van een
nieuwe dynamiek. Wij zijn er teveel van
uitgegaan dat de verspreiding van
16.000 kampagnenummers op de vre-
desbetoging van eind vorig jaar zou
volstaan om potentiële aandeelhouders
warm te maken. De mensen hebben er
toen wel positief op gereageerd, maar
hun reakties werden niet verder aange-
wakkerd. Met onze perskampagne van
deze week willen we dit nu wel doen.
Maar als er tegen de algemene vergade-
ring van 27 februari geen vijf miljoen op
tafel ligt, dan is er geen 'Zijdelings' en
dus ook geen 'Toestanden'. Wij willen
zeker geen avontuur beginnen en nog-
maals de kritiek horen dat links niks kan
organiseren. Er is trouwens al uitstel
geweest. Aanvankelijk moest 'Toestan-
den' reeds in januari verschenen zijn.
Maar omdat er onvoldoende aandeel-
houders waren, is dit toen niet gebeurd
en hebben we onszelf een nieuwe kans
gegeven tot eind deze maand. Het is nu
aan de algemene vergadering om nog-
maals uitstel te verlenen of om de knoop

definitief door te hakken."

Een ander teken die de mogelijke
belangstelling voor 'Toestanden' onder-
streept, is het feit dat reeds een hele
esem bekende namen (André Mom-
men, Femand Auwera, Jaap Kruit-
nof,...) het initiatief ondersteunen. Vol-
gens Bossier deden ze dit omdat velen
onder hen geregeld moeilijkheden on-
dervinden om een kritisch artikel gepu-
bliceerd te krijgen. Maar ook vanuit de
media zelf bestaat belangstelling voor
het initiatief. Zo zijn er reeds kontakten
geweest met De Nieuwe Maand. Deze
zijn uiteindelijk afgesprongen omdat
DNM oordeelde dat het meer oppor-
tuun is om verder te doen met iets dat
reeds lang bestaat, en inmiddels een vast
lezerspubliek heeft, dan op de kar te
springen van iets dat zijn leefbaarheid
nog moet bewijzen. "Interessanter wa-
ren de onderhandelingen met De Rode
Vaan", aldus Bossier, "Zij stelden ons
voor om 'Toestanden' als eea midden-
katern in hun blad op te nemen. Maar
omdat geen duidelijkheid bestond over
de manier waarop dit moest gebeuren,
lijn we het afgestapt. Want alsje met De
Rode Vaan scheep gaat wordt je onver-
mijdelijk in dezelde hoek geduwd, ter-
wijl 'onafhankelijkheid' voor ons een
prioriteit is".

Over de rubrieken is alsnog weuug
bekend. Wel is zeker dat het weekblad
24 bladzijden omvat, waarvan hoog-
stens twee pagina's voor advertenties.
De kulturele berichtgeving beslaat acht
pagina's omdat "een mens niet alleen
van politiek leeft en kultuur een hef-
boom-is-tot reflektie over alles 'en nog
wat".

Evenveel aandacht gaat naar de lezer.
"Via een vrije tribune willen we hem
doen reageren op de inhoud van ons
blad. Maar daarvoor hebben we nog
geen recepten in huis", aldus Bossier.

Meer duidelijkheid bestaat over de
doelgroep van 'Toestanden'. Het blad
richt zich tot iedereen die via de andere
media geïnformeerd is over de aktuali-
teit en daarbij om meer achtergrond-
intbrrnatie vraagt. Hoort daar ook de
student bij? Bossier: "Natuurlijk, want
studenten zouden vanuit de definitie van
het woord hongerig moeten zijn naar
nieuws én naar initiatieven zoals dat van
ons."

Marc Sys
Herwig Willaert

Op donderdag J J februari om 20 u. goot
in de Maria Theresiastraat J2J een
debat door over de progressieve pers in
Vlaanderen (zie Agenda)

ZOEKERTJES
• Help! Ik heb 2 tickets voor France
Gall op do 25/02 maar kan alleen za
27/02 gaan. Wie wil ruilen? Grete
Comelis, Brabanconnestr. 25 (deur naast
Studio 1). Laat adres na.

• Zoek voor tesis psychologie onge-
huwde studenten koppels die a,l of niet
samenwonen. Luc Dirkx, Brusselsestr.
165, KA356 236 955 (CamiIlo Tor-
res).

• Verloren op songfestival in de hoek
achter jury: een blauw-groen geruite
sjaal - terug te bezorgen bij R. Cockx,
Delaunoislaan 14, Leuven (Tiense-
poort). Dank je.

• Wie weet er een kot waar volgend
jaar 10 kamers vrij komen? Laat ons iets
weten! Thomas Morus, gang A22,
Tervuursevest 115.
• Verloren: sleutelhanger met 3 sleutels
op dond 2111 rond Alma 3. Aub
bezorgen op Frederik Lintstraat 84. Bel
Frank V. (3 x lang).

• Te koop: Juno 6 synth. Zegelaan 14
(nabij Parkpoort - vragen naar Koen) of
015/23.40.90 (weekend).

• Oikonde zoekt koppel enlof andere
geëngageerden om via voordelig wonen
zinvol samen te leven met enkele thuislo-
zen. Geïnteresseerd? 'fjfj 016/22.96.13
tussen 9 en 17 uur.

• En daar gaan we weer...

• Verloren op Campus blok M: groen
zakje met blauwe kaft en pennezak.
Gelieve dit terug te brengen aan Jo D.,
Weldadigheidsstraat 5, bel 2.

• Ben mijn portefeuille (wit-Benetton)
kwijtgeraakt in het Psychologisch Inst.
Je kan ze terugbezorgen: Parkstraat 97,
bellen bij Willen A. Alvast bedankt!

• Abonneer u nu op de Roze Drempel
Nieuwsbrief (maandblad). Schrijf naar
de redaktie op Amerikalaan 3 en voeg
100 fr (open)' of 250 fr (gesloten om-
slag) eraan toe!

• Te koop: 2de handskopiemachine die
een kuisbeurt nodig heeft. Ideaal voor
student + knutselaar, Prijs voor Canon
NP50 ca. 2500 fr.~ 22.87.16 !SS. 19 en
20.00.u.

• Voor al uw typwerk elektronische
schrijfmachine, Griekse en Wiskundige
karakters. Jaren ervaring. Mevr. Sanders
011143.20.82.

• Te huur: el. schrijfm. Olivetti ET 121;
inl. 46.32.75.

• Voor al uw publikaties - tekstverwer-
king - desktop-publishing 0161
23.50.64, Textware, Ridderstraat 6,
Leuven.

• Woensdag 10 feb komen de leraars
vari College te Tongeren naar Univer-
sum om 20.30 u. Men zegge het voort.

• Wie wil kostendelend (100 fr) mee-
rijden op vrijdag en zondagavond? Z.w.
Drieskens, Vesaliussrtaat 91/22, Leu-
ven.

VIS - Vorige dinsdag waren er de Vismarktfeesten georganiseerd door VRG.
Een reuzetent en belendende kafees moesten veel volk lokken naar 2 Belgen, de
Interfac Big Band en enkele TD's. Moor dat volk kwam niet. Was de datum dan
een verkeerd uitgevallen gok (veel studenten maakten de brug tot woensdag)?
VRG-preses Clement: "Met die datum zaten we wel verveeld ja; maar we wilden
niet teveel konkurrentie plegen met het songfestival en Student Aid: Het is
trouwens al een drukke week ': De vraag is misschien wie wie eigenlijk
bekonkurreerde.: Worden de Vismarktfeesten een jaarlijkse traditie? Clement:
"Dat hangt af van de ploeg die de kringverkiezingen wint". (Foto Hendrik

Delagrange)

Medica
• Wo 10/2 om 13.00 u De 24 uren van de
muziek, tot do 13.00 u, gelijklopend een
tappersmaraton, in Doc's bar, waar je trou-
wens ook iets kan eten dan.

~ermania
• Ma B/2 om 11.00 u Brunch in fakbar. Om
14.00 u sportnamiddag op de parking van
L & W Om 21.00 u galabal in Blauwe Schuit,
ink. 70.

• Di 9/2 om 11.00 u Brunch in fakbar. Om
14.00 u etnische námiddag met live optre-
dens in fakbar. Om 20.00 u proffenkwis in
L & W. Se verd.

• Wo 10/2 om 11.00 u Brunch in fakbar. Om

14.00 u poëzienamiddag in fakbar. Om
21.00 u Oldies TD in Lido.

• Do 11/2 om 11.00 u Koffiekoekjeskoncert
in L & w, Be verd. Om 14.00 u Germania-
enquête in fakbar. Om 20.00 u debat over
debuteren in Vlaanderen, in MSI 00.2B,
ink. 60/BO. Om 22.00 u cocktailavond In fak-
bar.

• Vr 12/2 om 11.00 u Brunch 2e kan, in
fakbar. Om 14.00 u ontknoping van het grote
konceptiespel in fakbar.

Historia
• Di 9/2 om 22.00 u Post-partieels en aggre-
gatie TD in Albatros, Brusselsestr., ink. 50/
70.

• Za 13/2 in de voormiddag Abituriënten-
dag.

• Ma 15/2 om 20.00 u Negende presidium-
vergadering in Blijde Inkomststr. 11, 1e verd.

L&W
• Ma B/2 om 17.00 u Koordinatievergade-
ring van de onderwijsverantwoordelijken in
MSI01.23.

• Verloren: ovaal(hoekig) goudkleurig
brilletje, maandag I feb, Lido (TD
Psychologie). Gevonden? 'fjfj 0161
20.41.58, vragen naar Jo. Belongin
verzekerd.

• Op 2 feb. (6.30 u AM) is mijn
(blauwe) rugzak + inhoud gepikt op de
oude markt aan het fritkot. AI wat je
hierover weet is welkom bij Stef Vla-
mingenstraat 34.

• Vorige week werd portefeuille gesto-
len in gebouw C te Arenberg Campus.
Wil .dader aub tenminste deze met
papieren terugbezorgen aan eigenaar.

• Verdwenen: bruine boekentas, Vla-
mingenstraat 83. Maandag 1 feb. Wil de
bezitter de voor hem waardeloze zaken
(en' de andere ook) terugbezorgen in
Tiensestraat 53, Iste verd. of in Vlamin-
genstr. 83.

ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder Irommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d. zijn gratis; andere (te koop, te huur, scmi-kommerciële
studentenservice) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster). De redaktie behoudt zicht het recht voor om
Zoekertjes niet te plaatsen. Gebruik onderstaande rooster, I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Adres: 's Meiersstraat 5.

i
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IOBF
20BF
30BF
40BF
50BF
60BF
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18 AGENDA
Colloquium "De Leek in de Kerk"

De leek is geen klusjesman
Hetis opvallend dat het sinds de bisschoppensynode van oktober

vorigjaar vrij stil geworden is omtrent de plaats van de leek in de
Kerk, en dat in tegenstelling tot de verwoede diskussies die aan

de synode voorafgingen. Toch loont het de moeite om hierover na te
blijven denken, en daarom organiseerde Leuvens kleinste kring
Canonica, in samenwerking met de al even kleine fakulteit Kerkelijk
Recht, zaterdag jongstleden een groots colloquium over 'De leek in de
Kerk. Mogelijkheden, grenzen en perspectieven:

Aanvankelijk was voor het luxe-audito-
rium Zeger Van Hee gekozen, maar
uiteindelijk werd dit te klein bevonden.
Geen nood, de promotiezaal In de
Hallen is nog luxueuzer, al was ook zij te
klein. Nog een honderdtal kandidaten
moesten wegens plaatsgebrek op het
colloquium 'De leek in de Kerk' gewei-
gerd worden. En toch werd het een
aardige klub met kardinaal, prelaten,
nonnen en prot-ssoren bij de vleet. Een
groots gebeuren, bijwijlen megalomaan,
maar ook best interessant.
De problematiek werd vanuit diverse

hoeken .belicht. Kardinaal Danneels
kwam verslag uitbrengen van de bis-
schoppensynode, doktor Torfs behan-
delde het huidige kerkrechterlijk kader,
professor Van Gerven - tussen twee
vergaderingen door, en dus duidelijk in
tijdnood - keuvelde wat over het
maatschappelijk engagement van een
gelovig jurist, en voorzitster Pas van het
Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB)
besprak de binnenkerkelijke situatie van
de leek. Na een panelgesprek besloot
professor De F1eurquin, voorzitter van
de fakulteit, met een aantal bedenkingen
over een nieuwe verbondenheid van
leken en klerici.

nieuwe Kerkelijk Wetboek is pas vijf
jaar oud; men moet er eigenlijk nog mee
leren werken.
Essentieel en revolutionair in dat

nieuwe Kerkelijke Wetboek is de formu-
lering van een aantal grondrechten. Een
aantal erg. praktische grondrechten
(recht op eigen ritus, recht op de vrij
gekozen levensstaat, ...), maar ook teore-
tische gron.lrechten. Teoretisch omdat
nog niet duidelijk is hoe je ze juridisch
operationeel kan mak-n, Denk bijvoor-
beeld aan het recht op een kristelijke
opvoeding. Hoe maak je dat afdwing-
baar?
Het fundamenteelste van die rechten

is het gelijkheidsbeginsel. Leken en
klerici zijn met het nieuwe Wetboek van
1983 principieel gelijkwaardig gewor-
den. Een konkrete toepássing van dat
gelijkheidsbeginsel: als een gediplo-
meerde leek en een ni-t-gediplomeerde
geestelijke naar een ambt als kerkelijk
rechter dingen, heeft eerstgenoemde
voorrang. Meer nog, men zou bij even
bekwame kandidaten zelfs positieve
diskriminatie ten voordele van de leek
kunnen overwegen.

VUnders

Bestuursmacht
Die ambten als rechters zijn de enige
restriktie aan het principe dat de leek wel
kan meewerken aan de uitoefening van
de bestuursmacht in de Kerk, maar dat
hij er niet aan kan deelnemen. Nochtans
zijn ook voor die medewerking aan de
bestuursmacht in het nieuwe Kerkelijk
Wetboek onvermoede mogelijkheden
geschapen.
Dat die mogelijkheden in de Vlaamse

bisdommen al op vele plaatsen worden
benut, bewees het feitenmateriaal dat
Agnes Pas, de nieuwe voorzitster van
het IPB, had meegebracht. Er zijn in
de Vlaamse Kerk al meer dan tiendui-
zend lekenverantwoordelijken werk-
zaam, waarvan merkwaardig genoeg
slechts een tweehonderdtal op professio-
nele basis. De financiële implikaties van
het, inzetten van leken in de Kerk
verdienen eens grondige aandacht. De
slogan "Investeren in mensen, en niet
langer in gebouwen", mag wel eens in
praktijk gebracht worden. Of zou men er
naar moeten streven de Staat ook

Uitgangspunt van het referaat van Torfs,
en van de meeste sprekers trouwens,
waren niet de b-staande barrières met
betrekking tot de wijding. Er wordt
volgens hen teveel aandacht besteed aan
de leek die geen leek wil blijven, aan de
pop die vlinder wil worden. Een leek is
geen embryonale vlinder. Maar wat is
een leek dan wel?
Kardinaal Danneels getuigde dat de

vraag ook op de synode onopgelost is
gebleven. Het eenvoudigste antwoord,
"de leek is de niet-priester, de niet-
religieus", is duidelijk te negatie( Ook
het in-de-wereld-zijn volstaat niet als
omschrijving. Alsof de priester, en zeker
de priester-arbeider, dan niet in-de-
wereld zou zijn. "La spécificüé du
laique, c'est de ne pas en avoir,"

Grondrechten
Torfs vertrok wel van de rechtsregels
zoals die nu ter beschikking staan. Het

lekenpastores te laten bezoldigen, zoals
Torfs suggereerde? Eventueel in kombi-
natie met inkomsten uit fiskaal aftrek-
bare kerkgiften.
De opleidingen tot pastorale

werk(st)ers, animatoren ofhelp(st)ers, of
parochie-assistenten blijken in de ver-
schillende bisdommen nog erg uiteenlo-
pend te zijn, gaande van kursussen van
36 uur tot opleidingen van 500 uur. Dat
de Babylonische spraakverwarring rem-
mend werkt, ligt voor de hand. Maar
ook die veelvuldigheid in opleidingen
hoeft niet per se verrijkend te zijn.
Veto: Pleit u dan voor een centralisti-
schere aanpak en meer eenvormigheid in
de 'opleiding van pastorale lekenkrach-
ten?
Pas: «Wel, ik bedoel niet dat die
opleiding centraal georganiseerd moet
worden, maar wel dat de bisdommen
beter op elkaar moeten worden afge-
stemd. Voor het ogenblik is er zelfs geen
eenvormig statuut voor de professionele
krachten»
«De taak van het IPB kan hier slechts

zijn een aanbeveling te richten aan de
bisschoppenkonferentie. om een deskun-
dige kommissie aan dit probleem te
zetten. De bisschoppen hebben dat
probleem in het verleden al wel behar-
tigd, onder meer door die verschillen
goed bij te houden, door daar de nodige
dokumenten over te laten maken.»
«Maar in de verschillende bisdom-

men zijn er daarover ook verschillende
gevoeligheden en worden er eigen nuan-
ces gelegd, waardoor sommigen bis-
schoppen er voor terugschrikken van-
daag al vormen van pastorale werkers of
werksters in het leven te roepen die later
beroepskrachten kunnen worden. Som-
mige bisschoppen zijn daar nog niet
helemaal van overtuigd, en dan is het
overleg wel moeilijker»
Er zijn in het nieuwe Wetboek tal van
nieuwe mogelijkheden voor het inscha-
kelen van leken in de bestuurstaken van
de Kerk, en een deel ervan worden dus
reeds benut. Maar bovendien stelde
professor De F1eurquin in zijn slotwoord
dat alles wat niet expliciet is voorge-
schreven, door de plaatselijke kerkelijke
wetgever, in casu de bisschop, kan
worden ingevuld. Er wordt in de Codex
560 maal op de plaatselijke wetgever
beroep gedaan; partikulier recht kan dé
basis voor het inschakelen van leken
worden.
Kruciale vraag blijft evenwel- Agnes

Pas stelde ze uiterst scherp - welke visie
de inzet van leken onderbouwt. Voor
het ogenblik lijkt het priestertekort hier
de voornaamste motivatie. Leken blij-
ven klusjesman van de priester. De
mogelijkheden van de leken blijven
bovendien nog erg afhankelijk van de
plaatselijke priester. "De ruimte voor de
leek wordt niet door de Codex bepaald,
maar door de parochiepriester."

De bedoeling. van Vaticanum 11 was
nochtans ongetwijfeld ruimer. De aan-
dacht voorde leek aldaar was gebaseerd
op wat leken en klerici bond, namelijk
hun gemeenschappelijke doop en hun
gemeenschappelijk geloof Bovendien
werd ook naar vormen van gedeeld
leiderschap gezocht Over deze, en ook
over de plaats van de vrouHlde nieuwe
lekenbewegingen. de institutionalisering
van de nieuwe ministeria, en andere
uitweidingen bij dit colloquium, bericht
Veto in een volgend nummer.

Benoit Lannoo
Jan Opsomer

Zingen!
Indien je zingt, en bovendien nog af en
toe in Antwerpen verzeild geraakt, dan
hoort 18 februari thuis in jouw agenda.
Om 19.45 uur houdt het Katho-
liek Vlaams Hoogstudentenverbond
(KVHV) namelijk in de Antwerpse
Stadsfeestzaal op de Meir het 9de
Studentenzangfeest. Hoog en droog.
Verdere info en kaarten krijg je op het
secretariaat van het KVHV Antwerpen,

(Foto Peter Prinsesstraat 43; 2000 Antwerpen, tel.
Vermeiren) 03/231.33.64.

Samenstelling: Jan Van der Linden

Maandag 8 februari
20.00 u HET FILMGEBEUREN les favoris de la lune (Iosseliani), in Vlaamse leergangen,

Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.
20.00 u LEllNG Jonge helden en oude rotten in 't vak: W Caes (de opgravingen op het Forum

Romanum) en prof. Quaegebeur (de Oude Egyptische beschaving in stripverhalen), in
MSI 00.14, Ravenstr. 46, ink. 30, org. Ma.

20.15 u VOORDRACHT Dysorthografie of problemen met foutloos schrijven: een visle op
behandeling, in Psychol.lnstit., TIensestr. 102, 10k. 02.51:org.logopedische Kring.

22.30 u HET FILMGEBEUREN Het offer (Tarkovski), in Vlaamse leergangen, Boekhan-
delstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.

Dinsdag 9 februari
20.00 u HET FILM GEBEUREN les favoris de la lune (Iosseliani), in Vlaamse leergangen,

Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.
20.00 u LEllNG Heeft het leven nog zin, een christelijk perspektief, door E. Haven, in

Mechelsestr. 114, ink. gratis, org. University Action.
20.00 u DANS Winterprogramma door het Ballet van Vlaanderen, in Stadsschouwburg, org.

CC.
20.30 u DANS Mercurial States door laurie Booth en Toby Sedgwick, over een professor die

weigert nog woorden te gebruiken, in 't Stuc, ink. 150/200, org. Stuc.
21.00 u VIDEO Die Konsequenz, in MSI, Ravenstr. 46, ink. 70, org. De Roze Drempel.
22.30 u HET FILMGEBEUREN Het offer (Tarkovski), in Vlaamse leergangen, Boekhan-

delstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.

Woensdag 10 februari
13.00 u MARATON De 24 uren van de muziek, alle muziekgenres komen aan bod, tot

donderdag 1~.oo u, ondertussen ook tappersmaraton, in Doc's bar, org. Medica.
14.30 u POEliE Karel Sergen over wat hem bezielde bij het schrijven van zijn bundel 'Het

noorden', in De Kansel, Muntstr. 15, org.leuvense Middagen der Poëzie.
20.00 u AKROBATIE Demonstratie dans en sportieve akrobatie door Nataraya en Gymnope-

dia, in de sporthal nieuw gebouw aan 't Sportkot, ink. gratis, org. Sportkomitee KUL
20.00 u HET FILMGEBEUREN les .favoris de la lune (losseliani), in Vlaamse leergangen,

Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.
20.00 u TEATER Pas de deux (van Hugo Claus) door teater Arca, in Stadsschouwburg, org.

CC.
20.15 u LEZING Fundamentele vragen omtrent bio-etiek: natuurlijke orde en moreel leven

door prof Dhondt, in HI'N, Kard. Mercierplein 2, ink. gratis, org. fac. Wijsbegeerte.
22.30 u HET FILMGEBEUREN She's gotta have it (lee), in Vlaamse leergangen,

Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.

Donderdag 11 februari
20.00 u HET FILMGEBEUREN les favoris de la lu ne (Iosseliani), in Vlaamse leergangen,

Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.
20.00 u DEBAT Progressieve pers in Vlaanderen met E. Corijn (Toestanden), P. De Moor (De

Nieuwe), F. Schlömer (DM), J. Turf (Rode Vaan) en M. Schaevers (DNM), in Maria
Theresiastr. 121, org. Masereelfonds/Elker-Ik.

:!O.OO u FILM Het geschiedenisboek, inzicht in kolonialisme als noodzaak om racisme te
begrijpen, in aud. Vesalius, org. VZW Open Grenzen.

20.00 u DEBAT Debuteren als schrijver in Vlaanderen m~ o.a. Erik Spinoy, Paul Coeck,
Reynebeau, Van Halewijck, Hemmerechts, in MSI 00.28, Ravenstr. 46, ink. 60/80, org.
Germania.

20.00 u KONCERT Ensemble oude muziek olv E. Van Nevel, in lemmensinstituut, Herestr. 53,
ink. 120, org. lemmensinst.

22.30 u HET FILM GEBEUREN She's gotta have it (lee), in Vlaamse leergangen,
Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.

Vrijdag 12 februari
20.00 u HET FILMGEBEUREN Beyond therapy (Altman), in Vlaamse leérgangen, Boekhan-

delstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.
20.30 u TEATER De rit over het Bodenmeer, ontmantel de cliché's en de konventies van taal

en. gedrag, in 't Stuc, ink. 150/200, arg. Stuc.
22.30 u HET FILMGEBEUREN She's golta have it (lee), in Vlaamse leergangen,

Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.

Zaterdag. 13 februari
20.00 u TEATER Is water sterker dan steen door Toemaka Buso Terbank, in aud. Minnepoort,

Kon. Albertln. 52, ink. 100, org. CC.
22.00 u WEEKENDFILM Cat people (Schrader, 1982), met Nastasja Kinski, muziek: Giorgio

Morodpr en David Bowie, in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

Maanda'g 15 februari
zo.oo u HET FILMGEBEUREN Zuckerbaby (Adlon), in Vlaamse leergangen, Boekhan-

delstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.
?O.OO u LEZING Jonge helden en oude rotten io 't vak: F. Van Peer (de mens achter de

prehistorie) en prof. Vermeersch (mens en klimaat in de Nijlvallei vanaf 30000 jaar
geleden.

~O.OO u KONCERT Het Nieuw Belgisch Ké'merorkest (solist: Walter Boeykens), met werk van
Beethoven, Brahms, Weber, in Stadsschouwburg, org. CC.

22.30 u HET FILMGEBEUREN Beyond therapy (Altman), in Vlaamse léergange.n, Boekhan-
delstr. 9, ink. 80/100, org. DAF.

TENTOONSTELLINGEN
Fik Van Gestel: schilderijen (1981-1987), tot14 februari, van 11.00 tot 18.00 u, in l & W. Blijde
Inkomststr. 21, ink. gratis, org. Studiolo.
Paul Delvaux: schilderijen (privé-bezit), tot 29 februari, van 10.00 tot 12.00 en van 14.30 tot
19.00 u, in Faculty Club, aan 't Groot Begijnhof, ink. gratis.
Van alles: Medica-selektie van Kot-art, aquarellen en tekeningen van lydia De Ganck en
olieverfschilderijen van John Smets, tot 3 maart, in U.Z. Gasthuisberg, ink. gratis.
Vlaamse film: videofilms met takes, shots en opnames uit Vlaamse films, tot 10 februari, op de
zolder van De Spuy=, :j~r, " Sportkot, ink. gratis.

Medewerk? luiden verdonkeremaand worden. Onze
hoofdbloemkool heeft daar nu het vol-
gende op gevonden: hij wil de Veto's zo
dik maken dat het voor personen van
gewone gestalte en spierbegaafdheid on-
mogelijk wordt meer dan één krant per
keer te torsen. En daarvoor hebben we
dus mensen nodig die kunnen schrijven.
Serieus !

Zoeken wij medewerkers? Jawel, wij
zoeken medewerkers, wij zoeken men-
sen die kunnen schrijven. Véél schrijven.
Het probleem is namelijk het volgende:
u weet als rechtgeaard lezer vast al dat de
Veto's sinds korte tijd door oneerlijke


