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Koffiedik

voorman van de RPR heeft de stemmen van
de Le Pen-kiezers immers hard nodig.Zo gaat
dat, misschien durft Dehaene binnenkort geen
CVP-speldje meer op te steken,en betrekt hij-
in de nabije toekomst - Karel Dillen van het
Vlaams Blok bij de regeringsonderhandelin-
gen. Raar maar waar? Wij spraken-een paar
weken terug met Humo-joemalist f.tugo Gij-
seis. Pagina 5.

Het Stuc, kultuurcentrum van de Leuvense
student, zit dik in de problemen. Er is van alles
aan de hand. Hier voorspellingen doen, is uit
den boze. Dat is koffiedik kijken en daar zijn
artikels voor. Maar aangezien de naam Stuc in
het verleden het voorwerp geweest is van
talloze, betere en minder geslaagde, woord-
spelingen, vonden wij dat we toch ons steentje
konden bijdragen. Jawel, met een vondst: het
Stuc is Stuk. Enwie gaat dat betalen? Pagina
7.

Personal
Op een mooie avond verschijnt iemand in je
kotdeur om je hand te schudden. Waarschijn-
lijk heeft hij of zij een blikje cola of een droog
koekje van Tue voor je mee. Onwillekeurig
denk je terug aan de blauw-witte welkomst-
pakketten van de Acco: personal approach op
maat van de student De preses-in-spe heeft
dat goed bekeken, vinden wij. Tussen twee
kolleges komt hij je een krakend bekertje bier
aanbieden. Kringverkiezingen. Pagina 8.

Hangijzers
Kleine kinderen spelen metvuur en politici met
hete hangijzers. In Frankrijk staan de presi-
dentsverkiezingen voor de deur, en is Le Pen
van het uiterst-rechtse Front Natiónal zowel
voor rechts als voor links het grote zorgenkind.
Hij verleidt kandidaat Chirac tot het innemen
van bijna-uIterst-rechtse standpunten; de

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
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De vrijgestelden van _Sportraad

"Aan de buitenkant is

D~vrijgestelden van Sportraad verdienen 17.000 fr per maand.
Wanneer we ze gaan interviewen, zien ze er niet goed uit. Toch
heeft Sportraad enkele weken geleden de Prijs van de Leuvense

Persbond gekregen, voor hun verzameld werk: een bonte rij massasport-
klassiekers met als hoogtepunt de twintigste uitgave van de Studenten-
maraton. En verder, de Grote Prijs Gasthuisberg, de 24-Uren Loop, de
Kwistax-race. De bekendste, meest beruchte van de twee vrijgestelden is
allicht Valère Devos. Hij kwam een viertal jaar geleden op vrijersvoeten
naar Leuven overgewaaid Als RUG-afgestudeerde werd hij warempel
boven acht andere kandidaten verkozen om de nieuwe vrijgestelde van
Sportraad te worden. Valère is ondertussen aan zijn derde (en laatste) jaar
als werknemer van Sportraad bezig, en algemeen wordt aangenomen dat

wordt dat hij uit zijn voegen is gebarsten. De andere vrijgestelde
heet Aintzane de Aguirre. Zij is dit jaar aan haar eerste seizoen bezig, en
daarbij zal het ook blijven.

De Aguirre: «Werken voor Sportraad is
enorm opslorpend. Kringwerking kan er
dan in veel gevallen niet meer bij. Ik heb
dat gemerkt toen ik sportverantwoorde-
lijke was voor het VRG. Je verwaarloost
ofwel het één, ofwel het ander. En dan
haken sommige mensen af. Waarschijn-
lijk zijn de medewerkers op de eerste
vergaderingen overstelpt met werk. Veel
mensen dachten: ola, dat is hier veel te
veel voor ons, we houden ons liever met
de kring bezig. Voor een kring iets
organiseren is nog steeds gemakkelijker
dan meewerken aan iets dat verder van
je bed staat»
Veto: Is er teveel nadruk gelegd op de
grote aktiviteiten; ik denk aan de mara-
ton?
Devos: «(lacht) Mogelijks wel, ik weet
het niet. Die maraton is er gewoon. En
als je ermee verder doet, dan moet hij
minstens even goed zijn als het jaar
ervoor. En nu zaten we ook met die
twintigste editie waarvan we iets groots
wilden maken.»
«We hebben een aantal bijkomende

opties genomen. Er is vrij veel tijd
gestoken in de promotie. Men is naar
Gent, Antwerpen, Brussel geweest met
een reklame-spot, er werden krantjes
bedeeld. Dat zijn altijd drie, vier mensen
die de hort op gaan. Allemaal met
kleine, praktische dingen eigenlijk.»
De Aguirre: (Je mag niet zeggen dat wij
teveel verwachten van de sportverant-
woordelijken. Dan hangje een verkeerd
beeld op. Uiteindelijk moet Sportraad
draaien op de sportverantwoordelijken.
Zij moeten hun organisatie dragen. Wij
zijn maar vrijgestelden die er voor
zorgen dat alles vlot draait»
«Nu ja, zo denk ik erover. De

sportverantwoordelijken zijn dit jaar een
beetje toeschouwer gebleven, de uitzon-
deringen niet te na gesproken. Zelfs de
doorstroming naar de kringen was er
niet, en dat is toch het minste dat je kan
verwachten.»

Vervolg op p. 10

"Die eerste zit kan mij geen barst schelen. Foert, ik amuseer mij hier."

Stageproblemen bij Geneeskunde

Ons geld of uw leven

Naeen aantal jaren universiteit heeft iedere student een niet te
onderschatten lading aan kennis moeten verwerken. Teoretische
kennis, wel te verstaan. Probleem is natuurlijk dat al die teorieën

en boekenwijsheid wel hun onmiskenbaar nut hebben, maar dat ze
uiteindelijk niets meer dan een basis leveren. Waar het uiteindelijk op
aankomt is wat je kan verrichten met de bagage die je al blokkend erin
gepompt hebt. Met andere woorden: hoe zet je je kursussen in de
praktijk om? De eerste oefeningen hierin, de beginnende konfrontatie
met de dagdagelijkse toepassing van je wetenschappelijke of wettelijke
graad vindt in vele gevallen plaats tijdens je stageperiode. Germanisten
geven voor de eerste keer les, apotekers komen te weten hoeveel geld ze
voor hun geneesmiddelen mogen vragen, kortom, de meeste jonge
intellektuelen beginnen zicht te krijgen op het échte leven. Dat in
geneeskunde de stages een essentieel deel van de opleiding uitmaken
hoeft geen betoog. Als Medica, de fakulteitskring van de aspirant-dokters
aan de alarmbel gaat hangen omdat de stages niets waard zijn, is het
echter tijd om ongerust te worden. Wij voelen het onbehagen reeds
stijgen met het denkbeeld aan artsen die het verschil niet kennen tussen
een appendix en de twaalfvingerige darm. Bijvoorbeeld.
Preses Frank Verbeke lichtte het Medi-
castandpunt toe. Op zowat alle aspekten
van de stage voor geneesheren zoals deze
nu georganiseerd wordt, weet Medica
immers kritieken te formuleren. Ernstig-
ste knelpunten blijven de kwaliteit van
de stages zelf de 'behandeling' van de
stagiairs, de aanduiding van de stage-
plaatsen en de belemmeringen die de
arts-in-spe ondervindt bij een stage in het
'niet-ontwikkeld buitenland'.
Als de studenten uit derde dok

geneeskunde zich opmaken om een heel
jaar lang ergens te lande hun wettelijk
verplichte stage te kloppen, doen ze dat
met de bedoeling een degelijke opleiding
te krijgen. Dit wil zeggen op een zinvolle
manier met patiënten in kontakt komen,
zelf diagnosen mogen stellen, noem
maar op. Al te dikwijls houdt een stage
in een ziekenhuis alles in, behalve
specifiek geneeskundig werk. Nu vindt
Medica het geen ramp om tijdens de

stage met sekretariaatswerk belast te
worden - een dokter moet ook een
medisch dossier kunnen samenstellen -
maar men maakt wél ernstig voorbe-
houd tegen de proporties die dit bureau-
werk dreigt aan te nemen. Of beter: het
gebrek aan proporties. Dokters die
tijdens hun stage maanden aan een stuk
over paperassen gebogen zitten en zo de
essentiële medische opleiding moeten
ontberen, kunnen onmogelijk voldoen-
de ervaring opdoen. Bij een beroep als
geneesheer is dat een hoogst veront-
rustende vaststelling.

Super en normaal
Minder aangenaam is ook het feit dat de
aspirant-dokters tijdens hun stagejaar
bijwijlen 'de .indruk krijgen vogelvrij
verklaard te zijn. Met andere woorden:
ze moeten zich alles laten welgevallen,
zonder enige noemenswaardige moge-
lijkheid tot verweer. Studenten genees-

alles OK"

Veto: Sportraad werkt met kringafge-
vaardigden én een hoop geïnteresseer-
den?
Devos: «Er komen kringafgevaardig-
den, maar ook vertegenwoordigers van
de peda's, van het niet-universitair hoger
onderwijs (Industria, de verpleegsters),
van Ekonomika zelfs. Daarnaast zijn er
een aantal losse medewerkers, voor het
grootste gedeelte ex-kringafgevaardig-
den, maar ook toevallige medewerkers
bij grote aktiviteiten.»

Veto: Hoe word: er gestemd?

Devos: «Voor praktische zaken is dat
een stemming per hoofd. Maar van
zodra één van de kringen daarom vraagt,
bij een financiële kwestie bijvoorbeeld,
wordt er gestemd per kring. Niet dat dit
zo veel gebeurt, maar het hangt er een
beetje van at: of je met mensen kunt
werken die iets of wat van de zaak
afweten.»

De Aguirre: «Er wordt ook niet meer
zoveel gedislrussieerd. De sportverant-
woordelijken hebben gewoon geen zin
meer om te diskussiëren.»

Veto: Waaraan ligt dat; denk je?

Devos: «We weten het momenteel zelf
niet goed, we hebben een paar veronder-
stellingen die nu in een kleine enquête
gegoten zijn. Daarin willen we ook eens
polsen naar de afwezigheid op de AV's.
(Valère en Aintzane lachen) Op de
vorige AV waren er dertien mensen, uit
vier kringen. VTK, Politika, Apolloon
en Historia. Het neemt ieder jaar af naar
het einde toe, natuurlijk; de grote
evenementen zitten er _danop. Maar het
is nooit zo erg geweest»
«Die passiviteit werd de voorbije

jaren grotendeels opgevangen doordat
de leden van Sportraad een groep
vormden die goed aan mekaar hing. Dat
was de basis waarop de organisatie werd
gebouwd, Nu moesten we vaak terug-
vallen op een kern van een zestal
mensen.»

kunde op stage moeten bijvoorbeeld in
vele gevallen zelf voor hun eten zorgen,
dienen in bepaalde klinieken één wacht
op twee te kloppen, waarbij ze dan nog
moeten betalen voor de noodzakelijke
overnachting. Alle gepresteerde werk is
vanzelfsprekend gratis. Meer nog, meest-
al steekt men nog fiks wat geld toe,
alleen al maar door de tervQerskosten
die steevast niet terugbetaald worden. .
Die vervoers- en overnachtkosten

kunnen door het grillige systeem van
plaatsaanduidingen echt de pan uitswin-
gen. Je mag immers niet meer dan één
van je verplichte vier stages (heelkunde,
inwendige geneeskunde, pediatrie en
gynekologie) in je eigen 'medische pro-
vincie' kloppen. Het gebeurt dus meer-
maals dat een Limburger ergens aan zee
belandt. Voorts hou je er best rekening
mee dat in bepaalde provincies het
aanbod aan stageplaatsen niet kan vol-
doen aan de vraag. In Oost-Vlaanderen
bijvoorbeeld, omdat ginds de Rijksuni-
versiteit Gent "met het merendeel van de
ziekenhuizen gaat lopen". Brute pech
voor de Oostvlamingen, die door de
verplaatsing gegarandeerd tegen een
stevige meerkost aankijken.
Het zou echter een grove simplifikatie

zijn om alle ziekenhuizen zomaar over
dezelfde kam te scheren. Er zijn - wat
stagebegeleiding betreft tenminste - en-
kele uiterst goede, een grote grauwe
middelmaat en ook heel wat onder-
maatse. Een echt 'goed' ziekenhuis geeft
én een zinvolle stage, én een gedegen
stagebegeleiding, en speelt tenslotte ook
financieel het spel zuiver. Dat tot deze
laatste super-kategorie niet zo bijster veel
ziekenhuizen behoren spreekt voor zich.
De weinigen met zo'n solide reputatie
zijn bovendien overal gekend en alge-
meen gegeerd.

FiI(le)s à papa
Maar niet iedereen geraakt vanzelfspre-
kend op de goede stageplaatsen. Een
objektief kriterium in toewijzing bestaat
echter niet. Ondanks herhaald aandrin-
gen van de Medicastudenten (zij hebben
hierrond zelfs een volledig uitgewerkt -
en naar eigen zeggen perfekt haalbaar -
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Een memorabel memorandum

Proffen, arbeiders en
studenten: één front
Dezeunief kent de goede gewoonte dat bij beslissingen ook (zij het

soms slechts een heel klein beetje) naar de stem van de studenten
geluisterd wordt. Dit principe van 'medebeheer' komt wellicht

het best tot uiting in de Raad van Studentenvoorzieningen (RvS),
verantwoordelijk voor de Sociale Sektor. Deze Raad bestaat namelijk uit
vijf akademici, vijf personeelsleden en vijf studenten: een paritaire
samenstelling dus, in tegenstelling tot de meeste andere beleidsorganen
waar de studentenfrakties naar de absolute oppositie verwezen worden.
Het is echter allesbehalve een geheim dat samen in een beleidsorgaan
zetelen niet automatisch betekent dat men samen tot een beslissing komt.
De RvS kent doorgaans vrij harde diskussies, waarin vooral de studenten
en bepaalde akademici zich niet onbetuigd laten. Het personeel zou dan
zo een beetje scheidsrechtert je moeten spelen, maar zelfs dit laatste lijkt
een steeds onmogelijker opgave. Het is dan ook hoogst merkwaardig -
en tegelijk erg verheugend - dat er de laatste vergadering voor de
Paasvakantie een beslissing bij konsensus genomen werd. En nog wel
over het "Open memorandum aan de beleidsverantwoordelijken
betreffende de sociale sektor van de universiteit."

In een periode van formatieberaad is het
cen leuke gewoonte dat zowat alle
organisaties en drukkingsgroepen naar
de toekomstige beleidsverantwoordelij-
ken stappen met hun specifiek verlang-
lijstje, Kwestie dat onze toekomstige
leiders later nooit kunnen afkomen met
een "wir haben es nicht gewusst". De
RvS vraagt - vanzelfsprekend - aan-
dacht voor zaken die haar eigen domein
min of meer aanbelangen. In de eerste
plaats wordt natuurlijk de eigen werking
ter sprake gebracht: de sociale sektor aan
de universiteit (Alma, huisvesting, medi-
sche dienst, sociale diensten).

Als prioriteit stelt de RvS dat de
Sociale Sektor aan de universiteiten nog
steeds een sociale sektor moet blijven.
Met de inmiddels beruchte Sint-Anna-
besparingen is dat wel op de helling
komen staan: geen enkele andere gele-
ding of dienst van de universiteiten werd
even drastisch aangepak!::--ln de eerste
plaats waren er natuurlijk de ongehoord
zware budgettaire implikaties (de staats-
toelagen daalden zomaar eventjes van
200 naar 130 miljoen).

Dit heeft men gedeeltelijk gekompen-
seerd met een verhoging van de inschrij-
vingsgelden van 10.000 naar 13.000
frank (globale opbrengst 40 miljoen), en
ten tweede met drastische prijsverhogin-
gen. Studenten moesten meer afdokken
voor hun pensen met appelmoes in de
Alma, keken tegen hogere tarieven aan
hij de studentendokters. merkten dat de
kamers in de universitaire peda's er niet
bepaald goedkoper op geworden waren.
Ten slotte werd er stevig gesnoeid in de
werkingsgclden zelf, ook in die van de
studentenorganisaties.

De beuk erin
Veel ernstiger is echter dat men aan de
fundamenten van een sociale sektor
zoals wij die nu kennen wilde raken. In
de wet van 3 augustus '60 werd aan de
universiteiten de opdracht én de midde-
len gegeven om een echte sociale politiek
uitte bouwen. Bedoeling hiervan was de
demokratisering van het onderwijs zo
intens mogelijk te bevorderen: er waren
hopen jonge universitairen nodig, ook
uit de lagere sociale milieus. De uittre-

dende regering hield, vooral onder
impuls van de liberalen, hier echter
enigszins andere ideeën op na. Onder de
dekmantel van 'bezuiningen' wilde men
tegelijk het basisprincipe 'iedereen naar
de unief aanpakken. Onderwijs stond,
evenals andere 'onrendabele' uitgaven-
posten als pensioenen, werkloosheidsuit-
keringen, kultureel beleid of welzijnszorg
hek-maal ouderaan het prioriteitenlijstje
van Martens VI.

In haar memorandum trekt de RvS in
duidelijke taal van leer tegen deze
afbraak politiek. Sint-Anna, de verhoog-
de inschrijvingsgelden, een verengde
visie op de sociale sektor, het gebrek aan
financiële middelen, het wordt allemaal
verworpen. Konkreet betekent dit -
maar dat vond men dan weer 'niet
taktisch' om in evenveel bewoordingen
in het memorandum op te nemen - dat
de RvS graag zou zien dat een volgende
regering met minimum 70 miljoen aan
subsidies méér over de brug zou moeten
komen. Minimum 70 miljoen, want in
vergelijking met de lente van '86 zijn we
natuurlijk reeds twee jaar verder, en het
is in feite niet meer dan logisch dat de
toen reeds als onvoldoende ervaren
bedragen nu ook geïndexeerd worden.

Toekomstmuziek
Gelukkig heeft men de kwestie niet tot
deze 'enge' werking beperkt, maar vond
men het aangewezen eisen te stellen met
betrekking tot de uiteindelijke doelstel-
ling van de RvS, namelijk zorgen dat alle
jongeren volledige kansen krijgen tot
vorming en intellektuele ontplooiing,
ongeacht hun afkomst, financiële moge-
lijkheid of socio-kultureel milieu. Dat
het memorandum hierdoor aanzienlijk
verruimd wordt kunnen we enkel toejui-
chen. De beslissingen aangaande het
sociaal-juridisch statuut van de student,
de 'twee uren-regel voor jobstudenten,
studietoelagen en numerus c1ausus moe-
ten dan wel niet door de RvS genomen
worden, ze zijn toch van het allergrootste
belang voor de studenten. Met het
formuleren van eisen rond deze bredere
topics poogt de RvS haar verantwoorde-
lijkheid dan ook zoveel mogelijk op te
nemen.

Men is er zich op de RvS wel van
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gen en organisaties (met dezelfde ge-
meenschappelijke studentebelangen) ge-
bruikt wordt om elkaar te belagen. Laat
ons liever benadrukken wat ons samen-E V E Nt ..------.1 hangt en niet wat ons scheidt.

Rudy Van Eeckhout

L E Z E R 5
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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)aktualiteit, 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. 1 getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in
principe ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze
ons bereiken.

Bananen
In uw nummer van 21 maart 11.stelde u
terecht de vraag waarom de bananen
krom zijn. Dit was een reactie op een
lezersbrief die uw representativiteit in
twijfel trok. Wij zijn verheugd u verdere
kopzorgen te kunnen besparen.

De oplossing is immers eenvoudiger
dan u denkt. Jonge banaantjes zijn nog
recht. Doordat ze in een trosje hangen,
ontvangt de buitenkant van de bananen
meer licht. De buitenkant neemt dus
meer energie op dan de binnenkant,
zodat de buitenste cellen sneller groeien
en de banaan dus krom trekt.

Een ong~end Veto-lezer had mis-
schien kunnen denken dat het stellen van
deze vraag totaal naast de kwestie was.
De redactie van Veto heeft echter terecht
de juiste symboliek aangegeven: door
een langdurige eenzijdige belichting van'
bepaalde onderwerpen ontstaat vaak
een scheefgetrokken situatie.

Wij zijn niet zo flauw deze brief als
Vrije Tribune aan te bieden. Gelieve ons
nochtans te verontschuldigen voor ons
"manifest gebrek aan inzicht in de
structuur en de betekenis van joernalis-
tiek in een democratie". U zal het ons
niet ten kwade duiden, wij zijn immers
maar simpele studenten.

P.S. Om de analogie verder te zetten:
bij het rechttrekken van bananen kun-
nen ze gaan scheuren.

Hans Rarnaetlers
Piet Schreurs

Loko
In de Vrije Tribune van 14 maart '88
betoogde Luc Windmolders (VRG So-
ra-afgevaardigde) dat er een desinteresse
bij de student bestaat. Terecht. Wind-

molders wordt echter ongeloofwaardig
wanneer hij laat uitschijnen dat die
desinteresse zal omslaan in wild enthou-
siasme Wanneer een eventuele Centrale
Raad en een gewogen stemming hun
intrede doen.

Kom nou, laten we ernstig blijven en
eerlijk spel spelen. Die desinteresse moet
niet geïnterpreteerd worden als een niet
akkoord gaan met de huidige organisa-
tiestructuur.

Het valt te betreuren dat men van
dergelijke redeneringen gebruik gaat
maken om eigen ideeën door te drij-
ven.

Laat ons dit jaar nog een half jaar
spenderen aan herstructureringen. Even-
tueel volgend schooljaar terug de discus-
sie opnemen om verder te bouwen aan
ons groot democratisch bestel waarin
iedere student zijn herder vertegenwoor-
digd kan zien.

Vraag is alleen: zal er ooit een
structuur zijn waarover iedereen het eens
is (ook de volgende generatie studenten)
en mocht het dan toch gebeuren, zal het
dan nog nut hebben?

Gaan we na onze grote hervormings-
werken niet geconfronteerd worden met
het feit dat we niemand meer hebben om
te vertegenwoordigen? Want daar ligt
precies het grote breekpunt! ! Niet het al
dan niet herstructureren van de koepel!

De belangrijkste vragen die men nu
moet stellen zijn:
- Wat doen we met die desinteresse?
- Kunnen enlof willen we er iets aan
doen?
- Hoe krijgen we studenten warm voor
gemeenschappelijke studentebelangen ?
- Is de rol van de studentenorganisatie
misschien uitgespeeld?
Het is ontzettend triest om vast te stellen
dat de aanwezige energie bij groeperin-

Abortus
Dat Ichtus geschokt is door de visie die
in Veto dd 14 maart 1988 gepresenteerd
wordt over abortus, mag op zich geen
reden zijn om in de pen te kruipen, daar
we bezwaarlijk kunnen verwachten dat
iedereen over de dingen denkt zoals wij.
De manier waarop de visie van Mevr.
Myriam Terlinden ronder enige argu-
mentatie in 4 regeltjes aan de kam
geschoven wordt, is echter totaal onaan-
vaardbaar.

Je kan dan wel eventjes zeggen dat
haar visie "geen enkele relevante waarde
voor de maatschappelijke situatie in
1988" heeft, en dat ze "die eigenlijk ook
in het verleden nooit gehad" heeft, maar
is het dan zo gek om te suggereren dat
het tegengaan van de "totale seksuele
vrijheid" waar Mevr. Terlinden het over
heeft, misschien toch wel van belang
is voor het abortusvraagstuk'!

Is het dan zo gek om te suggereren dat
de 'ouderwetse' waarden van trouwen
verantwoordelijkheid zouden kunnen
bijdragen tot de oplossing van proble-
men als abortus en incest? Wij geloven
in ieder geval dat de waarden en normen
die in de bijbelse boodschap naar voren
geschoven worden, essentieel zijn bij de
behandeling ervan.

Zonder daarom 'donderprekerig' te
willen doen, stellen wij toch de vraag of
het in acht nemen van deze waarden en
normen niet zou bijdragen tot een betere
wereld met gezondere relaties.

Wij geloven van wel.

Henk Van Acker, namens
Evangelische Studentengroep Ichtus

Nvdr.: Daar waar wij de visie van
Myriam Terlinden irrelevant noemden,
ging het minder over abortus dan wel
over het gebruik van antikonceptiemid-
delen door ongehuwde paartjes. Volgens
Terlinden zou dit tot abortus leiden (sic).
Bovendien is het ons niet helemaal
duidelijk wat ze bedoelt met "de totale
seksuele vrijheid die in alle lagen van de
bevolking heerst': Indien u er meer over
zou weten, mag u ons altijd kontakteren.
Wij leren altijd graag bij.

bewust dat sommige van deze eisen
eerder als toekomstmuziek moeten be-
schouwd worden. De inwilliging van de
vraag naar een deftig sociaal-juridisch
statuut van de student bijvoorbeeld zal
denkelijk niet voor deze legislatuur zijn,
en vermoedelijk ook niet voor de daarop
volgende. Hiervoor is immers onder-
meer een hervorming nodig van het
systeem van kinderbijslag, een in vraag
stellen van de rechten en plichten van de
meerderjarige beneden de eenentwintig,
een herziening van de studiebeurzen en
werkloosheidsuitkeringen. En vooral, de
kans mag enorm groot geheten worden
dat het verlenen van een volwaardig
sociaal-juridisch statuut aan studenten
de schatkist voor een niet onaanzienlijke
meeruitgave zal plaatsen ... Dit neemt
echter niet weg dat het ijveren hiervoor
wel terdege op zijn plaats is, ook al zijn
de onmiddellijke toekomstperspektieven
niet al te reëel.

Toffe Theo
Daarentegen kunnen de bemerkingen
van de RvS rond studiefinanciering
moeilijk onderschat worden. De Vlaam-
se exekutieve - onder wiens bevoegd-
heid deze materie valt - heeft in haar
regeerakkoord hierrond de principiële
beslissing genomen om over te schakelen
van het huidige systeem van studiebeur-
zen (je krijgt een som die niet moet
terugbetaald worden) naar een stelsel
van studieleningen (het eenmaal gekre-
gen geld zal ooit moeten terugbetaald
worden). Dit idee werd reeds tijdens de
vorige regeerperiode gekoesterd, weer-
om na hoofdzakelijk liberale druk. De
reden hiervoor is niet ver te zoeken: de
voornaamste begunstigden van deze
studieleningen zouden de banken zijn,
die met bij het inv?ren ervoor onmid-
dellijk de kassa horen rinkelen. Iets
duidelijker gesteld: een meer dan welge-
komen kadeautje voor een bij uitstek
liberaal kiespubliek.

Theo Kelchtermans (CVP), bevoegd
minister in de vorige regering, wilde zich
echter niet graag met de banbliksems
van zijn eigen politieke familie opzade-
len. Organisaties als de Bond van Grote
en Jonge Gezinnen zouden immers niet
lang wachten met aanvallen op 'de man
die de studiebeurzen afschafte'. Kelchter-
mans vond het dus geen slecht idee om
de teorie van de studieleningen ook
wetenschappelijk te ondersteunen,
kwestie van zich zo goed mogelijk te
kunnen indekken tegen de storm van
kritiek die gegarandeerd zou losbar-
sten.

Eilaas liep het voor de excellentie
even anders af dan hijzelf had willen
bewijzen. Het Leuvense Hoger Instituut
voor de Arbeid (Hiva), verbonden met
de fakulteit Sociale Wetenschappen,
toonde zwart op wit aan dat studielenin-
gen nefast zijn voor de demokratisering
van het onderwijs. Bovendien bleek dit
systeem bijlange niet zo goedkoop te zijn
als eerst werd vooropgesteld. De logi-
sche konklusie lag voor de hand: studie-
leningen terug naar af Onbegrijpelijk
genoeg nam de nieuwe Vlaamse regering
dit programmapunt toch op in haar
regeerakkoord. Waarmee eens te meer
wordt aangetoond dat de eerste motiva-
tie tot het nemen van beleidsopties niet
noodzakelijk stoelt op eerlijkheid en
kennis van zaken.

Ten aanval
In de huidige politieke konstellatie, nu
het hoegenaamd niet zeker is hoe de
samenstelling van die Vlaamse gewest-
regering er juist gaat uitzien, of wie
hierin welke funktie bekleedt onder
welk regeerakkoord, is het van het
grootste belang dat deskundige en be-
voegde organisaties als de RvS de
besluitvorming hierrond proberen te
beïnvloeden. Het memorandum laat
gelukkig weinig twijfels bestaan: "Er
dient gewaakt te worden dat studietoela-

gen verstrekt worden voor het dekken
van de studiekost" En voorts " We
verwerpen het systeem va!, studielenin-
gen als substituut voor het systeem van
studietoelagen. Studieleningen zijn vol-
gens het mVA -rapport katastrofaal voor
de demokratisering van het hoger onder-
wijs'.

Rond die studietoelagen staan er
overigens nog andere leuke dingen te
lezen in het memorandum: een automa-
tische jaarlijkse indexering der studietoe-
lagen, het optrekken van de minimum-
grens voor een maximale studietoelage
van 60 naar 100 % van het sociaal-vitaal
minimum, de eis dat de studiebeurzen
moeten instaan voor alle kosten die met
het studeren samenhangen (dus ook
voeding, verblijf, ...), en niet enkel de
'enge' studiekosten dekken zoals in-
schrijvingsgelden en studiemateriaal.
Het lijkt wel een eisenplatform van een
of andere studentenkoepe1...

Hoewel de studentenfraktie de eisen
nog iets duidelijker wilde formuleren, en
wenste dat deze tekst een stuk nadrukke-
lijker naar buiten zou gebracht worden,
mag dit memorandum een vrij geslaagde
poging genoemd worden om de drin-
gendste eisen naar hogerhand op een rij
te zetten. Onmiskenbaar steekt de anders
zo voorzichtige RvS voor het eerst sinds
lang zijn kop uit: volgens de studenten
de enige politiek met resultaat op
termijn. Dat de andere frakties zich
hiervan - weliswaar erg langzaam, doch
de ene al sneller dan de andere - op hun
beurt ook bewust worden, kan de positie
van de RvS enkel versterken. Eensgezind
een offensieve strategie navolgen: het
zou een meer dan positieve kentering
kunnen betekenen voor de gevoerde
politiek tegenover de demokratisering
van het onderwijs. Dit memorandum
kan hierin een eerste stap betekenen. Het
vraagt alleszins naar een opvolger.

Walter Pauli
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Loko leeft: na de twee vorige
Open Algemene Vergade-
ringen (OA V) komt er nu

alweer een derde. Ook daar zal
deze organisatie zich erover bezin-
nen of ze al dan niet moet hervor-
men en zo ja, hoe dat dan wel zou
moeten. Wat gebeurde er in de
vorige afleveringen? Even een te-
rugblik.

Na de eerste OAV waren de respektieve
studentenkringen met vier mogelijke
hervormingsvoorstellen huiswaarts ge-
trokken. Voorstel één omvatte geen
strukturele veranderingen. Er zou wel
voor gezorgd worden dat de OAV
sneller samengeroepen kan worden en
dat er een betere wisselwerking komt
tussen de kringen en de raden en tussen
de raden onderling. Voorstel twee stelde
de oprichting van een kontrolerende
Centrale Raad voor. Voorstel vier pleitte
voor de invoering van gewogen en
gedifferentieerd stemrecht. Voorstel vier
was een kombinatie van twee en drie.

Bij het begin van de vorige OA V, vlak
voor de paasvakantie, lieten de kringen
horen wat hen van deze spijskaart al dan
niet beviel. Het resultaat: 13 kringen
stemden tegen gewogen en gedifferen-
tieerd stemrecht, 6 kringen stemden voor
en 3 onthielden zich; 14 kringen stem-
den tegen een centrale raad, 7 stemden
voor en 3 onthielden zich; 5 kringen
stemden tegen voorstel één, 1 onthield
zich en de rest stemde voor.

Uit die stemming distilleerden de
vergadervoorzitters een kompromis-

De derde DAV komt eraan

.. .e
Veto plaatst geregeld bijdragen door derden
onder de noemer "Vrije Tribune". De auteurs
zijn zelf verantwoordelijk voor de gepubli-
ceerde tekst. Standpunten die in een Vrije
Tribune ingenomen worden zijn geheel voor
rekening van de auteurs. 0

Vrouwen en
kinderen eerst

Paasvakantie betekent dus vakantie. Tenminste, dat moeten ze bij Alma gedacht hebben toen ze de helft van hun
personeel verlof gaven om paaseikes te zoeken of zo iets iets. Resultaat: lange, erg lange rijen staan aan te schuiven in
ons aller Alma 2. En alsje bijna je geliefkoosde portie pikante kalfworstjes met worteltjes tepakken hebt, blijkt het nét
uitverkocht te zijn. Ondanks alles, smakelijk (Foto Jeroen Revalk)

PrOL 1. Billiet over VTK-referendum

"Een element in een
strategie"
Nognet voor de paasvakan-

tie kwam van de kring van
de studenten Toegepaste

Wetenschappen, het VTK, een
onverwachte zet in de Loko-
diskussie. Er werd namelijk een
'referendum georganiseerd waar-
aan 1176 van de ongeveer 2000
studenten deelnamen, en waarvan
de resultaten op zijn zachtst uitge-
drukt opmerkelijk waren. 94,5 %
van de studenten Burgerlijk Inge-
nieur vindt dat "er iets moet
veranderen binnen Loko". Van die
94,5 % schaart zich nog eens
87,0 % achter het zogenaamde
voorstel 4 (een kombinatie van een
Centrale Raad en gewogen stem-
ming), en wanneer men binnen
Loko voorstel 4 niet aanvaardt,

'vindt 60,3 % van de studenten dat
het VTK. uit Loko moet stappen.

Alleen: aan dat referendum zit een
geurtje. Met formuleringen in de begelei-
dende tekst als "vrijgestelden en eeuwige
studenten", "akties in de trend van mei
'68" wordt niet bepaald objektieve
informatie doorgegeven. Over de waar-
de die zo'n referendum dan nog heeft,
ging Veto praten met professor Jaak
Billiet van Sociale Wetenschappen, als
docent sociologisch onderwek een en-
quête-specialist.

Zuiver technisch is er inderdaad heel
wat fout met dit referendum, aldus
Billiet. Ten eerste zou een enquête over
een onderwerp dat zo gevoelig ligt als
dit, moeten toevertrouwd zijn aan een
neutrale instantie, pas dan zou je zeker
zijn dat de begeleidende tekst enigszins
objektieve informatie bevat. Probleem
hierbij is datje in Leuven nauwelijks een
objektieve instantie kan vinden die
tegelijk met kennis van zaken over de
hele kwestie kan oordelen. De enquêteur
is hier echter een duidelijke tegenstander
van Loko, en dat kan niet. Ten tweede
zou de derde vraag ('Moet het VTK uit
Loko stappen ?') losgemaakt moeten
worden van de twee andere, want nu
wordt de ondervraagde in één beweging
('kognitief-konsonnant') gestuurd naar
een bepaalde konklusie - een konklusie
die hij misschien niet w snel zou trekken
wanneer we vraag achteraf geïsoleerd
gesteld zou worden.

Wuiven
Nog een groot gebrek is dat aan Loko Koen Van Muylem
zelf geen aandacht besteed wordt. Hetr- -,
standpunt van de koepel wordt niet
vermeld: je krijgt alleen de kans om

rondering (in meerdere of mi
mate) goed te keuren. Er is de konfronta-
tie van een globale situatie met 4
voorstellen die allemaal in dezelfde lijn
liggen: de vragenlijst stuurt je als het
ware in de richting van het vierde
voorstel.

Of je de resultaten van dit referendum
dan zomaar kan wegwuiven? Bil-
liet :"Het gaat hier niet echt om een
referendum, maar om een element in de
strategie van een groep - wat het goed
recht is van die groep. Je kan het dus wel
verwaarlozen als referendum, en als
registratie van de mening van de gemid-
delde student Burgerlijk Ingenieur. Je
kan er echter niet helemaal naast kijken,
het is een duidelijk teken dat er iets leeft
bij die groep studenten. In een deftige
enquête kan je die procenten wat doen
zakken, maar die meerderheid voor
veranderingen blijft."

Al bij al blijft het jammer dat zo'n
kans tot objektivering van de diskussie
niet wordt aangegrepen, maar integen-
deel vervalt in het euvel dat de hele
geschiedenis al heeft gekenmerkt: het
praten voor de eigen winkel zonder
enigszins rekening te houden met het
standpunt van de anderen, in een taal die
nog weinig kans tot evaluatie achteraf
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biedt. Ten tweede is het inderdaad
jammer dat de hele koepelstruktuur en
-werking weinig bekend is bij de door-
snee student, maar dat betekent zeker
niet dat die koepel daarom meteen moet
worden opgeblazen. Weer is het aan die
mensen die wel vertrouwd zijn met de
werking om hun kennis en ervaring w
eerlijk mogelijk door te geven. Het lijdt
geen twijfel dat je dan veel meer
genuanceerde 'vonnissen' te horen zal
krijgen.

voorstel. Aanvankelijk was gewogen en
gedifferentieerd stemrecht daaruit ge-
weerd omdat een grote meerderheid van
kringen tegen die stemprocedure had
gestemd. Toen de voorstanders van deze
stemprocedure (de minderheid dus) te-
gen die verwijdering protesteerden,
werd de gewogen en gedifferentieerde
stemming terug aan het kompromis-
voorstel toegevoegd. Het uiteindelijke
kompromisvoorstel, waarover de krin-
gen zich op deze derde OAV zullen
moeten uitspreken, luidt als volgt: De
OAV kan samengeroepen worden door
1/5 van de kringen (momenteel 1/3);
op de Algemene Vergaderingen (AV) en
op de OA V's wordt er gestemd volgens
de gewogen en gedifferentieerde stem-
procedure.

Dit houdt ook in dat een kring die
meerdere stemmen heeft, iedere stem
met een verschillend persoon moet
opvullen, zoniet is de stem niet geldig;
En tot slot: een overkoepelend overleg-
orgaan zit er in dit voorstel niet meer bij.
We willen er hier wel nog even op
wijzen dat het kompromisvoorstel in zijn
huidige ruwe vorm weliswaar §een
overkoepelend overlegorgaan inhoudt,
maar dat de voorstanders ervan dit
orgaan zonder problemen kunnen in-
voeren via de gewogen en gedifferen-
tieerde stemming. Indien men werkelijk
geen Centrale Raad wil, moet dit
kompromisvoorstel dus nog verder uit-
gewerkt worden.

Het vervolg van dit - vooralsnog -
driedelige feuilleton kan je zelf volgen op
donderdagavond 21 april om 20.000 u.

Carla Rosseels

.o-malaise

Dissidente
alternatievelingen

mingspakket niet steunen tegen slechts vijf kringen die
dit wel doen, en men dus aandringt op een interne
wijziging binnen de huidige structuur, weigeren de
'dissidente' grote kringen op een bijwijlen arrogante
manier van hun standpunt af te wijken. Sommigen
hebben zelfs openlijk gedreigd met uit de koepel te
treden, een regelrechte chantage aan het adres van de
kleine kringen. Deze zijn nu onder zware druk komen te
staan om hun inhoudelijk gefundeerde standpunten te
wijzigen 'om de koepel te redden'. Deze manier van
handelen doet de vraag rijzen of er bij de 'dissidente'
kringen nog een echte bekommernis leeft rond een
degelijke inhoudelijke werking. Enkele recente voorval-
len doen hierover het ergste vrezen. Toen onlangs de
post van vrijgestelde van sociale raad vrijkwam, stelde
zich iemand kandidaat die zich al jaren inzet voor de
democratisering van het onderwijs. Nadat deze per-
soon op de Algemene Vergadering van SORA tentatief
was goedgekeurd, wordt voor de volgende AV (waarop
de definitieve beslissing moet vallen) een toevallige
meerderheid geronseld, die erin slaagt de persoon in
kwestie weg te stemmen. Medika springt even binnen
om tegen te stemmen zonder de motivatie van de
kandidaat te willen aanhoren. Wina nam dit jaar nooit
deel aan de werking van SORA en stemt dan maar per
brief tegen. In VTK wordt een referendum gehouden
waarin 90% de huidige Loko-structuur afwijst. Terzelf-
dertijd blijkt uit een andere peiling dat een overgrote
meerderheid de Loko-structuur niet kent...
Beseffen die kringen dan niet dat met dit spelletje van

formele meerderheden een stap achteruit wordt gezet
in de democratisering van het onderwijs?
Mits de nodige inzet van de afgevaardigden en

openheid vanuit de Raden is zowel inspraak in als
bekendmaking van het gevoerde beleid perfekt gega-
randeerd binnen de huidige Loko-struktuur. De recente
vergaderingen bewijzen ook dat men desgevallend
mee kan werken aan bijsturing van vorm en inhoud.
Maar men verwacht dan wel een houding van fair-play
en loyauteit om in concreto de toekomst uit te stippelen
binnen het gevormde meerderheidsstandpunt.
De volgende OAV is op 21 april...

Herwig Hermans en Petrouchka Rogge
koördinatoren katechetika

Kris Denys
sociaal afgevaardigde

Koen Moens
onderwijsraad

Vergeleken met het najaar 1986 (akties tegen de
Sint-Annabesparingsmaatregelen) lijkt het akademie-
jaar '87-'88 vrij rustig. Voor de studentenoverkoepeling
een tijd van uitdieping van de inhoudelijke werking en
een doorgedreven poging om via het medebeheer
resultaten te bereiken. Daarnaast is er ook veel tijd
besteed aan formele discussies. Zulke bezinning over
structuur en werkwijze van Loko is op zich positief, ze
staat echter steeds in functie van een versteviging van
de grondgedachte van de koepel: democratiserinç van
het onderwijs.
In deze discussies stond dit jaar de verstandhouding

en de samenwerking tussen kringraad en sociale raad
centraal. Dit vooral naar aanleiding van de organisatie
van een aktiedriedaagse vanuit de 's Meiersstraat.
Konkreet werden de scherpe kanten van de voorstellen
vanuit sociale raad dienaangaande door kringraad
afgerond.
Doch de sfeer van wrevel die rond de hele diskussie

hing, blijft ook na de driedaagse zuur opbreken. In een
VRG-nota wordt zwaar uitgehaald naar een aantal
punten uit de V1erkingvan sociale raad en wordt er
gepleit voor meer betrokkenheid van de kringen, meer
overleg tussen de verschillende LOKO-raden ook.
Maar vooral sereniteit wordt bepleit: de problemen
zouden intern opgelost worden.
Plots blijkt echter alles een totaal andere weg op te

gaan. In plaats van een openlijke diskussie over waar
het schoentje precies wringt (gebrek aan overleg, aan
terugkoppeling naar de kringen), blijken plots herstruk-
tureringsvoorstellen ter tafel te liggen, namelijk de
oprichting van een zesde raad met super-bevoegdheid
en meer stemmen voor grote kringen. Van de echte
problemen geen sprake meer. Ze dienen slechts tot
aanleiding om voorstellen in een totaal andere richting
(naar verluidt tot stand gekomen in een 'alternatief
beslissingscircuit' van enkele grote kringen - zoals ons
o.a. bevestigd werd door presidiumleden van VRG en
Medika - dat reeds zou bestaan van vroeg op het
academiejaar) te droppen. Deze kringen (VTK, VRG,
Medika, Wina en het-zichzelf-buiten-de-koepel-
houdende Ekonomika) roepen de andere kringen op
om inderhaast een Open Algemene Vergadering
(structureel voorzien in de statuten van Loko, na
aanvraag van één derde van de kringen) aan te vragen.
Op deze OAV verdedigen ze hun voorstel zonder een
duimbreed van hun standpunt af te wijken. Ook als op
de OAV van 18 maart 16 kringen het globale hervor-
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Medica
Vervolgvan p. I

voorstel klaar) prefereert de fakulteit de
huidige politiek van natte vinger-toe-
wijzingen. De zekerste manier om in je
favoriete kliniek binnen te gerakèn is een
familielid of één of andere relatie die
ginds arts is. Een simpele aanbevelings-
brief naar de fakulteit en het zaakje
wordt gegarandeerd gefikst. Naar de
motivatie van de fakulteit Geneeskunde
om dit nepotisme in stand te houder
kunnen we enkel gissen ...
De enige andere manier om een

'top-plaats' te bezetten moet gebeuren
door een niet onaanzienlijk aantal on-
derscheidingen, en liefst zo groot moge
lijke, voor te leggen. Dit heeft ondermeer
de overdreven studiedruk in genees
kunde tot gevolg: men blokt tot mer
sterretjes ziet. Niet omdat geneeskunde
zo afschuwelijk moeilijk zou zijn of
omdat de studenten per se betere artsen
willen worden, maar omdat het aantal
graden je latere stageplaats en specialisa-
tie. dus je later inkomen en status
bepaalt. Humanitaire motivaties ver-
dwijnen onder een dergelijke druk door-
gaans als sneeuw voor de zon.
Zo mogelijk nog erger is het met de

stagemogelijkheden in 'het niet-ont-
wikkeld buitenland' gesteld. In de Derde
Wereld dus. De fakulteit geneeskunde
wringt zich de jongste tijd in de vreemd-
ste kronkels om haar studenten daar weg
te houden. Enkele 'trucs' op een rijtje
Ten eerste moet men een bepaald aantal
onderscheidingen voorleggen om zo'n
stage te mogen volgen, en ..bovendien
nooit een jaar hebben gebist. In een
zevenjarige opleiding als geneeskunde
betekent dit reeds een meer dan drasti-
sche schifting.
Ten tweede, en dit hangt hiermee

samen, weigert men pertinent stages in
ontwikkelingslanden te beschouwen als
ccn vorm van ontwikkelingshulp, van
engagement. Iedereen wéét echter dal
iedere vorm van medische bijstand ir,
ontwikkelingslanden - ook deze van
stagiairs - meer dan welgekomen is OIT

de problemen ginds het hoofd te bieden,
en dal niet-geëngageerden zich nooit de
moeite zullen getroosten zich een jaar
lang in Afrika of Azië uit de naad te
werken. Een karrière win je er namelijk
niet mee. De studenten met onderschei-
dingen - zij die wel mogen vertrekken -
azen voor het merendeel op de betere
stageplaatsen in België, en krijgen die
ook bij voorkeur. De meer geëngageerde
types - zij die wel willen vertrekken -
houden zich al te dikwijls niet zo intens
met hun studies bezig en grijpen dus
gegarandeerd naast de onderscheidin-
gen. Wat het voor hen onmogelijk
maakt naar de ontwikkelingslanden te
trekken. Een grandioos staaltje van
medische deontologie aan deze katolieke
universiteit.
De reden voor dit dubieus gedrag

moet in de fakulteit zelf gezocht worden.
meer bepaald in de persoon van dekaan
Casreels. Casreels staat wijd en zijd
bekend om zijn aartskonservatieve le-
vensopvattingen, én om zijn onverdro-
ten ijver deze levensopvattingen aan
anderen op te leggen. In dit opzicht
kadert 's mans bewondering en aktieve

KARRIERE

ALGEMENE VOORWAARDEN
De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie zoekt ter ondersteuning
van de werking van haar geledingen Sociale Raad, Kringraad, Sportraad,
Veto en Algemeen Beheer gedurende het akademiejaar 1988-1989 7
halftijdse krachten (19,5 uur per week).
Van de personeelsleden wordt verwacht dat ze de Algemene

Vergadering van hun raad praktische en inhoudelijke ondersteuning
verstrekken om op haar werkingsterrein tot een doordacht beleid te komen
en om dit beleid met kennis van zaken uit te voeren.
Alle personeelsleden werken met een bediendenkontrakt van bepaalde

duur.
Schriftelijke sollicitaties, met Cv, motivering en vermelding van de

speciale ervaringen die voor een raad nuttig kunnen zijn , moeten ten
laatste vrijdag 6 mei om 16.00 uur (tenzij anders vermeld) op het
sekretariaat aangekomen zijn, t.a.v.Geert van Eekert, 's Meiersstraat 5.
Voor Sportraad, zie aldaar. 0

fakulteitskringen.
Zijn kontrakt gaat in op I septem-

ber 1988 en loopt af op 31 augustus
1989.

I~'

Veto
I halftijdse betrekking
Van de kandidaat (m/v) wordt in de
eerste plaats vereist dat hij op de
hoogte is van het maken van het blad,
zowel technisch als inhoudelijk.

Zijn taak bestaat vooral uit admi-
nistratie, het bijhouden van de brief-
wisseling, het meewerken en koördi-
neren van de re1damewerving, het
bijhouden van het archief en het
verwrgen van de permanentie. Daar-
naast begeleidt hij de redaktie, spoort
aktualiteiten op en legt kontakten
tussen medewerkers, redakteurs en
leden van de verschillende raden. Als
bindschakel tussen alle geledingen
van de redaktie, zorgt hij ervoor dat er
wekelijks een kwalitatief hoogstaand
blad onder de Leuvense studenten
verspreid wordt
Zijn kontrakt gaat in op I augustus

1988 en loopt af op 31 juli 1989.

Sportraad'

Sociale Raad 1989. De tweede loopt van I juli
1988 tot 31 augustus 1989. Voor
eerstgénoemde vakature dienen de
vakatures bij uitwndering ten laatste
binnen te zijn op vrijdag 22 april
1988.

2 halftijdse betrekkingen
De personen (m/v) die menen in
aanmerking te komen voor één van
deze mandaten moeten zeer dyna- -
misch zijn en beschikken over dege-
lijke organisatorische en administra-
tieve kapaciteiten. Zij zijn op de
hoogte van de werking vàn Algemene
Vergadering van Sociale Raad en van
de verschillende vertegenwoordigen-
de funkties die Sociale Raad waar-
neemt in het medebeheer van de
sociale sektor,. Interesse in de proble-
matiek. rond studiefinanciering, huis-
vesting, gezondheidswrg, studenten-
restaurants en alles wat verder met de
sociale positie van de studenten te
maken heeft, is een absolute nood-
zaak, Zij dienen de Algemene Verga-
dering praktische en inhoudelijke on-
dersteuning te verstrekken om op haar
werkingsterrein tot een doordacht
beleid te komen en dit beleid met
kennis van zaken uit te voeren. Zij
verklaren zich tevens bereid de stu-
denten bij te staan in het verdedigen
van hun belangen in al deze aangele-
genheden.
Er zijn 2 plaatsen vakant: de eerste

loopt van I mei 1988 tot 31 augustus

Kringraad
"I halftijdse betrekking ""

De persoon (m/v) die meent in
aanmerking te komen moet zeer
dynamisch 'zijn en beschikken over
degelijke organisatorische en adminis-
tratieve kapaciteiten. De kandidaat is
op de hoogte van de werking van de
Algemene Vergadering van Kring-
raad en van haar vertegenwoordiging
in de respektievelijke beleidsorganen
van de KV Leuven. Hij staat in voor
de dagelijkse werking, administratie
en begeleiding van de Algemene
Vergadering van Kringraad. Hij ver-
zorgt studiewerk aan gaande proble-
matieken over universitaire aangele-
genheden in het aJaemeen en universi-
tair onderwijs in het bijwnder.

Verder onderhoudt hij kontakÎen
met kringvertegenwoordigers en an-
dere aktievelingen in de verschillende

Algemeen
Sekretaris

I halftijdse betrekking
De kandidaat (m/v) moet zeer dyna-
misch zijn en beschikt over degelijke
organisatorische en administratieve
kapaciteiten.
Zijn taken omvatten:
- Het voorzitterschap van de Finan-
ciële Kontrolekommissie der Vrije
V~gingen;

- De administratie (korrespondentie,
personeelsaangelegenheden, be-
groting en exploitatie, ...) en het
technisch beheer van de koepel en

haar huisvesting (verhuur van ka-
mers);

- De koördinatie van de Vlaamse
Studentenfederatie en het verrich-
ten van studiewerk omtrent proble-
matieken die de konkrete Leuvense
kontext overstijgen en een natio-
nale aanpak vereisen.
Zijn kontrakt gaat in op 1 septem-

ber 1988 en loopt af op 31 juli
1989.

2 halftijdse betrekkingen
De taak van de kandidaten (m/v)
bestaat erin de doelstellingen van
Sportraad uit te werken.
Meer specifiek behelst deze taak:

- het begeleiden van de Algemene
Vergadering (AV)
In een wederzijdse vertrouwensre-
latie openstaan voor voorstellen
van de AV, deze uitwerken, zelf
mensen motiveren en met ideëen
uitpakken.

- het konkreet realiseren van: orga-
nisatie van massasportorganisaties
en tornooien, kontakten met spon-
sors, permanentie en service, boek-
houding en begroting, versla-
gen, ...
Sollicitaties gebeuren schriftelijk,

met Cv, motivatie en vermelding van
ervaring, en dienen ten laatste op
vrijdag 29 april het sekretariaat van
Sportraad te bereiken.
De kandidaten dienen aanwezig te

zijn op de AV van Sportraad op 9 mei
'88 om 20.30u op de zolder van De
Spuye (kantine Sportinstituut), Ter-
vuursevest 101,3030 Heverlee.
Je sollicitatie stuur je naar onder-

staand adres, waar je ook terecht kan
voor nadere inlichtingen:

Sportraad
tav Jozef Goossens
Tervuursevest 101
3030 Heverlee
tel. 016120.62.03

steun aan het apartheidsregime in Zuid-
Afrika. Terwijl de rest van Afrika voor
de Leuvense geneeskundestudent tot
kwasi verboden terrein wordt uitgeroe-
pen, propageert hij naar best vermogen
de stages in Zuid-Afrika. Dat zulke
praktijken aan deze universiteit onges-
toord kunnen leven, is zo mogelijk nog
verontrustender dan het fenomeen zelf.
In de hele stageproblematiek is de
houding van de universiteit overigens
allesbehalve voorbeeldig. De Akademi-
sche Ziekenhuizen horen tot de minst
gegeerde stageplaatsen in het land. Ver-
goedingen kent men niet, de middagpau-
zes tijdens de weekends hebben de
reputatie schandalig kort te zijn, noem
maar op... Bovendien is de fakulteit
onrechtstreeks verantwoordelijk voor de
slechte toestand van de stagiairs in de

ziekenhuizen. Deze laatsten krijgen voor
de opleiding van de toekomstige dokters
immers hoegenaamd geen financiële
kompensatie.
Terwijl de fakulteit zelf wél staatstoe-

lagen voor onderwijs krijgt voor alle
stage-studenten, aan wie een jaar lang
geen onderwijs verstrekt wordt (en niet
weinig, de doktoraatsstudenten genees-
kunde krijgen immers ongeveer het
meest subsidies van allemaal). Het zou in
ieder geval niet meer dan fair zijn die
bedragen door te storten naar diegenen
die zich werkelijk met de opleiding
bezighouden: de stagemeesters. Wellicht
zouden zij dan eerder geneigd zijn de
kwaliteit van de begeleiding van de
aspirant-arts op te drijven. Nu brengen
deze laatsten allen maar 'last' mee,
zonder dat er iets tegenover staat.
Alles welbeschouwd vond Medica

het hoog tijd eens in aktie te schieten en
het probleem van de stagemisbruiken
terdege aan te pakken. Het presidium
stelde een eisenplatform op, en lanceerde
tegelijk enkele aktievoorstellen : een dag
staking of een effektieve boykot van alle
'ondermaatse' stageplaatsen. De eisen
konden op ruime instemming rekenen
van de studenten (tenminste, van hen die
hun enquêteformulier wilden invullen
én terug afgeven).
Wat de akties betreft was de uitslag

enigszins verrassend: staken ligt niet in
de aard van de huidige geneeskundestu-
dent. Een drastische boykot wél, wat
voor het merendeel van de ziekenhuizen
een ernstige bedreiging inhoudt. Velen
draaien immers op goedkope stagiairs.
Weigeren zij nog langer mee te werken,
zou de toestand wel eens erg penibel

Ol kunnen worden. De dreiging van een

DE GROOTSTE CARD SHOP .~boykot alleen al blijkt in eerste instantiet effektief genoeg: de fakulteit haastte zich

CADEAU SHOP TE LEUVEN· ~ de ontevreden studenten ui~ te nodigenen I voor een gesprek. Hopelijk met een
betere stageregeling als resultaat.

Diestsestraat 115 - 3000 Leuven
(naast Christiaensen)

Alles voor je kot en je fuiven.
cards - affiches - posters - inlijstingen -
gadgets - schoolgerief - feestartikelen -
dekoratie - kerst- en kamavalgerief

en
t-shirts - pulls

garfield - tom & jerry)

, I

10% korting op vertoon van studentenkaart
(behalve promotie-artikelen) Lut De Boel

Walter Pauli ... ... r.. 'er '- ~ ~ at ~ ~ 'et '" ., ... ...

joggings
(snoopy

~
......,

AUTOMATISCH - Nog zo'n fenomeen in onze (univesueitsjsteden: de
broodaulomaten. En het is niet omdat er alle formaten en kleuren in voorraad
zijn dal u meteen moet gaan denken aan die andere automaten in deze Veto,zelfs
wanneer u eens zin hebt in een frans brood (Foto Jeroen Revalk)
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,
zijn, ... Ze organiseren ook een volksver-
gadering in de buurt. En nu komt het: de
Antwerpse politie heeft ontdekt dat
Vlaams-Blokkers die daar optreden als
"mal-kontente" burgers niet uit die buurt
zelf komen. Het zijn mensen uit andere
wijken die op verplaatsing gaan spe-
len.»

«Maar de agitatie gaat verder. Vlak
voor de verkiezingen was er op de BRT
een Panorama-uitzending over het
Vlaams Blok. Daarin rijdt een mandata-
ris van het Vlaams Blok door een
Antwerpse winkelstraat, de Brederode-
straat. Toevallig ook de straat waar ik
woon. Tot mijn grote verbijstering hoor-
de ik die man vertellen dat de Bredero-
destraat een getto is waar de Belgen
's avonds' niet meer op straat durven
komen;. Nu moet ik zeggen dat ik daar
nog 'nooit last heb gehad van vreemde-
lingen. De Brederodestraat is een rustige
buurt waar niks gebeurt. Geen enkel
probleem, maar het Vlaams Blok po-
neert zomaar het tegenovergestelde. Het
is veeleer dit mechanisme dat men
gebruikt: gewoon dingen poneren ron-
der argumenten en vii deze desinforma-
tie de kiezer bewerken»
Veto: In welke mate staat de politie nog
neutraal tegenover het racistisch ideeën=
goed? In Marseille durven ze al wel eens
met een badgr! van het Front National
rond te lopen.
Gijse1s: "In' Antwerpen IS de situatie
zee~ goed, in Brussel niet. Antwerpen
heeft het grootste politiekorps van ons
land met een uitstekende politieschooL
Elke politieagent krijgt een anti-racisti-
sche vorming. Bovendien heeft de Ant-
werpse politie sinds een paar maanden
ook een speciale immigranten-patrouil-
le, die bestaat uit een kleurling en een
blanke. Beiden kunnen beschikken over
een net van 'wrevelagenten', die eigen-
.lij~JP..eer,.!lPtreden' als sociaal assistent
dan als politieagent. De leiding van de
Antwerpse politie moedigt haar agenten
ook aan om taalkursussen te volgen. Ze
tracht ook immigranten van de tweede
of derde generatie aan te werven binnen
het politiekorps. Dat gebeurt zeer moei-
zaam omdat deze' stap voor de immi-
granten zelf zeer groot is. Ze worden
nogal vlug voor verrader uitgescholden.
Er moeten dus wel nog een aan-
tal psychologische barrières opgeruimd
worden»

«In Brussel is het echter totaal anders.
De kleurling die deel uitmaakt van de
Antwerpse immigranten-patrouille, wil-
de eens met de Brusselse politie gaan
praten over hun aanpak van het migran-
tenprobleem. Hij stapte in burger een

Racisme en de Belgische politiek

Witte boord-racisme breidt uit
,

"we riskeren hetzelfde lot te ondergaan als het Romeinse
. . . Rijkdat opgeslokt werd door de Barbaren. Dat zijn de

Marokkanen, de Turken, de Joegoslaven, de Islam-
volkeren, ... Ik kan ze niet anders dan als Barbaren bestempelen. Het zijn
mensen die van zeer ver komen, ze hebben niets gemeen met onze
beschaving." De beruchte' uitspraak van uittredend 'minister van
binnenlandse zaken 'Michel:Volgende week verschijnt. er een boek
waarvan de titel op die uitspraak' geïnspireerd: is: De barbaren -
migranten en racisme in de Belgische politiek. Hoe staan de zaken ervoor
in een land waar de migranten barbaren worden genoemd en waar het
Vlaams Blok bij de .laatste .verkiezingen gevoelig aan stemmen beeft
gewonnen? We vroegen bet aan mede-auteur en joernalist Hugo
Gijsels.
Gijsels : «Sinds 1979 is er een zeer
negatieve evolutie aan de gang, Bij"de
vorming van de regering' Maitens I in
'79 stond het gemeentelijk stemrecht als
prioriteit ingeschreven in de regerings-
verklaring, Dit werd aangevuld met een
hele lijst van maatregelen' die racisme
moesten tegengaan. Martens 1 heeft
maar negen maanden bestaan en al deze
goede voornemens zijil dan ook niet
gerealiseerd. Deze doelstellingen 'zijn
even later niet alleen uit allè verdere
regeringsverklaringen verdwenen, maar
ook ook uit alle partijprogramma's.»

«De CVP in Vlaanderen is duidelijk
geëvolueerd naar eenpassief racisme: in
hun programma van <Je laatste verk;ie-
zingen wordt met geen woord .over de
migranten gerept. Bij de Brusselse kris-
ten-demokraten gaat het nog een stap
verder: onder invloed van de Cepic
(rechtse vleugel van de PSC, aanleunend
bij Forces Nouvelles) bijten sommige
kopstukken zich in enkele ronduit racis-
tische standpunten vast. Denk bijvoor-
beeld maar aan Van den Boeynants.
Verder heb je ook nog de Action pour
Bruxelles van de Brusselse kristen-
demokraten samen met het RAD. In hun
verkiezingsprogramma schakelen zij de
kriminaliteit gelijk aan "de imrnq
ten.. en scheren ze aRè it'nlrllgranrert over
dezelfde integristische kam. Ze ageren
vooral tegen "het profiteren van de
sociale zekerheid", het "opstrijken van
kindergeld", enzovoort. De Brusselse
kristen-demokraten gaan dus veel verder
dan de Vlaamse. In Wallonië is de PRL
naar mijn gevoel de traditionele partij
die het verst gaat. We hebben een
vergelijking gemaakt van alle Waalse
verkiezingsprogramma's. Het is ons
daarbij opgevallen dat het PRL-pro-
gramma inzake migranten een door-
slagje is van het programma van het
Vlaams Blok. Dezelfde eisen in bijna
dezelfde volgorde en in dezelfde taal
geformuleerd. We hebben ook ontdekt
dat de fotomodellen uit de verkiezings-
brochures van de PRL allemaal mensen
van Forces Nouvelles (een extreem-
rechtse Brusselse partij, nvdr) zijn»

«Bij de socialisten - en niet alleen bij
de Brusselse, ook bij de Vlaamse - heeft
zich een gelijkaardige evolutie voorge-
daan. De socialisten hebben er altijd
voor geijverd om het gemeentelijk stem-
recht voor migranten in te voeren. Nu
hebben ze die eis volledig laten vallen.
Ze spreken nu met veel moeite en in de
voorwaardelijke vorm over stemrecht
voor migranten, op voorwaarde dat ze
uit een EEG-land komen en op basis van
wederkerigheid. Marokkanen bijvoor-
beeld vallen hierdoor uit de boot.»

«Ook de manier waarop die omme-
zwaai bij de socialisten ontstaan is, is
zeer merkwaardig. Op een partijkongres
vlak voor de val van de regering heeft
Van Miert, zonder dat die passage
opgenomen was in zijn speech, dat
standpunt volledig improviserend inge-
nomen. Die improvisatie is ondertussen
het officiële standpunt van de SP gewor-
den. Enkele weken voor dat partijkon-
gres ging de Vlaamse première door van
de film 'De helse trein' in Antwerpen.
Naar aanleiding daarvan zijn we toen
met een 25-tal immigranten naar Bob
Cools toegestapt. We hebben ongeveer
anderhalf uur een geanimeerde diskussie
met hem gehad. Op een gegeven mo-
ment zegt Cools: "Kijk, het gemeentelijk
stemrecht voor immigranten komt er
hoe dan ook, en het zal er komen dankzij
de socialisten". Dat Was een zéérformele

belofte waar hij zelfseen termijn van Vijf
jaar opplakte.Enkelè weken later vertelt
Van Miert op'dát bewuste partijkongres:
"Mensen: laat 'ons de kar niet voot de
paarden spanrien, als we 6û stemrecht
eisen; .brengen we' het prachtige werk
van BobCools in'Antwerpen in gevaar."
VanMiert misbruikte Cools eigenlijk om
de eis voór'stemrecht uit te stellen. De
reden van déze bocht van 180 graden
heeft ongetwijfeld veel 'te maken met de
angst die et bij de SP leefde voor hét
mogelijk elektoraal sukses van andere
partijen zoals de partij van Nols of het
Vlaams Blok»

Veto: Hebje ook verkiezingskampagnes
gevolgd in grote steden, bijvoorbeeld de
PRL in Brussel?
Gijsels: «We hebben die ~erkiezings-
kampagnes er noodgedwongen moeten
bijnemen, omdat de regering onver-
wacht ten val kwam en er nieuwe
verkiezingen werden uitgeschreven. We
hebben daarbij gekonstateerd dat ieder-
een die een primair racistische kam-
pagne voert - zelfsmet weinig middelen
- vrij veel stemmen kan halen»

Veto: Denkt u dal hetfenomeen racisme
zich in Vlaanderen aan het uitbreiden
is?

GijsèlS: ,;lk deiikhet wel.lk·d!cht altijd
dat dat met een oude, beverige, sigaren-
as-morsende Karel Dillen niet mogelijk
was. Filip Dewinter en Gerolf Anne-
mans zijn ook geen grote verlichte
geesten en geen echte media-figuren. Bij
mensen die het fenomeen bestuderen,
groeit echter meer en meer de overtui-
ging dat men van andere premissen moet
vertrekken dan van de uitspraken die zij
doen of van de manier waarop zij in de
media overkomen. In Marseille stemt er
ondertussen 25 à 30 % van de bevolking
op het Front National van Le Pen. Het
Front National maakt zich daar klaar om
volgend jaar bij de gemeenteraadsver-
kiezingen de burgemeester te leveren
voor Marseille, een stad die altijd een
socialistische burgemeester heeft -ehad.
Het zelfde fenomeen doet zich \ lor in
een aantal Brusselse en Antwerpse ge-
..neenten en wijken. Men heeft de
problemen daar dertig jaar laten rotten.
Met racistische slogans en op basis van
kleine wrevels in verband met mig. anten
fie bij de bevolking leven, heeft het
Vlaams Blok in Borgerhout meer dan
60 % van de stemmen gehaald. De
Antwerpse burgemeester Cools is daar
enkele jaren geleden beginnen tegen te
reageren. Het is echter al grotendeels te
laat, het had dertig jaar geleden moeten
gebeuren. Had men toen maatregelen
genomen op het vlak van huisvesting en
dergelijke, dan was het nooit zover
gekornen.»

Veto: Zijn de mobilisatie-akties van het
Vlaams Blok in Borgerhout te vergelij-
ken met de grootscheepse kampagnes
van het Front National in Marseille?
Gijsels: «Er is nauwelijks een vergelij-
king mogelijk. Het is wel zo dat ze in
Antwerpen veel aktiviteiten organise-
ren: kaas- en wijnavonden, pensenker-
missen en mosselsoupers. Weinig inhou-
delijke werking, waarmee ze ook niet
zoveel mensen bereiken. Meestal komen
daar enkel de militanten op af. De
taktiek bestaat er veeleer uit de bevol-
king schrik aan te jagen. Wanneer er een
nieuwe moskee zal opengaan, beginnen
ze lang op voorhand in die buurt te
ageren. In een pamflet vertellen ze dat de I
kriminaliteit in de buurt zal stijgen, dat er
tijdens de ramadan veel straatlawaai zal

BEREKEND!!!
'1- Tiensestraat 129

3000 Leuvenacco
zelfstandige in het thuisland te kunnen
beginnen.' Intern behouden Zi het racis-
tische discours, maar naar buiten uit
wordt alles een beetje mooier verpakt»

«Het grote probleem van extreem-
rechts in België is echter juist het gebrek
aan een figuur als Le Pen. Mocht Nols
beslissen om met een Belgisch Front
National te beginnen, dan zou de bal aan
het rollen zijn. Indien hij dan aan de
verkiezingen zou deelnemen, zit hij met
drie à vier man in het parlement»
Veto: Voorlopig is het zo dat racistische
ideeën hun weg vinden langs de PRL
Wat is het grootste gevaar volgens u ?

politiebureau binnen in Schaarbeek en
stelde hen die vraag. Als antwoord werd
hij er bijna uit gegooid. Had hij zich niet
kunnen legitimeren àls politieagent, dan
bad hij op zijn donder gekregen. Brussel
heeft terzake geen enkel beleid en denkt
enkel in termen van repressie. Ze komen
daar blijkbaar niet op het idee om eens
met de migranten te gaan praten. Nu ja,
als je weet dat de burgemeester van
Schaarbeek R"~"r Nols is, moetje daar
geen tekening bij maken»

Veto: Is de dreiging van een Belgische
Le Pen en een Belgisch Front National
reëel?
Gijsels : «Het Vlaams Blok poogt het
Front National te imiteren. Het Front

'ational is in Frankrijk op zoek naar
deftigheid en respektabiliteit. Op de
verkiezingslijsten staan nu dokters, ad-
vokaten en andere respektabele mensen
vooraan. De betogingen en meetings van
het Front National worden niet langer
beschermd door extreemrechtse knok-
ploegen. Nu zijn het body-guards van
bewakingsfirma's in burgerkledij, zon-
der laarzen en knuppels en helmen. Het
Vlaams Blok is ook op zoek naar
een dergelijke respektabiliteit: VMO'ers
worden geweerd, de racistische slogans
worden afgezwakt, ... Een slogan als
'Gastarbeiders buiten' hoor je nu niet
meer. Nu wordt er gepraat over het 'op
een begeleidende, menswaardige manier
terug naar het vaderland laten vertrek-
ken met een premie om daarmee dan als

Gijsels : «Het is natuurlijk kiezen tussen
de pest en de cholera. Door het stijgende
ukses van het Vlaams Blok worden de

traditionele partijen rechtser en nemen
ze meer racistische standpunten in. Beide
mogelijkheden zijn dus nefast»

«In Frankrijk leeft er een sterke
anti-racistische beweging, Je hebt daar
bijvoorbeeld SOS-Racisme. Iets derge-
lijks hebben wij niet. Wij hebben geen
anti-racistische traditie. Ik vrees zelfs dat
de doorsnee-Vlaming eerder een primair
racisme koestert. Vele mensen hebben
inderdaad een latente schrik voor Ara-
bieren of negers,» Carla Rosseels

Didier Wijnants
Herwig Willaert

Halt, De Barbaren - migranten en
racisme in de Belgische politiek, Epo,
150 p., 498 fr,

AAN HET FRONT
"Marseille, de tweede stad van Frankrijk en poort van de
Middellandse Zee, waar het Front National bij de
parlementsverkiezingen in maart 1986 vijfentwintig pro-
cent van de stemmen heeft behaald. Marseille, waar het
Front dank zij deze hoge score, de dood van de
socialistische burgemeester Gaston Deferre en de crisis
binnen de andere partijen, zowel van de linker- als de
rechterzijde, een goede kans maakt om in 1989 het stadhuis
te veroveren." Marseille, de stad waarin de Franse
joernaliste Anne Tristan, omgedoopt in de werkloze typiste
Anne G, 'onderdook' om te achterhalen wat voor soort
mensen het zijn die de racistische ideologie van Le Pen
aanhangen. Ze had gedacht tussen paramilitairen te
belanden, heethoofden die hun ideeën met hand en tand
zouden verdedigen. Zo ging het echter niet. Ze kwam
terecht tussen 'gewone' mannen en vrouwen die zich zeer
bekommerden om het lot van de werkloze typiste Anne G
en haar uiterst sympatiek behandelden. Snoezige poesjes
dus.

Althans, voor zover het Anne G betrof. Tegenover
andere personen toverden deze snoezige poesjes soms
vlijmscherpe klauwen tevoorschijn: ze schelden voortdu-
rend op de migranten, ze rijden tijdens nachtelijke ritjes
door de straten van Marseille Arabieren van de stoep en in
hun kast zijn wapens weggeborgen, die ze tijdens optochten
bij zich dragen. Wat Anne Tristan dus wel ontmoette, was
een "krachtige racistische beweging, die lange tijd uiterst
marginaal is gebleven, maar nu het hele land overspoelt."
Hoe is het in het land van vrijheid, gelijkheid en
broederschap zo ver kunnen komen?

Eén van de oorzaken noemt Tristan het braakliggende
terrein dat de linkse partijen in deze arbeidersbuurten
hebben achtergelaten. Daar waar vroeger pastoors, politici,
buurtwerkers en vakbonden de kans- en machtelozen

probeerden op te vangen, wordt iedereen nu aan z'n eigen
lot overgelaten. Er heerst dan ook geen solidariteit meer
onder de bevolking. Iedereen zorgt voor zichzelf en de
ander is bij voorbaat een konkurrent. Dat geldt dus in nog
grotere mate wanneer die andere een immigrant is. Deze
laatsten worden beschouwd als profiteurs, als inpikkers van
het werk van de blanken. Daarom moeten ze in zee
gedreven worden of in de ovens gestopt. Omdat noch de
linkse, noch de rechtse partijen iets aan het uitzichtloze
bestaan van de inwoners van Marseille hebben kunnen
veranderen, vestigen ze nu hun hoop op een partij die nog
nooit aan de macht is geweest.

Anne Tristan extrapoleert deze toestand vah Marseille
naar de rest van Frankrijk. Hugo Gijsels twijfelt eraan of
dat mogelijk is. Marseille is volgens hem een heel aparte
stad: het heeft de hoogste koncentratie gastarbeiders van
heel Frankrijk en er leven nog zeer veel oud-kolonialen die
de nederlaag van de Fransen in de Algerijnse oorlog nog
altijd niet verteerd hebben. Gijsels vindt ook dat Anne
Tristan haar werk maar half heeft gedaan. Als .sekretaresse
van de grootste Front-National-afdeling van Marseille had
ze ook de "filière" kunnen onderzoeken: de weg waarlangs
de wapens en het geld komen. Volgens Gijsels een beetje
een gemiste kans dus. Toch blijft het boek lezenswaard.
Wie eens een blik wil werpen in de binnenkamers van het
alledaags racisme, waar vredelievende mensen zich plotse-
ling zeer agressief "en bloc" tegen een andere bevolkings-
groep gaan keren, krijgt een illustratief en bij momenten
aangrijpend beeld voorgeschoteld. Bovendien is het boek
vlot vertaald en weet het altijd wel een zeker spanningsele-
ment te bewaren. (CR)

Anne Tristan, Aan hetfront - Zes maanden geïnfiltreerd bij
Le Pen, Kritak, 1988
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Volgend jaar totaal nieuwe ploeg

Beleidskrisis in het Stuc
Het ziet er naar uit dat het Stuc bijzonder moeilijke maanden, en

misschien zelfs jaren tegemoet gaat. Twee van de drie
beleidsverantwoordelijken, Peter De Jonge en Eddy Vaes,

verlaten namelijk plots en onverwacht het kultureel centrum. Dat alles is
klaarblijkelijk het gevolg van een intern konflikt in het Stuc. Veel
ruchtbaarheid wordt er dan ook niet aan gegeven. Tot juli blijven De
Jonge en Vaes hun funktie als programmator nog uitvoeren. Wat daarna
gebeurt - vooral dan wat de planning naar volgend jaar toe betreft - is
voorlopig nog een groot vraagteken. Een ernstige beleidskrisis dus, al
wordt er ijverig naar een oplossing gezocht.

De beslissing is gevallen op de laatste
Raad van Bestuur van de vzw Kultuur-
raad, een week vóór de Paasvakantie.
Daar heeft men enkele op- en aanmer-
kingen bij het beleid van Peter De Jonge
en Eddy Vaes ter tafel gelegd. Alle
partijen hebben uiteindelijk ingestemd
met een stopzetting van het kontrakt van
beide programmatoren per Ijuli 1988.

Wat de konkrete aanleiding hiervoor
is, is niet erg duidelijk. Voorzitter Bruno
Verbergt zei ons dat verschillende men-
sen van de Raad van Bestuur oordeelden
dat zowel Vaes als De Jonge niet
voldeden aan wat van hen verwacht
werd. Dagelijks Bestuurder Nikol Wel-
lens preciseerde dat er geen konflikt was
in verband met de konkrete programma-
tie. "Wij staan volledig achter projekten
als London-New York, Fassbinder, of dl.'
teaterproduktie van Hilde Wils." Min·
der gelukkig zou men zijn met "het
gebrek aan artistieke ambitie op lange
termijn van beide beleidsverantwoorde-
lijken." Wat het Stuc uiteindelijk bracht,
was "een opeenvolging van voorstellin-
gen, geen artistieke lijn."

Een goeie maand geleden kwam het
Stuc in negatieve zin in de belangstelling
toen mensen van de Blauwe Maandag
Compagnie via lezersbrieven in De
Morgen protesteerden tegen het gebrek
aan organisatorische professionaliteit bij
het Stuc. Konkreet verweet men teater-

programmator Peter De Jonge dat hij
gemaakte afspraken niet naleefde (zie
Veto 24). Was er bij het Stuc sprake van
een schrikreaktie na deze negatieve
publiciteit? Nikol Wellens: "Neen. We
vonden dit natuurlijk wel een ernstig
probleem, maar we wisten dat tevoren
ook al."

Evaluatievergadering
Ook Peter De Jonge meent dat de
kwestie rond de Blauwe Maandag geen
rol gespeeld heeft in de beslissing van de
Raad van Bestuur. Wel heeft hij beden-
kingen bij de konkrete kritiek die men
op zijn beleid formuleerde. "Ik heb aan
het eind van vorig seiwen hard gewerkt
om in moeilijke omstandigheden de
teaterprogrammatie van het Stuc verder
te zetten. In oktober was er het Klapstuk
dat enorm veel energie gevergd heeft. In
de loop van het jaar ben je als program-
mator trouwens voortdurend bezig met
praktische problemen die voortvloeien
uit de gebrekkige infrastruktuur van het
Stuc. Het uitstippelen van een beleid op
lange termijn vraagt dus nogal wat tijd.
Ik vind dat men ons niet de nodige tijd
heeft gegeven."

Volgens Peter De Jonge is de hele
procedure op gang gebracht met een
soort informele evaluatievergadering
van gewezen beleidsverantwoordelijken

Twee van uitgeverij Pandora

De sfinks ontspoord
De 'onbekende en kleine

uitgeverij Pandora bracht
onlangs twee nieuwe "ro-

mans" op de markt, Het Profiel van
de Sfinks van Gerda Wegener-
Penning en Ontsporing van Anne
Riemeers, beiden onontgonnen ta-
lenten. Alleen valt het te vrezen dat
geen van de twee nieuwe boekjes
de uitgeverij meer faam zal bezor-
gen; ze zijn aardig geschreven,
maar hebben bitter weinig te mel-
den.

Nochtans lijkt de vormgeving
(het iets zwaarder papier, de ge-
vlagde tekst, het voorpaginaont-
werp, ...) aan te kondigen dat je iets
speciaals in handen hebt. Maar bij
nader inzien valt zelfs dat tegen: de
teksten bevatten verscheidene zet-
en spelfouten, en het vlaggen is
helemaal niet funktioneel, noch
konsekwent.

Het verhaal van Ontsporing is zo oud als
de straat: meisje ontmoet jongen, Le
coup de foudre, een nogal passionele
verhouding volgt, en na een tijdje blijkt
het toch niet je dat te zijn. en meisje en
jongen gaan uit mekaar.

Het meisje - de vrouw - is Jacintha,
gescheiden, twee kinderen. Wat die
scheiding voor haar betekent, komje niet
te weten. wel schijnt ze nu wat rond te
dolen en heeft ze het ook moeilijk om
financieel de eindjes aan elkaar te
knopen. Dat 'mistige' kom je bij de
uittekening van de mannelijke figuur in
het verhaal nog opvallender tegen. In de
ogen van Jacintha is Matthias iemand
buiten kategorie. en al bij al wil je nog
wel aannemen dat dat bij die eerste
'infatuatie' hoort, maar dat wordt moei-
lijk als je geen letter motivatie voor die
passie vindt.

Jacintha en Matthias ontmoeten el-
kaar op een Leuvense fuif - de Nacht
van de Waanzin - en in de volgende
bladzijden blijkt dat krankzinnigheid (in
mindere of meerdere mate) het hoofd-
motief van de novelle is. Matthias
verbergt 'iets'; dat moet hij doen om niet
gek te worden, maar de daad van het
verbergen maakt hem ook gek. Dat 'iets'
wordt vaagweg aan de man gebracht via
een verhaal binnen het verhaal. Tussen
het vrijen door vertelt Matthias over
Eva, een geschiedenis die Jacintha zo
goed en zo kwaad mogelijk noteert. De
oude truuk dus: het leed verwerken door
er over te praten, door het een naam te
geven en er zo macht over te verwer-
ven.

Vooral hierbij, wat het hoogtepunt
van alles zou moeten worden, neemt de
ongeloofwaardigheid opnieuw toe. De
taal - overigens, schrijven (in de zin van
woorden op zo'n manier mekaar laten
volgen dat het resultaat aangenaam
leesbaar is) kan Riemeers wel - sugge-
reert een toenemende chaos en spanning,
op het randje van de echte waanzin,
maar je zou echt niet weten waarom zo'n

van het Stuc. Die vergadering zou
besloten hebben dat Eddy Vaes en Peter
De Jonge niet voldeden aan de taak die
hen was toevertrouwd. Meteen na de
vergadering is dat aan de betrokkenen
meegedeeld. Peter De Jonge: "Ik was
stomverbaasd dat dat zo abrupt ge-
beurde. Ik was helemaal niet op de
hoogte van die vergadering." Nikol

NIEUWE
DIREKTEUR
KLAPSTUK

Bruno Verbergt, jarenlang student-
voorzitter van Kultuurraad, volgt
vanaf I juli 1988 Michel Uytter-
hoeven op als direkteur van de vzw
Klapstuk. Hij heeft zijn ontslag
ingediend als voorzitter van Kul-
tuurraad. Daar wordt hij opge-
volgd door Isabelle Rossaert.

De volgende editie van het
dansfestival (Klapstuk '89) zal dus
onder leiding staan van Bruno
Verbergt. Vanaf 1 juli zal Verbergt
beginnen met de ptospektie. Welke
beleidslijn zal hij volgen?

Verbergt: «Ha! Wel, net zoals
onze Minister van Kultuur opteer
ik voor de taktiek om voorlopig
nog niets te lossen, maar een
uitgebreide studieronde te doen. Ik
moet eerst de danswereld grondig
leren kennen»

Veto: Kunnen we binnenkort dan
een kampagne 'Leuven Leeft' ver-
wachten?
Verbergt: (lacht) «Neen, zo ver
gaat de sympatie nu ook weer
niet.,»

(DW)

sfeertje ontstaan en gegroeid is. De ruzie
op het einde van de korte episode uit het
leven van die twee jonge mensen kan je
eveneens nog net aanvoelen, maar be-
grijpen is er allang niet meer bij.

Anne Riemeers heeft duidelijk gepro-
beerd om meer dan een 'verhaaltje' te
schrijven. Ze heeft geprobeerd het ba-
nale relaas van X en Y aan de anekdo-
tiek te onttrekken, en er zo een universele
'les' van te maken. Misschien net daar-
door heeft ze te weinig moeite aan dat
verhaaltje zelf besteed, en is het al aan de
basis fout gegaan.

Ongeveer hetzelfde is er aan de hand
met het andere boek, Het profiel van de
sfinks. De schrijfster zet een personage
neer dat op zich de moeite waard lijkt.
Xavier Delaruelle kijkt, op het eind van
zijn karrière als hoofd van een laborato-
riumafdeling fundamenteel onderzoek,
terug op een lang en mislukt leven. Het
hele boek bestaat dus uit een schier
ononderbroken reeks flash-backs. Niet
bijster origineel, maar vervelender is
vooral dat je niet goed weet of sommige
geponeerde 'stellingen', beeldspraken en
levenswijsheden, platitudes zijn van de
schrijfster zelf dan wel van de hoofdper-
soon. Wat het boek een irritante vlak-
heid, een indruk van een te expliciet
willen uitleggen meegeeft. Enerzijds gaat
het werk hierdoor een totaal andere kant
op dan De ontsporing, omdat daar juist
de vaagheid primeert, anderzijds heeft
het net hetzelfde niet-herkenningseffekt
bij de lezer tot gevolg.

En dat is jammer, want er staan wel
degelijk goede vondsten in het boek : een
nuchtere visie op karrièremakende vrou-
wen, een andere tekening van de 'echtge-
note van de baas', gewone menselijke
gevoelens en reakties. Wegener-Penning
schrijft duidelijk vanuit ervaring met het
wetenschappelijke wereldje. Je vindt er
alleen als lezer te weinig van jezelf in
terug ...

Lut De Boel
Koen Van Muylem

Ontsporing van Anne Riemeers en Het
profiel van de sfinks verschenen bij
Pandora (Wespelaar), tellen resp. 107 en
120 p, en kost 395 en 450 fr.

Wellens stelt uitdrukkeliJk dat die be-
wuste vergadering zuiver van informele
aard was en geen enkel konkreet voorstel
aan de Raad van Bestuur gedaan heeft.

Eddy Vaes wenste geen kommentaar
te geven.

teaterprogrammator en indien mogelijk
ook een nieuwe filmprogrammator voor
het seiwen '88-'89 te zoeIcen. Hoe het
programmatiebeleid van het Stuc er
volgendjaar zal uitzien is momenteel dus
nog een groot vraagteken.

Het lijkt waarschijnlijk dat men de
geschikte persoon niet in het Leuvense
milieu zal vinden. Hoe groot zal dan het
vertrouwen zijn dat men aan zo iemand
wil geven?

Toekomst
Hoe dan ook worden het moeilijke
maanden voor het Stuc. Gewezen teater-
programmator en beleidsverantwoorde-
lijke Theo Van Rompay is nu door de
Raad van Bestuur belast met de op- Didier Wijnants

PAN
CHARLES V:\:\ LERBERGHE
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PAN, god van bossen en herders, spoelt aan en wordt vriendelijk opgenomen door
het gezin van de plaatselijke bokkehouder. Een mooie relatie ontstaat tussen hem
en de beeldschone dochter van het herdersgezin. De verantwoordelijke overheden
(de burgemeester, de garde, de pastoor, de onderpastoor, de koster en de
schoolmeester) menen dat dit niet door de beugel kan en houden op hoog niveau
beraad hoe 'de duivel' verdreven kan worden. Kan de onschuld het winnen van de
geborneerde vooringenomenheid van de machthebbers?

PAN, MISSCHIEN WEL EEN VANDE GRAPPIGSTE EN MOOISTE VooRSTELr
LINGEN VANDIT SEIZOEN, SLECHTS ttN MAALIN LElNEN

korting voor studenten
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GILLES! van, Hugo Claus door Jan Decleir
21 april 1988 UITVERKOCHT

extra voorstellingen 26 27 28 januari 1989

Filmprojekt London-New Vork

Alternatieve circuits
in twee grootsteden
Van 21 april tot 7 mei loopt

in het Stuc (en tegelijkertijd
in het Shaffy Theater in

Amsterdam) het Filmprojekt Lon-
don-New York. London-New York
wil niet zozeer een portret schetsen
van beide grootsteden als dusdanig,
maar wel een beeld geven van de
grootstedelijke vitaliteit via de ar-
tistieke ftlmproduktie.

experimenten zoals Home of the Brave
van Laurie Anderson en aan de andere
kant meer sociaal geïnspireerde films
zoals Mondo New York van Harvey
Keith (over de 'onderbuik' van New
Vork: Lower East Side, Chinese slavin-
nenverkoop, SM-bars, ...). Interessant
lijken zeker de kortfilms van de Brothers
Quay, die een merkwaardig oeuvre van
poppenfilms realiseren. Er worden ook
enkele recente underground-classics ver-
toond, wals What can I do with a Male
Nude? van Ron Peck en ook films van

De teorie achter het projekt is de enkele niet meer zo onbekende regis-
overtuiging dat de grootstad bij ~i~tek seurs: Nicholas Roeg (Castaway), Jim
de geschikte plaats is om artistieke Jarmush (Coffee anti Cigarettes).
ideeën te laten opborrelen. De grootstad Interessant om weten is dat dit circuit
als plaats van de avant-garde, als oord van alternatieve films in Groot Brittan-
van vernieuwing en experiment. "Lon- nië sterk ondersteund is door de televi-
don-New Vork wil dié werI«:n vanj~nge siestations. Vooral Channel 4 ontpopt
kunsten~rs prese~teren ~e getuigen zich tot initiatiefnemer: het nog jonge
van verrueuwm~, die deel ultmake~ van • televisiestation biedt aan jonge filmma-
de avant-garde, zeggen de orgarusato- kers vaak de kans een co-produktie op te
ren. zetten. Daarnaast is de inbreng van het

Konkreet krijgen we dus een stapel British Film Institute belangrijk.
kortfilms en langspeelfilms te zien uit het In New Vork is de situatie chaotischer
"alternatieve circuit" van New Vork en en bestaan er slechts een klein aantal
London, Verder is er een performance instanties die filmmakers financieel on-
van Jo Andres, en een tussendoortje dersteunen. Onder Ronaid Reagan zijn
over ons eigen kleine grootstadje : Brus- ook de staatsfondsen voor kunsten met
seis by Night. 20 à 30 procent gekrompen, en de

distributie van de films loopt er vaak
mank.Jarmusch Het gedetailleerde programma van

De tematiek van de verschillende mms is tondon-New Vork vind je in onze
vrij uiteenlopend. Je bebt estetische agenda. 0



over de wereld van de programmeur,
enzovoort. Hier worden weinig nieuwe
dingen verteld Hét standaardwerk over
de maatschappelijke betekenis van de
komputer blijft nog altijd Joseph Wei-
zenbaums "Computerkracht en Men-
senmacht".

Het boek biedt ook weinig nieuws
over de filosofische en etische betekenis
van de wiskunde. Dat de ontwikkeling'
van de niet-euklidische meetkunde sa-
menhangt met een hele maatschappij-
omwenteling weten we allang, al wordt
het hier soms helder verwoord in een
interview met wetenschapshistorika
Joan Richards.

De kwaliteit en het belang van de
verschillende hoofdstukken (eigenlijk
zijn het gebundelde artikels die enigszins
los van elkaar staan) is dus nogal
ongelijk en gezien de kostprijs zou het
dus veel beter geweest zijn een strengere
selektie te maken en een kompakter
boekje uit te brengen. Die enkele hoofd-
stukken zouden voor wiskundigen en
ingenieurs immers verplichte lektuur
moeten zijn.
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Metzijn boutade 'De gehele getallen heeft God gemaakt, al het
andere is mensenwerk' mag Leopold Kronecker dan al het
fascinerende en reusachtige belang van getallen voor de mens

scherp stellen, hij veronachtzaamt hiermee wel het feit dat de notatie van
.en het inzicht in getallen misschien wel de grootste menselijke
ontdekking aller tijden is. Waar de beschaving begon, begon ook de
getalteorie, en omgekeerd. Door de eeuwen heen werden mensen er door
gefascineerd, en de dag van vandaag is de leer der getallen het populairste
wiskundige deelgebied voor amateurs.

raakt misschien uit de belangstelling,
maar een eenmaal verkregen resultaat
kan niet door latere ontdekkingen onge-
daan worden gemaakt'. Hoewel het
boek geen historisch naslagwerk over de
wiskunde is, plaatst het deze wetenschap
toch in historisch perspektief

Heilig
Opvallend aanwezig binnen dat histo-
risch kommentaar is wel de filosofisch-
religieuze dimensie van de getallenleer.
T-erwijl getallen nu enkel beschouwd
worden omwille van hun eigenschappen
(althans in dit deelgebied van de wis-
kunde), kwam er vroeger heel wat meer
bij kijken: toen waren er nog Getallen,
waaruit, zo dacht Pythagoras, het hele
universum bestond. Zo werd bijvoor-
beeld het getal 5 met het huwelijk
verbonden, "omdat het de som is van 2
(in hun opvatting het eerste vrouwelijke
(even) getal) en 3, het eerste mannelijke
(oneven) getal" (noot: de Grieken be-
schouwden O· en I niet als getallen).
Hoewel het de Hindoe-wiskundigen
waren, die voor het eerst negatieve
oplossingen aanvaardden, stonden zij er
maar huiverig tegenover, wat zelfs in de
renaissance nog het geval was. De
Grieken waren er helemaal niet over te
spreken: zij verwierpen negatieve oplos-
singen, en als dat niet mogelijk was,
probeerden zij ze te ontwijken. Getallen
dienden daarenboven ook nog geheel te
zijn. Pythagoras was diep geschokt toen
hij ontdekte dat zoiets niet altijd moge-
lijk was (de wortel uit 2 is het beroemd-
ste voorbeeld). Voortdurend werden aan
getallen mytische en religieuze beteke-
nissen gehecht: de Gulden Snede was al
een 'heilige verhouding' bij de Egyptena-
ren. In de middeleeuwen werd het
helemaal te gek: de Gulden Snede kon
volgens Pacioli slechts 13 eigenschappen
hebben, want dat was het aantal aanzit-
tenden bij het Laatste Avondmaal ge-
weest.

Graham
Het religieuze wordt op die manier een

(p 114). Daardoor staat niet zelden de
deur open naar konklusies die olie op het
vuur zijn van racistisch ideeëngoed
("Negers zijn dommer").

Een ander sociaal aspekt van de
wiskunde is haar belang in het onderwijs
en in de sociale promotie in het alge-

tieke verhoudingen en machtsspelen relativering van de wiskunde. "Door te meen. Hoewel relatief weinig mensen
worden in een spelteoretisch model stellen dat wiskundige bewijsvoering wiskunde boeiend vinden, wordt ieder-
gepropt. Tegen een dergelijke 'digitalise- niet mechanisch of formeel is, hebben een er ten overvloede mee gekonfron-
ring' van de werkelijkheid zijn nogal wat we ook impliciet gesteld wat zij wel is, teerd Wiskunde is in die zin één van dé
bezwaren aan te voeren. De verschil- namelijk een menselijke uitwisseling die basispijlers van onze kultuur. Wiskunde
lende stappen van abstraktie en interpre- is gebaseerd op gedeelde betekenissen is verplichte stof, zelfs als dat voor een
tatie mogen niet onderschat worden, die niet allemaal verbaal zijn of in bepaald beroep helemaal niet vereist is,
want vaak gaat men ervan uit dat het formules staan." Konklusie: "Derhalve bijvoorbeeld voor Bedrijfskunde. "Wis-
wiskundig resultaat objektief is zonder is ons vertrouwen in de juistheid van de kunde doet dienst als zeef als een manier
meer. Erger nog: het vastleggen van de resultaten niet absoluut, noch funda- om uit te maken wie wel en wie niet een
werkelijkheid in een wiskundig model menteel anderssoortig dan ons vertrou- graad in de bedrijfskunde mag halen"
vraagt voorafgaandelijk een beslissing wen in ons oordeel over de fysische (p 121). Wiskunde heeft immers de
over wat als relevant beschouwd wordt werkelijkheid van het gewone dagelijkse reputatie van objektiviteit en de opname
en welk kriterium in een bepaalde keuze leven" (p. 90). van het vak in een onderwijspakket
belangrijk is. Dat betekent dat er een verhoogt het prestige van de opleiding.
koncentratie van macht optreedt: de • De auteurs - wals gezegd zelf wiskundi-
wiskundige die het model opstelt, be- Prestige gen! - pleiten voor een herziening: "In
paalt de relevante kriteria waarvan de Een treffende illustratie van hoe zoge- een rechtvaardige, meer rationele wereld
resultaten in grote mate afhangen. naamde 'wiskundige objektiviteit' mis- zou wiskunde alleen als zeef worden
Machtss~l~n, strat~e en taktiek, ele- bruikt kan worden, geeft de IQ-test. De gebruikt voor ~e. ,posities waar ze
menten die l~.de ~ale wetenschap~n kwestie is bekend: de IQ-test meet niet aantoonbaar nodig IS (p 123).
zeer . belangrijk ZIJn, worden oP. ~e de intelligentie, maar de vaardigheid om "Descartes' droom" bevat naast deze Didier Wijnants
maruer losgemaakt ~an de ~ensen die 10 IQ-tests op te lossen. "Er is een dramati- uiteenzettingen ook minder geslaagde. ,
het ~chtsspel ve~ld ZIJn.Hersch en sche betekenisverschuiving als je van stukken. Zo staan er nog maar eens DaVlSen Hersch, Descartes droom, een
~a~ spre~n 10, dit. verband. van 'intelligentie' uit het gewone spraakge- gesprekken in over de invloed van de wiskundige visie op de wereld, Contact,
.ret~nsche WlS~de, .~kunde di~ o?- bruik overstapt op de 'I' van IQ" komputer, over het komputer-denken, 1988, 990 fr.
jektief en krachtig lijkt, maar die 10
werkelijkheid tal van ontoelaatbare en ,..-----------------------------------------
onuitgesproken premissen bevat. "Reto-
rische wiskunde is een soort van acade-
mische gewiekstheid, die vooral steunt
op het hoge aanzien dat wiskunde in het
Noord-Amerika van de twintigste eeuw
geniet" (p. 78).

In het boek staan zeven uitgewerkte
voorbeelden van situaties waarin een
wiskundig model gehanteerd wordt,
gaande van wiskundig berekende 'goede
huwelijken' tot de doorvoer van autover-
keer in een tunnel. Wie bepaalt wat een
'goed huwelijk' is? "De wiskundige zal
tegen wil en dank in de rol van
criteriumbepaler worden gedrongen. Ik
vrees dat hij buitengewoon ongeschikt
voor deze rol kan zijn. Hij neigt ernaar
ongeduldig te zijn. Hij neigt ernaar strak
en autoritair te zijn. Hij is een waar-of-
niet-waar mens, een nul-<lf-één mens,
een goed-of-fout mens, een ja-of-nee
mens, maar wals we weten zit de wereld
ingewikkelder in elkaar. Ze zit vol
paradoxen en contradicties, die niet
opgelost en onoplosbaar zijn" (p. 103).

Descartes' droom

Let op:-de wereld wordt wiskundig

Een merkwaardig woordenboek

Getallen en getallen zijn 2
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Wiskunde: "Waarom be-
studeren zoveel mensen
een onderwerp waar-

voor ze kennelijk zo weinig belang-
stelling, liefde en aanleg hebben 1"
Dat vragen Philip 1. Davis en
Reuben Hersch zich af in het boek
"Descartes' Droom; Een wiskun-
dige visie op de wereld". Een
misleidende titel voor een boeiend
werk dat kanttekeningen maakt bij
de impakt van wiskunde en wis-
kundig denken in onze maatschap-
pij.

"Descartes' Droom" is eigenlijk de
zoveelste uitgave van uitgeverij Contact
die handelt over positieve wetenschap-
pen. Dat soort publikaties is een tijdlang
een echte rage geweest: "De dansende
Woe-Li Meesters", "Volmaakte Sym-
metrie", "De Tao van Fysica", "De
kosmische kode", "Op zoek naar Schrö-
dingers kat", dat soort dingen. Meestal
gaat het in die boeken - net als in "Gödel
Escher Bach", waarmee het allemaal
begonnen is - om een mystifikatie van de
wetenschap. Je kent dat: de nieuwste
ontwikkelingen in de wetenschappen
worden op een nogal nonchalante wijze
in verband gebracht met filosofische
tema's of met andere elementen uit de
kultuur waaruit dan Diepe Waarheden
zouden moeten volgen. Een groot deel
van die publikatiegolf is voer voor de
vuilbak. Lees het wekelijkse stukje van
Gerard Bodifée in De Standaard maar
eens, of zijn serie over "Chaos in de
Wetenschap" in dezelfde krant.

De titel en de kaft van "Descartes's
droom" suggereren dat ook dit boek in
het bewuste rijtje thuishoort. Toch wordt
hier niet "een wiskundige visie op de
wereld" uiteengezet, integendeel. Philip
J. Davis en Reuben Hersch, allebei
wiskUndigen, dragen veel bij tot de
demynijikade van de wiskunde. Hun
centrale stelling is: "De sociale en
materiële wereld wordt in toenemende
mate verwiskundigd". Hun opdracht:
dit proces in de gaten houden en kritisch
belichten.

De kriteriumbepalers
Dat een groot stuk van de (wetenschap-
pelijke) kennis verwiskundigd is, is niet
nieuw. Niet alleen de natuurwetenschap-
pen, ook de biologie en de geneeskunde
worden steeds wiskundiger.

Belangrijker dan deze, nogal evidente,
vaststelling is het inzicht dat er momen-
teel een "verwiskundiging van de intel-
lectuele en emotionele kanten van ons
leven plaats vindt" (p. 30). Cijfermatige
afspiegelingen van de werkelijkheid slui-
pen binnen in de humane wetenschap-
pen: ekonomische situaties worden via
komputermodellen gesimuleerd, poli-

Een woordenboek was dan ook wense-
lijk. David Wells' Penguin Diaionary of

Bovendien is de objektiviteit van de Curious and Interesting Numbers is nu
wiskunde zelf niet zo evident. In een ook in het Nederlands verkrijgbaar, tot
bijzonder knap hoofdstuk ("De sociale groot jolijt van de freaks, de hobbyisten
diktatuur van de getallen") tonen de van de mathématiques pures. Hoewel
auteurs aan dat ook de wiskunde vaak het niet helemaal terecht zou zijn dit
steunt op retoriek en onbewezen uitspra- (overigens mooi ogende) boek enkel
ken. Elk wiskundig bewijs steunt impli- vanuit die invalshoek te bekijken. Er zijn
ciet op een aantal aannamen die nooit wel meerdere mogelijkheden.
volledig kunnen uitgeschreven worden. In de eerste plaats bestaat het werk
Vaak gebruiken wiskundigen in hun voor een niet onaardig deel uit histori-
bewijsvoering elementen die verwijzen sche informatie. Oeroude, maar tegelij-
naar een autoriteit of naar instanties die - kertijd springlevende wiskundigen wals
het bewijs geloofwaardiger maken. Pythagoras, Euclides en Fibonacci ko-
"Wiskundig bewijs kent zijn retorische men om de haverklap aan bod, en
momenten en heeft zijn retorische ele- daaruit blijkt duidelijk dat 'goede wis-
menten" (p. 81). Dat is een zeer terechte kunde nooit veroudert. Een onderwerp

BARBEHEERDER (M/V) - Het Stuc zoekt voor volgend seizoen een barbeheerder (m/v). Gezocht wordt iemand
met organisatietalent en enig zakelijk inzicht. Kantaktvaardige kandidaten met ideeën over het runnen van een café in
het Stuc, wenden zich tot Nikol Wellens. (Foto Jeroen Revalk)

voedingsbodem voor het magische. Om-
wille van datzelfde avondmaal werd 13
het beroemdste ongeluksgetal. De angst
ervoor kreeg zelfs een naam: triskaide-
kafobie. Er zijn nu eenmaal mensen die
voor geen geld op de dertiende verdie-
ping van een flatgebouw willen wonen.

Vierkanten kunnen magisch zijn: alle
rijen, kolommen en diagonalen hebben
dan dezelfde som. Het getal 512,73, de
kode voor 'analytische getalteorie' in de
Decimale Klassifikatie, is magisch, om
allerlei redenen. Wells blijkt gelukkig
verstandig genoeg om op te merken dat
"een uurtje goochelen met geselecteerde
getallen (kies degene die goed uitkomen
en negeer de rest) uiteindelijk elk
gewenst getal kan opleveren ...".

Er zijn per slot van rekening genoeg
getallen in het universum voorhanden.
Het boek gaat in stijgende lijn van de
negatieve tot het getal van Graham, het
grootste dat ooit werd beschouwd en als
dusdanig in het Guiness Book of Re-
cords is opgenomen. Het getal is zo
reusachtig groot dat het niêt met de
gewone notatievormen kan worden op-
geschreven: men maakt daarom gebruik
van pijltjes.

Formules
Tussen die twee extremen behandelt
Wells honderden getallen die merkwaar-
dige eigenschappen vertonen. Dit is
natuurlijk waar de wiskunde-hobbyist
op wachtte: massa's feiten, eigenschap-
pen, weetjes (soms tot het triviale toe: "4
is het enige getal dat gelijk is aan het
aantal letters in het bijhorend getal-
woord : vier" - dit gaat overigens niet
voor alle talen op), cijferreeksen, groe-
pen en verbanden worden hier opeen-
gestapeld. Dit is duidelijk het meer
gespecialiseerde deel, waar de (geïnte-
resseerde) leek al gauw moet afbaken,
omdat hij door de bomen het bos niet
meer ziet. Wells mag zijn woordenboek
dan wel als 'elementair' beschouwen, het
werk is duidelijk niet besteed aan
mensen met een kleine wiskundige
bagage. Het zijn vooral de (toch niet
onbelangrijke) formules en formuletech-
nieken die te weinig (of helemaal niet)
worden verduidelijkt. De woordenlijst
achteraan maakt op dat vlak niet veel
goed. En dat isjammer, want het boek is
in zijn huidige staat maar voor een klein
aantal mensen genietbaar, terwijl het
zonder al te veel bijkomende inspannin-
gen een groot publiek had kunnen
aanspreken. In een tijd waarin exakte
wetenschappen een zo dominerende rol
in het leven opeisen, mag dat geen
overbodige luxe zijn.

Johan Reyniers

Wells, Woordenboek van eigenaardige
en merkwaardige getallen, Bert Bakker,
Amsterdam, 595 fr.
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Kringverkiezingen Medica

Nog een keer voor. hetzelfde geld
Hetzal de tijd van het jaar

zijn. Ondanks de nade-
rende"eksarnens, - genees-

kundestudenten. hebben na de
)aasvakantie nog ongeveer één
week les -, organiseerde Medica
ook dit jaar weer de onmisbare
kring verkiezingen. Nou ja, verkie-
zingen, er was maar één team, dat
trouw de lijn van dit jaar over-
neemt, en bij de huidige Medica-
ploeg schijnen ze daarmee niet echt
in te zitten ook. Kwestie van de
centen in de boezem van die ene
ploeg te houden.

Ook geneeskunde lijkt onder de alom
aangeklaagde apatie bij de huidige
modale student te lijden, en zeker als het
«ver kringverkiezingen gaat. Bij Medica
wijten ze het interessegebrek van hun
leden aan het tijdstekort door de studie-
druk ; 2.600 studie-uren per jaar terwijl
Akadernische Raad 1.800-1.900 uren
vooropstelt. Maar de presidium ploeg
heeft daarvan duidelijk geen last; zij zijn
aktief, zij gaan naar de jaren, en daar
wordt alles min of meer geslikt. Ze
hebben immers,zoals ze zelf zeggen, de
informatiekanalen in handen. Alleen in
tweede dok komt er af en toe wel wat
tegenwerking, maar dat lijkt puur een
gevolg te zijn van een totale desinteresse;
die studenten gaan immers het jaar erna
op stage. Wat het er voor de ploeg ook
niet simpeler op maakt.
Neem bijvoorbeeld ook de 461 uitge-

brachte stemmen, iets meer dan één
vijfde van het aantal geneeskundestu-
denten in Leuven (één vierde als je de
stagiairs niet meetelt, die in praktijk
immers nauwelijks komen stemmen).
Niet echt representatief dus, en dat voor
een kring die, zeker binnen de Loko-
malaise van de joói& maanden, altijd
op een zo breed mogelijke vertegen-
woordiging van de studenten heeft
gehamerd. Maar zelfs daarover vertelt de
huidige preses niet zonder trots dat die
461, waarvan 77 % vóór, véél beter is
dan het jaar ervoor.

Vierduizend

dezelfde persoon naar Kringraad en
Sociale Raad gaan. Het zal dan waar,
schijnlijk ook moeilijk worden voor
Medica bijvoorbeeld het gewogen stem'
recht waar te maken, 'een eis binnen de
Loko-disk ussie waarachter zij zich toch
geschaard' heeft. Dat zou een" deel
kunnen lijn van het op een zinnig!
manier omzetten van de huidige kritiek
op de koepel in opbouwend werk: '
Bovendien luidt het dat de toekom:

stige presidiumploeg veel harder is in
lijn standpunt aangaande Loko dari dit
jaar, onder andere in verband "met die
gewogen stemming, Misschien heeft hei
ermee te maken dat er geen enkele
toekomstige laatstejaarsstudent deel uit-
maakt van de ploeg van volgend jaar, en
er door hun gebrek aan ervaring niet
echt een stevige background, eeri gefun-
deerd inzicht blijkt. De toekomstige
zesdejaars zitten volgend jaar bovendien
op stage over de wereld verspreid. Maar
ondanks dat overwegend onervaren

Pyromaantjes dagboek

toekomstig presidium geen nood, 'fat er
alleszins wel zal zijn, is sport en ontspan-
ning; men plant zelfs de oprichting.van
een' uitgebreid 'Medica-sponpresidum,
binnen de bestaande Sportraad-struktu-
ren wel te verstaan.

Vnion
De kampagne bleef al even mager.
Oorspronkelijk waren er (wee ploegen.
maar die zijn dan samengegooid, zagen
het blijkbaar niet opportuun elkaar te
bekampen. De financiële pot, geschon-
ken door het huidige presidium, is
namelijk kleiner als je die over verschil-
lende ploegen moet verdelen. het blijft
altijd plezanter alles op één grote hoop te
kunnen gooien. EI zijn zelfs personen uit
de cirkulatie verdwenen. Om financiele
en organisatorische redenen sloot de
opkomende eenheidspioeg nog een fusie,
namelijk met Recht door Zee, één van
de opkomende VRG-teams. Een kwis,
waar werd vastgesteld dat er ~t wat

meer toenadering tussen proffen en
studenten zou kunnen komen. Een fuif
die vanaf 24 uur officieel door Medica
alleen gerund werd, omdat de Recht
door Zee.kampagne die dag moest
aflopen. Zelf voerde Medica vooral aktie
in de jaren; dia:s over een dag in het
leven vall de toekomstige preses, het
voorstellen, van het, programma en de.
mensen, .... En, ,alles, zo, veel mogelijk
gesponsord,' een -politieK~ die rrién in
~eg~~~te.ll~ng-met vroeger, ook volgend
jaa,r . Wil. verderzetten. -Medica ' heeft
dUldelijk-wel een en ander van het VRG
opgestoken, .."~ ,d_)' ft· :rJ~ \ -.f,..
Maar klaar~er werd. het, er niet op" . ...•. .,

Voor de stemmmg kregen; de geneeskun- 1bekende. ~ezlchten -lil de' fakulteitskririg
destudenten een blaadje in de handen" zullen zIJn. Volgens de 'Medica-preses
geduwd, .met 8 namen waaronder' 4 heeft dat geen belang, "uiteindelijk keurt
niet-studenten: voor de Beheerraad van ' de huidige Raad van Beheer de volgende
de vzw Medica. Die vzw is eigenaar van goed. Maar toch is het geel) nepproce-
heel het patrimonium van Medica, en op _.d~re, wel :e~ polse~ of er geen ernstige
de Beheerraad wordt beslist over de tegen~~rpmgen tegen een bepaald fi-
zwarer.vooral financiële zakeru.Vreemd g~u~ pjn. ,En bovendien, wat pleit voor
blijft dat de studenten gevraagd wordt te die mgewlkkel~e struktuur is dat precies
stemmen over die 4, ex-presessen, nu al daardoor ~edlca kan overleven. Bij de
lang geneesheren, die ze van haarnoch andere knngen, als er eens een goed
van p.luimen kennen: Op het stembriefje gekk~ pr~~ komt; kan die de hele boel
staat Immers alleen maar vier keer "Dr." kelderen ...
met een naam erachter. Niet bijster.
veelzeggend dus, in vergelijking met de
te verkiezen studenten, die toch wel

4 ..;.~

"Het"beste uit de- kringbladen

Dat 'realisme' scheen de hele kampagnc
wel te kenmerken. Alhoewel een beetje
anders aangepakt dan vorig jaar twee
stcmmingsdagcn, stemming in de jaren
/clf, ... , nam de nieuwe ploeg het oude
programma gewoon over, "omdat het de
beste manier is". Volgens de huidige
preses heeft het presidium duidelijk ook
een naar elkaar toegroeien van aanleu-
nende kringen op het oog. Iedereen die
ingeschreven is in de fakulteit Genees-
kunde (Tandheelkunde, Ziekenhuiswe-
tenschappen. School voor Maatschap-
pclijk~ Gezondheidszorg, Logopedie en
Genceskunde 7e11) zal zichzelf terugvin-
den onder Medica. Kwestie dat "die
andere kringen toch geen werking had-
den, en je met vierduizend al wel weer
wat luider kan roepen". Wat die andere
kringen, hij voorbeeld die mét werking
daarvan denken. wordt niet helemaal
helder.
Verder duiken vooral de niet helemaal

vcrwezenlijkte programmapunten
(Werkgroep Gezondheidszorg, onder-
IO":J.. naar arbeidsmogelijkheden voor
algestudeerde dokters .... ) weer op.
Maar er lijn items die nóg verder
teruggaan.

Hart
De sragcproblcmanek hij voorbeeld.
waaraan er ste\ ig gewerkt wordt en
\\ aarover je elders in deze Veto kan
IC/en. Of het meer en beter betrekken
van eerste en tweede dok hij de Medika-
w erking . een agendapunt dat al in vele
prcsidiurnprogramma's heeft gcpnjkt.
Met de ondcrvcrdehngen van Loko

loopt het ook niet allemaal even vlot. De
kring zelf konstateert een totale desinte
ressc hij zijn leden. maar de huidige
preses vindt een grotere betrokkenheid
niet wenselijk. zelfs gevaarlijk, omwille
van het "moeilijk delegeren". Wat het
inv uilen van de jobs (Kringraad. Sociale
Raad .... ) betreft. ziet het er dan ook
nogal slecht uit. Naar verluidt zou één en

U had het al door voor wij het zelf goed en wel, beseften: wij daargelaten, stellen 'Wij de afwezigheid
houden van het Pyromaantje. AI, blijven de romalHstèJi vangediChten'v!ist. Die zijnvast vervan-
voortdurend stellen dat deze jaargang 'een totale nulliteit' wordt. g~n doo~, LP~besp~e.kingen, wa~.t ~

wij blijven hen lezen, en blijven ervan overtuigd dat hun blad één van d€ vinden WIJ er maar. liefst tw~. ZIJ zIJn
leukste en meest leesbare kringbladen is. Wat dat betreft heeft hun. van de hand van· Iemand die te veel

I f ni h 1. I eb h D HU1ho leest.recentste nummer ons ge 00 met aan et wanxe en g rac t. e 'Het Lamb Gods' is een tekst over een
nieuwste tour de force van het Pyromaantje is immers 'Mijn Dagboek'; interessant gegeven: in 1954 publiceerde
twee bladzijden werden als dusdanig ingedeeld, met beschikbare ruimte het Davidsfonds 'Vertellingen naar Sha-
en de vermelding 'Dit dagboek werd u met liefde aangeboden door de kespeare', en liet die voorafgaan door
redaktie van Pyromaantje.iom te leren schrijven.' En wie zijn wij dat we een voo~oord w~rin.~e katolieke lezer
dat niet zouden willen? Ons dagboek dus. voor dit soort libertijns proz:t werd

gewaarschuwd. Onze germarnst stelt
vast dat dit bedroevend is, maar verder
dan dat raakt hij niet, hoewel hierover
heel interessante dingen te vertellen
vallen. Zoiets doet de auteur van 'Mous
sorgsky in Antwerpen' omtrent 'Boru
Godounov'.
Literair proza is er ook nog. 'Beatrice'

kan er nog net door, maar het verhaaltje
over een treinreis raden wij u ten
stelligste af. Tot slot wensen wij nog de
aanwezigheid van een overgenomer
Garfield-cartoon te vermelden: hee
flauw. Gezocht: een germanist die kan/
wil tekenen.
Vrijdag 15.4
Hysteria wordt elke keer dikker, hetgeen

Maandag 1/4
Op de vraag naar de kwaliteit van het
gemiddelde romanisten-artikel hoeven
wij hier niet uitvoerig in te gaan. Wat dat
betreft verschilt het Pyromaantje hoege-
naamd niet van andere kringbladen : die
kwaliteit is behoorlijk laag. Daartegeno-
ver staat. dat het Pyromaantje aan dit
euvel niet ten onder gaat: het blad staat
voor konstant leesplezier. Geen hoogdra-
vendheid of pretentie: het erkennen van
en het werken binnen grenzen. Aan
zelfkritiek ontbreekt het het Pyro-
maantje nooit. En voert de redaktie niet
een voortdurende kruistocht tegen de
tamheid van haar publiek? In hun
vcorwoord verwerpen zij alle -ismen, en
proklameren het 'passivosme' : 'men
schrijve zich in voor Romaanse studies,
men hure één kamer die men slechts
verlaat om zich naar de les te begeven. In
de kamer geeft men zich over aan een
stream of consciousness over het wel en
wee van de wereld en zichzelf.' Waarna
besloten wordt met de sneer 'Nu toch
iedereen in eerste kan onderscheiding
lijkt te gaan halen, kunnen ze misschien
eens iets voor Pyro schrijven?'
Romaanse heeft een kultuurenquête

gehouden, en de resultaten daarvan kan
je lezen onder de veelzeggende titel 'Ja
graag, maar nu niet'. Uit de enquête
bleek onder andere dat slechts 81 van de
260 verspreide exemplaren werden inge-
vuld, en dat de meerderheid van de
geënquêteerden de Romania-kultuurak-
tiviteiten wel interessant vindt. maar ze
niet bijwoont. Romanisten geven boven-
dien de voorkeur aan niet-Franstalige
aktiviteiten. ,
Nochtans valt er in het Pyromaantje

heel wat Franstalige poëzie te lezen.
Dichterlijke uitsmijter is evenwel het
(Nederlandstalige) berijmde verslag van
Student Aid (geïnspireerd door La
Franciade'Iï. een lekker kabbelend
dichtwerk met typische verzen als 'ter-
wijl ik ijverig sponsors samenraap/
snurkt Romaanse rustig verder in zijn
winterslaap/verontwaardigd smijt ik ze
uit hun bedden (...): Mona die hartsbrie-
ven beantwoordt is ook weer van de
partij, en tot slot vermelden wij nog het
zeemzoeterige liefdesverhaaltje 'Eenza-
me eeuwigheid'. Eerlang zal het Pyro-
maantje als een heropleving van de
Décadence worden beschouwd.
Jl'oensdag 13.4
Uw kringbladschrijvelaar maakt heug-

lijke tijden door: hij heeft een Ger-
maantje ontvangen, en dat voor het eerst
dit jaar! Ten opzichte van de~,yorig~.
jaargang springen enkele verschuivingen
in het oog: het blad lijkt nu Germania's
tijdschrift te heten (hoe plechtig), het
heeft niet meer hetzelfde formaat als Veto
(een inferioriteitskomplex"), want het
verschijnt nu op DIN A4, en het is vijf
frank goedkoper: voor 25 frank hebt u er
eentje.
Deze jaargang is de twintigste. Niet

dat daar voor de rest iets van te merken
valt. Het blad is nogal dunnetjes en heeft
inhoudelijk maar weinig te bieden.
Enkele oerdommme karamelleverzen

Lut De Boel
Walter Pauli

Carl Steylaerts

niet gepaard gaat met een verhoging van
de kwaliteit. Dit nummer puilt overigens
uit van Kamagurka- en Zak-tekeningen.
Gelukkig brengen de eigen kartoonisten
ook een en ander, onder andere een
stripverhaal 'The early years', over de
schooltijd van de proffen, en een paar
Leysen -cartoons,
Er zijn grenzen aan de groei. Deze 82

bladzijden tellende Hysteria is een log
geval geworden, een reuzebonbon die
werd opgevuld met tal van vrij korte
artikels over de onlangs overleden
schrijfster Marguérite Yourcenar, wes-
terse toeristen in Moskou, Voeren (een
eindoplossing l), een korte geschiedenis
van het stripverhaal, enzovoort. Het
NSV-blad Spijker krijgt slaag, maar
wordt ook gezalfd. Gelukkig is er nog
het Waldheim-interview met Jean Van-
welkenhuyzen (dat reeds gedeeltelijk in
VeiO- verscheen), en resten er "Iravels',
het verslag van een Amerikaanse reis, en
'Medische raadgevingen', over een me-
disch werk uit 1775, waarin recepten
worden aangetroffen om bijvoorbeeld
'eene goede memorie, verstand en treffe-
lijke zinnen te bekomen.' Misschien,
lieve lezer, hebt u die de komende
maanden hard nodig.

Johan Reyniers

Volgende keer: Îmngbladen in Hever-
lee.

Kringverkiezingen Eoos

Het was toch goed bedoeld
potentiële kiezer zou niet misstaan.Alle begin is moeilijk natuur-

lijk. Eoos, de kring van
de studenten Oriëntalis-

tiek-Slavistiek, heeft nu niet precies
de grootste traditie op gebied van
kringwerking, laat staan op gebied
van kring verkiezingen. Dit jaar
diende namelijk om voor de zo-
veelste keer een eerste begin van
die kringwerking op te starten, na
een tijdje kwakkelbeleid. Verkie-
zingen bleken dan ook het zoveel-
ste vrijwel onontgonnen terrein te
zijn; sommigen dachten misschien
gewoon aan te blijven. Allemaal te
begrijpen, alleen, die onervaren-
heid kan niet álles vergoelijken.

Het begon positief. Op een van de laatste
presidiumvergaderingen werd de voor-
keur gegeven aan het opkomen in
ploegen van minstens vijf Eoosleden.
Dat zou de werking en de invulling van
de iets 'zwaardere' posten (Sociale Raad,
Kringraad •...) bevorderen. Waarschijn-
lijk dacht niemand reëel aan tientallen
entoesiast strijdende presidiumploegen,
maar je kan nooit weten. In dezelfde
aard werd geopperd de eis te stellen dat
er vertegenwoordigers van tenminste 3
verschillende richtingen in de ploeg
zouden zetelen. In Oosterse Filologie en
Geschiedenis, en Slavistiek, lijken er

namelijk meer onderafdelingen dan stu-
denten te zijn, en een student Indo-
Iranistiek voelt zich niet echt vertegen-
woordigd door een Japanoloog. Men
leek dus wel werk te willen maken van
die meer dan noodzakelijke toenadering
tussen de verschillende kleinere en gro-
tere richtingen. Aan de andere kant werd
je invulling van de diverse posten niet
strikt vastgesteld. Kwestie van dat je met
het minimum van vijf toch niet alle jobs
voor je rekening kan nemen, en ook van
bijvoorbeeld niet hals over kop een
preses sociaal ergens vandaan te moeten
toveren. Op de koop toe verschenen er
zelfs kringstatuten ten tonele. Tot zover
dus de goede bedoelingen.
In praktijk draaide het echter anders,

en een beetje lelijker uit. Op de laatste
presidiumvergadering vóór de verkiezin-
gen stelde zich een van de Sinologen als
toekomstig preses voor, en verklaarde
"dat er in de ploeg nog anderen waren,
maar dat die er nu niet konden zijn".
Waarvan nota. Een programma leek er
niet echt in te zitten, alleen een vage
invulling van de om een of andere reden
voor de hand liggende posten (sport,
animatie, ...). De andere jobs zouden wel
na de verkiezingen opgevuld geraken,
zoals eigenlijk vooraf was gesteld. Even-
min blijk van enige kampagne, voor
zover ons ter ore is gekomen. Een
kommerciële aangelegenheid zoals in
sommige fakulteiten hoeft het voor ons
niet te worden, maar enige info naar de

Presies
Het draaide dan ook op een lachertje uit.
Exakt 78 van de ongeveer 350 studenten
kwamen stemmen (zo'n 22 %), en
drieëntwintig van die 78 OosterseFilolo-
gen en Slavisten stemden tegen. Naar
verluidt zouden vooral eerstekanners
Sinologie het op de preses-in-spe niet erg
begrepen hebben. Van de uitgebrachte
stemmen vergaarde de ploeg dus 70,5 %.
Dat betekent wél maar zo'n slordige
14 % van de hele Oriëntalistische en
Slavistische bevolking. Je zou er voor
minder je motivatie bij verliezen ...
Nochtans volgde de zwakke stem-

ming niet eens helemaal uit de afwezig-
heid van enige kampagne bij de opko-
mende ploeg. Externe omstandigheden,
zoals de praktische omkadering, lieten
ook soms duidelijk te wensen over; de
permanentie door een van de assistenten
bleek bijvoorbeeld niet zo permanent als
bedoeld. Studenten die dan wilden
stemmen stonden soms voor een geslo-
ten deur. Bovendien is en blijft het ter
verontschuldiging van de werkers spre-
ken dat er weinig ervaring uit de werking
van de voorgaande jaren mee te pikken
viel. Gewoon omdat de huidige aktieve-
lingen binnen het presidium nauwelijks
iets van een werking te zien gekregen
hebben ... Volgend jaar beter, zeker?

Lut De Boel
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Klio Op z'n kop

De Bello Lovaniense
Tegen alle statistieken van het PMS in leveren de Vlaamse kolleges

en instituten nog steeds getrouw hun kohorte toekomstige
klassieke filologen en oud-historici. Van jaar tot jaar wordt het

kontingent marginaler, maar wat geeft het Zolang Latijn en Grieks
boeman blijven van de 'slimste' pubers hier te lande zal men nood blijven
hebben aan enkelingen die de klassieke talen en geschiedenis ook terdege
onder de knie hebben. In Leuven verenigt de klassici en oud-historici zich
in de kring Klio, reeds eenenvijftig jaar lang. Zoals in iedere kring, en
zeker in eerder kleine zoals Klio, wordt het geleidelijk aan moeilijker een
degelijke werking op poten te zetten, laat staan de idealisten te vinden die
bereid zijn hiervoor een jaar lang hun nikkel af te draaien. De
verwondering was dan ook groot toen zich voor volgend jaar twee
praeseskandidaten aanboden, plus zoiets dat voor de onvermijdelijke
/olploeg moest doorgaan. Het kon blijkbaar niet op.

Meer dan één ploeg in Klio, het moet dan wel met het feit dat er al een andere
jaren geleden zijn. Voorheen hadden de kandidaat was. Zoals we reeds schreven,
verkiezingen bij de bewoners van de Klio-verkiezingen tonen helemaal geen
zesde L & W-verdieping eerder aan strijdtaferelen en de Klioten (zo noemen
verregaande vormen van apatie te lijden, re zicbzelf) doen doorgaans hun uiterste
dan dat er sprake was van een gezonde best iedere vorm van spanning te vermij-
dosis spanning en rivaliteit Vorig jaar den.
bijvoorbeeld kon iedere post ternauwer- Geert Claes (tweede kan OG, de
nood opgevuld geraken en werd er zo huidige 'praeses animatie') kondigde
ongeveer geen kampagne (om helemaal zich aan als challenger. Zijn kandidatuur
te zwijgen van 'stunts') voor het plebs kwam evenmin onverwacht Op het
georganiseerd. Met als onvermijdelijk eerste zicht zou het een nek-aan-nek-race
gevolg dat de belangstelling op de _worden, Beide kandidaten waren 'im-
verkiezingsdag zelf ongeveer nihil mocht mers 'bekende gezichten', konden bogen
genoemd worden. In een nog vrij jong op de nodige dosis ervaring en toonden
verleden kon het ook gebeuren dat er zich entoesiast genoeg om er volgend
geen vice-praeses Oude Geschiedenis jaar iets van te maken. Misschien dat
kwam opdagen, of dat slechts de dag van Peter Christiaens het lichte voordeel
de verkiezingen zelf een praeseskandi- heeft dat hij uit KF stamt, een richting
daat werd gèvonden. die meer studenten telt dan OG: zijn

Het moge duidelijk zijn: verkiezingen 'achterban' zou dus talrijker zijn. Zou,
bij Klio hebben sinds mensenheugenis want Geert Claes kent als animatie-
een braaf karakter. Het bij uitstek verantwoordelijkè ook de nodige be-
persoonlijke aspekt hangt daar voor een kendheid en geniet bovendien een on-
stuk mee samen. Bij Klio komt een miskenbare populariteit in Fakbar-krin-
kandidaat individueel op: ploegvorming gen. Kortom, menigeen verkneukelde
is uit den boze. Hooguit mogen een zich bij voorbaat om de te verwachten
tweetal mensen zich samen opgeven om ambiance.
één post, pakweg sport, kultuur of Uiteindelijk zou de tweeledigheid van
sociaal te bevolken. Echte teams, die een Klio (het naast elkaar bestaan van twee
beel pakket aan werkingsaspekten aan- richtingen) determinerend blijken. De

bei(!&, kandidaten II)OeSten ~immers op
zoek naar twee vice-praesides. Eentje uit
de eigen richting onder de arm nemen
wil doorgaans best lukken, de proble-
men dienen zich steevast aan bij het
zoeken naar een medestander uit de
andere studierichting. Voor het ronselen
van de stemmen aldaar is een min of
meer populaire kompagnon echter zon-
der meer een must. Het samenstellen van
een degelijk triumviraat werd voor beide
kandidaten een behoorlijk moeilijke
klus. Uiteindelijk leek het alsof Peter
Christiaens de beste ploeg had kunnen
formeren. Althans, dat moet de gedachte
van Geert Claes geweest zijn, want hij
ontbond zijn eigen team, ... om uiteinde-
lijk als vice-praeses OG van Peter
Christiaens zijn officiële kandidatuur te
stellen. Zoiets maak je enkel in Klio mee.
Adieu spanning.

o• •krIng
VERKIEZINGEN

bieden komen dus niet voor. Meer nog,
indien de nieuwe statuten goedgekeurd
worden zal het in de toekomst absoluut
verboden zijn in ploeg op te komen, en
tegelijkertijd mag niemand, op geen
enkele manier, een voor- of afkeur voor
een andere individuele kandidaat laten
blijken.

Nadeel van deze vorm bestaat erin dat
mensen die elkaar niet kunnen luchten
toch een heel jaar samen in hetzelfde
praesidium moeten werken. Belangrijk-
ste voordeel is dan weer dat een
aspirant-praesidiumlid duidelijk moet
kieren aan welke taak hij begint: hier-
door krijg je doorgaans met meer
gemotiveerde mensen te maken. Een
belangrijke uitzondering op de regel van
zich individueel verkiesbaar stellen: het
triumviraat. De praeses (en niet: preses)
is verplicht zich te laten assisteren door
twee vice-praesides (en niet: vice-preses-
sen), eentje uit Oude Geschiedenis (OG)
en een ander uit Klassieke Filologie
(KF). Zij moeten zich dan ook tesamen
laten verkiezen,

Adieu
Dit jaar cirkuleerde er echter al een tijdje
het gerucht dat meer dan één jongeling
ambities koesterde voor het leiderschap.
Uiteindelijk dienden er zich twee prota-
gonisten aan, beiden aktievere praesi-
diumleden uit de huidige ploeg. Dat
Peter Christiaens (eerste licentie Klas-
sieke Filologie en dit jaar 'praeses sport')
zich kandidaat stelde kwam allerminst
als een verrassing over. Reeds vorig jaar
werd zijn naam genoemd als kandidaat-
praeses. Dat hij toen niet opkwam had
minder te maken met gebrek aan ambitie

Vijandelijkheden
De verkiezingsstrijd die even 'aan de top'
heerste kwam nu echter ook in de andere
verkiesbare funkties tot uiting. Het meest
viel dit op bij het kringblad 'Bacchus',
waar twee komplete ploegen (toevallig
of niet, één uit KF en één uit OG) zich
aandienden. In de marge had een lid van
de toekomstige animatie-ploeg (uit KF)
tevens aan Geert Claes (OG dus) in een
privé-gesprek laten weten dat hij geen
lid van het praesidium wenste te zijn als
Geert de verkiezingen zou winnen. Deze
houding ging uitdrukkelijk in tegen de
ongeschreven erekode dat je met ieder-
een dient proberen samen te werken.
Dergelijke faits-divers, die overal elders
als inherent aan een verkiezingsslag
zouden weggewuifd worden, geven bij
Klio echter aanleiding tot een heuse
kringoorlog.

Aanleiding van de vijandelijkheden is
een ogenschijnlijk doodgewoon verkie-
zingspamflet. Het triumviraat - met
Christiaens als praeses en Claes als vice -
trad hierin samen naar voren met één
Bacchusploeg. Waarop de andere kandi-
daat-redakteurs onmiddellijk moord en
brand schreeuwden, want hierdoor voel-
den zij zich enigszins terecht benadeeld.
Christiaens poogde nog wel tegemoet te
komen aan de klachten van het bena-
deelde Bacchusteam, doch het kwaad
was reeds geschied en in een mum van

tijd eskaleerde een ogenschijnlijke baga-
tel tot een radikale breuk.

Ringgggg
Het verloop van de gebeurtenissen kan
echter niet anders dan als hoogst merk-
waardig omschreven worden. Geert
Claes schoot als vice-praeses namelijk
zijn eigen ploeg, met Peter Christiaens
als praeseskandidaat, doodleuk at: Hij
diende zijn ontslag in, samen met enkele
ander kandidaten, bijna allen uit OG. De
reden: men vond dat Peter Christiaens
de regels van de kollegialiteit had
geschonden, noemde hem onaanvaard-
baar als praeseskandidaat en eiste
nieuwe kandidaturen voor de verkiezin-
gen. We schrijven de laatste woensdag
vóór de paasvakantie. De muiters deel-
den een pamflet -'De alarmbef - rond
ter verrechtvaardiging van hun hou-
ding.

Uitstel van de verkiezingen vragen
was in feite een overbodige eis. Door zijn
ontslag als vice-praeses OG blokkeerde
Geert Claes reeds de verkiezingen:
statutair is er immers een triumviraat
vereist, hetgeen vrij moeilijk door de
twee overblijvende kandidaten kon inge-

vuld worden. De uiterste datum voor het
indienen van de kandidaturen lag reeds
enkele dagen achter de rug, zodat Peter
Christiaens zijn praesesdromen ook voor
onbepaalde duur kon begraven: hij had
immers geen vice-praeses uit OG ... De
malaise was kompleet. .

Pacem in terrlS
De volgende stap werd genomen door

huidig praeses Filip Lenders; de verkie-
zing aflassen en een krisisvergadering
bijeenroepen. Zijn bedoeling was de
twee blokken samen te brengen in een
soort van kompromis om zo de lieve
vrede in Klio te bewaren. Dit bleek
echter hoegenaamd niet naar de zin van
enkele oudgedienden, die dit jaar van
plan waren hun bemoeienissen met de
verkiezing te beperken tot het formeren
van de lolploeg. Deze tweede lissers
stelden een tegennota op waarin re de
houding van Geert Claes afdeden als een
misselijke poging om als gesjeesd kandi-
daat de verkiezingen te manipuleren en
via een achterpoortje toch eigen ver-
zuchtingen waar te maken. Olie op het
vuur dus, net wat Lenders volledig kon
missen.

De waarheid zal, zoals steeds, ergens
in het midden gelegen hebben. Chris-
tiaens heeft ongetwijfeld gelobbyd met
andere kandidaten, en er op voorhand
voor gezorgd dat hij een zeker blok
achter zich kreeg. Deze 'beschuldigin-
gen' gaan echter ook voor de tegenpartij
op. Bovendien is op het.moment van de

• samensmelting Claes-Christiaens in één
ploeg gewoon geen sprake meer van
tegenstand t')~f de ultieme ze; van Geert
Claes en co dan afgedaan wordt als een
begeerde stageplaatsen in het land. Ver-
voorhand reeds bevroeden.

Tot deze konklusies komt de krisisver-
gadering tenslotte ook. De houding van
de 'afvalligen' wordt veroordeeld, Chris-
tiaens blijft enige kandidaat-praeses
(Geert Claes mag zich niet meer praeses-
kandidaat stellen, wél vice OG), en de
verkiezingen vinden met enige vertra-
ging de eerste week na de paasvakantie
plaats. De Bacchusploegen, direkte aan-
leiding van de ongeregeldheden, hebben
het op een voor Klio voorspelbare
manier aangepakt: zij smelten samen en
dienen één enkele kandidatuur in. Nil
novi sub sole...

Walter Pauli

Rechten opnieuw naar de stembus '._

Super-Tuesdayvoorhet VRG
Hetleek wel alsof de waan-

zin had toegeslagen in de
Rechtsfakulteit, die laatste

week voor de paasvakantie. Een
hele week lang gingen de twee
konkurrerende kandidaatpresidia
elkaar te lijf met de meest ongeloof-
lijke stunts, in de hoop zoveel
mogelijk stemmen te rapen bij hun
toekomstig kiespubliek.

De laatste dag voor de verkiezingen had
er, op initiatief van het huidig presidium,
een debat plaats tussen de rivaliserende
kaDdidaatpresessen, Hans Vanoorbeek
voor Wedden Dal?! en Bart Somers
voor Recht door zee. Zij hadden waar-
schijnlijk ook ingezien dat het eigenlijke
verkiezingsprogramma leek te verdrin-
.ken in de groots opgezette kampagnes.
Zelfs de meest onpartijdige toehoorder
op dit debat was ongetwijfeld onder de
indruk van de zeer naïeve reakties van
Hans Vanoorbeek. Zo wist hij over Loko
niets meer te vertellen dan dat het één of
ander komitee betrof beweerde hij dat
Sociale Raad sinds '86 demokratisering
van het onderwijs als programmapunt
kent en beschouwde hij de film Hector
als een volwaardig synoniem van de
kulturele behoefte van de gemiddelde
rechtsstudent. Ook zullen we onder het
Wedden Dat-regime geen politieke stel"
lingname moeten verwachten van het
VRG, want dat zou volgens Vanoorbeek
toch niets anders betekenen dat te
moeten zetelen in saaie raden en kom-
missies.

Hoewel de ploeg Recht door zee een
stuk steviger in haar schoenen staat wat
de inhoudelijke aspekten van haar pro-
gramma betreft, ging Bart Somers 01=
bepaalde momenten in dit debat toch
duidelijk de paretische toer op. H~,t
'VRG met eed hart', dat hij zo aandoen-
lijk propageerde, gold waarschijnlijk.
alleen tegenover de rechtsstudenten,
want naar buitenuit kreëerde hij eerder
het beeld van een alles platwalsende
mastodont. In elk geval is deze kandi-
daat heel wat beter op de hoogte van de
bestaande strukturen in de Leuvense
studentenwereld, maar anderzijds ziet
hij die kennis en zijn ervaring als een
handig middel om die strukturen volle-
dig naar de hand te zetten van het
VRG. '

Of dit debat werkelijk het gewenste
informatief effekt heeft gehad is, gezien
de vrij geringe opkomst, te betwijfelen.
Wat echter wel vaststaat is dat het
huidige presidium reeds van partijdig-
heid werd beschuldigd. Iets te moeilijke
vragen gesteld misschien? Op woensdag
23 maart zou de voorkeur van de
rechtsstudenten duidelijk worden en
normaal gezien zou de uitslag de vol-
gende dag met veel omhaal worden
bekendgemaakt op het Valkfeest. Verras-
send genoeg was er die avond geen
overwinnaar te vieren, aangezien geen
van beide ploegen het vereiste kworum
(dit is 750 stemmen) had bereikt. De
{egels van de verkiezingen vragen in
dergelijk geval om een tweede stem-
ronde. De situatie is echter komplexer
da~ dit gegeven doet vermoeden: hoe-

wel Recht door zee in totäal 8 stemmen
meer behaalde dan haar rivaal, bleek ZIJ
haar stemmenaantal vooral te behalen
bij de kandidatuurstudenten. In eerste,
maar vooral in tweede licentie ging de
voorkeur eerder naar Wedden Dat? I,
terwijl het verschil in stemmen in derde __ .
licentie bijzonder klein is.

o
. , ."kr-I n g

-.

VERKIEZINGEN
Een eerder bizarre vaststelling, aange-

zien je van de groep licentiestudenten
toch verwacht dat zij vlugger in staat
zouden zijn om de reklameballon te
doorprikken en dat ze hun kèuze eerder
zouden baseren op inhoudelijke kriteria.
In elk geval gaat de nieuwe stemronde
door op de eerste dinsdag onmiddellijk
na de paasvakantie en hebben beide
partijen welgeteld 24 uur om zich nog
eens waar te maken. De grote vraag blijft
of de rechtsstudenten, nu de show-storm
is geluwd, nog even entoesiast naar de
stembus zullen hollen.

Claudia Van de Velde

KOJO - Tussen de politieke vluchtelingen in Leuven zitten heel wat Ghanezen. Zoals Kojo. Driejaar geleden Kwam
hij naar België in de hoop op een beter leven. Binnenkort zou hij hier trouwen. Zou, want momenteel is hij in hechtenis,
met de bedoeling hem over de grens te zetten. Zonder reden. Verschillende anti-racistische organisaties (o.a. de
Werkgroep Anti-Racisme van Sora en Iso/) hebben hiertegen reeds geprotesteerd Volgende week volg meer
informatie. (Foto Filip Dutoit)
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STRIPS
Bste KNIP-OOGJE
(Serge Ernst - Lombard)
Ooit - lang geleden - schiep Uitgeverij
Lombard de reeks 'Kaleidoscoop', een
mooie reeks gekartonneerde strips op
groot formaat. De 'Knip-Oogjes' van
Serge Ernst kregen er onder andere een
plaatsje. Na zes deeltjes zag Lombard dat
hel (te) goed was, en het zevende deel
werd ingekrompen tot gewone album-
grootte.

Nog te veel eer, oordeelde men. In
welke verboden vrucht Ernst gebeten
heeft, is ons niet bekend: feit is dat het
achtste Knip-Oogje uit de 'Collectie
Kaleidoscoop' verbannen is, en zoals de
ordinaire albums zijn naaktheid met een
slap kaftje moet bedekken. Als attentie
voor de trouwe kopers wellicht...
Overigens serveert Ernst ons zij n

traditioneel recept: absurde humor, uit-
gesmeerd over telkens één grote prent.
Alledaagse en herkenbare situaties wor-
den vanuit een zeer ongewone hoek
belicht, met een flinke knipoog naar de
realiteit.

Voor het eerst is het peil echter
ondermaats: een aantal gags zijn ronduit
nauw of (te) ver gezocht. Bij het lezen

werden we bovendien nog overvallen
door het 'déjà vu'-syndroom. Ernst kan
het onder meer niet laten telkens weer
enkele variaties toe te voegen aan het
eindeloze gamma grappen over het
Vrijheidsbeeld. Originele vondsten daar-
entegen zijn schaars. Als Lombard er
tenslotte in slaagt alle platen die min of
meer in dezelfde lijn liggen naast elkaar
af te drukken, maakt men het kritikasters
wel zeer gemakkelijk. (MK)
REJNAERT DE VOS (met tal van
vrijhedenen verschillen)
(tek.: Cabanes / seen.: Forest -
Casterman, zw/w)
Misschien herinneren sommige striplief-
hebbers zich de eerste nummers (eind
'80) van het tijeb;:hrift Wordt Vervolgd
nog wel. Zij zullen ongetwijfeld met
plezier vernemen dat Reinaert de Vos
van het duo Cabanes en Forest eindelijk
als album beschikbaar is. Beter laat dan
nooit moet je maar denken.
Jean-Claude Forest is een pionier van

de Franse strip. In '62 vestigde hij zijn
naam reeds met de erotische satire
Barbarelia (ooit verfilmd door Roger
Vadim), maar hij is minstens even
bekend als scenarioschrijver. Zo reali-

seerde hij met Gillon de eerste 4 deler
van Schipbreuk in de tijd en met Tardi
Het besloten land. Max Cabanes daaren-
tegen is minder bekend in ons taalgebied.

Deze 'Wordt Vervolgd-roman' brengt
daar hopelijk verandering in. Zijn gravu-
re-achtige tekenstijl doet onwillekeurig
vergelijken met de etsen van Gustave
Doré: zeer scherpe, realistische tekenin-
gen, trefzeker neergezet en waar nodig
gearceerd, om de vereiste grijs-kontras-

Sportraad
Verv ulJ: van p. I

Veto: Wordt één en ander niet meege-
bracht door een vrijgesteldedie driejaar
aanblijft, en op de duur bedacht wordt
met een krantentitel als 'de maraton van
Valère'?

Devos: «Misschien, voor de maraton.»

De Aguirre: «Maar dat is ook een geval
apart. »

Devos: «Begin september, een maand
voor de maraton van start gaat, moet de
grootste basis al gelegd zijn. Die extra-
krant, de kontakten, de sponsoring, daar
kan je niet mee wachten. Daarvoor
hebben de sportverantwoordelijken
niets moeten doen. Het waren de vele
praktische zaken waarvoor we op die
mensen rekenden. Je kan je met zo een
organisatie niet meer permitteren om ze
amateuristisch aan te pakken. Voor de
Kwistax gaat dat nog, al is die dit jaar
ook het werk geweest van één man,
Harry, een sport verantwoordelijke .»

De Aguirre: «Maar dát zou niet mogen
natuurlijk. De vorige jaren was het in elk
geval zo niet!»

Devos: «Momenteel is er een overkon-
centratie. Op anderhalve maand zit je
met de Grote Prijs Gasthuisberg, Lou-
vain-Ia-Neuve komt daar dan nog tus-
sen, de Maraton, de Kwistax, de 24 Uur.
Als je dan geen brede basis hebt van
mensen die er echt hun tijd in willen
steken. word je overdonderd.»

"Het jaar is eigenlijk heel goed
geweest, naar buiten uit. Maar binnenin
leeft het gevoel dat het eigenlijk niet zo
leuk was»

Veto: Moet je niet een paar van die
aktiviteiten schrappen?

De Aguirre: (lacht) "Dat is de vraag die
wij ons ook stellen. Maar ergens moet
het kunnen, vorig jaar was het ook geen
probleem. Het komt er gewoon op neer
echt gemotiveerde mensen te vinden.
Sportraad is een verslaving. dat hebben
veel mensen gezegd. Je moet er aan
verslaafd raken. en dan heb je er alles
voor over."
«Als je meewerkt aan het Lisst, dan

weet je dat je heel veel aan het brossen
bent. dat je niet studeert, dat je eerste zit
misschien in het gedrang komt. Maar
dan zegje: foert. ik ben mij hier aan het
amuseren, ik heb een goed jaar. Dat zei
ik toch. Die eerste zit kon mij geen barst
schelen. het zou in tweede zit wel
lukken..

Devos: "Je zou goed gek moeten zijn.
AI die klotejobkes, affiches plakken,
folderkes gaan uitdelen, startpakketten
maken voor de maraton. Tenten recht-
zetten, het houdt eigenlijk niet op»

Veto: Lopen er nog wel van die idealis-
ten rond?
De Aguirre: "Ik geloof het wel, natuur-
lijk zijn er nog van die mensen, wie weet
is volgend jaar weer een prachtjaar.

Devos: «Misschien moeten we er naar
streven om nog meer met losse mede-
werkers, geen kringafgevaardigden, te
werken. Bij de maraton wordt er altijd
gezegd dat er zoveel mensen zijn die
zouden willen meehelpen. Is dat zo, en in
hoeverre is dat gewenst? In elk geval,
zoals de boel nu draait, kom je er voor de
grote organisaties met de sportverant-
woordelijken .alleen niet»
De Aguirre: «Alhoewel, twee jaar
geleden waren het bijna allemaal sport-
verantwoordelijken. Toen waren er bij-
na geen losse medewerkers. Je mag die
regel niet zo algemeen stellen.»

Veto: Welke aktiviteiten zouje volgend
jaar meer benadrukken, alsje zelf mocht
kiezen? De bekerkampetities, bijvoor-
beeld, vanwege de kontinuÏJeit?
Devos: «De massasport-klassiekers zijn
de voorbije jaren de boegbeelden van
Sportraad geworden. De bekerkompeti-
ties hingen daar maar wat bij. Er is wel
een inspanning gedaan om ze te her-
waarderen, maar we zouden er wat meer
publiciteit rond moeten maken. De
uitslagen, een kort verslagje misschien,
een foto laten publiceren in Veto.»

Veto: Wat vinden jullie van de huidige
malaise binnen Loko?
Devos: <,Wij houden ons hoofdzakelijk
bezig met sport. Vraag ons niet om een
standpunt in te nemen in deze of gene
zaak, dat hoeft niet. Binnen Sportraad
leeft dat niet. Twee jaar geleden was dat,
uit persoonlijke interesse van enkele
mensen, misschien meer het geval»

De Aguirre: «Ik kan mij trouwens niet
voorstellen dat er ooit dusdanige wan-
toestanden in Sportraad zouden ont-
staan, dat er een Centrale Raad nodig
zou zijn om in te grijpen.»

Veto: Vorig jaar hebben ook jullie
moeten besparen. Hoe diep hebben jullie
gesneden? .

Devos: «Je kan op verschillende manie-
ren besparen. Er zijn van die uitgaven-
posten die je kunt nemen of niet nemen.
Een grote atleet uitnodigen voor de
maraton bijvoorbeeld. Hoeveel wil je
uitgeven voor een stunt op de 24-Uren?
Wil je olifanten? Dan kost dat zo of
zoveel. Dit soort van uitgaven wordt
gewikt en gewogen, en doorgaans te
licht bevonden. Daarnaast wordt het
verlies aan subsidies voor een groot deel
opgevangen door bijkomende sponso-
ring. Anders zou een afbouw van onze
organisatie noodzakelijk geweest zijn.
Nu zijn er nog manifestaties bijgeko-
men,»

Veto: Als jullie een half miljoen extra
krijgen. waaraan besteden jullie die som
dan?
Devos: "Onze behuizing nu is nauwe-
lijks een paar vierkante meter groot. Dat
is genoeg voor twee mensen, maar bij de
grote manifestaties is er veel plaats te
kort. Anderzijds is het voor ons bijna een
noodzaak om op het Sportkot te zitten.
Wij genieten er immers van heel wat
faciliteiten»

De Aguirre: «Een komputer, een auto.
Elke week uit eten op kosten van
Sportraad. (lacht) Minstens een derde
vrijgestelde. Een groter bureau... Een
sporthal-
Veto: Hoe ziet de ideale vrijgestelde
eruit?
De Aguirre: «Die bestaat niet, denk ik.
Uiteindelijk moet je Sportraad op de
eerste plaats stellen, zeker de helft van
het jaar.»

Devos: «Ergens is het een ideale funktie
voor iemand die pas afgestudeerd is,
maar nog een jaar binnen de studenten-
groep werkzaam wil blijven. Toch hecht
ik veel belang aan ernst en verantwoor-
delijkheid, misschien een beetje teveel.
Bij iemand die recht uit het onbekom-
merde studentenleven komt, vind je die
eigenschappen niet altijd terug. Terwijl
Sportraad toch iemand nodig heeft die
de zaken wat nauwgezetter volgt. Voor
de studenten kan dat onbelangrijk lijken,
maar de kleine dingen zijn na verloop
van tijd vaak heel belangrijk, wanneer je
vlot wil blijven samenwerken met een
aantal mensen, met sponsors en de
technische diensten bijvoorbeeld.»

Veto: Het doet wel afbreuk aan het
studentikoze.
Devos: «De mensen waarvan je het
moet hebben zijn niet studentikoos. Je
krijgt ais student heel wat respijt, maar
een beetje attentie kan toch veel verschil
maken»

De Aguirre: "Ik denk dat het voordeel
van een vrijgestelde die er al langer is
meer ligt in het feit dat ze je beter kennen.
Aan een wildvreemde zullen ze veel
minder toestaan. Een nieuwe vrijge-
stelde moet zich in het begin gewoon
bewijzen.»

Veto: Kunnen de vrijgestelden van
volgendjaar de maraton aan?
Devos: «Als wij als vrijgestelden ge-
woon ons werk zouden afmaken tot in
augustus, en de nieuwe mensen in
september zouden laten starten met de
nieuwe maraton, dan zal er een zijn,
natuurlijk, maar wat voor een? Mis-
schien moeten we er radikaal mee
kappen. Beter dan dat iemand er iets
totaal anders van zou maken. Daring
Leuven, of Bloso. Dan heb je op een
mum van tijd geen studentenmaraton
meer.»

De Aguirre: «Wat Valère er allemaal
voor heeft gedaan, dat is uiteindelijk
geen vrijgesteldenwerk meer. De rektor
mag de maraton dan nog fantastisch
vinden, Sportraad kan het niet aan. Er
wordt veel nagedacht, maar daar blijft
het voorlopig bij. Zo komen we almaar
dichter bij de maraton van volgend
jaar.»

Veto: Dus komt er toch weer een
maraton?
De Aguirre: «Dat heb ik niet gezegd.
(lacht) Volgens mij zal er een zijn. maar
hoe ... ?»

Lode Desmet

ten te bekomen.
Wie nooit de Reinaert-kroniek bestu-

deerde (al dan niet op schooI), of
misschien een en ander wenst op te
frissen, doet er best aan het voorwoord
voor de verandering wel te lezen. Strip-
kenner Pieter van Oudheusden (van
onder meer het gespecialiseerde tijd-
schrift Stripschrift) schetst daarin im-
mers origine, voorgeschiedenis en eigen-
heden van dit Middelnederlandse ge-
dicht; het is een dierenepos, waarin de
dieren symbolisch ais mensen figureren,
en op die manier worden allerlei lieden
op verdekte wijze gehekeld.

Natuurlijk is Forest geen volksdichter,
maar een auteur die schrijft voor een
hedendaags publiek. Vermits de Rein-
aert-saga in wezen tijdloos is, past Forest
de personages dan ook een moderner
kleedje aan. Ze zijn vrijwel volledig
menselijk geworden: alleen de merk-
waardige hoofddeksels die ze dragen,
herinneren nog aan hun dierlijke oor-
sprong. Cabanes slaagt er overigens in
zijn figuren z6 te tekenen, dat de lezer
hun karakter vlot kan aflezen van hun
gezicht.

Het auteursduo nam nog wel de
klassieke Roman de Renart tot uitgangs-
punt, maar hun versie vertoont 'tal van
vrijheden en verschillen'. De oorspron-
kelijke verhaalgegevens en de struktuur
van het middeleeuwse verhaal zijn
bewaard gebleven. De belevenissen van
de vos worden ons - in losse episoden -
gepresenteerd door een verteller, de
teksten zijn geschreven in plechtstatige,
enigszins bombastische retoriek. Ook
skabreuze toespelingen zijn niet uit de
lucht ('Mijn vrouwe, pikt de grote vogel
goed?'): Forest gaat daarin wel steeds
een stapje verder dan zijn voorgangers.
Het geheel groeit aldus uit tot een
knappe, goed verteerbare satire. (MK)

3 AVONTUREN VAN JACQUES
GALLARD
(lek. + seeD.: Tripp - Casterman)
Verleden jaar lanceerde uitgeverij Cas-
terman een nieuwe reeks, de Avonturen
van Jacques Gallard. En dat men erin
gelooft moge duidelijk zijn: onlangs
kregen we al een derde deel voorgescho-
teld, bovendien gedrukt op glanzend
papier.

De serie vertoont enige gelijkenis met
de belevenissen van Stefan (Ceppi): de
'held' wordt telkens tegen heug en meug
meegesleurd in de aktiespiraal, krijg!
steevast de meeste klappen, maar weet
zich gelukkig verzekerd van de steun van
een allerliefst vriendinnetje (in elk ver-
haal uiteraard een ander). De scenario's
- bijwijlen erg geestig - ogen veel
komplexer: door regelmatig plots van
dekor te veranderen, laat Tripp het aar
de lezer, een en ander aan te vullen.

Een snuifje Afrika (deel 1 - getekend
in '83, doch nu pas in het Nederlands)
begint in Toulouse. Jacques Gallard
ontvangt een pakje met een bedwel-
mende drug. De kombinatie hiervan met
de telepatische gaven van een inlands
tovenaar, doen hem naar het Afrikaanse
binnenland trekken. Een bende huurlin-
gen terroriseert daar de autochtonen, om
aldus de drug en masse te produceren en
verspreiden.
De dans der drie pionnen (deel 2,

scen. Barcelo) is Trapps versie van het
klassieke 'dubbelganger-tema'. Gallard
wint dankzij een reklamefolder, waar-
van later duidelijk wordt dat het nep is,
een snoepreisje naar Moskou. Daar zal
net - in het kader van de détente - een
schaakkamp plaatsvinden tussen de Rus-
sische kampioen en een naar de VS
geëmigreerde grootmeester. Laat nu na-
tuurlijk de Russische kampioen ais twee
druppels water lijken op Gallard, en
bovendien spoorloos verdwijnen... AI
snel blijken de drie hoofdrolspelers niets
anders te zijn dan drie pionnen op het
schaakbord van beide grootmachten.

Na deze afleveringen wenste Tripp
zich blijkbaar een imago aan te meten
van geëngageerd tekenaar. Zulu Blues
(deel 3 van de reeks) vangt aan met 3
pagina's plaatjes zonder tekst, waarin de
repressie in Zuid-Afrika aan de kaak
gesteld wordt. Hoewel Tripp doorheen
het eigenlijke verhaal een aantal citaten
van Nelson Mandela monteert (wit op
zwart), slaagt hij er toch niet in een
geprofileerde visie te etaleren. Aan zulk
engagement heeft de lezer natuurlijk
geen boodschap: dat ruikt al te sterk
naar kommercieel misbruik. Wie weinig
te vertellen heeft, doet er misschien beter
het zwijgen toe.
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Speciale prijzen voor
studenten

Ook in Zulu Blues wordt Gallard
weer tegen wil en dank 'gebruikt' tegen
machtige vijanden. Dennis Davis is een
Zuidafrikaan die illegaal Frankrijk is
binnengeraakt, met de bagage van een
Zuludansgroep. Sipho Ngobese, lid van
het ANC en politiek vluchteling, is
Davis' kontaktman. Omdat de National
Intelligence Service hen beiden op het
spoor is, dwingt Ngobese Gallard zijn rol
over te nemen. Dat dit niet helemaal
volgens plan verloopt, had U ook al wel
geraden.

Als zovele anderen is ook Tripp bij
Hergé gaan spieken. Het resultaat: een
nieuwe zij het prima exponent van de
'Klare Lijn'. Als je overigens de drie
albums na elkaar beschouwt, valt duide-
lijk een positieve stijlevolutie op.
Voor het schrijven van een glashelder

scenario zal Tripp nochtans zijn klassie-
kers nog eens moeten doornemen. Wel
kanje waarderen dat hij niet in het euvel
vervallen is heel de plot te willen
uitleggen op de laatste twee pagina's.
Tripp lijkt er zich trouwens van bewust
dat zijn scenario's nogal zwaar kunnen
uitvallen, zeker met de beperking slechts
44 bladzijden te mogen vullen. Om
daaraan te verhelpen, maakt hij, vooral
in Zulu Blues, gebruik van een gamma
originele procédé's (akties op twee
verschillende plaatsen door elkaar mon-
teren; terwijl de lezer de gedachtengang
van Gallard voor zich ziet, tekent de
auteur de gebeurtenissen elders; diskon-
tinuïteit benadrukken door zwart/wit
plaatjes; een. reeks plaatjes tweemaal
gebruiken I). Daarmee benadrukt de
tekenaar uiteraard dat hij de scherpzin-
nigheid van de lezer au sérieux neemt.
Zulu Blues is dan ook geen gemakkelijk
album. Wie niet kan terugvallen op een
ruime belezenheid, zal er waarschijnlijk
weinig plezier aan beleven. (MK)

Psychologische kring
• Ma 18/4 om 21.30 u Raad van
Beheer in de Shrink.

• Di 19/4 om 21.00 u Bier met
Jenever in de Shrink, ink. gratis.

Historia
• Do 21/4 om 19.00 u in het
Sportkot (Nieuw Gebouw) play-
offs volleybal!.

• Vr 22/4 vertrek weekend
Noord-Frankrijk.

• Ma 25/4 om 20.00 u verga-
derzaal Alma I verkiezingsde-
bat.

VRG
• Di 19/4 Verkiezingen, her en
der in de Valk.
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groep heeft onlangs een jonge mede-
werkster aangeworven om de kandi-
daat-studenten door de administratieve
mallemolen te helpen. De gehandikapte
universiteitsstudenten worden wat extra-
financiële mogelijkheden betreft door
hun kollega's uit de HOBU-scholen
blijkbaar benijd. "Hebben jullie soms
niet teveel geld?", vroeg een HOBU-
student vanuit het publiek.
Ook voor de huisvesting van de

gehandikapte studenten wordt vanuit de
Werkgroep gezorgd. En omdat het
stokwandelen vrij veel tijd in beslag
neemt, worden er ook vrijwilligers
aangezocht om de blinde en slechtziende
studenten naar de lessen mee te nemen.
Een voldoende aantal vrijwilligers vin-
den is tot nu toe nog nooit een probleem
geweest. Meestal groeien zo zelfs hechte
vriendenkringen.

Integratie
Want studeren is natuurlijk niet het enige
wat jonge mensen in Leuven komen
doen. Universitaire vorming impliceert
sociaal kontakt, integratie van de visueel
gehandikapte. Om die integratie moge-
lijk te maken blijkt de introduktie van de
gehandikapte student in zijn omgeving
een belangrijke eerste stap te zijn.

Studeren als visueel gehandikapte

Een blinde die de krant leest?
We schrijven zaterdag 26 maart, eerste dag van de paasvakantie,

half tien 's morgens, en rektor Dillemans komt een nokvolle
zaal bovenin het Eramushuis de specifieke redenen van zijn

bijzonder goed ochtendhumeurtje uit de doeken doen. "Vooreerst omdat
het studeren en doceren dan toch de voornaamste bekommernis van deze
universiteit is. En anderzijds omdat demokratisering van het onderwijs
niet enkel betekent dat financiële drempels tot de universiteit gelicht
moeten worden, maar dat we alle drempels moeten bestrijden."
Woorden die we niet vaak uit Dillemans' mond horen, maar die nu
alvast op hun plaats waren. "Want er ontbreekt een hypotese in de
parabel van de talenten, die van de mensen die wel talenten hebben, ze
ook willen gebruiken, maar dat niet kunnen. En daar kunnen wij iets aan
doen !"

ontwikkeld. Als je bedenkt dat de meeste
van die apparaten peperduur zijn, dan
weet je meteen dat de gehandikapte bij
de keuze van zijn studiemateriaal best
een steuntje kan gebruiken.

Uit de getuigenissen van een viertal
blinde studenten bleek alvast dat er twee
fundamenteel verschillende studiemeto-
des mogelijk zijn. Een aantal van die
studenten zijn braillisten. Ofwel stude-
ren ze de syllabi die op voorhand in
braille-schrift zijn omgezet, ofwel stellen
re op basis van eigen notities een eigen
braille-tekst samen.

Studie-oriëntering De traditione~e .brail!e-tikmachin~ ~
een erg lawaaierig ding, en weinig

Voor het ogenblik zijn er al visueel oroffen zouden het tijdens hun kolleges
gehandikapte studenten geweest bij Toe- appreciëren. Gelukkig kan de braillist
gepaste Wetenschappen, Natuurkunde, ;inds kort gebruik maken van een
Rechten, Germaanse Filologie, Psycho- versa-braille, in feite een soort draagbare
logie en Godsdienstwetenschappen. tekstverwerker. De gebruiker tikt zijn
Maar dat betekent lang niet dat dit de tekst in, en kan die later oproepen via
enig mogelijke studierichtingen zijn. De een leeslat, met op en neer springende
enige richtingen die Myriam Van Acker, nageltjes als braillepuntjes. Bovendien
koördinator van de Werkgroep, voor kan hij de tekst in delen, hoofdstukken
blinden voorlopig niet mogelijk ziet, zijn en paragrafen onderverdelen, en die ook
studierichtingen die intens laborato- afzonderlijk terug oproepen. Het toestel
riumwerk vergen. Voor slechtzienden kan trouwens niet alleen aangesloten
zijn zelfs die mogelijkheden niet a priori worden aan een braille-printer, maar
uit te sluiten. ook aan een gewone printer. Zo kan de
Net wals elk-ander kandidaat-stü-braillist bijvoorbeeld eerrpaper'opstel-

dent. vertrekt de visueel gebandikapte len, al vergt het zich inbeelden van de
voor zo'n studiekeuze best vanuit zijn lay-out van de tekst op basis van de
eigen interesse en zijn eigen kapaciteiten. braille-gegevens heel wat oefening.
En dat laatste wordt liefst ruim op
voorhand onder de loep genomen. Want
sommige vaardigheden (het maken en
struktureren van notities bijvoorbeeld)
kunnen dan nog bijgeschaafd worden.
Bovendien houdt de Werkgroep er ook
aan op tijd kontakt op te kunnen nemen
met monitoren en professoren van een
studierichting waarin ze nog geen erva-
ringen heeft. Zijn er specifieke barrières
(een bibliografisch vak bijvoorbeeld is
voor een blind student niet vanzelfspre-
kend), dan kan daarvoor nog naar
oplossingen worden gezocht.

In 1985 ontstond uit de samenwerking
tussen het departement Elektrotechniek
en de afdeling Oogheelkunde van de
KUL de vereniging InfoVisie. Die vzw
wil de emancipatie van de visueel
gehandikapten bevorderen door hen
objektief en kommercieel onafhankelijk
te informeren over de bestaande hulp-
middelen voor visueel gehandikapten.
InfoVisie was dan ook mede-organisator
van de studiedag.
Want de hulpmiddelen voor visueel

gehandikapten zijn talrijk, en met de
regelmaat van de klok worden er nieuwe

Auditief studeren
Niet alle aanwezige blinde studenten
waren braillisten. De helft van hen
studeert auditief Luc Vervliet (3de
licentie Rechten) formuleerde een aantal
bezwaren bij het gebruik van braille.
Enerzijds vindt hij het een traag systeem,
al is niet iedereen het wat dat betreft met
hem eens. Ongetwijfeld hangt het al dan
niet vlotte braille-lezen af van de van het
belang dat daar tijdens de lagere en
middelbare studies aan gehecht werd.
Braillist Hervé Eeckman (lste licentie
Rechten) is hierin formeel: ook zonder
steno- of kortschriftsystemen kan braille
even vlot als gewoon schrift gelezen
worden.
Het is evenwel niet tegen te spreken

dat braille-kursussen uitermate volumi-
neus zijn (De braille-versie van een
tweedelig prisma-woordenboekje telt
vijfentwintig boekdelen van Van Dale-
formaat), en dat het erg moeilijk is er een
kleine passage in op te zoeken. Boven-
dien worden de braille-boeken door
vrijwilligers gemaakt, en durven ze al
eens lang op zich laten wachten.

lijke Gezinsraad heeft zopas een rap-
port gemaakt over de Leuvense voet-
paden, een dagdagelijks probleem
voor de visueel gehandikapten.
De georganiseerde begeleiding van

gehandikapte studenten blijkt evenwel
enkel aan sommige universiteiten te
bestaan. Onlangs moest de Werkgroep
een zwaar motorisch gehandikapte, die
aan de universiteit niet was geslaagd,
heroriënteren. In het HOBU werd de
noodzakelijke omkadering niet gevon-
den, en een dagcentrum is uiteindelijk
het enige alternatief gebleken. Ook wat
latere beroepsmogelijkheden betreft, is
voor de gehandikapte studenten de
universiteit zelf nog steeds één der
belangrijkste mogelijkheden. Bestaat
dan niet het gevaar dat de integratie die
binnen de universiteit aan het groeien
is, in het laboratorium blijft vastste-

Een oud zeer, waarop een woord-
voerdster van een braille-omzetcentrum
meteen replikeert met de opmerking dat
je om te zetten kursussen dan maar
vroeger ingediend moeten worden. My-
riam Van Acker noemde het een kom-
munikatieprobleem, en nam zelfs even
expliciet het woord verzuiling in de
mond. Toch is er hoop op beterschap:
eerstdaags komen de braille-centra voor
het eerst samen om een soort koördinatie
uit de grond te stampen.
Intussen blijven de auditief stude-

rende studenten met kassette-opnames
werken. Uitgegeven syllabi worden op
kassette opgenomen, de kolleges worden
op kassette gezet, en op basis van al dat
auditief materiaal spreken die studenten
nun eigen studietekst in.
Slechtziende studenten werken meest-

al met loepebrillen, die teksten sterk
uitvergroten. Een laatstejaars germanist
gebruikt een TV-loep, een scherm waar-
op de letters zo groot worden, dat er

i

nauwelijks twee à drie tegelijkertijd in
beeld kunnen. Het spreekt vanzelf dat
ook het gebruik van dergelijke appara-
tuur flink wat oefening vergt, maar
uiteindelijk blijkt het mogelijk het nor-
male leesritme te evenaren.
Braille-apparatuur, leesloepes en auditief
materiaal kosten veel geld. Er zijn echter
ook tegemoetkomingen, enerzijds via
het sociale-zekerheidsstelsel, anderzijds
via het Rijksfonds voor de Sociale
Reclassering van Minder-Validen. Een
soep van mogelijkheden, maar de Werk-

WERKGROEP GEHANDICAPTE STUDENTEN
ken?
"Natuurlijk moeten we onze erva-

ring ook kunnen uitdragen", aldus
Myriam Van Acker. "We gooien het
Lager en Sekundair Onderwijs, het
HOBU en de arbeidsmarkt de hand-
schoen toe. Deze situatie is niet uitzon-
derIijk, wij zijn geen genieën. Iedereen
kan ons dus nadoen; we kunnen het
alleen niet in hun plaats doen."
Ook professor Masschelein, Voor-

zitter Studentenvoorzieningen, ziet in
dat deze Werkgroep pas echt zin heeft
als de resultaten ook buiten de unief
kunnen worden uitgedragen. "Mensen
met een handikap hebben de deuren
van de universiteit opengebroken. Nu
moeten ze die van de bedrijven open-
breken. AI zal hun initiatief wellicht
niet volstaan. Ook de overheid zal
initiatieven moeten nemen." (BL)

(Foto Hendrik Delagrange)

Blinden en slechtzienden kunnen zelf
namelijk moeilijk als eerste naar iemand
toe stappen.
Toch moet de gehandikapte het uit-

eindelijk zelf weten waar te maken. Je
kunt nog zo vaak geïntroduceerd wor-
den, als je niet uit je schelp komt, ...
Slagen aan de universiteit heeft vaak met
tijd te maken. Er zijn dingen die de
visueel gehandikapten soms best zelf
kunnen, maar waarbij een beetje hulp
van anderen een flinke tijdsbesparing
kan betekenen. Toch staat de gehandi-
kapte ook op zijn onafhankelijkheid en
soms kan hij die hulp best missen.
Subtiliteit, die zich nog scherper

opdringt bij slechtziende studenten. Op
het vlak van de hulpverlening bevinden
ze zich meestal in een onduidelijke
situatie. Joost De Rore (3de licentie
Klinische Psychologie) verwoordde de
onduidelijkheid met een leuke anek-
dote: "Wat denken de mensen alsje met
een witte stok op de trein stapt, en er dan
een krant begint te lezen? De mensen
associëren de witte stok altijd met
blinden."
De meeste aanwezige visueel gehan-

dikapten leken zich best gemakkelijk in
het universitaire wereldje te hebben
geïntegreerd. Maar er is meer dan dat
universitaire wereldje. "Als een jong
meisje straks thuiskomt en haar ouders
vertelt dat ze op een blinde verliefd is
geworden, dan pas zal je weten hoe ver
het met de integratie van de gehandikap-
ten staat."

Een aantal jonge mensen beginnen niet
met universitaire studies, niet omwille
van de financiële drempel of omdat ze er
de kapaciteiten niet voor hebben, maar
omdat ze gehandikapt zijn. Om daar iets
aan te doen, werd aan de KUL een
vijftiental jaar geleden een Werkgroep
Gehandicapte Studenten opgericht (zie
kadertje). Sinds vijf jaar studeren aan
onze universiteit ook visueel gehandi-
kapten. En om die veljaardag te vieren
zette de Werkgroep een studiedag op.
Een balans van vijf jaar ervaringen met
blinde en slechtziende studenten.

De Werkgroep Gehandicapte Studen-
ten van de KUL is zo'n vijftien jaar
oud. Koördinator Myriam Van Acker
van de Dienst voor Studieadvies wordt
erin bijgestaan door een arts, twee
mensen van de Huisvestingsdienst en
sinds kort een specialiste op vlak van
de studiefinanciering. De Werkgroep
heeft al zowat 300 gehandikapte en
kronisch zieke studenten begeleid.
De eerste studenten die zich aanbo-

den, waren motorisch gehandikapten.
De toegankelijkheid van de universi-
taire gebouwen voor bijvoorbeeld rol-
stoel patiënten is dan ook een tijdlang
een belangrijk aktiedomein geweest.
Volledige toegankelijkheid is een uto-
pie: de oude stadskern is een te
ongunstig uitgangspunt. Maar verbete-
ringen blijven mogelijk. De Werk-
groep Toegankelijkheid van de stede-

Benoit Lannoo

• Voor alle typ werk, voor l.~t typen van
uw thesis: Nijs Hans, Van Immerseel-
straat 1,2598 Heist-op-den-Berg

• Voor al uw publikaties-tekst-
verwerking - desktop publishing 016/
23 50 64. Textware Ridderstr. 6, Leu-
ven

• Tikwerk 20 55 89 of Fr. Lintstr. 23

• Voor al uw typwerk, elektronische
schrijfmachine. Griekse en wiskundige
karakters. Jaren ervaring. Mevr. Sanders
0111432082

• Voor ~I uw typwerk zoals tesissen,
verhandelingen enz. op tekstverwerker.
Snel en goedkoop. Tel. 016/25 89 12

• AI uw typwerk. Mevr. Vandenbroek.
Tel. 050/33 08 94 na 18h.

• Voor tikwerk: 016/205589

• Leuvense wetenschapswinkel Naam-
sestraat 96 zoekt gewetensbezwaarde.
Schrijf ons!

• We zoeken gemeenschapshuis of kot
voor 8-tal personen. Wie helpt? Alle
info welkom bij Trui Timperman, Leo-
poldstraat 23. Bedankt.

• Over te nemen studentenhuis in
centrum voor 5 tot 6 pers. Va. ± septem-
ber: 15000 fr huur. Tbv: Lukas Wie-
ringstr. 6, 3000 Leuven

'I Gezocht: Kot voor de maand juni
(liefst omgeving L&W, maar hoeft niet
per se) Tel. 015/55 1570

• Te huur: El. schrijfm. Olivetti
ET 121. Tel. 46 32 75

• Op zoek naar een job? Kom nog eens
langs bij de jobdienst. van Dalekollege,
Naamsestr. 80. Spreekuur van 14 tot
17u

• Zoek kursusnota's R. Beyen: Fr.
letterk. in België; en R. Ghesquiere:
vergel. letterk. over realisme. In ruil voor
riante boekenbon. Wim Ver Eist, Dago-
bertstr.48 ~ -
• Wie zoekt die vindt, zegt Klio en het
blijft zoeken naar een gemeenschapshuis
of een paar kamers in één kot. Zw. Filip
Lenders, Mechelsestr. 202 of Parkstr.
35

• Met wie kan ik op zon- en vrijdag-
avond kostendelend meerijden van en
naar Lichtervelde? Elke Viaene, Waver-
sebaan 129. Tel. 051/72 42 26

• 5 dakloze meisjes zoeken onderko-
men voor volgend akademiejaar in kot-
of gemeenschapshuis. Buurt L&W.·
J.Lipsiusstr. 23 bij Aldina, Inge, of
Saskia. Tel. 22 53 69 voor 19h.

• Wil Marc die vorig akademiejaar in
2e lic. Romaanse zat mijn kursus statis-
tiek (Vermeire) zo vlug mogelijk terug-
bezorgen ? Afgeven in de Centrale Bib.,
in Bib. wektuigkunde of St. Pietersin. 5
te Bertem

• Wie vond mijn ring zo 20/3 op de
Maria Theresiastr. of de Vesaliusstr.?
Goede beloning! M. Pelquet, Parkstr. 97
ofTel. 011171 5452

• Westvlaamse KSJ-ers zoeken ge-
meenschapshuis of 'n kot dat volledig
vrijkomt. Zw. Hilde en Hilde, K. Van
Lotharingenstr. 24

• Pennezak gevonden op 23/3 aan GB
Heverlee. Af te halen bij Hilde Somers,
cité Blok 3, Ie verd.

• Te huur: Kamer in gemeenschaps-
huis. Pr: 3750, Adr: Schapenstr.127,
Tel. 23 1474. Tuin, living, TV,..

• Studio te huur v.a. april. gelegen
Mechelsestr. 155/29. 8500/mnd alles
inb. Tel. 016/225692

• Schrijf je? Schrijf ons dan. Literair
tijdschrift Muzisch Meerdaal op zoek
naar vers bloed en steengoeie kopij.
Sekr: C. Coeckelbergh, Heuvelstraat 3,
3045 Blanden

• Uitgeleend aan onbekenden: Socio-
linguistische studies I (Geerts) en PCP-
ABN-gids. Zo vlug mogelijk terugbezor-
gen aan Wim VD Berghe, F. Lintstr. 170
(2e lic germ.) aub!

• Jaarabonnement Muzische Meerdaal
(4 nrs.) 250 fr op nr. 734-3251355-21
van M.M. 3044 Haasrode. Bijdragen uit
noord en zuid van Vroomkoning tot
debutanten.
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25 AG E N DA
Kondoomautomaten in Leuven

Werd er reeds
eenballe.nnetie opgelaten?

-

Begindit jaar waren inons land 300 Aids-gevallen bekend en werd
het aantal seropositieven op ongeveer 15.000 geschat. Om te
vermijden dat de verspreiding van het virus epidemische

afmetingen zou aannemen, pleitten menig deskundigen voor meer én
beter gebruik van kondooms. De marktvraag was gekreëerd, aan
gewiekste zakenlui om in het aanbod te voorzien. Resultaat: op heden
telt men in het Leuvense tenminste een 4O-tal kondoomautomaten,
waarvan het merendeel in kafees staat opgesteld. In universitaire
gebouwen vindt men ze alsnog niet. Omdat er momenteel geen enkele
reden toe is, zegt de ene, omdat het katoliek cachet van onze universiteit
het nog altijd wint van de 'veilige seks', zegt de andere. Wellicht ligt de
waarheid andermaal in het midden.

Het was de Universitaire Instelling te
Antwerpen (UIA) die met de primeur
ging lopen. Daar hangen sinds pakweg
vier maanden twee kondoomautomaten
in het universiteitsgebouw waar het
kafetaria en het restaurant zijn onderge-
bracht. De aanzet daartoe vertrok vanuit
de privé-sektor. Op eigen initiatief stelde
een firma aan de universitaire overheid
voor om binnen hun gebouwen enkele
kondoomautomaten uit te baten. Na de
uitdrukkelijke garantie dat "het de uni-
versiteit zeker niets zou kosten" werd het
voorstel in samenspraak met de studen-
ten zonder veel problemen goedgekeurd.
Meer nog, volgens een goed ingelichte
bron stonden de kondoomautomaten er
reeds vóór de beslissing werd genomen.
Eén en ander heeft wellicht te maken
met het feit dat de studenten "een klein
percentje ..hebben op de verkoopswinst.
Deze gelden gaan integraal naar de
sociale sektor. "Dit is metéén ook de
belangrijkste reden waarom het voorstel
omzeggens direkt werd aangenomen.
Trouwens, over het gebruik van de
automaten kunnen we niet klagen. Ja,
dat gaat nogal", aldus onze zegsman.
Aan de Vrije Universiteit Brussel

speelde zich een ander scenario af. Daar
werd het idee voor het eerst binnen
Sociale Raad gelanceerd. "De vraag
werd verleden jaar door de studenten
gesteld. Binnen een werkgroep werd het
voorstel verder uitgewerkt, wat uiteinde-
lijk resulteerde in een kontrakt tussen de
VUB en een belangstellende firma. In dit
kontrakt hebben we met nadruk gestipu-
leerd dat de gehele operatie ons niets
mocht kosten. Zij komen de automaten
gratis plaatsen, zij staan volledig in voor
het onderhoud en beheer, enzovoort.
Financieel gezien heeft het dus géén
negatieve reperkussies op de sociale
sektor: enerzijds hebben we geen onkos-
ten, maar anderzijds verdienen we er
ook niets aan. De volledige opbrengst
gaat tot op de centiem na naar de firma
in kwestie. Deze toegeving hebben we
moeten doen om te voorkomen dat we
moesten opdraaien voor eventuele be-
schadiging van de automaten (kostprijs
ongeveer 14.000 Bf., nvdr), bijvoorbeeld
door vandalenstreken."
De belangstellende firma en de stu-

denten hebben het kontrakt positief
ontvangen. Volgens "bepaalde geruch-
ten" mag van de kant van Rektor
Loccufier meer tegenkanting worden
verwacht. Mocht men er echter in slagen
om tegen eind april tot een akkoord te
komen, dan worden tegen ten laatste
begin volgend akademiejaar vijf kon-
doomautomaten geplaatst aan de VUB:
één in het kultuurkafee, één in het
gezondheidscentrum en drie in de st u-
dentenhomes. In de studentenrestau-
rants worden er geen geplaatst: "omdat
deze plaatsen slechts een beperkt aantal
uren per dag toegankelijk zijn".

Mondelinge kontakten
De firma die de UIA-kondoomautoma-
ten installeerde en waarmee de VUB
momenteel onderhandelingen voert,
heet 'Robby' en is in Londerzeel (nabij
Brussel) gevestigd. Het is deze firma die
sinds maart vorig jaar duchtig de Leu-
vense (Oude) markt bewerkt. Daarbij
zijn kafees een geliefkoosd doelwit.
Kwestie van zoveel mogelijk jongeren,
die meestal nog aan het begin 'van hun
seksuele loopbaan staan, te bereiken. Via
de Robby-automaten worden Durex-
kondooms verspreid. Daarvoor heeft de

firma toestemming gekregen van Durex
én van het Ministerie van Volksgezond-
heid.
Inzake kwaliteit bestaat geen verschil

tussen de kondooms uit de Robby-
automaten en de kondooms die men in
een apoteek en/of grootwarenhuis kan
kopen. Enkel de verpakking. is anders.
Per pakje van drie stuks betaalt de
gebruiker aan de Robby-automaten
60 Bf., wat trouwens een bij wet vastge-
stelde prijs is. De installatie en exploita-
tie van de automaten is volledig voor
rekening van Robby. Soms zijn er

kontakten niets af. In elk geval heeft de
Algemeen Beheerder op het Bureau van
de Akademische Raad nooit gesproken
over een dergelijk aanbod. Meer kan ik
niet zeggen omdat ik er verder niets over
weet."

VerantwoordeUjkheid
De Medische Dienst van onze universi-
teit ligt er alvast niet van wakker.
"Persoonlijk heb ik zeker niets tegen het
plaatsen van kondoomautomaten", al-
dus studentendokter Bracke, "Maar we
hebben er gewoon nog niet aan gedacht.
Komt daarbij dat buiten de universiteit
wellicht reeds voldoende plaatsen zijn
waar men kondooms kan kopen. Maar
naast de diskussie rond de behoefte is er
ook nog het tolerantie-vraagstuk. In het
kader van de Aids-bestrijding werd het
gebruik van kondooms fel gestimuleerd.
Vanuit katolieke hoek werd gesteld dat
deze promotiekampagne de mensen
enkel maar op méér 'slechte' ideeën
bracht. Volgens hu1i visie had men veel
beter over het kondoomgebruik gezwe-
gen. Dat is natuurlijk een 'blindemans-
politiek', maar als er ooit een voorstel

Maandag 18 april
20.00 u TEATER Rijen en Vrijen door het Fakkelteater, in Stadsschouwburg, org. CC

Leuven.

Dinsdag 19 april
20.00 u VIDEO Letters Home (Chantal Akkerman), in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
20.00 u FILMProjekt Kunst- en Vliegwerk: UeNacht van een Clown (I.Bergman), inAuditorium

Vesalius, org. DAF-Leuven i.s.m. Germania.
20.00 u LITERATUURDe Roman: Hans Devroe over kompositie, in 't Stuc, eerste verdieping,

org. Werkgroep Literatuur.
20.00 u TEATER Bakelandt en zijn groote rooverbende, door Antigone, in Stadsschouwburg,

org. CC Leuven.
22.00 u VIDEO Korte video's (twaalftal stuks), in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
22.00 u FILMProjekt Kunst- en Vliegwerk: 0110e Mezzo (F. Fellini),inAuditorium Vesalius, org.

DAF-Leuven i.s.m. Germania.
24.00 u VIDEOPARTVmet video's van Wa~er Verdin en Theo Eshetu, in t Stuc, ink. gratis, org.

Stuc.

Woensdag 20 april
20.00 u OPEN AVOND Kinderen leven in instellingen, m.m.v. Magda Dupont, in Vlaamse

Leergangen, Boekhandelefraat, org. Vierde Wereldbeweging Leuven, ink. gratis.
20.00 u FILM Projekt Kunst- en Vliegwerk: Monkey Business (N. Macload), in Auditorium

Vesalius,org. DAF i.S.m.Germania.
20.00 u TEATER Feu de la mère de madame, On purge bébé, Mais n'te promène donc pas

toute nue van Georges Feydeau, in Stadsschouwburg, org. CC, ink. 200/300/350/500.
22.00 u FILM Projekt Kunst- en Vliegwerk: The Elephant Man (D. Lynch), in Auditorium

Vesalius, org. DAF i.s.m. Germania.

Donderdag 21 april
20.00 u FILMProjekt Kunst- en Vliegwerk: Gizomo (H.Smith), inAuditorium Vesalius, org. DAF

i.s.m. Germania.
20.00 u TEATER Gil/es! van Hugo Claus door Jan Decleir, in Staddschouwburg, org. CC,

uitverkocht
20.30 u FILM Projekt London-New Vork: Home of the Brave (Laurie Anderson), in 't Stuc,

ink. 80/100, org. Stuc.
22.00 u FILM Projekt Kunst- en Vliegwerk: Light Years Away (A. Tanner), in Auditorium

Vesalius, org. DAF i.s.m. Germania.

Vrijdag 22 april
20.30 u FILM Projekt London-New Vork: Working Girls (Lizzie Borden), in 't Stuc, ink. 80/100.

org. Stuc.
22.30 u FILM Projekt London-New Vork: The Way it Is (Eric Mitchell), in 't Stuc, ink. 80/100,

org. Stuc.

Zaterdag 23 april
22.00 u FILM Projekt London-New Vork heen en terug halve prijs: Co(fee and Cigarettes (Jim

Jarmusch) en Mondo New York (Harvey Klein).
24.00 u FILM Projekt London-New Vork: Working Girls (Lizzie Borden), in 't Stuc, ink. 80/100.

org. Stuc.

Maandag 25 april
20.00 u VOORDRACHT Leiding geven en geweldloosheid, in UP, Jan Stasstraat 2, org.

Basisgroep Geweldloze Weerbaarheid i.s.m. lOT.
20.00 u KONCERT Openbare Proeven van het Lemmensinstituut, werk van Schumann en

Chopin: Symfonisch Orkest van het Lemmensinstituut en solisten, in Concertzaal
Lemmensinstituut, Herestraat 53, ink. gratis.

20.00 u KONCERT Rum, in UZ Gasthuisberg, org. Dienst Perspneelszaken UZ Gasthuis-
berg. .

20.00 u TEATER De Staart van de Mandarijn van Tone Brulin door het Reizend Volkstheater, in
Stadsschouwburg, org. CC Leuven.

20.30 u FILM Projekt London-New York: Ex Romance (Charles Atlas), Arena Brains (Robert
Longo), in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.
22.30 u FILMProjekt London-New York: Cinema of Transgression (Kompilatie), in 't Stuc,
ink. 80/100. org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN
Deze 'fallische gevallen' rijzen als paddestoelen uit de grond. .Niet aan onze Poëzie in Vlaanderen 1945-55: Poëzie, literaire tijdschriften en het literaire leven uit die
universiteit, maar breekt nood geen wet? (Foto Hendrik Delagrange) periode, dus. In de Expozaal van het Erasmusinsituut, vanaf 20 april tot 6 mei, van 10 tot 18 u,

zaterdag en zondag van 13 tot 17 u, ink. gratis.kafeehouders die het toestel kopen, maar
dat is slechts een minderheid. Of de
niet-kopende kafeebaas een gedeelte van
de verkoopswinst opstrijkt, is afhanke-
lijk van de verwachte omzet. Interessant
om weten is wel dat sommige kafeeba-
zen weigeren om mee te eten van de
kondoom-geldruif. Zij zien hun kon-
doomautomaten enkel en alleen als een
service voor hun kliënteel, meer niet.

"Natuurlijk hebben we er ook aan
gedacht om in de gebouwen van de
KU Leuven kondoomautomaten te in-
stalleren", aldus een Robby-woordvoer-
der, "Daarom hebben we een dikke zes
maanden geleden een aanvraag tot
plaatsing gedaan bij de raad van beheer.
We hebben mondelinge kontakten ge-
had met den ekonoom (bedoeld wordt
Algemeen Beheerder Tavernier, nvdr),
maar ons voorstel is afgeketst. Mede
daardoor hebben we dan geen schrifte-
lijke aanvraag meer ingediend. De reden
voor de weigering? Ah, katoliek zeker,
hé." Een telefonische reaktie van alge-
meen beheerder Tavernier konden we
niet krijgen: hij was met verlof. Dan
maar ons oor te luisteren gelegd bij
Raphaël Masschelein, Voorzitter Stu-
dentenaangelegenheden. "In alle eerlijk-
heid. ik weet van deze mondelinge

komt om kondoomautomaten te plaat-
sen zou de diskussie wel eens in deze
richting kunnen uitgaan." Dit laatste
werd door RvS-voorzitter Masschelein
gedeeltelijk herhaald, zij het met niet
zoveel woorden: " Ik heb de goede
gewoonte de mensen van de Medische
Dienst te vertrouwen en hen te steunen
in de initiatieven die ze nemen. Als zij
inderdaad menen dat het plaatsen van
dergelijke automaten nuttig en verant-
woord is, dan denk ik dat ik daartegen
geen verzet zal aantekenen. Het zou
natuurlijk kunnen dat andere universi-
teitsinstanties dat wel doen, maar dat is
dan de verantwoordelijkheid van de
personen in kwestie."
Zoals de zaken er nu voorstaan ligt de

bal dus in het kamp van de Medische
Dienst. Bracke verzekerde ons dat de
problematiek wellicht nog deze maand
binnen de werkgroep Aids-preventie
zou worden aangekaart. Het is echter
hoogst onwaarschijnlijk dat er nog dit
jaar kondoomautomaten aan onze uni-
versiteit worden geplaatst. Met dit gege-
ven zit de KU Leuven voorlopig nog in
dezelfde situatie als de Rijksuniversiteit
in Gent en de Universitaire Fakulteiten
Sint-Ignatius in Antwerpen.

Herwig Willaert

Armand Van Dormael: bronzen en porceleinen beelden, tot 25 april, van 10.00 tot 12.00 u en
van 14.30 tot 19.00 u, in Faculty Club, Groot Begijnhof.

. Leo Reynders: Alledaagse spulletjes met akryl en krijt, tot 25 april, in UZ Gasthuisberg,
ink. gratis.

VETO-MEDEWERKERS GEZOCHT
De argeloze lezer zou kunnen denken dat een Veto, hetzij van acht, hetzij van
twaalf bladzijden, helemaal op zijn eentje van de persen komt gerold. Zomaar
vanzelf, zonder enige hulp van buitenaf. Dat is een mythe. De studentenkrant
Veto wordt bijeen gesmeed door een hele ploeg losse, vaste en vastere
medewerkers. De laatste kategorie worden redakteurs genoemd. Al die mensen
zijn moedige vrijwilligers. Ze schrijven, tikken, verbeteren, lay-outen en
fotograferen. Ze gaan met studenten praten, over hun grote aktiviteiten en over
hun kleine zorgen. Ze brengen informatie bijeen. Ze vormen een opinie.
De studenten die Veto dit jaar en vorige jaren gemaakt hebben, blijven

echter geen student. Er is een tijd van plezier maken en een tijd van gaan. Dat
wil zeggen dat er nieuwe medewerkers nodig zijn, die het werk willen
overnemen. Mensen die samen kritisch willen denken over de universiteit.
Want als dat al niet meer zou gebeuren, zou onze KU Leuven er erg aan toe

zijn natuurlijk. Stel je voor, dan zou de fakbar van Letteren en Wijsbegeerte
kunnen dichtgaan, zonder dat daar een haan naar kraait. Het VRG zou staken,
maar niemand zou het weten, tenzij misschien de mensen die in de buurt van de
Tiensestraat op kot zitten, of die vriendschappelijke relaties onderhouden met
rechtsstudenten.
Voel je je aangesproken? Wel, kom dan eens langs (in ons heem, je weet het

wel zijn) en vraag naar Didier.En anders is het ook goed. Een vriend. 0




