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BDYéYé
Wie reeds langer in Leueven rondhangt, weet
ondertussen al wel dat bij het Stuc het mooiste
nog niet mooi genoeg is. Als schitterende
apoteose van de jubileumfestiviteiten stampte
men eind vorig akademiejaar de twee pro-
grammatoren tot in een baan rond de aarde.
Geostationair nog wel. Of hun opvolgers é6k
hoogvliegers worden? Oordeel zelf op pagina
7.

'De ene dienst is de andere waard'. Volgens
van Dale een spreekwoord, maar wie het
vaderland moet dienen is met zulke wijsheden
niet gediend. Als hij overigens zijn dienst
vervuh als gewetensbezwaarde, dient hij op
de hoogte te zijn van allerlei verplichtingen. De
reglementeringen swingen immers de pan uil
U leest er alles en nog veel meer over op
pagina 25.

Bo.demsport Stemmig
De ploeg Vetomedewerkers werd naar aloude
traditie ook dit jaar geselekteerd uit gebuisde
topatleten. Hoe kan het ook anders? De
adrenaline die de modale student toelaat te
presteren, is bij ons vervangen door kafeïne.
De stress van het redakteurschap, da's duide-
lijk. Dat ook sommige topsporters unief aan-
kunnen al evenzeer. Alleen lijkt men dat in
Vlaanderen niet te waarderen. Voor de ware
toppers leggen we op pagina 15 uit waarom de
VUB het anders ziet.

De eerste Veto van de zoveelste jaargang. Dit
betekent dat de hele redaktieploeg nog choko-
ladebruin rondloopt na de zomerreportages
op de Caraïben. Dat u nu groen uitslaat van
jaloezie laat ons koud. Moet u maar bij Veto
komen. Overigens bleek het een handig
middeltje om ons autochtone uiterlijk even
kwijt te raken en ons onder migranten te
begeven. Want wij vinden stemrecht voor
migranten wél bespreekbaar en doen dat op
pagina 23. /

De geest van Erasmus .__

Wij reizen om te leren

OP 15 juni 1987 werd het
Erasmusprogramma offi-
cieel aangenomen door de

Raad van de Europese Gemeen-
schappen. Nu, ongeveer een jaar
later, krijgen tussen de 250 en 300
Vlaamse studenten dankzij Eras-
mus de kans om voor een periode
van minimum drie maanden tot
maximum één jaar een deel van
bun opleiding aan een buiten-
landse universiteit door te brengen.
Met wat geluk kweekt Erasmus op
die manier een generatie afgestu-
deerden die in het Europa van na
1992 doordrongen zijn van een
internationale geest. Vanuit de KU-

dit akademiejaar
studenten de kans

om te vertrekken. Op de Hallen
bad men er wel nog geen enkel idee
van hoeveel Erasmusstudenten de
KUL nu eigenlijk te gast krijgt.

Erasmus, het European Action Scheme
Ipr the Mobility of University Students,
heeft als voornaamste bedoeling de
samenwerking tussen Europese universi-
teiten - universiteiten in ruime betekenis,
namelijk alle instellingen voor hoger
onderwijs - te bevorderen om zo aan
studenten de mogelijkheid te bieden een
gedeelte van hun universitaire studies in
het buitenland te volgen. Die samenwer-
king moet zich konkretiseren in interuni-
versitaire 'netwerken', overeenkomsten
tussen meerdere uniefs waarbij dus de
nadruk wordt gelegd op de uitwisseling
van studenten. Daarnaast is er ook de
mogelijkheid om docenten uit te wisse-
len en gemeenschappelijke studiecycli
uit te bouwen.

Formuliertjes
Na een aanloopfase in 1987-1988 heeft
de Europese Gemeenschap voor de
periode van 1juli 1988 tot 30 juni 1989
een budBet van 30 miljoen Ecu (onge-
veer 1,3 miljard SF) uitgetrokken voor
haar Erasmusprojekt. In de loop van de
volgende jaren moet dat bedrag stelsel-
matig verhoogd worden. Voor het aka-
demiejaar 1989-1990 schat men het op
45 miljoen Ecu. Die financiële middelen
worden, in funktie van de studentenaan-
tallen en dejongerenpopulatie tussen 18
en 25 jaar, verdeeld over de EG-
lidstaten. Zo is er dit akademiejaar voor
België voor het onderdeel 'studenten-
beurzen ' 392.000 Ecu voorzien. Die zijn
ondertussen verdeeld, maar voor het
zover was moesten er heel wat obstakels
uit de weg geruimd worden.

Een eerste probleem betreft de uit-
bouw van de netwerken. Studenten
kunnen enkel uitgewisseld worden bin-
nen een netwerk. Dat betekent dus dat
zij sterk atbankelijk zijn van de interesse
van hun ploffen om aan Erasmus mee te
werken. Enkel proffen kunnen immers

projekten indienen. Nemen zij hun
verantwoordelijkheid niet op, dan kun-
nen ook de studenten een Europees
uitstapje vergeten. De uitbouw van de
netwerken zorgt nog voor een tweede
moeilijkheid: de ingediende projekten
moeten goedgekeurd worden. door de
EG. Ligt de kwaliteit van de uitwisse-
lingsprogramma's niet hoog genoeg, dan
komen ze ook niet voor financiëk
ondersteuning in aanmerking. Zo werr
tijdens de aanloopfase van verleder
akademiejaar slechts één projekt van eer
Vlaamse instelling goedgekeurd ... en dat
omdat de kwaliteit van de ingediende
projekten te laag lag, of omdat aan
formele aspekten zoals het zorgvuldig
invullen van aanvraagformulieren of hel
respekteren van de minimale duur van
de uitwisselingsperiodes niet voldaan
was.

Dit jaar is er duidelijk meer zorg
besteed aan de uitwerking van de
uitwisselingsprogramma's in hun geheel.
Van de 162 programma's die door
Vlaamse universiteiten werden inge-
diend, zijn er 87 goedgekeurd. Met dat
slaagpercentage van 53,7 % ligt Vlaan-
deren op hetzelfde peil als het Europese
gemiddelde van 53 % (1083 van de
2040 aanvragen goedgekeurd). De KU-
Leuven skoort zelfs opmerkelijk goed:
van de 76 aanvragen voor samenwer-

,kingsprogramma's werden er 49 aan-
vaard (64.5 %). Alleen betreft het hier
dus het geheel van projekten, namelijk
uitwisseling van studenten en docenten
en de uitbouw van studiecycli. Het
aantal programma's dat enkel op studen-
tenrnobiliteit betrekking heeft ligt lager,
maar ook hier doet de KU Leuven het
goed: met 36 goedgekeurde projekten
neemt ze de helft van de aanvaarde
Vlaamse programma's voor haar reke-
ning (cijfergegevens uit Universteit en
Beleid, juli 1988).

Schamel
Dat de KUL er globaal goed uitkomt.
betekent nog niet dat de fakulteiten even
goed presteren. Het is zonder meer
duidelijk dat men in een aantal fakultci-
ten de kat uit de boom heeft willen
kijken waardoor de studenten uit dil'
richtingen de kans mislopen om in het
nieuwe akademiejaar aan Erasmus deel
te nemen. Fakulteiten die ronduit slecht
skoren zijn Godgeleerdheid, Ekonomie
en Toegepaste Ekonomie, Geneeskunde.
het Instituut voor Farmaceutische We-
tenschappen, het Instituut voor Licha-
melijke Opleiding en het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte. In al deze fakulteiten
loopt er ofwel helemaal geen ofwel één
schamel uitwisselingsprogramma. land-
bouwen Sociale Wetenschappen skoren
trouwens niet veel beter met elk twee
programma's.

De overblijvende fakulteiten (Rech-
ten, Toegepaste Wetenschappen, lette-
ren en Wijsbegeerte, Psychologie en
Pedagogie; Wetenschappen) moeten de
eer redden. Het merendeel van hun
projekten loopt over drie maanden. Het

vervolg op p. 5

KAN jE MIJ OE
WEGNMRoE
UNIEF WIjZEN?

KRINGRAAD heeft het weer gepresteerd: de twaalfde editie lIan het
Vademekum voor-Studenten rolde I'an de persen ..zie pagina 13. We
kunnen het boekje warm aanbevelen. Maar je gelooft ons natuurlijk
niet meer, als je weet wat ze de studenten allemaal trachten te
verkopen (zie pagina 5J.

Fakulteit in nood Instituut voor Wijsbegeerte.
De rest van de studenten zou dus

'Letteren' studeren? Het lijkt ons een
vreemde verzamelnaam. Je hebt immers
niet minder dan 17 (zeventien) afzonder-
lijke eerste kandidaturen: Wijsbegeerte,
'Oude' Geschiedenis, 'Moderne' Ge-
schiedenis, Klassieke Filologie, Ro-
maanse. Germaanse, Archeologie,
Kunstgeschiedenis. Musikologie, Semi-
tistick, Eg~ptologie, Assyriologie, Ara-
bisriek. lndo-lranistiek, Sinologie, Japa-
nologie. Slavistiek en Bijbelse Filolo-
gie,

Voor wie dit lijstje overloopt valt
\ ooral op dat er geen echte spitsweten-
schappen tussen zitten. Het onderzoek
betreft de 'softcrc' aspekten van de
maatschappij. zoals literatuur, geschie-
denis. kunst. Dat heeft helangrijke gevol-
gen. die een zware hypoteek op de
toekomst van ge fakulteit leggen.

In een tijd van ekonomische recessie
kiezen studenten vlug voor de 'hardere'
studierichtingen: ekonomie. rechten,
wetenschappen. Die bieden immers een
goed uitzicht op een baan in het
bedrijfsleven. De L & W-studenten van
hun kant keken tot voor kort grotendeels
uit naar een betrekking in het onderwijs.
Door de dalende nataliteit en dankzij de
heer Coens zijn in deze sektor de kansen
op vlotte en vaste tewerkstelling tot
kwasi nihil gereduceerd. PMS-centra

Geen letteren,
weinig wijsbegeerte \
B'lijde Inkomststraat 21, de thuishaven van de fakulteit Letteren en

Wijsbegeerte, staat sinds het begin van de jaren '70 bekend als de
grootste hunker van Leuven, In de wandeling heette de betonnen

mastodont 'Kremlin', een "loek \'001" het gelijknamige gebouw in
Moskou. Om het imago van de fakulteit wat op te poetsen heeft men
deze kolos onlangs omgedoopt in 'Erasmushuis', een naam die tot hiertoe
enkel in Akadcmischc Tijdingen wordt gesignaleerd. Men dient echter
dringend naar meer ingrijpende maatregelen te zoeken om L & Ween
ander cachet te geven. De toestand van de fakulteit is immers
dramatisch.
l.cucrcn en Wijsbegeerte is een konglo-
mernat van verschillende takken van de
menswetenschappen. De naam is een
overblijfsel \':111 de oude 'humanit:l~',
wetenschappen uit de klassieke studies,
Vroeger had je immers een studium
universale. waarin de studenten geacht
werden van alll'S iets te weten. Met de
vooruitgang van de wetenschap ging
onvermijdelijk een grotere specialisatie
gepaard. en het ideaalbeeld van geleer-
den die alles wisten verdween gelijktij-
dig. Specialisten die vandaag de dag nog
weet hebben van fysika, filologie, ge-,

neeskunde, etnologie en bovendien
knappe ingenieurs zijn, heten doorgaans
Gobelijn of Adhemar en komen enkel in
stripverhalen voor.

De meeste fakulteiten hebben zich
toegespitst op één soort van wetenschap.
De studenten rechten studeren recht. die
van geneeskunde worden dokter. de
teologen richten zich tot de Heer en de
ekonomisten tot het Kapitaal. Geen
enkele student van L & W studeert
echter letteren en wijsbegeerte. De filo-
sofen staan wat apart en troepen samen
in het zo goed als. zelfstandige Hoger vervOlg op p. 27
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BOEKHANDEL
PAPIERHANDEL
KURSUSDIENST
UITGEVERIJ•

Tiensestraat. 134·138, 3000 Leuven
Tel. : 016/23.35.20

KOPIEDIENST•
Vesalilusstraat, 13, 3000 Leuven
Tel. : 016/23.35.20 22.12.49

KANTOORHANDEL•
Tiensestraat. 129, 3000 Leuven
Tel. : 016/22.12.49 23.77.31

DRUKKERIJ,
Brusselsestraat 118a, 3000 Leuven
Tei.: 016/22.64.26 22.19.39

Openingsuren :
De winkel is open van maandag tot vrijdag doorlopend van 9 tot 18 uur, en zater-

dagnamiddag van 13 tot 17 uur.
De drukkerij is open van maandag tot vrijdag van 9.15 tot 12.30 u - 13 tot 17 u.

nederlands engels frans spaansdu tt s

+ 6000 iIrprijs verlaagde titels
20 % tot 80 % goedkoper

+
In- en verkoop van

tweedehands boeken en studieboeken

De Slegte
Daar wordt een lezer beter van.

<1i
~)

LEUVEN
Bondgenotenlaan 47

3000 Leuven
016/22.68.81

Vraag uw
studenten-kopers-kaart
. 11 aankopen == -100/0

Standaard
Boekhandel

ALGEMENE EN
WETENSCHAPPELIJKE

BOEKHANDEL

l .

NAAMSESTRAAT' 57
LEUVEN 016/23 9821

. ,



Veto, jaargang 15 nr. 1 dd. 29 augustus 1988 3

bhjvcn en de vrtuatic wcer voor tWintig
jaar onbespreekbaar /Ou worden. Daar-
bij beschikt Leuven eigenlijk over de
beste troeven voor zo'n nieuwe hccnuc,
De beslissing ligt natuurlijk hij de
fakulteit en bij de akademische overheid
en daar spelen heel wat aspektcn van
universitaire politiek mee die los staan
van de architektuur»
De oprichting van een fakulteit Archi-

tektuur zou volgens Loekcx ook een
oplossing zijn voor de huidige overbelas-
ting binnen de universitaire architck-
tuuropleiding tot ingenieur-arcfiilckt.
Op dit moment zijn de bouwtechnologi-
schc en de architektuurwetenschappe-
lijke stam in één opleiding verenigd.
Deze twee richtingen zijn eigenlijk
allebei in volle expansie, wat leidt tot
overbelasting (teveel problematieken,
teveel vakken, teveel lessen, ...). Een
uitweg hiervoor wordt geboden door
een opsplitsing van de opleiding in
enerzijds een opleiding ingenieur-archi-
tekt die vooral technisch aan de top staat
en anderzijds een licentie architektuur
waarin naast het ontwerpen de architek-
tuurwetenschappen centraal staan, zon-
der het noodzakelijke technische instru-
mentarium te verwaarlozen. Indien in
beide opleidingen selektief opgetreden
w~rOl,~ ... : -~. - -_ .."lopns I .oeckx in
belde richtingen goede, VOfwaarUlgt:
architekten opgeleid. Zolang deze
nieuwe mogelijkheid echter niet opti-
maal uitgebouwd kan worden, prefe-
reert men in Leuven om verder te
sleutelen aan de bestaande tweevoudige
ingenieur-architektopleiding binnen de
fakulteit Toegepaste Wetenschappen.
Sommige nadelen daarvan wegen nog
altijd veel lichter dan het voordeel een
architektuuropleiding binnen de univer-
siteit te zijn.

Loeckx: «Toch zou de architektuur-
opleiding vooral in haar eigenheid geres-

Opleidingen bij de vleet

Architektuuronderwijs aan
herziening. toe

Uitkijken
Met dit nummer start Veto zIJn
vllftlende jaargang. Een jubileum-
jaar dus en we hopen dat ook te
vieren.

Vieren. Dat wil niet zeggen dat
Veto met toeters en bellen langs
de straten zal lopen in de hoop dat
we gezien worden. De plaats van
Veto is binnen de universiteit als
gemeenschap: zowel studenten
als professoren lezen dit blad,
soms met stijgende verbazing,
soms geamuseerd, soms met
groeiende ergernis, ook wel met
veel sympatie. De redaktie hoopt
dat de talrijke eerstejaars die nu In

Leuven belanden niet onverschillig
zullen zijn voor voor wat er gebeurt
in die komplexe onderneming die
de universiteit toch is. Zowel aan
de hoogste akademische toppen
als aan de basis van de universi-
taire gemeenschap merkt de
nieuwsgierige toeschouwer steeds
interessante gebeurtenissen,
gaande van de belangrijkste be-
slissingen tot ogenschijnlijk triviale
onbenulligheden. Veto is hierin de
wekelijkse gids, hét blad bij uitstek
aat Je ~ -"~"'_ informeert

Via de officiële stuaenrt1No.~...,...
satie Loko is Veto op de hoogte
van beleidskwesties aan de
KU Leuven. Het medebeheer, de
vertegenwoordiging van studenten
in universitaire beleidsorganen
stelt de redaktie en de vele andere
vrijwillige medewerkers van dit
blad in staat op basis van een
grondige dossierkennis in te gaan
op vernieuwingen op het gebied
van onderwijs, sociale studenten-
problematieken enzovoort.

De middenpagina's reserveren
we voor kultuur, met of zonder
grote k. De programmatie van het
studentenkultuurcentrum Stuc
draagt onze bijzondere aandacht
weg, maar Veto laat het evenmin
na om produkties uit de Stads-
schouwburg onder de loupe te
nemen. Of als het moet achter
kultuur te jagen, zoals een inter-
view met Hugo Claus in Amster-
dam.

En verder de hele rimram: van
sport - met op kop de klassiekers
van ons aller Sportraad - over
gebeurtenissen uit de fakulteits-
kringen en nieuws uit Leuven-
Stad, tot onderwerpen die we ge-
woon de moeite waard vinden:
Veto reserveert plaats. Kritische
plaats voor relevante onderwer-
pen.
Vorig akademiejaar werd duide-

lijk dat Veto ook vaak op zere
tenen trapt. Studentenverenigingen
met een vrij duidelijke konserva-
tieve signatuur en ook een ge-
deelte van de universitaire over-
heid hebben het inderdaad vaak
moeiijk met de onathankellike en
kritische koers van dit blad. Indien
deze instelling echt een 'universi-
teit' wil zijn naar de betekenis van
het woord - een gemeenschap
waar men in een open geest dis-
kussies kan. durft en wil aangaan -
zouden zulke evoluties geen voe-
dingsbodem mogen vinden. Wij
menen nog steeds dat de grootst
mogelijke persvrijheid garant staat
voor de grootst mogelijke demo-
kratie. Het is een uitdaging voor de
hele universitaire gemeenschap
om te bewijzen dat zij deze op-
gave aankan.

Sindszowat anderhalf jaar geleden roert er wat in het architektuur-
onderwijs. Het begon allemaal toen de besparingsijver van
minister Coens tijdens de vorige regering het voortbestaan van een

aantal architektenscholen op de helling zette. Op dat moment telde
Vlaanderen acht architektenscholen, de universitaire ingenieur-archi-
tektenopleiding inbegrepen. Wegens een tekort aan leerlingen verdween
er één en fusioneerden twee gelijkaardige instellingen tot één. De nieuwe
regering - met de nieuwe onderwijsminister Luc Van Den Bossche - wil
vanaf dit akademie jaar echter alweer starten met een nieuwe opleiding:
een licentie architektuur aan de rijksuniversiteit van Gent. De Vrije
Universiteit Brussel wil met eenzelfde licentie starten in het akaderniejaar
1989-1990. In Leuven is de reaktie wat ambigu: stafleden van het
~tlUlnde departement architektuur zeggen principieel ja tegen een
meuwe VOIW "":" =: 1!__ "';" maar zeggen nee tegen het verdoken
overnemen van instituten of program1ll4." ,. _.• :1,_" dienen
als inhaalmaneuver van de ene zuil tegenover cttgara~~~,,,, x:>_

akademische overheid blijft voorzichtig.

siteit dan wel een volwaardige discipline
zijn, die uitgebou wdÏ<. rond drie discipli-
naire stammen."

Een eerste stam is de bouwtechnolo-
gie, die de laatste jaren een hoge vlucht
gekend heeft en uitgebouwd is binnen de
fakulteit Toegepaste Wetenschappen.
Eén van de doelstellingen daarbij is
onder andere de bouwsektor rationalise-
ren en op niveau brengen, want nu
wordt daar vaak nog primitief gewerkt.
Een tweede stam vormen de architek-
tuurwetenschappen, die ook in Leuven
goed uitgebouwd zijn. Deze groep om-
vat vakken zoals architektuurteorie, ar-
chitektuurgeschiedenis, stedebouw, ont-
""ph·rometodiek, humane hulpweten-
sc ap~IJ., .... ~~-. "-:'-"-:'-"':1-'1) tenslotte is
het artistieke domein dat nû m-o:uV\.,..
gekonkretiseerd is in de vakken "Ont-
werpen" en "Vormleer", maar waar nog
verder aan gesleuteld moet worden. Tot
op heden maakt de universiteit namelijk
nog steeds een te strikte scheiding tussen
het wetenschappelijke en het artetieke,
tussen wetenschap en kunst. Loeckx
wijst erop dat ~e uitbouw van een
dergelijke volwaardige architektuurdis-
cipline enkel kan aan een volledige
universiteit: Gent, Leuven, Brussel.
Rond nieuwe universitaire architektuur-
centra kan een hergroepering van men-
sen en middelen gebeuren. Op lange
termijn kan op die wijze het aantal

derwijs. André Loeckx, docent architek-
tuurteorie aan de KUL, vertelde ons hoe
deze werkgroep ontstond: "Een aantal
docenten kloegen er bij de jurering van
eindwerken aan architektuurscholen tel-
kens weer over dat een groot gedeelte
van deze afstuderenden eigenlijk geen
architekt zou mogen worden. Eén van
de oorzaken van dit gebrek aan kwaliteit
is de spreiding van de middelen. Vorig
jaar nog waren er in Vlaanderen acht
architektuuropleidingen, terwijl er, als
men de spreiding van scholen in het
buitenland wat bekijkt, in een regio zoals
Vlaanderen misschien maar twee scho-
len zouden mogen voorkomen. Daarbij
heeft Vlaanderen eigenlijk ook maar de
middelen, de goede docenten, onder-
zoeksfondsen, ... voor twee scholen. Die
versnippering is er mee de oorzaak van
dat het peil van de eindwerken en de
studenten te laag ligt. Het studentenaan-
tal als overlevingskriterium doet daar
nog een schepje bovenop: strenge selek-
tie wordt gestraft."

Tot vorig jaar waren er dus acht
architektuuropleidingen die het diploma
van "architekt" opleverden: de Gentse
stedelijke akademie "Bijloke", Sint-Lu-
kas Brussel, Sint-Lucas Gent, een rijksin-
stituut in Antwerpen, een provinciaal
instituut in Hasselt en drie universitaire
opleidingen (Leuven, Gent en de Vrije
Universiteit in Brussel). De Gentse
stedelijke akademie "Bijloke" moest
vorig jaar z'n deuren sluiten en Sint-
Lukas Brussel fusioneerde met Sint-
Lucas Gent tot één instelling. Deze
"rationalisering" gebeurde niet op grond
van een inhoudelijke evaluatie, maar
was gebaseerd op het arbitraire krite-
rium van het leerlingenaantal. Enkele
maanden geleden deed er zich dan een
nieuwe evolutie voor: de nieuwe onder-
wijsminister Luc Van Den Bossche gaf
zijn fiat voor de oprichting van een
nieuwe licentie architektuur aan de
Rijksuniversiteit van Gent. Deze nieuwe
licentie zou ingepast worden in de
fakulteit Toegepaste Wetenschappen en
de lesgevers zouden voormalige onder-
wijskrachten zijn van de "Bijloke" en
professoren van de Gentse ingenieursfa-
kulteit. De orde van de architekten heeft
al formeel toegezegd om de diploma's
van de nieuwe afgestudeerden te erken-
nen. De RUG wil deze licentie een meer
artistiek karakter meegeven dan de
bestaande opleiding voor ingenieur-ar-
chitekt. Kort nadat de RUG haar
plannen voor een nieuwe licentie archi-
tektuur bekend gemaakt had, volgde de
VUB. Ook zij willen een "licentie
architektuur" oprichten, die enerzijds de
"ruimtelijke, ecologische en sociale as-
pecten van het beroep van architekt WH
benadrukken en anderzijds de richting
design in de architektuur wil uitbou-
wen."

,.
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Omgeving
Maar volgens Loeckx moet dat alles ook
nog in een veel breder kader gesitueerd
worden: "De kwaliteit van de ge-
bouwde omgeving in België is proble-
matisch. Dat is al lang zo en sedert
wereldoorlog 11 is daar zeker geen ver-
betering in gekomen. De vele honderden
afgestudeerde architekten zouden daar-
aan gewerkt moeten hebben, maar dat is
blijkbaar niet gebeurd. Ook van buiten-
uit loopt het echter mis: de architektuur
wordt als discipline, als beroep, als veld
van kultuur totaal miskend. Vlaanderen
hinkt dan ook na op de recente interna-
tionale evolutie. De architektuur heeft in
de jaren '60 een zware krisis doorge-
maakt en was toen "de allerlaatste zaak
om je mee bezig te houden". De laatste
jaren is de architektuur daarentegen
weer aan een heropleving toe. In België
blijft dat uit. Ook de publieke opinie is
hier onwetend en onverschillig: ze heeft
geen zicht op de vormgeving van haar
eigen omgeving. Op politiek vlak is dat
net hetzelfde: men is onverschillig en dat
kan gelden zowel voor een kleine
burgemeester als voor de top van de
Vlaamse deelregering. Waar de Franse
regering bijvoorbeeld vooruitstrevende
architektuur als symbool hanteert, zijn
de representatieve gebouwen die de
Vlaamse deelregering laat optrekken,
onvoorstelbare nulliteiten. Er is in België
veel te weinig te zien dat de moeite
waard is. Het meeste wat gebouwd
wordt, kan je zelfs geen architektuur
noemen. Het woon milieu gaat teloor.
'Vlaa.-ren leef!'? Misschien, maar
zeker niet voor zijn architektuur."
Om die malaise op te lossen zal er

volgens Loeckx een langzaam proces
van wederopbouw nodig zijn. Heel wat
privé-initiatieven en bescheiden realisa-
ties tonen dat bij ons een renouveau ook
mogelijk is, maar het institutionele kader
volgt niet. Ook het architektuuronder-
wijs speelt volgens Loeckx een niet
onbelangrijke mi in die heropleving:
"Volgens ons is de woon- en bouwpro-
blematiek 7.0 kortiplex dat de beste vorm
van onderwijs enkel aan de universiteit
uitgebouwd kan worden. De architek-
tuurwetenschap moet binnen de uni ver-

Reaktie
Tegen deze nieuwe opleiding werd er al
vanuit verschillende hoeken gereageerd:
het Nationaal Sekretariaat en het Natio-
naal Verbond van het Katholiek Hoger
Onderwijs wezen op de inkonsekwentie
tussen de lange lijdensweg van het
architektuuronderwijs om tot het lange
type van universitair niveau te komen en
de ingrijpende rationalisatie van de
bestaande hogescholen enerzijds en de
plannen om een nieuwe licentie op te
richten anderzijds. Tegen de achtergrond
van 1992 vinden ze het ook onbegrijpe-
lijk dat Vlaanderen met drie soorten
opleidingen tot architekt zal uitpakken:
de architektenopleiding van het lange
type, de opleiding tot ingenieur-architekt
en de opleiding van de bijzondere
licentie in de architektuur. Het Nationaal
Sekretariaat en het Nationaal Verbond
van het Katholiek Hoger Onderwijs
vrezen "dat de opleiding tot architekt en
vooral ook het beroep van architekt het
grote slachtoffer zullen worden van deze
proliferatie, met alle gevolgen vandien
op nationaal en Europees vlak."
Reaktie uit een andere hoek kwam er

van 13 docenten uit het architektuur-
onderwijs, waaronder drie Leuvense:
Geert Bckacrt, André Loeckx en Marcel
Smets, Gedurende één jaar vormden zij
reeds een werkgroep die informeel (los
van hun binding met hun eigen school
dus) nadacht over hei architektuuron-

Klassicistisch? Romaans? Hooggotiek ? Renaissance? Art Nouveau? Volgens
mij gewoon een boom met een auto er IIOOr. (Foto Filip Dutoit)

opleidingen gereduceerd worden."

De definitieve beslissingen over de
nieuwe opleidingen in Brussel en Gent
zullen genomen worden in de eerste
dagen van september. Wat doet Leuven
in het geval dat er in Gent en Brussel wel
degelijk met een nieuwe licentie gestart
zal worden?

Loeckx: .. Indien Leuven ook nog eens
een nieuwe licentie zou oprichten, dan
wordt de situatie gewoon helemaal
absurd. Er worden dan drie "nieuwe"
opleidingen bijgekreëerd, terwijl er al
meer dan voldoende zijn. Anderzijds
gaat dit voorstel dan wel weer in de
richting van wat we uiteindelijk zouden
willen bereiken, namelijk een volwaar-
dige integratie van de architektuur aan
de universiteit. Persoonlijk denk ik dat
Leuven toch ook zo'n opleiding zou
moeten installeren, al was het maar als
een eerste fase van een globale vernieu-
wing op termijn. Op die manier kreëren
we hoedanook een nieuwe situatie,
zodat de verschillende scholen wel rond
de tafel moeten gaan 'lillen en moelen
praten. Wc zouden het namelijk ook
spijtig vinden ab alles hij het oude zou

pekteerd moeten worden. Het is trou-
wens al een heel oude discipline, die in
het verleden ook in Vlaanderen tot
hoogstaande realisaties heeft geleid. Na
de Neo-Gotiek en het vooroorlogse
modernisme is die architektuurkultuur
echter sterk afgetakeld. Met een licentie
architektuurwetenschappen zouden we
dus zeker geen nieuwe richting uitvin-
den, maar wel een oude traditie herop-
bouwen»
«De moderne maatschappij heeft ei-

genlijk nog altijd geen aangepaste ge-
bouwde omgeving gevonden. Kijk maar
eens rond in Leuven bijvoorbeeld: hier is
aan recente architektuur nauwelijks iets
te vinden dat een omweg waard is.
Daarnaast zijn er prachtige oude gebou-
wen, een mooie stadskern, merkwaar-
dige restauraties, traditie dus. De laatste
jaren worden vooral echte draken neer-
gezet: het kloostergebouw in de Burge-
meesterstraat. het OCMW-gchouw. het
nieuwe schoolgebouw van Groep-T
tegenover Studio I .... Indien een student
in de tweede kandidatuur met zo'n
ontwerp zou komen aandraven. dan zou
hij zeker niet slagen .»

I

~~
Ingenieur 0011 nn
architekt ~,-!::::)I..b

~~
Ingenieur 0011 nn
.rchltekt ~,-!::::)I..b

Carla Rlls_~eds
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KultuurlevenTUD OM
KENNIS TE MAANDBLAD VOOR KULTUUR & SAMENLEVING

Per jaar ZO ongeveer 1.000 bladzijden verrijkende lectuur voor een prijs binnen
ieders bereik: over cultuur, politiek, godsdienst en levensbeschouwing,
maatschappelijke problemen die de actualiteit bepalen ...

Naamsestraat 48
3000 Leuven

Een greep uit de jaargangen 1987 en 1988:
- Ongehuwd samenwonen (1987/1)
- Beeldcultuur: nieuw analfabetisme ? (dossier 1987/9)
- Kerk zonder godsdienst? Vrijzinnigheid in Vlaanderen (1987/ 10)

• - Over humor (1988/1)
- Aids en het recht (1988/3)
- Intellectuelen in Vlaanderen (dossier 1988/4)
- Het gezin op de helling gezet (1988/5)
- Democratie aan de basis (dossier 198817)
- Over cultuur in Europa (dossier 1988/8)
- Techniek en ethiek (1988/8)

(1989): 980· fr.,
of CJP-abonnee: 750 fr., losse

: 100 fr.
Wie onmiddellijk intekent voor jaargang 1989 kan de laatste vier
nummers van 1988 ontvangen aan de uitzonderlijke prijs van 200 fr.,
ofwel vier dossiernummers naar keuze, zolang de voorraad strekt. Kom
eens langs op ons adres of vul onderstaande strook in.

naam: _ __.__._._ __..___..
adres: .

voornaam: _ _ _ _ .

gemeente: .._..._~ ....._....._. .._._.._postnummer:
handtekening:

o wenst zich te abonneren voor jaargang 1989
o wenst zich nu te abonneren (jrg. 1989 + de laatste vier nummers van
1988 of dossiernummers)

Ravenstraat 112,3000 Leuven - 016/22.92.21

~[!J[fJ~~~~
'Coöperatieve Vennootschap

Uitgeverij - Boekhardel14~,\.,":-.,_, PEETER.S
zet:

titelpagina's, affiches, uitnodigingen,
titels voor kring- & andere bladen

zet:
titelpagina's, affiches, uitnodigingen,
titels voof kring· & andere bladen

BONDGENOTE~LAA~ 153.
Tel. 016/23 5 I 70

.. \cadèmi:-ehe Boekhandel
Internationale besreldienst
Bi bh or hee k ser v iee

~zet:
titelpagina 's affiches, uitnodigingen,
titels voor kring- & andere bladen

zet:
titelpagina's, affiches, uitnodigingen,
titels voor kring- & andere bladen

'5 Meiersstraat 5 3000 Leuven W 016/22.04.66

MECHElSESTRAAT 35
lEUVEN 016/23.55.86
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Steeds meer studentenpublikaties

'De student
eindelijk ontdekt'
Inde loop van vorig akademie jaar werd al duidelijk dat de

kommerciële markt de student als konsument heeft ontdekt. In
oktober kwam het sjieke studentenmagazine Kampus op de markt

en in februari zag het veertiendaagse Sic het daglicht. Dit jaar worden
naast kommerciële tijdschriften ook studenten boekjes en -agenda's te
koop aangeboden. Maar liefst drie nieuwe 'Studentenboekjes' komen
in september of oktober op de markt, Of dat een goeie reden is om
het geld alvast boven te halen is echter helemaal niet zeker.
Eerstekanners krijgen in Leuven nu al twaalf jaar gratis het
Vademekum voor Studenten KV Leuven en een agenda krijg je·
hoedanook al bij je inschrijving aan de universiteit.

Dat de markt der konsumptieprodukten
centraal staat in die nieuwe publikatie-
golf is het duidelijkst in het geval van de
Studentenagenda. Het initiatief is hier in
handen van het reklamebureau Beta-
Plus Advertising, sinds kort verhuisd van
Leuven naar Brussel. Zij willen een
vierkleurenagenda op de markt brengen
die voor alle studenten bruikbaar is.
Kleurenreklame en foto's zullen een
groot deel van de pagina's innemen maar
verder zal het boekje weinig meer
bevatten dan je Akademische Agenda.

In de maand mei ging Beta-Plus
Advertising via affiches in de verschil-
lende centra op zoek naar "studentenlei-
ders" (welja) die konden instaan voor de
verspreiding (lees: verkoop) van dit
boekje. Hun "troef': managernenterva-
ring. Een pluspunt op het Curriculum
Vitae dus.

Het persoonlijk voordeel dat mede-
werkers aan dergelijke projekten over-
houden blijkt voor de initiatiefnemers
dus nogal belangrijk te zijn.

Vademekum
Sinds jaar en dag brengt het tijdschrift
Knack in september ook een speciaal
studentennummer uit met daarin een
brok informatie over vernieuwingen en
verschuivingen in het onderwijs en de
lakunes op de arbeidsmarkt. "Intellek-
tuele marketing", het sturen van studie-
en beroepskeuzes, is zowat de filosofie
daarachter. Dit Jaar pakt Knack uit met
een nieuwe formule: een Jaarboek van
de student. Dat boek zal gebaseerd zijn
op de informatie uit de voorgaande
jaren. We zijn benieuwd.

De redaktie van het magazine Kam-
pus wil ook een boekje uitgeven: hun
Praktische gids van de student zal een

honderdtal redaktionele pagina's bevat-
ten, 30 advertenties en 20 "yellow
pages" (gele bladzijden bedoelen ze
wellicht). Het opzet verraadt een visie op
'De Student' als specifiek menstype. Zo
zijn er vijf hoofdstukken die handelen
over Slapen, Eten, Studeren, Uitgaan en
Vrijen. Moeten we daaruit konkluderen
dat een student op zijn eigen specifieke
manier slaapt, eet, uitgaat en vrijt?

De te behandelen items die de redak-
tie in haar eerste planning voorstelde,
geven een soms treffende indruk van de
sfeer van deze publikatie. Bijvoorbeeld:
"Robotfoto van de attraktieve student.
Persoonlijkheidstest aan koppelen",
"Slapen: hoe beste slapen. Student
z'n slaap wetenschappelijk analyseren",
"Het donderdagavond-fenomeen. So-
ciologisch benaderen (de prof verklaart)
+ fotoreportage van les boîtes", "Kwa-
liteitstest van Alma-eten/labo-test",
"Studenten en drugs (actuel-sfeertje)",
"Een dag en een nacht in een peda/
fenomeen", "Waar naartoe om kontakt
met andere sexe te leggen".

Misschien bedoelen ze het soms iro-
nisch, wie weet: "Hoe ouders zoveel
mogelijk geld afhandig maken?"

Het resultaat van dit alles moet
natuurlijk afgewacht worden. maar we
stellen ons toch vragen bij de ontstellend
kinderlijke ingesteldheid die soms uit de
voorstellen spreekt: "Pendelstudent -
hfstudent (hoort er eigenlijk niet bij
omwille van allerlei familiale/sociale
omstandigheden/moet 's middags bo-
terhammen eten terwijl de anderen aan
de spaghetti-fuif van 's avonds denken
en de gti-student met de knappe grieten
wegrijdt)".

Geert Van Eekert
Katrien Callens

De geest van Erasmus

Wij reizen om te leren
vervolg van p. I

uitwisselingsakkoord van professor Del-
rue van Toegepaste Wetenschappen kan
daarbij als een schoolvoorbeeld van de
'Erasmusgeest' gelden. Het is een echt
netwerk waarin 17 Leuvense studenten
betrokken zijn die uitgewisseld worden
met studenten van instellingen uit Aken,
Delft, Londen, Parijs en ook de UCL.
Bovendien waren de ingenieursstuden-
ten nauw betrokken bij de uitwerking
van het projekt. Misschien kan dit als
voorbeeld gelden voor een aantal heren
die nog altijd het belang van Erasmus
niet inzien.

Ondertussen starten er tijdens dit
akademie jaar in Vlaanderen een zeven-
tigtal uitwisselingsprogramma's waar-
aan studenten 'deelnemen. Voorlopig is
er echter nog onvoldoende geld beschik-
baar om aan alle aanvragen van studen-
ten te voldoen. De Europese Gemeen-
schap stelt voor een - jaarbeurs een
gemiddelde van 2000 Ecu (86.000 BF)
per beurs voorop. Als je weet dat recente
studies uitwijzen dat de studiekosten van
een akademiejaar in Vlaanderen onge-
veer 100.000 BF hoger liggen, dan moet
je toch nog heel wat geld zelf bijdliflgen.
De vraag is of dat voor iedereen zomaar
haalbaar is en of er dus niet bij voorbaat
al studenten weggeselekteerd worden.
De beurzen zijn namelijk enkel bedoeld
om de meerkosten op te vangen die de
student maakt door in het buitenland te
gaan studeren. Onder die meerkosten
vallen de reiskosten, de kosten voor.
huisvesting, kosten die voortvloeien ~it
een hogere levensstandaard in het bui-
tenland enzovoort. Van het beschikbare
beursbedrag voor België heeft Vlaande-
ren 232.000 Ecu gekregen, ongeveer 10
miljoen BF dus. Het Vlaams Erasmus-
comité, dat instaat voor het beheer van
de Vlaamse beurzen, heeft die beurzen
ondertussen verdeeld. Atbankelijk van
de verblijfsperiode in het buitenland, de
leef- en de reiskost zijn aan zoveel
mogelijk studenten beurzen toegekend.
Het minimumbedrag van zo'n beurs
bedraagt 500 Ecu voor drie maanden.
Opnieuw valt op te merken dat dat niet
bijster veel is. Misschien is het zinvoller
mindere maar hogere beurzen uit te
reiken. Een probleem bij de uitbetaling ~
ook dat de Europese Gemeenschap een
langzame betaler is. In afwachting heeft
de KU Leuven daarom besloten alle
bedragen voor te schieten, zodat minden
kapitaalkrachtige studenten in laatste
instantie niet hier moeten blijven om"
wille van financiële problemen.

HomoIo
Met het financiële hoofdstuk zijn echter
nog niet alle problemen van de baan. Tot
in juli is er onzekerheid geweest of dt
homologatiekommissie, die de diplo-
ma's moet wettigen, wel akkoord zou
gaan met het verlenen van vrijstellingen
door Belgische universiteiten voor vak-

ken die in het buitenland gevolgd en
afgelegd zijn. Dat probleem is ondertus-
sen opgelost. Half juli keurden Kamer en
Senaat een wet goed betreffende 'drin-
gende maatregelen in verband met het
onderwijs'. Artikel 19 van die wet
wijzigt de wetgeving op de Akademische
Graden. Door die wijziging kunnen in
het vervolg kursussen en eksamens die
gevolgd en afgelegd zijn in een andere
lidstaat van de Europese Gemeenschap
gehomologeerd worden, op voorwaarde
dat het programma van de student
werd goedgekeurd door zijn universi-
taire overheid. Die goedkeuring moet
gebeuren vóór hij vertrekt. In Leuven is
ze toegewezen aan de fakulteiten.

De universteiten zelf hebben trou-
wens niet gewacht op die wetswijziging
om hun eksamenreglement aan te pas-
sen. Op 13juni besliste de Akademische
Raad van de KU Leuven aan haar
eksamenreglement enkele artikels (art.
42 bis, ter en quater) toe te voegen zodat
studenten de vakken die ze in het
buitenland aflegden geldig in hun curri-
culum kunnen opnemen. Tegelijkertijd
werden modaliteiten vastgelegd voor
studenten die niet slaagden voor een vak
afgelegd aan een andere universitaire
instelling. Alles is dus klaar om Erasmus
op een degelijke manier te starten. Nu de
studenten nog. .

Filosofie
In de officiële tekst van het Erasmus-
programma die werd aangenomen door
de Raad van de Europese Gemeen-
schappen, wordt nergens vermeld welke
kwalifikaties een student moet hebben
vooraleer hij in aanmerking komt voor
een beurs. De filosofie daar achter is dat
studenten die de onderscheidingen op-
stapelen meestal wel een kans maken om
allerlei beurzen in de wacht te slepen.
Met Erasmus krijgt echter ook de
'modale' student de mogelijkheid eens
een stapje buiten zijn universiteit te
zetten. Juist die uitbreiding van poten-
tiële beursstudenten kreëert een nieuw
probleem. Hoe moet nu immers de
selektie gebeuren?

Enerzijds zou men instinktief ver-
wachten dat de universiteiten, om hun
imago hoog te houden, toch geneigd
zullen zijn hun beste studenten uit te
zenden. Maar anderzijds heeft Erasmus
ook duidelijk de bedoeling de student
een Europese dimensie bij te brengen, en
dan komen ook studenten in aanmer-
king die getoond hebben een breed
interesseveld te hebben, zonder daarom
bij de allerbesten op studiegebied te
horen. Op de Hallen, waar de Dienst
Internationale Samenwerking onder lei-
ding van professor Delmartino het
Erasmusprojekt voor Leuven koördi-
neert, wist men ons te zeggen dat de
selektie dit jaar geen echte problemen
heeft opgeleverd: De voornaamste reden
daarvan is dat niet overdonderend veel

LIEF ZIJN
Het Erasmusprogramma is in Vlaan-
deren, en dus ook in Leuven, wat
sufjes gestart. Maar nu begint er vaart
in te komen. De Dienst Internationale
Samenwerking in de Hallen plant
voor het najaar een uitgebreide infor-
matiekampagne naar de studenten en
professoren toe. Er is zelfs voor enkele
maanden een speciale kracht aange-
trokken.

Ook aan de opvang van Europese
studenten ....ordt hard gewerkt. Bij zijn
aankomst krijgt elke student een
brochuurtje waarin hem alle 'levens-
noodzakelijke' informatie wordt gege-
ven. Zo moet hij bijvoorbeeld zorgen
dat hij in het bezit is van een
Erasmuskdart, een kaart waarmee hij
zich altijd kan verifiëren als Erasmus-
student. En huisvesting staat natuur-
lijk centraal. Eén keer dat men weet
heeft van de komst van een groep
studenten, wordt in samenwerking
met de Huisvestingsdienst naar een
verblijfplaats gezocht. In de mate van
het mogelijke zal daarvoor gebruik

gemaakt worden van de universitaire
residenties. De verblijfkosten daar zijn
vastgesteld op 4350 BF per maand.
Zijn de universitaire residenties bezet,
dan wordt met de hulp van de
Huisvestingsdienst gezocht naar een
kamer in de privé-sektor.

J •
In de loop van het jaar 'WO,dt&11

een bijeenkomst gepland met alft!
Erasmusstudenten. De verschillende'
aspekten van het leven in :..euven
zullen daar geëvalueerd worden. Of
de integratie in de Leuvense studen- .
tenwereld gelukt is, bijvoorbeeld. De
Dienst Internationale Samenwerking-l
heeft al goede kontakten uit'ge.!~
bouwd met de Europakring en de'
Kring Internationale Betrekkingen.
Men hoopt nog lot goede samenwer-
king te kunnen komen met Loko en
de fakulteitskringen. Maar voor de-
rest bent u verantwoordèlijk. Als u
dus een verdwaalde Europeaan of
Europese tegenkomt, wees dan eens
lief voor elkaar. De geest van Eras-
mus, begrijpt u. (EP)

studenten een beurs hebben aange-
vraagd. In de loop van het najaar wil
men echter een grote informatiekam-
pagne op touw zetten, zowel naar de
studenten als naar het akademisch perso-
neel toe. Wanneer daarop veel respons
komt, gaat selektie van studenten natuur-
lijk wel belangrijk worden. En dan
moeten de studenten een duidelijke lijn
kunnen zien in die selektie.

Om uniformiteit na te streven zijn
formulieren opgesteld die de studenten
die een beurs willen krijgen, moeten
invullen. Naast identifikatiegegevens
vraagt men naar gegevens in verband
met de gedane studies ("behaalde graden
per academiejaar") en gegevens in ver-
band met de te ondernemen studies in
het buitenland (welke studies, welk
uitwisselingsprojekt, talenkennis, moti-
vatie). Volgens Delmartino zullen vooral
drie kriteria een rol gaan spelen in de
selektie: de talenkennis van de student,
zijn motivatie en het feit of hij een
'non-risiko student' is of niet. Een
non-risiko student is iemand waarvan
men bijna zeker weet dat hij tijdens het
lopende akademie jaar zal slagen zodat
hij het jaar daarop aan het door hem
aangevraagde Erasmusprojekt zal kun-
nen deelnemen.

De procedure is een poging om het
selektieproces in goede banen te leiden,
maar het is toch duidelijk dat daarmee
niet alles opgelost is. Dat iemand de taal
van het land waar hij naartoe gaat goed
moet beheersen, is logisch, en vrij
gemakkelijk te kontroleren. Maar hoe
moet men een motivatie beoordelen en
wanneer is iemand een non-risiko stu-
dent? Bovendien gebeurt de selektie in
de verschillende fakulteiten hoogstwaar-
schijnlijk niet door bijvoorbeeld een
onafhankelijke kommissie, maar door de
promotor van het projekt. Wij twijfelen
niet aan de integriteit van alle professo-
ren, maar toch aan die van enkelen. En u
waarschijnlijk ook. Delmartino wist ons
trouwens te vertellen dat een aantal van
de programma's die dit jaar werden
ingediend, gericht waren op enkele zeer
selekte studenten. Maar gelukkig wer-
den die programma's niet goedgekeurd
door de Europese Gemeenschap. De
geest van Erasmus, weet u wel.

Ondertussen bereidt/~ men zich op
de Dienst Internationale Samenwerking
voor op de opvang van een nog
onbekend aantal Europese studenten. Er
is zelfs een sociale en een 'juridi'iChe
werkgroep opgericht om op alles voor-
bereid te zijn. En nu maar wachten. En
wachten.

Erik Paredis

rek. nr. 001-0959719-77

VETO?
Abonneren kan ook

Voor wie nooit
naar de les gaat
bijvoorbeeld, of
voor wie zelden

de Alma betreedt.

250 fr. (studentenabonnement)
300 fr. (gewoon abonnement)

vanaf 600 fr. (steun)
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.Het jonge geld
Een waaier van BBL-diensten

Heteerste salaris, zakgeld, een studiebudget... Dat is het jonge
geld' Het geld waarmee u vrij van start gaat in het leven.

De BBL biedt u vanaf 16 jaar de nodige middelen voor uw
financiële onafhankelijkheid.

De BBL-Rekening
Een eenvoudige handtekening volstaat
om een BBL-Rekening te openen. D,J'.II-
mee kunt u alle geldvenichtingen doen;
geld storten, opvragen, overschrijven, enz.

De BBL-Kaart
U -kriJgt ze bi] de opening van uw Reke-
ning (gratis tot 21 jaar). Zij vormt de
sleutel tot alle Bancontact- en Mister
Cash-diensten. bûjettenverdelers, benzine-
stations en alsmaar meer Winkels.

Het BBL-Boekje
Het BBL-Boekje IS een spaarrekening.
Door er regelmatig I:eld op over te schrij-
ven groeit ze en b ..engt ze een niet te
versmaden intrest op terwi [l u toch op
ieder ogenblik aan uw geld kunt.
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"Een programmator moet een
goeie tentoonstellingbouwer zijn"

HetStuc vierde vorig jaar zijn tiende verjaardag. Veel reden om te feesten was er evenwel niet: interne
strubbelingen en kritiek van alle kanten (volgens de enen is het Stuc te elitair, volgens anderen is het te
populistisch) gaven aan dat het kultuurcentrum zich in een malaise bevond. Alsof dat nog niet genoeg

was werden in april jongstleden de programmatoren Peter De Jonge (teater) en Eddy Vaes (film) wegens "een
gebrek aan artistieke ambitie" aan de deur gezet, en zag het er naar uit dat het Stuc werkelijk zwarte tijden
tegemoet ging. Met de komst van de nieuwe programmatoren Mark Deputter en Dirk De Wit rou een en
ander weer op zijn pootjes moeten terechtkomen. Veto sprak met twee entoesiaste heren.

hadden, brengt het Stuc ook dit jaar. De
Wit zal onder andere alle films van
Marguérite Duras aan bod laten komen,
"omdat zij zover gaat in het afbreken van
de cinema dat het bijna extreem is in
destruktie. Ik vind dat ongelooflijk
interessant. Als zij een film maakt gaat
het bijna over de onmogelijkheid om
film te maken."

De Wit: «We zullen ook uitgebreid
aandacht besteden aan de experimentele
film, ten eerste door de tentoonstelling
The Elusive Sign, een overzichtsten-
toonstelling van Britse avant-garde-film
en -video in de jaren zeventig. Ik heb aan
Willem de Greve, docent aan het
Sint-Lukasinstituut, gevraagd om in en-
kele sessies recente evoluties te schetsen
in de experimentele film. Naast een
historisch overzicht krijg je dus ook te
zien waar de experimentele film nu staat
ten opzichte van video en cinema»
«Als filmprogrammator- wil ik toch

wel op mijn hoede zijn voor een nieuwe
tendens in de cinema: nu proberen nog
cinema te maken zoals het vroeger
gemaakt werd, diezelfde illusie trachten
op te wekken. De tijden zijn veranderd,
ook bij het publiek, ook bij het kijken.
De mensen zijn het nu eenmaal gewoon
om naar TV te kijken. Die sterke
identifikatie krijg je nooit meer terug.

verschillen van die van Eddy. Ik wil ook
hard aan de videoprogrammatie werken,
en niet zomaar alles tonen wat modern
of avant-gardistisch lijkt. Een projekt als
London/New Vork zou ik nooit doen.
Wat ik het belangrijkste vind is het
rea1iseren van een autentieke kijkerva-
ring, niet het opsnorren van het aller-
nieuwste»
«Zelfs al staat video soms loodrecht

op cinema, ik vind dat daar toch een
kommunikatie kan ontstaan. Er zal
aandacht zijn voor Belgische videokunst,
recente produkties maar ook werk uit
het verleden. Eigen produkties doen we
voorlopig nog niet. In samenwerking
met het Europees Poëziefestival komen
er videotapes die handelen over de
relatie woord-beeld, er is een retrospek-
tieve over het werk van Graham Young,
en dan wil ik ook mensen van het
tijdschrift Mediametic uitnodigen.»

Veto: Hebben jullie samen een globaal
beleidsplan opgesteld?

Deputter: <Ja. Vanuit een definitie van
wat het Stuc moet zijn probeerden wij
een soort programmatiekader op te
stellen. Ik ga er van uit dat het Stuc een
instelling is met twee gezichten: ener-
zijds een gezicht dat naar het publiek
gericht is, anderzijds een gezicht gericht

bevolking, niet alleen studenten, geïnte-
resseerd is in wat er in de kunstwereld
gebeurt. Als een kultureel centrum kan je
dus hoedanook maar een deel van het
publiek bereiken, net zoals er maar een
aantal mensen elke week wil gaan
tennissen. Wat de echt geïnteresseerden
betreft: die moet het Stuc allemaal
kunnen bereiken»

Matematisch
Veto: Het Stuc zit met een erfenis die
leeft bij veel studenten. Zelfs al kennen ze
het Stuc niet, toch zeggen ze 'dal is niets
voor mij: Hoe doorbreek je dat ?

De Wit: «Ja, je zou bijna kunnen zeggen
dat het Stuc gekodeerd is. Kijk: als
programmator wil je een film of een
teaterstuk laten zien zonder de kodes die
daarbij aankleven, want je wil uiteinde-
lijk maar een teaterstuk tonen omwille
van het teaterstuk zelf en omwille van
de noodzaak dat dat teaterstuk een
publiek vindt. Bij het zien van een film
kan je schitterende ervaringen hebben
die niet altijd even gemakkelijk zijn
of voor de hand liggen, maar die
telkens ontzettend verrijkend kunnen
zijn. Daarom willen wij die kijkervaring
zo autentiek mogelijk laten verlopen, zo
_weinig mogelijk gekodeerd door voor-

De nieuwe Stuc-programmatoren Mark Deputter en Dirk De Wit lichten hun plannen toe.

Maar uit onkunde of uit gebrek aan
ideeën zijn heel wat kineasten zich
daarmee wel gaan bezighouden: films
maken die lijken op die van vroeger, met
heel veel knipogen en verwijzingen. Dat
brengt wel geld in het laatje, maar dat is
dan ook alles. Dan toon ik veel liever
iemand als Fellini, die met L 'Intervista
zegt "Ik kan geen films meer maken
zoals vroeger". Dat vind ik veel oprech-
ter, autentieker dan al die nieuwe
cineasten die blijkbaar het vak ontzet-
tend goed beheersen maar die volkomen
lege vormen afleveren. Maniërisme ei-
genlijk,»
Opvallend in de programmatie van Dirk
De Wit is niet enkel het grote aanbod (u
kunt zich ook verwachten aan RUssi-
sche, Be1gische, stomme films en nog
veel meer), maar ook de ongelooflijke
diversiteit. .

Veto: Je aanpak lijkt grondig te verschil-
len van die van je voorganger. Is er
sprake van kontinuüeit of van een
breuk?

De Wit: «Dat is niet zo eenduidig. Mijn
programma ti!! zal inderdaad op heel wat

Projekten, zoals we vorig jaar Fassbinder punten - maar niet op allemaal - sterk

naar de kunst en de wereld van de
kunstenaar. Het Stuc is niet iets dat
tussen die twee staat. het is zoiets als een
ontmoetingsplaats. het is geen grens
tussen twee werelden want die lopen
overal door mekaar. ook buiten het Stuc.
Als het Stuc zo'n ontmoetingsplaats is,
dan moeten we die natuurlijk zien te
definiëren. en stellen wij een soort van
axioma: we zouden die ontmoetings-
plaats niet zien als een plaats waar de
ontmoetingen toevallig gebeuren, maar
waar de kontakten zinvol zijn en zin
genereren. Zo krijg je meer de idee van
werkplaats»

Veto: De programmatie van het Stuc
houdt een engagement in, zowel tegen-
over de kunstenaar als tegenover het
publiek ..Met dal publiek lijkt het nogal
ee~ spaak te lopen.

Deputter: «Ons publiek is voor een
groot deel een studentenpubliek. Dat is
iets om perfekt gelukkig over te zijn,
zeker in een centrum dat zich interesseert
in dingen die nieuw zijn, in experimen-
ten.»
«Maar je kan niet buiten beschouwing

laten dat maar een beperkt deel van de

Dirk De Wit is de nieuwe verantwoor-
delijke voor de film- en video program-
matie. Hij studeerde pedagogie aan de
KV Leuven en zette met een paar
vrienden een filmklub op, die samen-
werkte met het Stuc. Hij volbracht zijn
burgerdienst op de audio-visuele dienst
en deed er vaak teaterregistraties. Vorig
jaar en het jaar daarvoor probeerde hij
samen met Eddy Vaes de leemte van de
video op te vullen. "De band met het
Stuc is eigenlijk nooit echt verloren
gegaan."
Mark Deputter, die voor het teater

instaat, studeerde in Leuven Germaanse
filologie en Teaterwetenschap, en vol-
bracht daar zijn burgerdienst, waarna hij
naar Wenen trok om nog meer teaterwe-
tenschap te studeren. Deputter deed bij
het Klapstuk van vorig jaar dramaturgie
voor het Alchemie-projekt. Sinds 1984
is hij redakteur van het teatertijdschrift
Etcetera.

Filmkursus
Veto: Jullie zijn in het Stuc binnengeko-
men op een moeilijk moment: interne
strubbelingen, kritiek op de programma-
toren, enzovoort: - Is dat geen zware
erfenis?

De Wit: «Ik heb genoeg zelfvertrouwen
in mijn eigen kennis. Vóór ik hier kwam
werken heb ik trouwens met heel veel
mensen gesproken om mijn beleidsplan
op te stellen, en daarbij heb ik sterk het
gevoel gekregen dat ik niet de verkeerde
richting uitga. Dat geeft al heel wat
vertrouwen.»

Veto: Jullie voorgangers werd verweten
geen artistieke ambities op lange termijn
te hebben. Wij nemen aan dat het bij
jullie nu wel anders moet liggen. Laten
we beginnen met de filmprogramma-
tie...

De Wit: «Voor mij zou filmprogramma-
tie een beeld- en klankprogrammatie
moeten zijn, ruimer dan alleen maar
film. In die zin komt film en video soms
ook dicht bij andere disciplines zoals
teater en dans of muziek. Daarom heb ik
een aantal mensen uit andere disciplines
gevraagd om een filmprogrammatie op
te stellen. Zo bijvoorbeeld Thierry De
Mey, een muzikant van Maximalist!. Hij
is zelf filmmaker en sterk geïnspireerd
door het ritme van film, Ik heb hem
gevraagd om een aantal films te kiezen
die voor hem te maken hebben met een
muzikale struktuur en ritme. Op die
manier wil ik die disciplines, die tegen-
woordig een beetje dichter bij mekaar
liggen, aan het publiek presenteren»
«Voor de maand november denk ik

aan een soort hommage aan Maatschap-
pij Discordia. Ik vind dat zij heel
audiovisueel werken, het herinnert me
vaak aan Godard. Ik wil Jan Joris
Lamers vragen om in overleg met mij
een aantal films te kiezen»
«Verder gaat architekt Patriek Greeve

een filmprogrammatie opstellen rond de
problematiek van het filmscenario als
architektuur, of de architektuur als
scenario. Dat is interessant: goeie archi-
tekten zijn meestal ook goeie scenaris-
ten,»
«Een ander niveau dat moet aan bod

komen is de cinema zelf, én daar bedoel
ik dan meer de cinematografie mee: de
cinema zoals ze is ontstaan, van de
stomme film tot nu. Zo komt Dirk
Lauwaert in het eerste semester elke
maandag een filmkursus geven.· Hij
behandelt telkens één tema, en per tema
kiest hij dan ook een film '<l\,e voor het
publiek toegankelijk is. Voorbeelden van
tema's zijn het voyeurisme, het kader, de
stem, het lichaam, de fiktie, de ruimte.
Na tien lessen zouje zo toch een globaal
beeld zou moeten hebben van wat
cinema is, en vooral van hoe je naar film
kunt kijken. Het is dus geen konkurrentie
voor de universitaire kursus filmanalyse.
het gaat in de eerste plaats om een kursus
fIlmkijken.»
«Op een ander niveau wil ik ook

graag nieuwe mms laten zien die op de
planken blijven liggen of zelfs geen
distributeur vinden; nieuwe, inventieve
mms van mensen die vanuit de geschie-
denis naar de toekomst kijken; mensen
die naar nieuwe perspektieven zoeken
om nog filmbeelden te maken. Dat kan
zelfs gaart over de wanhoop in de
cinema, of over de moeilijkheid om nog
te kunnen produceren, de moeilijkheid
om nog fiktie te maken.»

(Foto Didier Wiinants)

Oordelen of ideeën die men heeft dat het
het Stuc elitair is of zo. Film en teater
ongekomplexeerd tonen, dat is onze
eerste bekommernis.»
«Ik vind het ook heel belangrijk dat

we werken met goeie brochures en
artikels waarin we niet zomaar de
inhoud beschrijven maar ook de proble-
matiek van de film aanraken. Ik wil daar
mensen bij betrekken die er iets van af
weten. Zo heb ik twee romanisten
gevonden die hun tesis schrijven over
Duras. Als het kan moeten we ons
daarvoor openstellen. Ik hoop dat er in
die zin terug iets als een forum kan
ontstaan»

Veto: Je verwijst nu naar romanisten en
zo. Hoe schatje eigenlijk de kansen van
het Stuc bij het publiek van Heverlee?

De Wit: «Ik ken heel veel mensen die
geïnteresseerd zijn in film. Daar zijn ook
ingenieurs bij. Een film als van Bresson is
toch heel matematisch, dat is niet
zomaar filmkunst. Ik kan mij voorstellen
dat ook zulke mensen geweldig kunnen
gefascineerd raken. Het komt er op aan
van zeker naar Heverlee toe een goeie
promotie te voeren»

Veto: We hebben het nu over het
zogenaamd elitaire karakter van het
Stuc gehad, maar er zijn ook mensen die
zeggen dat het Stuc geen avant-garde
meer is, niet grensverleggend meer
werkt Je merkt dat ook in het kafee
waar de muziek populistischer wordt
Wat film betreft breng je ook helemaal
niks nieuws als je bijvoorbeeld een
retrospektieve over Bergman draait

De Wit: «Niet akkoord. De meesterwer-
ken uit de filmgeschiedenis m6et je
blijven tonen, dat mag niet verloren
gaan. Ik heb zelfs het gevoel dat die
beeldtaal nog niet eens is doorgedron-
gen. Er zijn natuurlijk gangbare redenen
om een Bergman te tonen, maar je moet
de scherpe punten eruit halen die een
publiek vandaag nog altijd kunnen
treffen>
<Je kan veel vertellen door de vol-

gorde, de montage of het samenbrengen
van films. Je kunt van Bresson alles
tonen of je kunt hem in een bepaalde
stroming plaatsen: dan ben je vaak wel
normbevestigend. Als je films onder de
'film noir' of de 'nouvelle vague' plaatst
dan is dat heel reducerend. Ik wil ook
niet een aantal Chinese of Russische
films direkt onder de noemer 'perestroj-
ka' plaatsen, want dat doodt de scherpte
van die films. Maar als je Bresson kunt
plaatsen naast een Paradzjanov of zo, of
naast een nieuwe jonge kineast, of een
onbekende ouwe filmmaker, dan her-
open je de diskussie en hernieuw je het
kijken naar Bresson. En daar wil ik juist
naar toe. Een programmator moet een
goeie tentoonstellingsbouwer zijn. Hij
kan een heel nieuw werk van een
volslagen onbekend kunstenaar plaatsen
naast een meesterwerk en er ontstaat iets
tussen die twee, zodat je een werk als
nieuw ziet,»

Aanbod
Veto: Krijgen we op teater-gebied een
ander Stuc te zien dit jaar?

Deputter: « In het verleden werden er in
het Stuc een aantal engagementen geno-
men tegenover kunstenaars en die wil ik
niet afvoeren. Het is onnozel om nu te
zeggen:. "Anne-Theresa De Keersmae-
ker is nu bekend, die gaan we niet meer
programmeren". Dat is niet de juiste
vorm van redeneren. Aan de andere kant
wil ik ook heel bewust op zoek gaan
naar jongere dingen, dingen die onbe-
kend zijn, die niet in de grote teaters
gespeeld worden»
«Bovendien is het Stuc als een re-

ceptief-produktief centrum erkend.dat
wil zeggen dat het naast zijn pro-
grammatie-opdracht ook' expliciet de
opdracht heeft produkties te maken of te .
ondersteunen. In die zin ben je sowieso
avant-garde, want je maakt zelf dingen-
en niet met mensen die al bekend zijn.
Voor de werking van het Stuc is het ook
heel belangrijk dat er hier kunstenaars
aan het werk zijn. Je kan met die mensen
praten,je kan zien wat ze doen,je bent er
echt mee bezig,»
Veto: Je zegt dat je zoekt naar jonge.
onbekende dingen. Hoe pak je dat aan?
Gaat dat van ontdekking naar ontdek-
king?

Deputter: «Ja ... Nu zijn er bijvoorbeeld
gesprekken bezig over een kc-produktie
met KarIon Fonteyn, die hier al jaren een
kursus stijldansen geeft. Ook met Ro-
sette De Herdt, die al iets bekender is,
plannen we nog een produktie»

Veto: Peter De Jonge zei vorig jaar dat
er, wat teater betreft, weinig te rapen valt
op de Belgische markt

Deputter: «Daar valt niets aan te
veranderen. Dat is het verschil met film,
een teaterprogrammator zit met het
aanbod dat er is.»
«Misschien zijn er inderdaad niet heel

veel echt nieuwe dingen, is er niet zo'n
grote impuls. Het Stuc is samen groot
geworden met een beweging in het teater
die zich nu geïnstalleerd heeft. De
meesten daarvan zijn nu erkend als
kunstenaar van belang,»
«Maar je mag je ook niet blind staren

op dat gebrek aan impuls. Er gebeuren
nog wel interessante dingen. Toevallig
hoorde ik onlangs in Italië iemand uit
Londen tegen een Canadees zeggen:
..Als je naar Europa komt om teater te
zien, dan moet je naar België gaan want
daar gebeurt alles"»

Johan Reyniers
Didier Wijnants
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leuven

crêperie Bretonne

Het Studentencafé

De Spaghctt l s-pocIclist
Tiensesiraai 96 - 3000 Leuven - 016120.08.62

Het eerste Zweeds kafee in België

Zeelstraat 1
3000 Leuven
016/235698

Met snacks vanaf 80 Bfr,-
Voor mensen met drempelvrees: er is ook spaghetti
Elke dag vanaf 11 uur. Vergaderzaal beschikbaar

MUNT

Café De Munt & Discotheek Samambaia - twee zaken in één.
Op di, woe, do, vrijd, zat is de munt open om 19 U; Samambaia

telkens om 21.30 U

Op maandag, dinsdag & woensdag ook beschikbaar voor TD's,
fuiven en privé-party's

MUNT SAMAMBAIA MUNTSTRAAT 5 LEUVEN 016/20.06.41

OPEN ELKE DAG VANAF 11.00 UUR
UITGEBREIDE DRANK- EN EETKAART
TUINTERRAS
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Een kwarteeuw Sociale Raad

De luidste schreeuwers van Leuven

Ooit al de 'reklamefolders'
van deze universiteit in je
handen gehad? Zwart op

wit (en af en toe met een beetje
kleur) wordt de KV Leuven gepre-
zen om haar bijzonder student-
vriendelijk karakter. Je kan tegen
goedkope prijzen lekker eten in de
Alma's, de universitaire peda's
bieden niet te dure én kwalitatief
goede kamers, half Leuven staat
dag en nacht gemobiliseerd om
iedere student-in-nood te helpen:
Sociale Dienst, Jobdienst, Huisves-
tingsdienst, Juridische Dienst, de
studentendokters, ... Bij het lezen
van al dat moois voelen de mensen
van Sociale Raad (Sora) - de raad
van de de overkoepelende studen-
tenbeweging Loko die instaat voor
de externe demokratisering van het
onderwijs - zich voor een keertje
een heel klein beetje minder onbe-
langrijk.

Om die link Sociale Raad & student-
vriendelijke universiteit beter te kunnen
begrijpen is een brokje historie wellicht
op z'n plaats. Tot de jaren vijftig
bestonden er ongeveer geen speciale
voorzieningen voor studenten. Je trof
voor die tijd dan ook vooral het type van
de 'prins-student' terug: studenten van
rijke komaf waar dan ook in veel
gevallen het aantal bisjaren niet of
nauwelijks meetelde: pa betaalde toch,
als het diploma maar ooit zou volgen.
Wanneer had niet zo bijster veel be-
lang.

Worsten
Enkele studenten die niet tot voor-
noemde groep behoorden, en ondervon-
den welke poblemen het met zich
meebracht in financieel moeilijke om-
standigheden te studeren, besloten zelf
de banden uit de mouwen te steken om
in deze toestand verandering te brengen.
Ze begonnen dan maar zelf frieten te

bakken, worsten te draaien en kursussen
te stencillen: de pionierstijd van Alma en
Acro. .
Na een tijd begon de overheid het

bijzondere nut van dergelijke studenten-
initiatieven in te zien. De kostprijs van de
studies werd door dit engagement fors
gedrukt, zodat heel wat meer kinderen
uit de middenklasse naar de universiteit
konden komen. Mooi meegenomen in
een tijd waarin de industrie schreeuwde
om meer kaderleden. Dat het onderwijs
demokratischer werd, met andere woor-
den dat tenminste de financiële drempels
tot de hogere studies gedeeltelijk werden
weggenomen, paste dus zowel in de
kraam van overheid als van de jongeren
zelf.
Initiatieven van regeringswege op dit

terrein bleven dan ook niet lang uil Het
parlemént keurde in 1960 een wet goed
betreffende de sociale sektoren aan
universiteiten. Vanaf nu beschouwde de
overheid het als haar plicht te zorgen
voor goedkope huisvesting, voeding,
voor diensten die je helpen met studie-
beursen, juridisch advies kunnen ver-
strekken, die behulpzaam zijn bij het
zoeken naar een studentenjob, voor
studentendokters,... Voor de studenten,
in veel gevallen de over-idealistische
opstarters van dergelijke iniatieven, was
de eersteplansrol vanzelf verleden tijd.
De studenten werden wel niet hele-

maal uitgerangeerd. Het beheer over de
hele Sociale Sektor wordt - althans sinds
het begin van de jaren '70 - waargeno-
men door de Raad voor Studentenvoor-
zieningen (RvS). Naast vijf professoren
en vijf personeelsleden zetelen daarin
ook vijf studenten, afgevaardigd door
Sociale Raad. De voorzitter van Sora is
trouwens ondervoorzitter van de RvS.

Zetel
De studenten zitten ginds echter niet om
even hun eigen persoonlijke ideetje te
spuien. Hun inbreng is gestoeld op de '
filosofie van demokratisering van het W

onderwijs. Dat zij de studentenbelagen
verdedigen wordt gegarandeerd doordat
ze verantwoording verschuldigd zijn aan
de algemene vergadering van Sociale

Raad, waarin alle kringen vertegen-
woordigd zijn.
In de praktijk komt het er echter vaak

op neer dat de studenten in de oppositie
gedrongen worden. De studenten bezet-
ten nu eenmaal slechts een vijfde van de
vijftien 'zetels', Ondanks deze ongelijke
machtsverhoudingen lukt het af en toe
studentenstandpunten ook in konkrete
beslissingen terug te vinden. Af en toe.
Ongeveer gelijkaardig gaat het er in de
Raad van Bestuur van Alma en Acro
aan toe.
De toegang tot de universiteit toegan-

kelijker maken omvat echter een veel
groter terrein dan enkel het medebeheer.
Zo gebeurt er heel wat denk- en
diskussiewerk omtrent de problematiek
van de studiefinanciering: Sora bestu-
deert het beurzenstelsel en de geformu-
leerde alternatieven wals studielenin-
gen, en probeert daar gefundeerde kritie-
ken op te formuleren. In dit kader stond
vorig jaar de problematiek in verband
met het studentenjobisme volop in de
focus. Samen met de mensen van de
Jobdienst en de Juridische Dienst heeft

Sociale Raad op nationaal vlak naar een
oplossing gestreefd. Met vrij goede
resultaten, maar dat kan u elders in deze
Veto lezen.
Vorig akademiejaar hebben studenten

van Sociale Raad ook deelgenomen aan
de Werkgroep Huisvesting, waarin de
huisvesting in Leuven kritisch doorge-
licht werd. Tevens formuleerde de Denk-
groep nieuwe en noodzakelijke. beleids-
opties. Andere items die in de raadswer-
king aan bod kwamen, zijn ondermeer
de problematiek van Numerus Clausus
en de op til staande Hervorming van de
Akademische Graden.
Sociale Raad houdt er doorgaans ook

aan iets verder te kijken dan de studen-
tenneus lang is. Naar aanleiding van de
racistische moord op de Boeroendese
student Audace Rucumuhimba, startte
Sora samen met andere organisaties een
Werkgroep Anti-Racisme op. De motie
van deze werkgroep werd door meer
dan vijftig verenigingen ondertekend, en
de brochure 'Maak hen niet Zwart'
kende een ruime verspreiding. Tussen
haakjes, voor slechts vijfentwintig frank
is zo'n ding het jouwe. Wip eens binnen
op Sociale Raad ('s Meiersstraat 5) en
rits een brochure mee. Die over Ra-
cisme, of bijvoorbeeld die over Numerus
Clausus, of Studiefinanciering. of de
Sociale Sektor, ...
Nu gebeurt het meer dan eens dat de

beleidsvoorstellen van Sora niet aan-

vaard worden door de overheid, of dat
de beleidsvoorstellen van de overheid
door Sora niet gepikt worden. Af en toe
gaat de laatste ontevredenheid onopge-
merkt voorbij, maar even dikwijls krij-
gen de sociaal aktiefsten van deze stad
het echt op hun heupen. Tot wat zo'n
latent ongenoegen kan leiden merkte
Leuven nog het best in december '86,
toen een maand lang gestaakt, bezet,
betoogd en geprikaktied werd als reaktie
op de asociale gevolgen van het Sint-
Annaplan.
Vorig jaar bleef het tamelijk rustig op

het front: in december trok er een stille
tocht ter nagedachtenis van de ver-
moorde Boeroendese Student door de
straten, in februari ging het er des te
luidruchtiger aan toe toen enkele hon-
derden studenten protesteerden tegen de
verhoging van de Almaprijzen.
In 1989 - de tweede helft van dit

akademiejaar dus - zal Sora vijfentwin-
tig jaar geprobeerd bebben een konse-
kwente politiek van demokratisering
van bet onderwijs te voeren. Soms
ludiek, soms grimmig. soms massaal,
soms met een klein groepje geëngageer-
den. soms met resultaal soms zonder dat
de gezagsdragers op bun voorstellen
ingingen. Het is de verantwoordelijkheid
van alle studenten deze draad te blijven ---
opnemen.

Walter Pauli

De vraag

Kringraad. wat is
dat?
K ringraad behartigt, zoals de

andere raden binnen Loko,
de belangen van de KVL-

studenten. Maar anders dan bij
Sportraad, Kultuurraad, Sociale
Raad en de International Student
Organisation (Isol) duidt de naam
niet op zijn specifiek werkingsdo-
mein. Kringraad is wel een forum
waar alle kringen terecht kunnen
en waarlangs alle kringen kunnen
worden gekontakteerd, maar naast
de koördinatie van gemeenschap-
pelijke aktiviteiten, heeft de Raad
ook twee specifieke werkingster-
reinen : onderwijs en medebeheer.

Als student van deze universiteit krijg je
dagelijks met onderwijs te maken. De
manier waarop het onderwijs aan de
KV Leuven aangepakt wordt, is soms
origineel, soms boeiend. Maar dikwijls
ondervind je al gauw dat lang niet alles is
zoals het zou kunnen zijn. Heel wat
proffen geven op een bedenkelijke ma-
nier les of de stof die gedoceerd wordt, is
duidelijk verouderd. Hoe verder het jaar
vordert, hoe meer klachten er in je jaar
zijn over de omvang van het werk,
proffen nemen tijdens het hele jaar
'testjes' af, kort vóór of tijdens de
eksamenzittijd worden nog eksamens
verplaatst enzovoort.
Kringraad probeert zulke problemen

aan te pakken, alternatieven voor te
stellen, bij konflikten naar oplossingen te
zoeken. Elke fakulteitskring stuurt daar-

om een afgevaardigde naar de veer-
tiendaagse Algemene Vergadering van
Kringraad. Daar wordt dan gezamenlijk
over de te voeren politiek beslist. Om die
vergaderingen inhoudelijk te kunnen
onderbouwen en om een aantal proble-
matieken uit te diepen, worden jaarlijks
enkelewerkgroepen opgericht waarbin-
nen grondig over onderwijs nagedacht
wordt. De geformuleerde voorstellen
gaan naar de nationale en akademische
overheden toe en zo nodig wordt er ook
aktie gevoerd. Ook houdt Kringraad
kritisch in het oog welke initiatieven de
overheden op onderwijspolitiek vlak
nemen, analyseert die vanuit het per-
spektief van de medebeheerspolitiek die
in de loop van de jaren is opgebouwd en
uit zijn mening daarover.
Afgelopen akademiejaar werd onder

andere druk gestudeerd en gediskus-
sieerd over de wet op de Akademische
Graden en de mogelijke wijzigingen
daarin. De Werkgroep Akademische Gra-
den adviseerde bv. de Algemene verga-
dering van Kringraad in verband met
een nieuw voorstel tot invoering van een
studiepuntenstelsel. Dat is een verande-
ring van het eksamensysteem waarbij de
eksamens makkelijker gespreid kunnen
worden maar waarbij ook het gevaar
opduikt dat de eisen voor de afzonder-
lijke eksamens gevoelig stijgen en bijge-
volg ook de studiedruk in zijn geheel
toeneemt. De werkgroep eerste kandida-
tuur was bezig met de voorstellen die
i.v.m. de polyvalente kandidaturen ge-
daan werden. Een polyvalente kandida-
tuur groepeert verwante studierichtin-
gen in één gemeenschappeljjke ksndida-

tuur. Andere topics waren ingangseksa-
mens (naar aanleiding van bet voorstel
deze in landbouwwetenschappen in te
voeren) en het monitoraat.
Ook de problematiek van Zuid-

Afrika kwam dit jaar uitgebreid aan bod.
en dat naar aanleiding van het eredokto-
raat van Mgr. Denis Hurley Mgr. Hurley
werd immers op voorstel van de studen-
ten tot eredoktor van onze universiteit
benoemd.
Die samenwerking tussen de kringen

op onderwijsvlak is er niet zomaar. Ze
moet het mogelijk maken een zo efficiënt
mogelijk medebeheer te voeren. Eén van

de middelen waarover de studenten daarom is overleg tussen de versch'-
beschikken om hun ideeën te verkondi- lende kringen en Kringraad niet alleen
gen en eventueel door te drukken. is wenselijk. maar broodnodig. 'En tegelij-
namelijk het medebeheer, Zowel binnen kertijd \\ ordt Kringraad zo een forum
de fakultaire organen (Permanente On- waar samenwerking tussen kringen kan
derwijskomrnissies. Fakulteitsraden ..,) groeien. waar ideeën kunnen uitgewis-
als interfakultaire (Akademische Raad. seld worden, waar kan gestreefd worden
Onderwijsraad. Raad voor Intematio- . naar verbetering van de organisatie van
nale Betrekkingen. lnterfakultaire Kom- de kring en de raad. Het is dan ook van
missie voor de Aggregatie .... ) spreken belang dat de nieuwe presidia het belang
studenten een woordje mee en zetten ze van Kringraad als gemeenschappelijk
hun standpunten uiteen. Die standpun- overlegorgaan en werkinstrument in-
ten weerspiegelen in zo ruim mogelijke zien. Alleen zo kan de huidige werking
mate die van Kringraad, en via haar die uitgebreid en verbeterd worden.
van de studenten in het algemeen. Ook Ralf Wellens

Een Stucje Kultuurraad
Dat in een universiteitsstad

als deze een degelijke kul-
turele werking en vorming

niet mag ontbreken is evident. In
Leuven is het de Kultuurraad der
Leuvense studenten die als vzw
deze zware taak te behartigen
heeft.

De mensen achter de Algemene Verga-
dering van deze Kultuurraad zijn de
kultuurafgevaardigden van de verschil-
lende fakulteitskringen. Naast het ver-
zorgen van het kulturele aanbod in de
eigen hing. proberen zij ook de samen-
werking tussen de verschillende kringen
zoveel mogelijk te stimuleren. Daarnaast
heeft de Algemene Vergadering haar
eigen jaarprojekt. Zo was er vorig jaar
Leuven gaal Vreemd. een evenement dat
zich grotendeels in en rond het Arenber-
ginstituut in de Naamsestraat afspeelde.
Aan dit projekt, waarin allerlei vreemde
kulturen centraal stonden, werkten niet

minder dan 14 kringen mee.
Toch is organiseren niet de eerste taak

van Kultuurraad. Die taak wordt waar-
genomen door de professionele pro-
grammatieploeg van het Stuc.

Wat hun aanbod betreft: Kultuurraad
wil borg staan voor een zeer gevarieerde
waaier van vernieuwende verrassingen
inzake dans- en teatervoorstellingen.
video, film, kursussen en zelfs meer.

Bij de filmprogrammatie duiken tel-
kens weer andere formules of tema's op.
Naast de steeds weerkerende terrasfilms,
die elk jaar tijdens de eksamenperiode
een aangename verpozing betekenen op
het terras van de Stucbar, brengt het Stuc
maandelijks nieuwe filmprojekten rond
een bepaald tema, land of regisseur. Wat
er dit jaar allemaal op stapel staat kan je
lezen op pagina S.

Aan teater- en dansvoorstellingen
ontbreekt het overigens ook niet. Naast
nationale en internationale nieuwko-
mers vertoont het Stuc ook eigen

Huiswerkprodukties waarin beginnende
kunstenaars een kans krijgen. Spijtig
genoeg is het weer even wachten op een
nieuwe uitgave van het groots opgezette.
tweejaarlijks Klapstukîessive).

Ook aan vorming is gedacht. Er zijn
uiteenlopende kursussen, gaande van
primitieve dans tot fotografie. van salon-
dansen tot architektuur, en dit zowel
voor wie wil kennismaken met iets
nieuws, als voor een doorwinterde
professional.

Elke verdere informatie en de maan:
delijks programmatie vind je in het
info-blad Stuc ~oor Stuc, dat gratis
verspreid wordt. De permanentie (open
van 10 u tot 18 u) bevindt zich op de
tweede verdieping van het Stucgebouw
in de Van Evenstraat. Daar kanje terecht
voor alle inlichtingen en voor de aan-
schaf van je Stuckaart, die heel wat
korting kan betekenen bij je toekomstig
teater- of filmbezoek.

Claudia Van de Velde



10 Veto. jaargang 15 nr 1 dd. 29 augustus 1988

maandag - vrijdag: 9-24 uur
zaterdag: 9 - 20 uur
zondag: 10 - 20 uur

NA EEN UURTJE SPORT KAN JE ER GEZELLIG IETS
KOMEN ETEN OF DRINKEN

MAAR ER IS OOK EEN ZOLDER. ..
voor vergaderingen, lezingen, feesten, kulturele aktiviteiten, barbecue, ...
in feite kan je je eigen fantasie de vrije loop laten!

Bij ons kan hel en we helpen je zelfs met raad en daad ...

NEEM DUS KONTAKT OP MET ONS (~ 22.03.24)
of kom gewoon even langs!

ONZE EERSTE AKTIVITEIT GAAT DOOR OP

DONDERDAG 6 OKTOBER 1988
om 21 uur met

SHUKA
JAZZ & BLUES

---------_.--------.-.----.----:Il
I )-CARD.Yourjuniorbanking! I

flAt: Ippftmpi Ie mp(' Ook .11~lP lonp. wil "1"" J'. I ( ...nl •.•." t,""'.rl,,,1 ""'1 v.... 'I'
h~'lklf-'rpn f)r J Cdrn Il..,Indt:'rttrtAd I'I'P 11Jf!!')r Ir .,ltl'· '1/'" HI·I,·n/' ,I"" ", tlllllll'n hq I" k.mfoor
bal'1kkaart Maar hIJ RACl:>flJl WdctrtrfTl('(''''''' tIjljij,., Ilh/I'r "dflfJ.t,wd,tn rr1fIfp'('n
t hpnl met voorr lmg ;
Want dp J Card ~tdilt vOO,b~e'!' hiH,k·.f'fV" ,.
Ondprmf"'pr nnuli-lt Ir Jf' t1f1 iiitnrollt.1I I ddr" :1) •
r fl natuurtuk omdat lP <;~)tl.trgel(t"1f'#" f " ,t " s . , '1"
Pil If' krpou'tpll krllgt ;J;tn v()ordpIIJ~f>' VOl J! IJd ,r

°ooBac
1

BAC leeft met jemee.

c F EA

* * **OUDE MARKT 41 3000 LEUV-EN

zondag spelen wij op verplaatsing
Café De F'lint - F. Lintsstraat 4 - 3000Leuven Tel. 016/22.70,65

.,

maandag tot en met vrijdag van 11.30 u tot geen uur
/ I zaterd ag van 19.00 u tot een Itoed uur

'.
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Steven op de Naamse af

Blijf niet rondlopen
met je problemen
Je zal het wel eens eerder gehoord hebben: naar Leuven kom je niet

alleen om te studeren, je krijgt hier meestal voor het eerst de kans
een groot deel van je leven naar eigen smaak en inzicht uit te

bouwen. Maar net als het blokken, worden ook je buitenschoolse
aktiviteiten veel minder vanzelfsprekend in de juiste banen geleid dan
vroeger, tijdens je middelbare studies. Je zoete zelfstandigheid kanje zuur
gaan opbreken als in december blijkt dat je huisbaas verwacht dat je je
nog knus voelt bij Siberische kamertemperaturen. Of als je je op een
ochtend tijdens je eerste zit te ziek voelt om een stap uit bed te wagen en
je niet eens een termometer bij de hand hebt, laat staan een paardemiddel
dat je op de been helpt. Omje moeder roepen helpt dan meestal niet veel:
je zal elders deskundige hulp moeten zoeken.
Reeds in de jaren '50 waren sommige
studenten zich gelukkig al bewust van
deze en andere problemen. Zij gaven de
aanzet tot de uitbouw van de voorzienin-
gen waar de studenten vandaag terecht
kunnen voor raad en bijstand. Deze
maken samen de sociale sektor uit aan
onze universiteit, die dankzij overheids-
subsidies vaak gratis haar diensten kan
aanbieden. Bedoeling is niet alleen om
alle studenten het leven wat gemakkelij-
ker te maken, maar ook en vooral om die
jongeren te helpen die anders minder
gemakkelijk de weg van de universiteit
zouden opgaan, en zo bij te dragen tot -
jawel - de demokratisering van het
onderwijs.
Een heleboel van deze voorzieningen
vind je in het Van Dalekollege in de
Naamsestraat. De eerste dienst waar veel
studenten komen aankloppen, is de
Huisvestingsdienst. Je kan er lijsten
raadplegen met informatie over beschik-
bare kamers, gemeenschapshuizen, stu-
dio's ... Je krijgt er ook het modelhuur-
kontrakt dat je moet voorleggen bij je
inschrijving. Verder bemiddelt dit cen-
trum bij konflikten. Huisbazen vragen er
trouwens ook wel eens hulp, bijvoor-
beeld als een student ondanks diverse
aanmaningen z'n achterstallige huur niet
betaalt. Dan kan de Huisvestingsdienst
zelf kontakt opnemen met de betrokken
student om de problemen te bespreken.
Hij wordt dan eventueel doorgestuurd
naar de Sociale Dienst, enkele gangen
verder. .
De Sociale Dienst helpt studenten

wegwijs geraken in de Sociale Zeker-
heid. Studiefinanciering is er een van de
belangrijke gesprekstemata. Je kan er
een renteloos voorschot krijgen op je

studiebeurs en soms een bijkomende
toelage. Het team zal je ook proberen te
helpen als je geldproblemen hebt, maar
niet in aanmerking komt voor een beurs
van de Vlaamse Gemeenschap omdat je
bist. Een ander soort toelage of een
lening behoren tot de mogelijkheden om
je toch nog uit de kosten te helpen.
Daarnaast is er nog de Juridische

Dienst, die vaak service verleent op een
domein dat overlapt met dat van de
andere diensten. Je belandt er dan als de
niet-juristen ontdekken dat ze eerst toch
wat meer informatie nodig hebben over
de juiste interpretatie van wetteksten
voor ze je verder kunnen helpen. Deze
groep verricht ook belangrijk werk rond
voorlichting over de militjewetgeving.
Vierde in het rijtje is tenslotte de

Jobdienst, die je - weer voorspelbaar -
aan jobs helpt. Informatie over beschik-
bare arbeidsplaatsen hangt elke dag uit
op een prikbord, met de goede troos-
tende woorden : wanhoop niet, iedereen
vindt uiteindelijk wel een geschikte
job. ,
Wat los hiervan kwa werking staat het
Medisch Centrum, dat ook in het Van
Dalekollege gehuisvest is. Daar oefenen
de studenten-huisartsen hun praktijk uit.
Ze verzekeren er een wachtdienst van
maandagmorgen tot zaterdagmiddag.
Een tweede team dat opereert binnen de
universitaire gezondheidssektor is het
Psychoterapeutisch Centrum. Zowel in-
dividuele als groepsterapie staan er op
het programma.
Maar daarmee zijn we aan de over-

kant van de straat beland, want deze
dienst vind je niet meer binnen het Van
Dalekollege, maar in het Atrechtkollege,
enkele honderden meter verder in de

Naamsestraat. Dit kollege staat waar-
schijnlijk meer bekend voor de tweede
voorziening die er haar onderkomen
vindt: de Dienst voor Studieadvies. De
informateek verschaft er je tekst en uitleg
over alles wat met studeren te ma-
ken heeft: overschakelingsmogelijkhe-
den naar andere richtingen, postgra-
duate studies, studies in het buitenland ...
Individueel advies is ook mogelijk. En
wie weet leer je daar dan toch je
voordien onoverwinnelijk gewaande ek-
samenangst wat beter in toom te houden
door het volgen van een relaxatietrai-
ning.

Studentvriendelijk
Een belangrijk aspekt in de werking van
al deze diensten hebben we nog niet
vermeld: er wordt niet alleen op indivi-
duele basis met de studenten gewerkt, de
verschillende centra trachten ook initia-
tieven te nemen die de volledige studen-
tengemeenschap ten goede komen.
Een mooi voorbeeld van een dergelijk

beleid vinden we in de gezondheidssek-
tor, waar de werkgroep Gezondheids-
voorlichting .bijvoorbeeld aandacht be-
steedt aan de arbeidsbelasting van de
studenten ... Leuven zou zeker heel wat
minder studentvriendelijk zijn, hadden
deze diensten niit af en toe een verma-
nende vinger opgestoken bij bepaalde
mistoestanden. ""
Verder kan je zowat overal in' beide

kolleges brochures verzamelen met uit-
leg en adviezen over specifieke pro-
bleemgebieden. De hoofdvogel wordt
op dat gebied wel afgeschoten door de
juridische dienst, die binnenkort een
enkele honderden pagina's dikke gids zal
laten verschijnen over de rechten en de
plichten van de student. Het boek
besteedt niet alleen aandacht aan Leu-
vense toestanden, maar zou ook in Gent
en Antwerpen bruikbaar moeten zijn.
En het gaat een gat in de markt vullen,
denken de auteurs.

Verleden jaar werd ook nog voor het
eerst een Opendeurdag gehouden in het
Van Dalekollege. Hoe aantrekkelijk het
initiatief ook was uitgebouwd, de stu-
denten lieten zich maar bij mondjesmaat
zien. De datum was dan ook wel
ongelukkig gekozen: de kringen ver-
zorgden immers in die periode een
rondleiding in Leuven voor de eerste
kanners, toch dé doelgroep van zo'n
infodag. Een herneming zit er dit jaar
niet meer in. Toch dromen ze er op de
Huisvestingsdienst nog' van de deuren
opnieuw open te stellen, maar dan wat
later op het jaar.

Acco .

Katrien Callens

kan opleveren. Vanaf de dag dat je
aandeelhouder bent, heb je recht op een
rechtstreekse korting van 15 à 20 % op

S d t ' lied et etalle artikelen die Acco je aanbiedt:
. kursussen, de door Acco uitgegeventu en enso an: el boeken, studeer- en kantoormateriaal,

fotokopies in alle mogelijke kleuren en
formaten en noem maar op. Bovendien
ontvang je daarbij ook een boeken kaart
die je na 12 aankoopverrichtingen bin-
nen een periode van 18 maanden recht
geeft op een boekenbon ter waarde van
10 % van je totaalbedrag op die kaart.
Na een periode van 5 jaar kan Je je
aandeelhouderskaart ook terug inruilen,
en krijg je je 750 fr. terug. Doe je dat
niet, dan blijf je van alle voordelen
genieten tot je niet meer kan lezen,
schrijven, tikken of kopiëren.

in de praktijk
•Als nieuwkomer in Leuven

kom je vaak voor honder-
den vragen, problemen en

praktische beslommeringen te
staan: waar schaf je je studiemate-
riaal aan bijvoorbeeld, je boeken
en kursussen, je schrijfpapier of
bureaulamp? Allemaal zaken die
stevig aan je - reeds beperkte -
budget kunnen knagen, zeker als je
niet op de hoogte bent .van het
bestaan van Acco.

Zoals iedereen weet, kost een boek of
een kursus in een normale boekhandel
'stukken van mensen'. Dat was ook al zo
in de jaren '50. Ook toen was het budget
van de student beperkt en bovendien
namen er steeds meer studenten uit
minder begoede families aan het univer-
sitaire onderwijs deel. Daarom rijpte er
in de geesten van enkelen het idee om via
een samenwerkende vennootschap de
kostprijs van kursussen te drukken. Het
basisprincipe hierbij was dat elke student
het recht heeft zijn kursussen en boeken
aan te schaffen aan dezelfde prijs.
Ongeacht ofhet nu gaat om een kleine of
een grote oplage, ongeacht of hij studeert

in een overbevolkte of in een kleine
richting dus. Of met nog andere woor-
den: solidariteit onder de studenten en
ook daadwerkelijke participatie van elke
student die een aandeel koopt bij Acco.
Op die manier wordt de boel financieel
draaiende gehouden.
Het initiatief kende sukses en momen-

teel is Acco (Academisch Coöperatief)
uitgegroeid tot een groots projekt met
verschillende afdelingen, De drukkerij
van Acco produceert jaarlijks zo'n 700
verschillende kursussen. naast boeken,
tijdschriften, brochures, affiches enzo-
voort. Daarnaast is er een uitgebreide
verkoopafdeling ontstaan, waar je aan
studentvriendelijke prijzen je studie- en
kantoormateriaal kan aanschaffen. Sinds
vorig jaar brengt Acco ook een eigen
tijdschrift uit, "Acco Aktueel" genoemd,
met vooral veel bijdragen van professo-
ren en universitaire medewèrkers over
hun vakgebied.

Het werkingsprincipe van Acco is door
de jaren heen hetzelfde gebleven. Ieder-
een kan lid - dit wil zeggen aandeelhou-
der - worden van Acco door een
éénmalige storting van 750 fr. Dat hoeft
natuurlijk niet, maar reken maar dat zo'n-
aandeel je heel wat financiële voordelen

Het aanschaffen van zo'n aandeel is
ook nog om een andere reden aan te
bevelen. Door de beperkte kapitaalin-
breng van iedere student wordt er oP.
grote schaal solidariteit gekreëerd tussen
.de meer en minder begoede studenten,
tussen .de studenten van grote en klei-
ne studierichtingen (met respektievelijk
grote en kleine oplagen van kursussen en
boeken). Je werkt dus in feite mee aan
het demokratisch maken van de univer-
sitaire studies. De aandeelhouder wint
dus, op alle gebied, ...
Bovendien zijn de studenten via So-

ciale Raad vertegenwoordigd in de Raad
van Beheer van Acco. De studenten
hebben dus zelf inspraak in het uit te
stippelen beleid. Op die manier kan de
studentenvertegenwoordiging erop toe-
zien dat de realiteit van Acco overeen-
stemt met haar principes.

. Guy Lorent

Geen opendeurdag dit jaar, maar toch een bezoekje overwaard: het Van
Daleko/lege. Al was het maar om een minzame glimlach vanJan De Vuystop te
vangen (FotoDidier Wijnants)

Buitenlandse studenten

De Internationale
Studentenorganisatie
Leuven
Aan de KUL studeren jaarlijks heel wat studenten uit het

buitenland. Duitsers en Nederlanders die in hun eigen land
buiten de numerus-c1ausus-waard hadden gerekend bijvoor-

beeld. Of studenten uit Afrika en Azië die via het Algemeen Bestuur voor .
Ontwikkelingssamenwerking (Abos) een beurs krijgen om hier te
komen studeren, of buitenlanders die hier komen op grond van
uitwisselingsakkoorden tussen verschillende universiteiten.
In België studeert het overgrote deel van
de buitenlandse studenten aan Waalse
universiteiten, uiteraard omdat de voer-
taal daar Frans is. De Nederlandstalige
universiteiten, met de KU Leuven op
kop, voorzien naast de gewone cycli heel
wat programma's voor Engelstalige stu-
den ten: godsdienst, ekonomie, rechten ...
Omdat ook studeren in het buitenland
heel wat meer inhoudt dan alleen
studeren, zijn er aan de KUL een aantal
diensten uitgebouwd die de opvang van
buitenlandse studenten verzorgen.

Een waaier
In de Hallen aan de Naamsestraat is er de
Dienst voor Internationaal Onthaal.
Daar bekijkt men de toelatingsvoor-
waarden, regelt men de inschrijvingen
en verschaft men informatie over de
beurzen.
Ook binnen de sociale sektor wordt er

aan de opvang van buitenlandse studen-
ten gewerkt. Home Vesalius is zowat het
centrum van waaruit wordt gezorgd
voor de huisvesting van buitenlandse
studenten. Via die huisvesting tracht
men de integratie zoveel mogelijk te
verwezenlijken.
En tenslotte is er Isol, de Internatio-

nale Studentenorganisatie Leuven, op-
gezet vanuit de studentenorganisatie
opdat de buitenlandse studenten ook zelf
aktiviteiten zouden kunnen organiseren.
Elke werkdag van 14 tot 17 u. is er op de
eerste verdieping van Home Vesalius, in
het kantoor van Isol, een bediende van
de studentenorganisatie te bereiken die
de studenten helpt bij het oplossen van
allerlei praktische problemen,

;01 beschikt tevens over een permanent
mtrnoetingscentrum: de bar aan Home
Vesalius, Die bar is elke dag open en
staat tevens ter beschikking voor party's
allerhande.
Ook de Isol-evenementen gaan daar

door. De buitenlandse studenten zijn
namelijk georganiseerd in nationale
groepen, die elk een afgevaardigde
hebben binnen het Committee of Natio-
nal Delegees. Daar wordt beslist over
het organiseren van uitstapjes, info-
avonden, socio-kulturele aktiviteiten,
enzovoort. Het, Executive Committee
zorgt voor de uitvoering van die belissin-
gen, daarin bijgestaan door de vrijge-
stelde.

De ervaring heeft geleerd dat de
belangstelling van de Belgische studen-
ten voor de evenementen van Isol niet
groot is. Vandaar dat een aantal mensen
binnen de studentenorganisatie, in sa-
menspraak met de verantwoordelijken,
een plan poogden op te stellen om aan
deze situatie iets te veranderen. Zo zullen
de verschillende fakulteitskringen van de
Belgische studenten dit jaar gestimuleerd.
worden om in hun werking de buiten-
landse studenten aan hun fakulteit te
betrekken, en vice versa. Nu stilaan ook
de Europese uitwisseling van studenten
realiteit wordt, dienen de verschillende
verantwoordelijken van de fakulteits-
kringen zich meer en meer bewust te
worden van het internationaal karakter
van de studentengemeenschap. Allicht
hoor je hierover· nog meer tijdens bet
jaar.

• Geert Van Eekert
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RESTAURANT

Indochinese Specialiteiten
Kambodjaanse, Vietnamese, Chinese

's Meiersstraat 3
3000 Leuven
~. 016/23.11.21

Gesloten op dinsdag

Naamsestraat 43
3000 Leuven

1ïi' 016/23.35.89

Av.G. Henri 215
1200 Woluwe-St-

Lambert
02/762.88.08

Fermé !e mercredi
's middags: studenten menu à 160fr.

IL ___'

Leuven

Studentencafé
,Oude Markt 4-5-6
Leuven

Oude Markt 7-8
Leuven
016/22.07.22

TEAROOM-SNACK
RESTAURANT

IRIS
Leuvens lekkerste flensjes

Leuvens pittigste koffie
Verrukkelijke snacks

Uitgelezen dagschotels
Alles dagvers

Alles met de glimlach

Vanderkelenstraat 27
tegenover de stadsbiblioteek

Self-Service Restaurant

GEORGES
Hogeschoolplein 15 - Muntstraat 24

3000 Leuven

alle dagen ...
lekker middagmalen!

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

+ elke dag: 3 dagschotels en een
promotie aan superlage prijzen!

C
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duurdere sporten kan je er tegen een
demokratisch prijsje beoefenen: zo ston-
den verleden jaar ook speleologie en
schermen op het programma.

Verder werpt Sportraad zich op als de
ijverigste organisator van kompetitie-
sport in het Leuvense. Peda's en kringen
ijveren elk jaar verbeten om één van de
vele bekers die deze raad uitreikt, te
bemachtigen. De winnaars van deze
interfakultaire wedstrijden komt de eer
toe de KUL te vertegenwoordigen in het
Leuvens Internationaal Sport Tornooi,
tevens aanleiding tot uitbundige ver-
broederingen en verzusteringen met de
buitenlandse mededingers.

Ongeoefenden
Om ook de meest rabiate sporthater toch
nog uit de zetel te krijgen, al was het
maar om langs de kant van de weg
studiegenoten te gaan toejuichen, orga-
niseert Sportraad bovendien een aantal
massameetings. Eerste in het rijtie is de
Grote Prijs Gasthuisberg, een heuvel-
loop. AI evenmin voor ongeoefenden
weggelegd is de Studentenmaraton : he-
lemaal van Antwerpen tot in Leuven.
Wie wel de sfeer wil proeven maar geen
doorgewinterde kilometervreter is, kan
het bij twintig kilometer houden: van
Mechelen tot Leuven in dat geval.

Hilarant zijn de Kwistaxraces. In
dijk-go-cars kan je dan rondjes draaien
rond het Hogeschoolplein. En een laatste
klassieker is de '24 uren', inderdaad een
aflossingskoers, waaraan kringen en an-
dere organisaties kunnen deelnemen.
Ook enkele gedenkwaardige massama-
nifestaties buiten Leuven brengt Sport-
raad binnen het bereik van de studenten.
Zoals de 24 uur fietsen te Louvain-la-
Neuve: op die dag wordt een bussen net
ingelegd. •

En tenslotte - onder ons gezegd -
voor goedkoop sportplezier moet je dus
wel meestal in de eerste plaats bij
Sportraad zijn, maar toch niet altijd.
Ooit al een namiddag in en aan de plas
van Rotselaar doorgebracht (binnen
fietsbereik)? Of een uurtje tussendoor
gepingpongd in Isol?
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Tijdens de 24 uren is rondjes lopen in groep een waar plezier. Naast de studentenmarathon is dit een hoogtepunt
in het werkingsjaar van Sportraad. (Foto Jeroen Revalk)

En wat is dat hier nu weer?

Het vademekum voor studenten

Je bent vers ingeschreven aan de universiteit enje hebt eindelijk een
kot op de kop getikt. En nu? Leuven gaan ontdekken? Beginnen
blokken misschien? Geen paniek. De Leuvense Overkoepelende

Kringorganisatie (zeg maar Loko) geeft dit jaar voor de twaalfde maal
een vademekum uit. Het boekje, Kan je mij de weg naar de unief wijzen?,
werd samengesteld door Kringraad, één van de raden van Loko en het
dompelt je voor de eerste keer onder in de verschillende aspekten van 'het
echte leven'. Een toepasselijke titel trouwens, want u wist het misschien
nog niet, maar de unief ligt hier overal (en nergens).

Leven en studeren in Leuven werpt een
hele boel vragen op, zeggen ze. Eén keer
dat je kot ingericht is - maar hoe doe je
nu zoiets, en, wat is een kot - begint de
zoektocht door Leuven, naar 'den AI-
ma', naar 'den Aula', naar 'den Acco' of
gewoon naar een goeie bakker, een rustig
kafee, een vegetarisch restaurant, een
goedkoop massagesalon. Tijdens de hele
maand oktober loop je dan ook in
Leuven voortdurend mensen tegen het
lijf die plots stoppen, wanhopig rondkij-
ken, steels een kaartje uit. hun jaszak
halen en dan verheugd konstateren dat
ze weer verkeerd gelopen zijn. Maar met
het vademekum zou dat dus opgelost
moeten zijn. Tenminste, dat beweert
men op Kringraad. En we hebben er
twaalf jaar ervaring mee, voegen ze er
aan toe.

Wij hier durven het zogenaamde
Vademekum-effekt betwijfelen. Als je
verloren wil lopen, moet je juist het
vademekum raadplegen. De Loden Gids
+-zo noemen ze het - beslaat de laatste
honderd bladzijden van het boekje.
Daarin krijg je zomaar eventjes een lijst
van wat zowat-de hele Leuvense mid-
denstand moet zijn. Bovendien onder-
verdeeld in rubrieken, van de a van

apotekers over de k van kafees en de s
van schoenen-en-Ieder tot de v van
voeding/vis. En alles met de adressen
bij. Handig van die Kringraders. Maar
dat moet toch mislopen. Neem nu die
dertien soorten restaurants (Chinees,
Grieks, Israëlisch, Italiaans ...). Kom-
kom, daarvoor zijn we toch niet hier in
Leuven.

Of tussen bladzijde 125 en 150, dat
deel over de verenigingen in Leuven. Op
die manier zetje studenten toch gewoon
aan zich bij zo'n vereniging aan te
sluiten. Ze vertellen allemaal zelf wie ze
zijn. Agalev-studenten, AKZA, COS,
De Stut, De Roze Drempel, KVHY,
VBS~Dat gaat maar door. En bijna elk
tekstje eindigt met iets in de trant van
"Interesse? Wil jij meewerken? Kom
eens naar onze vergaderingen. Voor de
geïnteresseerden richten we een kennis-
makingscyclus in. Het loont de moeite."
Maar over studeren, daarover schrijven
ze niets ,die Kringraders. Mensen aanzet-
ten zich politiek te engageren, dat wel.

Spagetti
Natuurlijk moeten ze ook zichzelf voor-
stellen. Die Kringraders schijnen trou-
wens niet alleen te zijn. Je hebt ook nog

Socialeraders, Kultuurraders, Sportra-
ders, IsolIers en Vetoërs. Wat een verza-
meling. En die komen allemaal uit 'de
kringen'. Weer zoiets waarmee je veel
tijd verliest, schijnt het. Alhoewel. Vol-
gens het Vademekum zorgen ze ook voor
goedkope kursussen. En ze hebben een
onderwijswerking die probeert studen-
tenvertegenwoordigers te begeleiden in
beleidsorganen "omdat er van hogerop
weinig pogingen ondernomen worden
om het onderwijs te verbeteren". Maar
zo'n uitspraken moet je waarschijnlijk
met een korreltje zout nemen. Slecht
onderwijs, dat zou de rektor toch nooit
toestaan.

Even verder naar voor bladeren. Aha,
het wordt" toch nog interessant. Uitleg
over hoe de universiteit in elkaar zit,
waar je terecht kan als je studiemoeilijk-
heden hebt, of problemen met je kot-
baas, of als je een dokter nodig hebt. En
de Alma schijnt dan wel geen drie-
sterrenrestaurant te zijn, maar "toch
trachten de koks je afwisselende, smake-
lijke en verantwoorde maaltijden voor te
schotelen". Er is hier zelfs een Universi-
taire Parochie. Gelukkig. En is dat daar
niet de rektor op dat fotootje? Met een
kazuifel aan.

Maar" ze kunnen het toch echt niet
laten, die Kringraders. Moet dat stuk
over Leuven zelf daar nu echt in? Met
alle mogelijke bezienswaardigheden,
wandelroutes, sportakkomodatie, film-,
toneel- en muziekvoorstellingen. Leven
in Leuven noemen ze dit hoofdstukje.
Gelukkig vind je er ook iets in over hoe
je je kot kan inrichten, welke veiligheids-
voorschriften je in acht moet nemen en
wat 'gezond eten' nu eigenlijk is. Wist u
trouwens dat u voor Spagetti Provençale

In het zweet uwes

Regelmatig sport beoefenen is één van die goede gewoontes die je
best met evenveel liefdevolle zorg omringt als een teer kasplantje.
De Leuvense lucht blijkt er immers vaak heel schadelijk voor te

zijn. Ook al wordt al eeuwen aangeprezen dat bij een gezonde geest ook
een gezond lichaam hoort, de gemiddelde student stelt er zich nog steeds
mee tevreden alleen z'n intellekt te kultiveren. Dat is al geen geringe
prestatie natuurlijk. Maar toch is het zeker geen slechte zaak dat de
studenten af en toe aangepord worden ook hun lichaam te geven wat het
toekomt. En dat is dan de taak van Sportraad.

Eindelijk. Daarvoor moet je het hele
boekje van achter naar voor doorblade-
ren om dit te vinden. Uitleg over hoe je
best studeert, hoe je je blok plant,
wanneer de eksamens beginnen, hoe
eksamens worden afgenomen, wat er
allemaal op een deliberatie gebeurt.
Zelfs een handleiding voor het afleggen
van eksamens. Dit bijvoorbeeld: "Als je
nog te vroeg bent om naar je eksamen te
vertrekken, verbeter dan nog even je Katrien Callens
rekord bij het vogelpikken. Kom je d~n Moderne kuns t
het eksamen lokaal binnen, dan Ziet
iedereen je blik vol doodsverachting en
ook de prof weet datje hem rauw eet. En
zo hoort het". Maar waarom ze dat nu
van voor in het vademekum zetten is ons
volslagen onduidelijk. Wie wil nu over
eksamens beginnen lezen als je een
boekje openslaat. Gelukkig is het hele-
maal gratis voor eerstejaars en voor
'oude rotten' die vanuit Brussel, Antwer-
pen of Kortrijk komen en hier hun eerste
licentie beginnen. Anderen kunnen het
ook krijgen maar betalen dan wel 100
frank.

Jaja, die Kringraders. Maar je moet ze
dit nageven. Bij het boekje geven ze wel
een handig kaartje. Het schijnt trouwens
dat Acco, het KVHV en de Kredietbank
het nu ook al gebruiken. Zomaar.
Zonder dat aan die Kringraders te
vragen. Trouwens, waar ligt hier de
's Meiersstraat 5 waar je het Vademe-
kum kan afhalen?

Lichaamskultuur

aanschijns

Sportraad is één van de organisaties die
deel uitmaken van Loko, de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie. De
werking is dan ook op dezelfde leest
geschoeid als het geval is bij de meeste
andere raden. Het beleid wordt er in
principe volledig bepaald door studen-
ten. Elke kring kan één vertegenwoordi-
ger sturen naar de Algemene Vergade-
ring, waar de richtinggevende beslissin-
gen worden genomen. De omzetting van
die beslissingen in daden gebeurt door de
vrijgestelden, eigenlijk gewone halftijdse
personeelsleden. En verder beschikt
Sportraad over de nodige sportakkomo-
datie, gelegen in het Universitair Sport-
centrum aan de Tervuursevest.

Sportkaart
Een eerste deel van het programma van
Sportraad bestaat erin alle studenten te
stimuleren om die akkomodatie ook te
gebruiken. Er werd dan ook slechts één
drempel - en dan nog een behoorlijk
lage - ingebouwd die dat gebruik in de
weg zou kunnen staan: wie aan de
Tervuursevest aan sport wil doen, moet
over een sportkaart beschikken. Die kan
je je ter plaatse aanschaffen op het
Sportsekretariaat. Je betaalt er vijfhon-
derd frank voor, maar je bent dan ook
meteen verzekerd bij sportongevallen.
En je kan voor de volgende twaalf
maanden meestal kosteloos terreinen
reserveren en lessen volgen in allerhande
sporttakken. Ook minder bekende of

uien moet fruiten in een pot met boter tot
ze glazig worden? Dat beweren die
Kringraders toch.

Erik Paredis

Kanje mij de weg naar de Unief wijzen?
(Vademekum voor Studenten KU Leu-
ven), twaalfde editie, 1988, 100 fr.,
gratis voor eerstejaars Kt} Leuven.

Geïnteresseerden in moderne kunstge-
schiedenis kunnen vanaf donderdag IJ
oktober een reeks van 13 lessen volgen
in het Auditorium Vesalius. De reeks
wordt ingericht door de vzw Amarant,
die al sinds een drietal jaar dergelijke
kursussen organiseert. Docente Edith
Doove zal de irrationele stromingen in
de beeldende kunst van begin deze eeuw
belichten. Hoogtepunten hierin waren
dada en het surrealisme.

Het kursusgeld bedraagt normaal
2.650 fr. Reduktiehouders betalen
slechts 2.450 fr. en Amarantleden
2.250 fr. Voor meer informatie en in-
schrijvingen kan men terecht bij Ama-
rant VZw, Hoogpoort 50 te 9000 Gent,
tel. 091/33 03 24, rekeningnummer
00 1-0289768-08.

Orgel
Op 6 en 7 oktober gaat in de kapel van
het Lemmensinstituut een meesterkusus
door over de interpretatie van de orgel-
werken van Olivier Messiaen. Lesgever
is Louis Thiry, een van de invloedrijkste
figuren van het huidige Franse orgelle-
ven. De lessen zijn toegankelijk voor het
publiek. Op 6 oktober geeft Louis Thiry
bovendien een orgelrecital op dezelfde
plaats. Op het programma staan alweer
werken van Messiaen.



14 Veto, jaargang 15 nr. 1 dd. 29 augustus 1988

LOOP ER NIET VOORBIJ!
VESALIUSSTRAAT 5 Tel (016)23.57.22

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

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

bio groenten, fruit, granen,
droogvruchten, brood,
gebak, kruiden, wijnen,
zuivel, enzovoort

Iedereen is hartelijk welkom!

Parijsstraat 21 - 3000 Leuven
016/23.01.60

VAN HET VAT

ZOVEEL BETER VINIFRANCE
800 m2 verkoopsruimte
1300 verschillende wijnen en sterke dranken

::--f~~ 300.000 flessen in voorraad

Ladeuzeplein 22 - 3000 LEUVEN
'm' 016/22.72.27

CROISSANTERIE 'T OVENTJE

De echte Franse croissant
Specialiteit stokbrood
Alle dagen vers brood

Tiensestraat 23
3000 Leuven

Tel.: 016/22.00.43

iJ

BIO-SUPERE'ITE
met biologische levensmiddelen

Groenten, fruit, zuivelwaren, brood en gebak,
fruitsappen, vlees en charcuterie, enzovoort.

Alleen zondag en maandag gesloten
Zwarte Zustersstraat 16 Leuven ~ 20.69.50

Bankzaken.
Daar heb ik
CERAvoo[

CERA-kantoren in uw buurt

Naamsesteenweg 167, 3030 Heverlee
Ruelensvest 117, 3030 Heverlee
St. -J ansbergsteenweg I, 3030 Heverlee
Tiensesteenweg 53, 3200 Kessel-Lo
Naamsestraat 127, 3000 Leuven
Leuvensebaan 292, 3201 Holsbeek
Schoolbergenstraat I, 3200 Kessel-Lo
Tiensesteenweg 117, 3040 Korbeek-Lo
Tervuursestraat 4, 3000 Leuven
Aarschotsesteenweg 311, 3010 Wilsele
Casino laan 9, 3018 Wijgmaal
De Becker Remyplein 34, 3200 Kessel-Lo
Bondgenotenlaan 104, 3000 Leuven
Parijsstraat 52, 3000 Leuven
Platte-Lostraat 454, 3200 Kessel-Lo

22.96.93
22.44.02
20.05.69
22.90.64
23.85.45
44.31.78
26.02.23
46.18.91
23.68.96
44.32.43
44.51.47
25.52.24
20.38.32
24.44.51
25.20.69

SPAARBANK

CHINEES RESTI\URI\NT CHINOIS

"~~EaI8f\IJ"
2

ii:...l~
LEUVEN

28 NAAMSESTRAAT
016/239394* cantonese specialiteiten

* Intieme sfeer
* verzorgde dl"nst
* aangepaste prijzen
* Speciaal rijsttafel
* Ijzerplaat schotel
* zaal voor groepen

* spécialités cantonalses
* cadre comfortable
* service solgné
* prix r~lsonnables

Wees welkom

Soyez les blenvenus

'f _w Li~l ..hl .J~/(J dOOL JÀI",Jn~lZJ I""...·_HJ r'.JL.f'I fllJt· 1t;~ i!'Jlfl!.l.ti,J r
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Speciaal programma aan VUB

Studeren en topsport
,Sport is een afspiegeling

van onze maatschappij' is
een stelling die al lang

onderschreven wordt. Het zal dus
niemand verbazen dat we de steeds
snellere evolutie in de ons omrin-
gende maatschappij ook terugvin-
den in de sportwereld. Die evolutie
vertaalt zich onder andere in pro-
fessionalisering, en dit houdt dan
weer in dat men heden ten dage
steeds jonger moet beginnen met
doorgedreven training om ooit
enig peil te halen. Op humaniora-
niveau slagen de meeste atleten er
nog wel in hun sport te kombine-
ren met het schoolwerk. Vermits je
in ons landje niet (of slechts
gedurende een beperkte periode)
kan leven van sport, wil een aantal
topsporters zeker hogere studies
doen. Voor velen is dit het begin
van het grote dilemma: de kombi-
natie blijkt zeer moeilijk. Meestal
lijden zowel studie als sport eron-
der.

Het probleem is een oud zeer. Het peil
van zowel se1rundairals hoger onderwijs
in Belgiëgeniet een uitstekende reputatie
in het buitenland. Deze reputatie is
echter omgekeerd evenredig met de
konditie van de meeste leerlingen respek-
tievelijk studenten: ronduit belabberd.
Men oogst enkel wat men gezaaid

heeft. Sinds jaar en dag wordt 'lichame-
lijke opvoeding' (LO) stiefmoederlijk
behandeld in de meeste scholen, en het
fenomeen lijkt zelfs eerder in negatieve
zin te evolueren. Onze universiteiten
kunnen we wat betreft sportbeleid be-
schouwen als een extrapolatie van het
sekundair onderwijs: er moet nog flink
aan de weg getimmerd worden.

Beurs
In Amerika bijvoorbeeld gaat het er heel
anders aan toe. Daar zijn de universitei-
ten verplicht een programma.samen te
stellen waarbij men het hele jaar door
aan sport kan doen. De studenten vinden
dat immers heel vanzelfsprekend, en het
kadert in het aankweken van kompetitie-
geest en 'winning spirit': belangrijke
waarden in Amerika, waar alles draait
om winnen.
Buiten deze 'intramural' -kompetitie

bestaat er het sterk ontwikkelde feno-
meen van de inter-universitaire sport De
hoogste afdeling van deze kompetities
tussen universiteiten onderling staat ge-
lijk met heuse topsport: de voornaamste
ontmoetingen worden live uitgezonden
op televisie, de finales van het American
Football en het BasketbalI zijn absolute
hoogtepunten van het Amerikaanse
sportseiwen. Tekenend voor dit grote
belang is de enorme konkurrentie tussen
universiteiten om elkaars beste atleten af
te snoepen, en zelfsbuitenlandse toppers
te rekruteren (lees: een beurs aanbie-
den).
Anderzijds lopen op die manier aan

Amerikaanse universiteiten heel wat
studenten rond die zich feitelijk enkel
met hun sport bezighouden en uiteraard
nooit een diploma behalen. Of hoe een
interessant systeem ook scheef kan
groeien ...
Ook enkele Belgische atleten genieten

van een beurs aan een of andere
Amerikaanse unief Drie Olympische
zwemmers, maar ook turner Luc Tuer-
lings, die de laatste 5 jaar 'kinesiology'
(te vergelijken met kinesiterapie) stu-
deerde aan de UCLA (Los Angeles). Hij
trok naar Amerika, toen bleek dat hij
nergens in Vlaanderen faciliteiten kon
bekomen, die die naam waardig waren.
De voordelen ginder zijn natuurlijk
legio: topcoaches, een schitterende infra-
struktuur, ... Plus de stimulans om met
andere topturners te kunnen samentrai-
nen (de meeste leden van de Ameri-
kaanse mannenploeg - goud op de
Spelen in 1984 - studeren in LA): veel
aanlokkelijker dan wanneer je het op je
eentje moet klaren, da's nogal wiedes.
Ginds mogen studenten zélf hun

lessenpakket gedeeltelijk samenstellen
(zoals bij ons in de licenties), en
topsporters krijgen een voorkeursbehan-
deling bij het opstellen van uurroosters.
In het ideale geval volgt men les
van 8 uur tot 13 uur, en traint men
's namiddags. Bovendien kunnen eksa-
mens, indien gewenst, verplaatst wor-
den.

Stunt?
Twee jaar geleden startte men aan
de Université Catholique de Louvain
(UCL) een gericht programma om de
kombinatie topsport/studie haalbaar te
maken, het eerste initiatief van die aard
in ons land. De mogelijkheden die men
de atleten biedt, zijn weliswaar minder
ruim dan in Amerika bijvoorbeeld
(verplaatsen van praktika, labo's, soms
eksamens, ...), maar gezien de totaal
verschillende kontekst lijkt dat maar
normaal. Zulke formules staan hier
tenslotte ook pas in de kinderschoenen.
Als bekendste voorbeeld vermelden we
zwemster en Olympisch medaillewin-
naar (brons in LA '84) Ingrid Lempe-
reur: zij mag haar eerste kan spreiden
over twee jaar. Hierbij dient een unief

mogelijk faciliteiten schenken. Essentieel
is dat ze hun universitaire aspiraties
kunnen staven door vroegere studiere-
sultaten, en meer nog dat ze sterk
gemotiveerd zijn. Een voorbeeld: enkele
zwemmers zijn nu al (dit is half augus-
tus) bezig met een vak dat ze volgend
jaar moeilijk kunnen volgen. Een bege-
leider van de unief tracht problemen met
de stof weg te werken. Mijn taak bestaat
erin trainingsakkomodaties te voorzien,
kontakten te leggen met proffen - niet
allen zijn het eens met het principe - en
naar het persoonlijk dossier toe (door de
student ingediend) eventueel afspraken
te maken, enwvoort. Kortom, de tijdro-
vende administratieve rompslomp neem
ik op mij."
Aan de andere Vlaamse universiteiten

wordt het initiatief van de VUB afge-
daan als een stunt, bedoeld om studenten
te lokken en het imago wat op te
poetsen. Professor de Knop reageert
heftig: "Kom nu! Hoeveel topatleten
zijn er in Vlaanderen? Tien? Twintig
misschien? Kan je dat 'volk lokken'
noemen? Het kost ons eerder geld. Denk
maar aan de folders die we naar alle
federaties ronden, het vele wèrk dat het

rekening houden met alle wettelijke ons kost, de service. Het kadert trouwéns
beperkingen, inherent aan speciale pro- in de filosofievan de VUB.Hier studeren'
gramma's: met een waardeloos diploma . bijvoorbeeld ook blinden - dat brengt
is immers niemand gediend. toch ook niets op?" Inderdaad, maar de
Vanaf komend akademiejaar treedt de vraag luidt hoe de buitenwereld dat

Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het ziet.
voetspoor van de UCL. "De zaak ging
hier eerder toevallig aan het rollen, toen
een student zijn fakulteit om trainingsfa-
ciliteiten verzocht", vertelt ons professor
de Knop, door de unief aangesteld als
'sport-ombudsman'.
"Dit kwam de rektor ter ore, en die

bleek het principe gunstig gennd te zijn.
De redenering luidt dat de universiteit
begrip opbrengt voor mensen die dik
wijls reeds vier of vijf jaar enkele uren
daags trainen voor hun sport, en dit -
zeer begrijpelijk - niet van de ene dag op
de andere willen opgeven omdat ze ook
voldoende begaafd zijn voor universi-
taire studies. Wij menen dat het de taak
van een universiteit is de evolutie in de
maatschappij te volgen, en dat talent-
volle mensen een kans bieden zich ook
kan uiten op sportgebied. Je kan dat ook
breder bekijken: persoonlijk vind ik dat
dat even goed moet mogelijk zijn in het
kulturele domein. Bijvoorbeeld een be-
gaafd musikus/student in de gelegenheid
stellen zich voor te bereiden op de
Koningin Elisabeth-wedstrijd."

"Let wel: laat het duidelijk zijn dat de
studies het belangrijkste blijven. Wij
willen enkel talentrijke jongeren zoveel

Muziek
Aan de overige uniefs lijkt het leven als
topsporter op het eerste gezicht heel wat
minder rooskleurig. Officieel bestaat
niet de minste mogelijkheid faciliteiten
te bekomen, en het heeft er alle schijn
van dat universiteiten als de RUG
(Gent) en de KU Leuven niet van plan
zijn iets aan die situatie te veranderen.
Tot grote frustratie van onder andere
roeier Pierre-Marie Deloef tweede li-
centie .Rechten in Gent. In '84 nog
Olympisch zilver, diende hij onlangs
vanwege een delikate rugkwetsuur in
extremis forfait te geven voor Seoul. De
tijd gespendeerd aan de voorbereiding
op de Spelen was wél goed voor tweede
zit (Deloof bist na zijn eerste ook
zijn tweedelicentie): ,"Indertijd heb ik
officieel faciliteiten aangevraagd, maar
kreeg botweg een negatief antwoord.
Officieus kan ik al eens iets bekomen,
maar ik vind het allesbehalve prettig
telkens opnieuw bij proffen om verplaat-
sing van eksamens te gaan bedelen.
Velen willen je niet echt helpen omdat
het hun machtspositie aantast. Het initia-
tief van de VUB klinkt interessant, maar

verliezen dat dit alles veel werk vergt
en dat de rektor een aantal mensen
moest zoeken die er tijd aan wilden
spenderen."
"Rest nog de eskalatie. Moeten wij

zogenaamde subtoppers weigeren?
Meestal zijn dit jongeren die in
aanmerking komen voor de top. Of
iemand die 3 uur petanque oefent per
dag? Want wist u dat de petanque-
federatie (België was begin jaren '80
zelfs wereldkampioen in deze disci-
pline, nvdr.) meer aangesloten leden
telt dan bijvoorbeeld de handbalfede-
ratie - en handbal geniet desondanks
veel meer erkenning. Ik begrijp al die
argwaan wel, hoor. Maar ik vind dat
het projekt de moeite loont en zeker
het proberen waard is. Het kan
mislukken, zeker, maar gun ons ten-
minste een kans vooraleer kritiek te
spuien." (MK)

"LAAT ONS EERST
PROBEREN WILT U?"

We vroegen professor de Knop ook
nog om kommentaar bij de bemerkin-
gen van kollega Van Gerven. "Het is
inderdaad zo dat ons initiatief niet op
voorhand aan de orde is geweest op
de VLIR". aldus de Knop. "Maar dat
hoeft toch niet? Dit behoort tot de
vrijheden van een universiteit. Eerst
trachten we iets behoorlijks uit te
werken, later kunnen we een en ander
nog bekijken met de overige universi-
teiten. Wat betreft die ruggespraak: ik
konstateerde vorig jaar dat de rekto-
ren van RUG en KUL in hun
openingsrede onafhankelijk van el-
kaar - ronder overleg op VLIR-
niveau - gepleit hebben voor min-
stens 1 uur LO aan hun universi-
teit."
"Dat we ons vooralsnog beperken

tot sport is vooral een kwestie van
organisatie. Je mag niet uit het oog

voor mij komt het te laat. Het heeft geen
zin nu nog te veranderen."
Soortgelijke taal kregen we te horen

van hordenspecialist Ivan Delrue. Nadat
hij tot tweemaal toe faalde in eerste
kandidatuur handelsingenieur aan de
KUL, probeerde hij het verleden jaar in
Gent. "Ook hier krijgt een topatleet
nauwelijks kansen", klaagt hij, "en de
kombinatie is niet haalbaar. Het eindigt
ermee dat je in geen van de twee
domeinen goed presteert. Mocht ik
nogmaals veranderen, rou ik naar Ame-
rika trekken, waar ik een beurs kan
bekomen. Dáár word je tenminste niet
aan je lot overgelaten."
Professor Van Gerven, voorzitter van

het Instituut voor Lichamelijke Oplei-
ding (het 'Sportkot') aan de KUL, brengt
begrip op voor dergelijke problemen,
maar reageert toch zeer genuanceerd op
het initiatief aan de VUB: "Wij waren
zeer verwonderd over het projekt, eerst
en vooral omdat het nooit ter sprake
gekomen is op de VLIR (een overlegko-
mitee tussen de Vlaamse universiteiten,
waarin de rektoren zetelen). Dat is
eerder wel gebeurd voor andere afwij-
kende programma's als daar zijn het
avondonderwijs, Open Universiteit, het
Erasmusprojekt ... Overigens ben ik van
mening dat wie zo'n initiatief opstart,
ruimer moet kijken: je niet beperken tot
topsporters, maar de zaak opentrekken
tot andere 'topmensen', die op zeer hoog
niveau staan in hun discipline. Muziek
bijvoorbeeld."
"Tenslotte blijf ik er persoonlijk van

overtuigd dat een volledig aangepast
systeem niet echt nodig is, omdat de
onverenigbaarheid van studie en top-
sport toch W groot niet is. Ik geef grif toe
dat er praktische problemen kunnen
opduiken, en ik sta dan ook een officiële
akademische instantie voor, die in indivi-
duele dossiers van 'topmensen' eventueel
tussen beide kan komen. Meer via een
tussenweg dus. Wat betreft de VUB
vrees ik dat de formule die zij voorstellen
(niet enkel de absolute top, maar ook
allerlei subtoppers kunnen immers in het
systeem ingeschakeld worden) zal leiden
tot een eskalatie."
Wat hier ook van zij, het heeft

voetballer Günter Jacob niet belet van
de KUL te ruilen voor de VUB. Jacob
was de voorbije twee seizoenen vaste
keuze in het eerste team van eersteklasser
Sint-Truiden en biste dit jaar zijn eerste
kandidatuur rechten': "Ik wil geen na-
men noemen, maar het staat buiten kijf
dat sommige proffen zeer weigerachtig
staan tegen het feit dat een topsporter
aan de unief komt studeren; alsof die dat
doet om zijn superioriteit te bewijzen."
"Wij trainen elke dag. 's Morgens volg

ik de lessen, om half vier vertrek ik naar
de training en ben pas terug om tien uur.
Mijn eerste jaar liep uit op een sisser
omdat we toen kampioen speelden in
tweede, en ik die titel meegevierd heb in
plaats van te blokken. Dit jaar begon ik
wel op tijd. In tweede kan vinden
sommige seminaries - die je dus niet kan
brossen - in de namiddag plaats, en dat
rou dus onoverkomelijke problemen
veroorzaken. Wellicht kan een en ander
aan de VUB wel opgelost worden."

Inmiddels vragen velen onder u zich
waarschijnlijk af of het Belgisch Olym-
pisch en Interfederaal Comité (BOIC) in
deze materie geen druk kan uitoefenen.
"We voeren geen algemene politiek op
dat vlak", legt De Bondt van het BOIC
uit. "De autonomie van de universiteiten
is vrij groot, en wij kunnen dan
ook weinig uitrichten. Studenten/top-
sporters opteren meestal voor het di-
ploma, vanwege de extra zekerheid. Wij
laten hen helemaal vrij in die keuze.
Wensen zij loch faciliteiten, dan zetten ze
gewoonlijk zelf de eerste stap: ze zijn
immers niet onmondig. Indien gewenst
kunnen wij die vraag ondersteunen met
officiële dokumenten. Het publiek heeft
nogal eens een verkeerde kijk op onze
impakt, ook al omdat het de juiste
kontekst van de dossiers niet kent. Zelfs
een minister van sport, zoals die in
Frankrijk reeds bestaat. rou weinig
kunnen oplossen. Want in Belgiëzijn alle
bevoegdheden zodanig verspreid, dat het
een onontwarbaar bureaukratisch klu-
wen rou opleveren."

Surfen
Aan de KUL rouden we feitelijk een

onderscheid moeten maken tussen stu-
denten LO en de 'anderen'. Is het
wellicht korrekt te stellen dat da akade-
mische overheid nogal huiverachtig staat
tegenover uitzonderingsmaatregelen, op
het Sportkot is men steeds bereid tot
overleg indien er praktische problemen
zouden optreden. Ex-wereldkampioene
surfen Nathalie Hens (2de lic.) hierover:
"Indien nodig, voor een training bijvoor-
beeld, kan ik al eens een praktikum
overslaan. Mijn trainer geeft me dan een
briefje mee, en daar maakt men geen
problemen rond. En ik kan ook wel
rekenen op nota's van medestudenten."

Crossing Schaerbeeck
Een aantal oud-studenten van het Sport-
kot hebben het ver geschopt in hun
sporttak, denken we maar aan Fons
Brijdenbach, Eddy Annijs, Peter Dae-
nens, Jan De Brandt, ... Ging het er
vroeger anders aan toe? Voetbaltrainer
Georges Leekens (licenciaat kinesitera-
pie) verwoordt het als volgt: "Toen ik
mijn licenties aanvatte (in '71), ben ik
getransfereerd naar Crossing Schaer-
beeck, dat toen in de eerste afdeling
uitkwam. Van faciliteiten was geen
sprake, maar door jezelf uitsluitend op
voetbal en studeren toe te leggen, bleek
het net haalbaar. Tegenwoordig zijn de
studiedruk evenals de eisen op voetbal-
gebied zo toegenomen, dat zo'n kombi-
natie nog nauwelijks realistisch te noe-
men is."
Uit onze rondvraag bleek bovendien

dat de meeste studenten/topsporters een
diploma het belangrijkst vinden. Wie
kan hen ongeliik geven? (MK)

STOPT U OOK
MET SPORTEN?
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Autorijscholen MODERNA
Dagobertstraat 49, 3000 LEUVEN a d rijkswacht

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

RIJLESSEN
iedere dag
van 8,30 tol 21 u.
THEORIELESSEN
beginnen MAANDAG
om 19 u.
Kursus 5 avonden.
Veilig

Vlug
Zeker

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

RIJSCHOOL
·ERASMUS

DE VEILIGSTE WEG
LEUVEN - BONDGENOTENLAAN 123
KESSEL·LO - DIESTSESTEENWEG 56

RUIIEWUS

COpy

ALPHA
COpy

TIENSESTR. 83,3000 Leuven TEL. 016/225601

GEBRUIK JE KOPPIE KOPPIE

KOM NAAR ALPHA COPY

PRIJS OPENINGSUREN
SELF-SERVICE

maandag·vrijdag
van 9 u tot 18 uVANAF

0,65 zaterdag
van 11 u tot 17 u

~RIJSCHOOL
USANDERUS

LEUVEN: Diestsevest 21 ~ 016/23.78.06 - 44.48.43
Info: maandag, woensdag van 13 tot 19 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 17 uur

KEERBERGEN: Oud-Stijderslaan 14 'fjf 015/51.24.62

Bent u ouder dan 21 jaar en
in het bezit van een rijbewijs?
Voelt u iets voor een interessante studentenjob,
waar u zelf uw werk ritme kan bepalen?
Vraag eens inlichtingen bij:

AUTORIJSCHOOL
MERCATOR
Ruelensvest 31/02 - 3030 Heverlee

Inlichtingen, liefst na telefonische afspraak: 016/23.28.29

ALKAM !:~~!:'::ENTERS '\

I*WAL!· I COPYCENTEA I*SCBnEl1HSI PI..ANAfOAUK I*DE HW I C 0 P Y

Verhuring W.gen. en on COPYCENTfR PÀP'EAHANDEL
BUI81wegeni lond.r
Chauffeur

Van E'Vln,tr'll 5,
3000 leuvon • lol. 015/23 02 58

Num .. I'.. nweljf 51/2
JOJO Hevorloo • 016/22 2519 3000 Leuven . 'el 016/22 20 S!

(2rint service

KWALITEIT OP TIJD

Voor al uw kopieer- en drukwerken

TIensestraat 38 3000 Leuven .. 016/22.10.39



invoeren van een rij-stage, integreren
van praktijk in de teorielessen, extra
bijscholing na de proefperiode, enzo-
meer. De EFA streeft vooral naar een
harmonisering van de rijopleiding in alle
Europese landen.
Dat laatste is nu meer dan ooit

noodzakelijk. Vanaf I januari wordt aan
nieuwe chauffeurs een Europees rijbe-
wijs uitgereikt. Tegelijk wordt ook het
afzonderlijk eksamen voor het rijbe-
wijs A ingevoerd. Iemand met rijbe-
wijs B zal het niet langer automatisch
krijgen. Wie het motorrijbewijs wil
halen, zal 5 uur les moeten volgen in een
rijschool.
De invoering van het Europees rijbe-

wijs liep heel gesmeerd. Het rijbewijs
bestaat immers al in alle lidstaten. Welke
opleiding je moet volgen om het te
krijgen, kan weliswaar nogal sterk ver-
schillen van land tot land. Duitsland, die
een rijopleiding heeft volledig in de
traditie van de Deutsche Gründlichkeit,
dringt dan ook op een harmonisering
aan. Ons land zit nog een een eind van de
norm af en er moet volgens de FAB dan
ook gestreefd worden naar een strengere
aanpak.
Maar zover zijn we dus voorlopig nog

lang niet. Het FAB-voorstel wordt voor
het ogenblik door een aantal partijen
en volksvertegenwoordigers bekeken.
Maar misschien zal het bij die belangstel-
ling blijven. Ons land deed immers al
heel wat ter verbetering van de wegen en
onze automobiel inspektie behoort tot de
besten van Europa. De belangrijkste
schakel, de mens, werd al die tijd
vergeten.
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Rijbewijs pas na
een stage van 2 jaar
Vorig jaar raakten niet minder dan 81.000 mensen gewond in een

verkeersongeval, zowat de helft daarvan was tussen 18 en 24 jaar.
Daarbij komen nog eens 1900 verkeersdoden. Het verkeer eist

een zware tol. Ofkampagnes als 'Ik reed zot. Mijn maat is lam.' daar veel
aan kunnen verhelpen, valt te betwijfelen.
De nationale Federatie van Autorijscholen van België (FAB) meent

dat er iets ernstigs schort aan onze rijstijl, en deed vorige maand een
voorstel om daar iets aan te doen. De hoofdelementen zijn: een
basisrijopleiding die verplicht in een rijschool moet gevolgd worden en
een stage van twee jaar voor je je definitief rijbewijs krijgt.
België kan niet bepaald vooruitstrevend
genoemd worden als het de rijopleiding
betreft. Een systeem wals dat nu door
het FAB wordt voorgesteld, loopt al een
aantal jaren in landen als Duitsland of
Noorwegen. Daar heeft men trouwens
ook al veel langer ervaring met rijeksa-
mens in het algemeen. In Duitsland
wordt men reeds vanaf 1919 getest op
z'n rijvaardigheid, terwijl in België pas in
1977 de praktische proef werd inge-
voerd.

De L van ...
Het rijbewijs als zodanig bestaat bij ons
sinds 1968. Voordien kon iedereen zich
zonder enige opleiding op 's lands we-
gen begeven. Er waren wel een aantal
rijscholen maar lessen volgen was niet
verplicht. In 1968 werd een teoretisch
eksamen ingevoerd. Dat kon in die tijd
in de rijschool. zelf worden afgelegd.
Rijscholen kenden' een groot sukses, al
was het ook mogelijk de stof op eigen
houtje te blokken.
Wie slaagde in het eksamen kon

onmiddellijk de weg op. Hij moest enkel
een L-teken op de achterruit kleven.
Rijden met een leervergunning heette
dat. Die leervergunning - een soort
voorlopig rijbewijs - was na 12 maan-
den inwisselbaar op het gemeentehuis
voor een definitief dokument. Er was
geen praktijkeksamen, je moest enkel in
eer en geweten een verklaring tekenen
dat je had leren rijden. Velen legden in
die tijd een valse verklaring af.
In 1977 voerde men het huidige

systeem in. Rijscholen verloren het recht
om eksamens af te nemen en vielen
daardoor terug op de helft van het aantal
leerlingen van voordien. Lange tijd was
dan de vrije begeleiding de regel en de
rijschool de uitzondering. Het tij schijnt
nu echter weer eens gekeerd te zijn,
onder andere ten gevolge van de invoe-
ring van het scholingsbewijs door De
Croo. Ongeveer 60 % van de kandidaat
chauffeurs volgt nu praktijk in een
rijschool. Voor de teorie ligt dat cij fer een
beetje lager.

Kilometers
Het voorstel tot reorganisatie van de
rijopleiding dat de FAB onlangs deed
aan Dehaene, minister van verkeer, gaat
terug in de richting van de oude
leervergunning. De leerling krijgt het
definitief rijbewijs pas na een soort
proefperiode, een stage, waarin hij aan

zijn rijstijl moet schaven. Voordien zal
hij echter al een hele weg hebben
afgelegd. Hij zal eerst een rijschooloplei-
ding moeten volgen van zowat 18 uur-
12 uur teorie en 6 uur praktijk.·De FAB
kiest, niet echt onverwacht, voor een
professionele, pedagogisch verantwoor-
de begeleiding van de jonge chauffeur in
een rijschool, eerder dan de opleiding
over te laten aan iemand die misschien
zelf geen rijles heeft gehad.

Na het lessenpakket in de rijschool is
er een teoretisch eksamen voorzien. Wie
slaagt, is volledig vrij te kiezen hoe hij
het rijden verder onder de knie wil
krijgen. In tegenstelling tot wat velea
zouden verwachten zou dit voorstel wel
eens een periode van bloei voor de
niet-professionele begeleiding kunnen
inluiden. In het huidig systeem durven
veel ouders niet aan de vrije begeleiding
te beginnen omdat men vreest zoon of
dochter de verkeerde dingen aan te leren.
Wie echter voor de vrije begeleiding
opteert, zal kunnen steunen op de zes uur
praktijk die men in de rijschool volgde.

Voorzitter Lauwers van de FAB, met
wie wij een gesprek hadden, ziet geen
kwaad in een nieuwe bloei van de vrije
opleiding. Hij sprak zich eigenaardig
genoeg uit tegen een afschaffing van de
vrije begeleiding, op voorwaarde dat die
goed wordt ingekaderd door een basis-
opleiding voor de chauffeur in de
rijschool - de zes uur waar het voorstel
over spreekt - en een lesprogramma
voor de begeleider. Hij ziet in dat je
slechts vlot kan leren rijden door veel
kilometers te doen. En daar is de
rijschool toch wat te duur voor.

Natuurlijk, wie ondanks alles toch
geen vertrouwen heeft in zijn begeleider
kan ook bijkomende lessen gaan volgen
in de rijschool. Misschien bekomt hij
daar na enkele uren wel een scholingsbe-
wijs waarmee hij alleen de weg op kan.
Een praktisch eksamen sluit de eerste
fase af. Wie slaagt krijgt zijn (voorlopig)
rijbewijs en kan aan zijn stage begin-
nen.

Tijdens de proefperiode worden 'de
beginnelingen' nauwlettend gevolgd. In
Duitsland heeft men daarvoor de kom-
puter van Flensburg. Men werkt er met
een strafpuntensysteem dat kijkt naar
het aantal overtredingen (dronkenschap,
overdreven snelheid) en ongevallen
(zelfs die waarbij men niet in fout was,

Achterlichten van 30 cm hoogte. Blijkbaar uit de tijd dat de broekspijpen een
diameter van dezelfde afmetingen hadden. (Foto A ndrei Tarkovski)

maar die men had kunnen voorkomen).
Teveel strafpunten kan aanleiding zijn
tot het intrekken van de rijvergunning of
de verplichting tot het volgen van een
groepsterapie, bijvoorbeeld nadat men
betrapt werd op alkoholmisbruik. Voor
België denkt men aan een gelijkaardig
systeem.
De FAB meent dat vele van de

jeugdongevallen vermeden kunnen wor-
den, ondermeer door aan jonge chauf-
feurs de juiste rij- en remtechniek bij te
brengen, maar vooral door hen te leren
defensief rijden. Onze rijstijl houdt te
weinig rekening met andere weggebrui-
kers. Wie kijkt er bij voorbeeld nog in z'n
achteruitkijkspiegel als hij bruusk moet
remmen? Qp het eksamen doet iedereen
het nochtans. Men kan er niet onderuit
dat men in het huidig systeem alleen leert
eksamen rijden, en dat men aan een
echte beoordeling van de rijvaardigheid
en de rijstijl niet toe komt. Men past
gedurende de 45 minuten van het
eksamen zijn rijstijl aan, maar achteraf
wil men alles zo snel mogelijk vergeten.
Door de kandidaat chauffeur twee jaar
te volgen, komt men meer over zijn echte
kwaliteiten te weten.
Stilletjes droomt de rijschoolfederatie

nog van extra verplichte rijlessen in het
nachtrijden of van een verplichte slipkur-
sus. Het voorstel spreekt in dit verband
van 4 uur bijscholing. Wellicht is dat
alles wat te hoog gegrepen.

Strafpunt
Het voorstel kreeg een erg lovende pers.
Veel joernalisten vonden zelfs dat de
FAB niet ver genoeg was gegaan. Toch
kan je een aantal bedenkingen formule-
ren: zo zijn we erg geïnteresseerd in de
kosten van het basispakket rijschoolles-
sen. Men kan de rijschoolfederatie ver-

--
wijten dat ze met dit voorstel haar deel
van de koek veilig wil stellen. Als dit
voorstel ooit nog eens wet wordt, zal
iedereen immers via de rijschool moeten
passeren. De prijs lijkt op het eerste zicht
nog wel haalbaar. De basisopleiding
gebeurt voor het grootste deel in groep
en dat drukt de kosten.
Een eigen berekening brengt ons op

een bedrag van 8461 frank. Wie de rest
van zijn praktijk met de eigen wagen
leert en wie niet te vaak een eksamen
moet overdoen, komt er relatief goed-
koop van af Tegenwoordig kost een
volledige opleiding bij de rijschool im-
mers al gauw 21.000 frank - 10 uur
teorie, 16 uur praktijk en de prijs van de
eksamens.ln dit verband zou er wel eens
aan sociale voorzieningen gedacht kun-
nen worden. Het rijbewijs is zeker geen
luxe terwijl de prijs ervan voor sommi-
gen onoverkomelijk kan zijn.
Verder kun je je afvragen of die stage

van twee jaar een aantal mensen er niet
toe zal aanzetten om enkel nog op kleine
wegen te rijden of om het stuur af te
geven aan anderen telkens een moeilijk
parkoers zich aandient. Wie weinig of
niet rijdt, komt niet in de komputer voor
en hoeft dus ook geen terapieën of
bijlessen te volgen. In Noorwegen heeft
men dat probleem begrepen en pleit men
voor een extra proef na de stage om na te
gaan of de leerling in die twee jaar wel
vorderingen heeft gemaakt.

1992
Dit voorstel van de FAB is eigenlijk niet
los te zien van het hervorrningswerk van
de Europese Federatie van Autorijscho-
len (EFA). Zij hield in het voorjaar haar
tweejaarlijks kongres in Edinburgh.
Daar werd een resolutie opgesteld waar
het FAB-voorstel zo uit af te lezen is: Jan Van der Linden

Gesprek met een rij-instrukteur

"Volgend kruispunt linksaf'

Je ziet ze in Leuven voortdurend rondrijden, de kleine wagens van
de rijschool. De vakantie is voor de instrukteurs van zo'n rijschool
een drukke tijd. Iedereen wil nog voor het nieuwe akademie jaar

begint zijn rijbewijs halen. Er zijn wat dat rijbewijs betreft een aantal
veranderingen op til. Op 1 januari wordt het Europees rijbewijs
ingevoerd. Vanaf dan zal je voor elke kategorie van rijbewijs een
afzonderlijk eksamen moeten afleggen. Daarnaast deed men onlangs
ook nog voorstellen om de rijopleiding in het algemeen te verstrengen.
Reden genoeg om eens met een rijschoolinstrukteur te gaan praten.

Veto: Het is de laatste tijd heel wat
moeilijker geworden om door het eksa-
men te gera~n. Vooral het teoretisch
eksamen is een stuk ingewikkelder.

Instrukteur Degroe: «Ja, het systeem
van de uitsluitingsfouten is zo'n foefje
dat veel mensen de das om doet. Dat is
iets wat men alleen in ons land kent. Van
de veertig vragen duidt men er vooraf
vier aan waartegen je maximaal één fout
mag maken. Iemand met 38 op 40 kan
dus gebuisd zijn, terwijl iemand met 8
fouten, waarvan geen uit die reeks van
vier, wel mag overgaan»
«Overigens blijkt men meer proble-

men te ondervinden met de terminologie
dan met de stof, die meestal genoegzaam
gekend is. De manier van vragen stellen
leidt de mensen om de tuin. Er zijn
gelukkig wel voorzieningen getroffen"
voor mensen met leermoeilijkheden. Zij
krijgen een afzonderlijk, mondeling ek-
samen waar de antwoorden er bijna
uitgetrokken worden. Anders zouden de
kosten voor die mensen te hoog oplo-
pen»
«Trouwens, nu we het over de moei-

lijkheidsgraad hebben, enkele jaren gele-
den heeft men alle vragen die door 80 %
van de leerlingen korrekt beantwoord
werden, vervangen door ingewikkel-
dere. Tja..

Veto: Is de rijschoolopleiding niet veel te
duur. Veel mensen kiezen voor de vrije
begeleiding omdat het zoveel goedkoper
is.

Degroe: «Ik denk datje daar niet buiten
kunt. Men hoeft de instrukteur niet te
betalen, men rijdt met de eigen auto en
betaalt zelf de benzine. Dat drukt de
kosten. Merkwaardig is wel dat juist de
mensen die zich rijlessen Ir '~"en permit-

teren leren rijden via de vrije begelei-
ding, terwijl diegene die krapper bij kas
zitten naar ons komen. Een recente
studie heeft dat uitgewezen»
«Maar kom, geld is niet het enige dat

telt. Het gaat om je veiligheid. Negen op
tien personen die op zichzelf leren rij-
den, hebben een verkeerde remtechniek.
Daar komen vroeg of laat ongelukken
van. Je kan een paar maanden geluk
hebben, maar vroeg of laat ...» (Hoest
veelzeggend.)
«Ik kan mij er soms kwaad in maken

dat men tijdens het eksamen daarop niet
strenger toekijkt. Het is niet logisch dat
één kleine onoplettendheid je je hoofd
kost, terwijl zware fouten tegen de
rijtechniek door de vingers worden
gezien. Net zoals het niet logisch is
trouwens, dat wij in het eksamenresul-
taat geen inspraak hebben. We hebben
16 uur met de leerling in de wagen
gezeten. Wij weten toch wat hij waard
IS.»
«Het is niet leuk als iemand door één

kleine onoplettendheid zakt, terwijl hij
volgens ons wel klaar is voor de weg.
Niet zolang geleden heb ik een eksarni-
nator van mijn gelijk kunnen overtuigen.
Iemand was gebuisd omdat hij over de
witte, doorlopende streep gereden was.
In zekere zin terecht natuurlijk, maar
deze leerling had voor de rest geen
fouten gemaakt. Ik vroeg de eksamina-
tor of hij wel zeker was dat de wagen
over de lijn was geweest: hij kon dat
vanop die achterbanktoch niet duidelijk
gezien hebben. Waarschijnlijk omdat hij
niet echt overtuigd was van zij n gelijk,
heeft hij het erbij gelaten. Dat is geluk
hebben natuurlijk.»

Veto: Er gaan steeds meer stemmen op
om het systeem van de vrije begeleiding

af te schaffen, zoals men in vele van de
ons omringende landen heeft gedaan.

Degroe: «Ja, of zoals in Nederland en
Frankrijk, waar de vrije begeleiding wel
toegelaten is, maar waar je geen schijn
van kans hebt om ermee door de
eksamens te geraken»

Veto: Gaat dat in mindere mate ook niet
op voor ons land? Wie zijn heil zoekt bij
de vrije begeleiding, heeft het bijzonder
moeilijk om te slagen? •

Degroe: «Dat zou ik niet direkt durven
zeggen. Kijk, wij geven onze leerlingen
natuurlijk wel een aantal tips, we
vertellen ze waarop ze moeten letten als
ze 'eksamen rijden', maar ...»

(Lange stilte, twijfelt) «Soms denk ik
dat er twee soorten eksarnens zijn, dat
men voor de rijschool andere, strengere
normen hanteert dan voor de vrije
begeleiding. Dat is iets wat ik niet kan
bewijzen natuurlijk. Ik denk dat men
voor de mensen van de vrije begeleiding
een andere, gemakkelijkere route volgt.
Men vermijdt de gevaarlijke kruispun-
ten, voor hun eigen veiligheid want als
de leerling eens niet goed uit de doppen
kijkt, is er niemand die kan ingrijpen.
Wij hebben in noodsituaties altijd nog
onze tweede rem."
«Ach, u zou eens moeten weten hoc

bang sommige van die eksaminatoren
wel zijn, zelfs bij ons. Ze hebben
schrik .»

Veto: Maar de leerling moet toch een
kaartje trekken met de te volgen route ?

Degroe: «Kom, kom. Dat valt nog te
bekijken. Ik had vandaag twee eksa-
mens, allebei met dezelfde route. Toch
werden er verschillende kaartjes getrok-
ken. Iedere eksaminator heeft zo zijn
eigen route, die doodgewoon langs alle
kruispunten leidt die maar op zc'n
kaartje kunnen voorkomen. Neen, hij
maakt het toch zo moeilijk als hij zelf
wil.»
«Ik zeg altijd: wie echt goed is, slaagt,

wie niet kan rijden, zakt, maar daar
tussenin, hangt slagen of zakken af van
het geluk of van de bui van de
eksaminator»

Jan Van der Linden
Ann Van Acker
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INFORMATIKA
STUDENTEN !...

typ zelf uw thesis en volg
een kursus.oAKlYLOGRAFIE
bij:

ERASMUS
Bondgenotenlaan 123
3000 L:::UVEN
tel.: 016/222485

- elektronische schrijfmachines
oefen mogel ijk heden
een vaste kursusprijs. ongeacht de tijd die u er over zet

- avond- en/of dagonderwijs
doorlopende inschrijvi ngen

Generale Bank

Als hulp bij uw studie bieden .wij U:

_"Het Bulletin van de Generale Bank"

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

_"Intelligence Service"

Mogelijkheid om beroep te doen op het Dokumentatiecentrum van de
Generale Bank bij het voorbereiden van je seminarie. tesis •...

-"Kalendarlum KULeuven"

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

_ "!3e,spektleven"

Je xar, ook gratis de reeks brochures "Perspektieven" bekomen. Zij zijn
eigenlijk voor leerlingen van het middelbaar onderwijs bedoeld. maar
kunnen je als basisinformatie zeker van groot nut zijn.

Als bankier bieden wij U:

_ De Campus-rekening
_Speciale jongerenrekening. jongerenkrediet voor pas afgestudeerden
die zich willen vestigen of verder studeren.

_ Mister Cash service gratis tot 21 jaar.

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

* PC: XT- AT* Canon: rekenmachines, copiers,

schrijfmachines

* Fax: Schneider, Courier en Canon

* Printers: Schneider, Juki en Canon
* Alle software

Diestsevest 23
3000 Leuven
016/220078

Tongersesteenweg 62
3800 Sint-Truiden

011/67 11 76

·~·:_E;RASMUSINSTITUUT

Wie zich wil bekwamen in een
van volgende seminaries dient
zich tijdig in te schrijven:

LOTUS
MS.DOS
D.BASE 111(Deel 1)
D.BASE 111(Deel 2)
De seminaries omvatten telkens 8 uur les, van 8.30 u. tot
12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

e.v. FOTEXCO -•.e-. ---.J

Blijde Inkomststraat 46, 3000 Leuven
Tel. 016/222565

--..Tekstverw_er~ 1"9 'j-:- :_.':.:.:: ;·::::::;::i;::::: ::: .!/::;:!U!?~rofesslonee I..T.vpwerk

~:~[~~::;:bIIShlng·<~:.:~i~;~J'~,tl~~~~~~~~l~~~~··
Inblndlngen ....:: ':':!'. > . :.:\ ?; > •• '.'

Q-COMP LEUVEN BVBA
Verhuur en verkoop van computersystemen

* Personal computers: Atari PC en ST serie
BondweIl, Elei PC, XT, AT* Printers: Atari laser, Kyocera, Star, enz* Harddisken : Seagate, Nee, Tandon, ...* Software: WordPerfect, PC-PO$$, enz

Desktop Publishing - Winkelautomatisatie
+ Eigen technische dienst! +

Bij Q-Camp staat service op de éérste plaats.
Kom vrijblijvend even kennismaken.

Craenendonck 1 (aan de Vismarkt)
3000 Leuven Tel. 016/20.74.71

PERSONAL
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COMPUTER
SUPPLIES

MUNTSTRAAT 40 - LEUVEN - 016/23.57.44

IBM-Compatibele Personal Computers
vanaf 38.000 fr. alles inbegrepen

Printers en Toebehoren
Software

OFFICIELE VERDELER:

COMPAQ BROl.' R
ClllZEN t-PS( \.
NEC tJHIl ItJ~

SAMSUNG SAN vu

WORDPERFECT
DAIAPcHFI-:CI
PI ANI-'I-:HH-( I
CUMPAC I::jUt:KHUUUING

open: ma.-za. 10 tot 12.30 u. en 14 tot 18.30 u.• do. gesloten
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Veto-fotografie

Van de lichte en de
donkere zijde
VetO-fotografie is een boeiende bezigheid met diverse aspekten en'.

perspektieven. Fotograferen is een stap zetten in een fascine-
rende, soms donkere wereld; maar het is kreatief werken, iets

scheppen, gestalte geven. Een foto bij een artikel geeft een extra
identificerende dimensie, een 'gezicht' als het ware. Foto's zorgen voor de
nodige 'verluchting' (voor sommigen opluchting), afwisseling. Een beeld
kan dikwijls beter een sfeer weergeven, een impressie opwekken. Veto
wil nu ook jou de kans geven omje indrukken. op gevoelige plaat vast te
leggen.

Elke jaargang vergt steeds weer een
hechte samenwerking tussen een groep
entoesiaste vrijwilligers. Deze groep is
dan onderverdeeld in diverse deelgroe-
pen met elk een specifieke taak: zetwerk,
lay-out en dergelijke, en fotografie na-
tuurlijk. Het lekkere Leuvense leven
heeft enorm veel te bieden. Diverse
manifestaties doen zich geregeld op
dezelfde tijdstippen voor. Je begrijpt dan
wel dat het onbegonnen werk is voor één
enkele fotograaf die ook nog moet
studeren, over alles een degelijke repor-
tage te maken. Enkel een koórdinatie
tussen verschillende fotografen geeft
goede resultaten.

Twee zijden
Waarin bestaat nu specifiek deze taak
van Veto-fotograaf? Hieraan zijn twee
zijden verbonden: een 'lichte' en een
'donkere' zijáe. De licht-zijde is het
eigenlijke reportage-werk, het fotogra-
feren (belichten van de film) dus. Dit is
misschien wel het avontuurlijkste en/of
het leerrijkste aspekt: het op pad gaan,
het zogenaamde 'field-work'. 'Plaatjes'
schieten van beroemde of minder be-
roemde mensen of van illustere onbe-
kenden die nog beroemd moeten wor-
den; maar ook van objekten, stille
getuigen.
Snelheid is bij dit alles een sleutel-

woord. Bij lezingen en manifestaties
gaan de te fotograferen personen er echt
niet even mooi bij zitten om de fotograaf
te plezieren, evenmin zal een betoging
even voor je halt houden. Het komt er
dus op aan om zeer snel een leuke of
'gepaste' houding of situatie vast te
leggen. De lokalisatie moet daarom goed
worden geanalyseerd, de beste hoek
uitgekozen om een degelijke beeld kom-
positie te realiseren. Tijd om wat heen en
weer te lopen is er meestal niet. Het is
kijken, hoek kiezen en klik: een beetje
verplaatsen, ondertussen de film door-
draaien en wachten op de geschikte
gelaatsuitdrukking; weer klik en dan
wegwezen naar de volgende opdracht
(of blijven als het interessant is). Dik-
wijls neemt dit alles niet meer dan 3 à 5
minuten in beslag.
De eerste keer zullen je zenuwen je

wel wat parten spelen, maar na verloop
van tijd krijg je de smaak te pakken en
gaat het spelenderwijs. Met een beetje

feeling geraak je al een eind weg,
trouwens: al doende leert men.

Negatief
De 'donkere' zijde is dan het tevoor-
schijn toveren van de vastgelegde im-
pressies; met andere woorden het werk
in de donkere kamer (kortweg doka).
Dit heeft misschien niet het avontuur-
lijke sfeertje, het is er niet minder
boeiend om. Het beeld, zoals het op het
negatief verschijnt na de ontwikkeling, is
nooit af. Kleine foutjes komen tevens
frekwent voor en deze kunnen bij het
afdrukken nog gekorrigeerd worden,
eventueel door enkele kneepjes van het
vak 'opgefleurd' worden. De beste foto's
worden dan voor het publiek geselek-
teerd, waarna ze gerasterd worden, dit is
het aanbrengen van die kenmerkende
zwarte puntjes van kranten- en tijdschrif-
tenfoto's, nodig om ze af te kunnen
drukken. Zodoende worden witte en
zwarte vlekken vermeden. De afge-
werkte foto's worden dan aan de lay-
outkamer overgemaakt waar ze, al dan
niet vakkundig, tussen de teksten wor-
den ingepast, voorzien van een passend
onderschrift en de naam van de foto-
graaf.

Geïnteresseerd
Voor al dit werk zoeken wij, zoals
gezegd, nog enkele geïnteresseerde vrij-
willigers, die het groepsengagement niet
schuwen. Let op: een specifieke kennis
van fotografie is niet vereist. Diafragma,
sluitertijden, flitstechniek : we leggen het
je allemaal wel uit van naaldje tot
draadje. In het bezit zijn van een
reflekskamera is wel gewenst. Ben je
alleen in dokatechniek geinteresseerd,
dan dien je alleen wat handigheid en
geduld mee te brengen. Gaandeweg zal
je je daar ook in thuis voelen en kan je
steeds meer persoonlijkheid in je werk
leggen. Personen die voor deze bezigheid
iets voelén, kunnen zich steeds wenden
tot het sekretariaat 's Meiersstraat 5
voor meer inlichtingen.

Geef jezelf een zinvolle bezigheid in je
vrije tijd en treed toe tot het VFF: het
Veto Fotografen Front, 't zal je niet
spijten.

Peter Vermeiren

Links: wat de lay-outer te zien krijgt. Rechts: het blikveld van defotograafin de donkere kamer.

Zetwerk en layout

Voor tik- en
knipgrage vingers

Veto maken is een hele karwei. Het blad draait volledig op de
vrijwillige inzet van studenten. Zij schrijven het blad, dat is één
zaak, zij maken het blad ook drukklaar. En dan bedoelen we dat

wij zelf het zetwerk doen, en ook zelf de layout verzorgen. Tenslotte
maakt Veto ook zijn eigen foto's. Weet je, eigenlijk zouden we voor al dat.
werk best nog wel een paar handen kunnen gebruiken.

Als wij zetwerk zeggen, bedoelen we
eigenlijk het tikken van de teksten in een
zetkomputer. Die levert tekst af in alle
mogelijke lettertypes en in eender welke
grootte. Zetten is snel te leren. Na-een
paar lessen kun je er al behoorlijk mee
overweg.
Bij het zetten kies je dus het lettertype

dat je een tekst meegeeft. De meeste
mensen staan er niet bij stil, maar het
lettertype van een tekst bepaalt voor een
groot deel mee hoe die tekst overkomt.
Zo komt een Optima-letter veel mo-
derner over dan een Times - waarin al
het voorgaande werd gezet. Veel
moderner, maar ook veel kouder,
afstandelijker, niets voor Veto-teksten
dus. Een Helvetica komt in al zijn
eenvoud, best wel duidelijk en overtui-
gend over. We gebruiken die dan ook
voor onze wekelijkse Agenda. De
Clearface tenslotte - op zijn mooist als'
hij scheef staat - is veel lyrischer.
(Zucht. Hier schieten woorden te
kort.)

Fratsen
AI dat fraais komt bij Veto in vijf
kolommen terecht met zo'n ideale
breedte van 5 centimeter. Minder ko-

lommen laten minder afwisseling toe in
de layout, meer kolommen maken de
boel alleen maar slordiger.
In zo'n kolom kan de zetter natuurlijk

nog alle kanten uit. Sorns plaatsen we
alles links.

Sorns rechts.
Of ondersteboven.

Onze zetkomputer kan ook kadertjes
tekenen. Vroeger moes-
ten we die nog met
plaklijntjes in elkaar ste-
ken. Die dingen zaten
altijd krom en we zijn
dus maar wat blij dat we
daar vanaf zijn.
En verder zetten we

soms ook lII!t!IIm -
leuke dingen voor de

mens. Het is niet echt mooi, maar het
valt wel op natuurlijk.
Heel die technische realisatie gebeurt

bij ons op de komputer. Elke medewer-
ker tikt zelf zijn artikel in. Er loopt op
Frits - zo heet onze komputer -
trouwens een heel gebruiksvriendelijk
tekstverwerkingsprogramma. Je krijgt
het bliksemsnel onder de knie. Die
ingetikte tekst wordt doorgezonden naar
onze tweede komp - die Maxx heet - en

die heeft al die fratsen in huis waar we
het zo even over hadden. Doordat ieder
zelf zijn artikel typt, wordt het eigenlijke
zetwerk fel vereenvoudigd. De techni-
sche realisatie van zo'n Veto gaat dan
ook veel sneller dan vroeger, zodat we
meer tijd hebben voor het schrijven van
artikels of voor het onderhouden van ons
lief. Op dat komputersysteem van ons
zijn we trouwens redelijk trots.

Dwaas
De layout van het blad vinden we veel te
fijn om aan een komputer over te laten.
Het is trouwens doodsimpel. Vergeet
even al je zorgen, laat vieren die
kreativiteit en knip en plak met ons mee.
Op de layout kan je je volledig uitleven.
Je krijgt dat te gekke artikel in handen
gestopt, samen met die blitse foto - die je
eigenlijk veel liever voor jou alleen zou
houden maar die je moet delen met gans
Leuven - en je kan aan de slag. Met
behulp van rasters, tekeningen of logo-
tjes maak je er iets moois van. Niemand
kan een pagina voorgoed verknoeien,
zelfs de domste oelewapper niet. Wan-
neer de schikking namelijk. niet io
optimaal uitvalt als voorzienl was, of
zondigt tegen e~ of andere t~h niet zo
dwaze layoutréget, kanje altijd nog terug
van voren af aan beginnen. :
Soms zijn wij wat te uitbundig en

maken we, in al ons entoesiasme een
paragraaf zoek of we verwisselen twee
inleidingen. Wij trekken ons dat altijd
erg aan. Je moest eens weten hoe
bezorgd wij om onze lezers zijn. (Eet je
trouwens wel genoeg? Je ziet er zo bleek
uit.) .

In het begin mag dat alles je niet direkt
duidelijk overkomen. Dat komt wel. Na
een maand praat je met ons honderduit
over Het Gat of de O.64-plaklijntjes, over
de .SN Intro of de Rechtsboven.
Ach, we zouden je alles hier al willen

uitleggen, maar daarvoor is de Veto te
dun. Maar de's Meiersstraat, die weetje
toch liggen?

Jan Van der Linden

Neuzen in en om de universiteit

Veto meemaken

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

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

Het is natuurlijk wel interessant als je
over een vlotte pen beschikt, of als je wat
overweg kan met een fototoestel of
handig bent in lay-outmateries of zo.
Toch moetje niet denken datje "wellicht
toch niet genoeg kent van al die dingen

om zo'n blad als Veto te maken".
Joernalistieke ervaring of praktisch in-
zicht in de technische realisatie van een
weekblad kan je enkel krijgen door het
in de praktijk te doen. En dat kan bij
Veto, beter dan waar ook,_daar kan je
van op aan.

. Slipkursus
Veto heeft namelijk een traditie ont-

wikkeld waarin konstant gezorgd wordt
voor de "opleiding" van nieuwe mede-
werkers. Wij stellen geen eisen aan uw
voorkennis, wel aan uw gezond verstand
en uw idealisme. Kandidaten duiken van
alle kanten op: van Letteren en Wijsbe-
geerte tot Toegepaste Wetenschappen,
van Sociale Wetenschappen tot Rech-
ten. Ze klitten hier in de 's Meiers-
straat 5 samen en vormen in een mum
van tijd een ploeg die Veto inhoudelijk
en technisch wekelijks klaarstoomt.

Voor wie het nog niet wist: Veto
verschijnt elke week op maandagavond.
Dat betekent dat de Veto-vrijwilligers
zondagavond druk doende zijn met
knippen en plakken, met foto's afdruk-
ken, kortom met het drukklaar maken
van het blad. Het drukken zelf gebeurt in
Brussel, al de rest gebeurt hier ter
plaatse.

Diezelfde (nu ja, niet steeds dezelfde)
vrijwilligers hebben de vrijdag ervoor
tijdens de redaktievergadering beraad-
slaagd over de binnengekomen artikels.
Op- en aanmerkingen werden zorgvul-
dig genoteerd en indien nodig werd de
auteur gevraagd zijn tekst aan te passen.
Ook werden reeds afspraken gemaakt
voor het volgende Veto-nummer: 'plan-
ning' heet dat dan. Verder neemt iemand
de taak op zich om tijdens het weekeinde
de eindredaktie te verzorgen. Een kru-
ciale taak, die al enige Veto-ervaring
vereist.

De bedoeling is namelijk dat het blad,
wanneer het maandagavond in de AI-
ma's ligt, er zowel technisch als inhoude-
lijk onberispelijk uitziet. Onberispelijk,
we zijn streng. AI lukt het zelden of nooit
helemààl: altijd gaat er wel wat fout, een
kleinigheid vaak.een blunder soms. Dat

is dan weer stof tot diskussie voor de
volgende redaktievergadering : 'evalua-
tie van het vorige nummer'.
En intussen zijn Veto-redakteurs en

-medewerkers op de baan geweest voor
interviews en reportages. Ophefma-
kende en minder ophefmakende. Alle-
maal bedoeld voor de volgende Veto die
door zoveel studenten (en ook proffen ...)
met argusogen moet gelezen worden.
Veto wil immers kritisch gelezen worden
zoals het ook met kritische zin gemààkt
moet worden. Ons uitgangspunt: een
grondige aanpak van de problematiek en
een gezonde visie.

's Meiersstraat 5
Als je dus zin hebt om aan dit blad mee
te werken, moet je zeker niet aarzelen
om eens langs te komen of een briefje in
onze bus te proppen. Onze deur heeft
niet eens een drempel, je kan er dus ook
niet over struikelen. Enje zal er geen spijt
van hebben.
(Waarschuwing: Veto voorziet niet in

een ontwenningskuur voor kronische
obsessie). .

Didier Wijnants

Samenwerking
tussen KUL en

Lemmensinstituut
Vanaf dit akademie jaar kunnen studen-
ten van het Lemmensinstituut versneld
een einddiploma musikologie aan de
KUL halen. Vrijstellingen in een twaalf-
tal vakken zijn mogelijk. Bovendien
kunnen deze studenten zich voortaan
reeds tijdens hun eerste studies inschrij-
ven aan de KUL als vrij student. De
vakken waarvoor ze dan een uitslag
behaalden van 12 (of 10 voor de
oefeningen) moeten ze later niet meer
afleggen. Ook aan het omgekeerde geval
werd gedacht. Studenten muziekweten-
schap die nog een diploma van het
Lemmensinstituut willen behalen, krij-
gen gelijkaardige faciliteiten aangebo-
den. Op die manier willen beide instel-
lingen begaafde jongeren de kans geven
een wetenschappelijke opleiding te kom-
bineren met een praktijkgerichte. De
Koninklijke Vlaamse Muziekkonserva-
toria hebben zich bereid verklaard op
hun beurt dergelijke overeenkomsten te
sluiten.
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het woord neemt (om bijvoorbeeld
enkele capita selecta toe te lichten). Een
jammerlijk gemiste kans.

Raar maar waar: zelfs nu staan de
Nederlandstalige uitgeverijen niet aan te
schuiven om een vertaling te mogen
publiceren. De verdeler voor Nederland
nam tenslotte zelf een lovenswaardig
initiatief: hij laat alvast de teksten
(ongeveer 10 bladzijden) vertalen. Naar
verluidt zal iedereen die Feu Ven bezit,
over luttele maanden gratis zo'n verta-
ling kunnen vastkrijgen. Men zegge het
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Feu Vert van Ever Meulen

Van "expo-stijl" tot
surrealisme

Wie Ever Meulen zegt, legt meestal
onmiddellijk de link met die andere
'grote' tekenaar/illustrator: Joost Swar-
te. Wellicht omdat ze het kruim der
grafische ontwerpers/tekenaars vormen,
want buiten het non-sense element
vertoont hun werk weinig overeen-
komst. Beiden hebben alleszins veel van
hun bekendheid in de lage landen te
danken aan de befaamde Humo-covers,
waarvoor ze vroeger regelmatig inston-
den.
Ever Meulen (samentrekking van

Eddy Vermeulen) is inmiddels 42. Zijn
grote doorbraak kwam er in '70, toen hij
van hoofdredakteur Guy Mortier zowat

Westvlaming Ever Meulen (cfr. het interview in Veto 30 van de
vorige jaargang) is in eigen land lang geen onbekende meer.
Zijn affiches voor grote manifestaties (Torhout/Werchter,

Mallemunt, Humo's Rock Rally,...) springen steevast in het oog, en de
specifieke handtekening à la Kamagurka (een omgekeerde 3 in een
cirkeltje) is tot een dankbaar herkenningsteken uitgegroeid. Hoewel het
publiek er dikwijls geen naam mee kan associëren. Eind '87 verscheen bij
een Parijse uitgever - eindelijk - een boek met een selektie uit zijn
veelsoortig ceuvre.

waarin veel glitter steekt, en waarin sterk
karikaturale en opgeblazen, gedispro-
portioneerde figuren de dienst uitmaken.
Later evolueèrt hij naar een steeds
strakkere lijn, bovendien veel hoekiger.
Meulen gebruikt alle mogelijke arcerin-
gen (tot gegolfd toe), en alsmaar minder
kleur: het toont dan ook allemaal veel
abstrakter. De laatste jaren neigt Ever
Meulen steeds meer naar het surrea-
lisme, zijn tekeningen worden boven-
dien zeer sober.
Dankzij tentoonstellingen allerhande,

wordt hij inmiddels over heel de wereld
bejubeld. Meest typerend voor het be-
lang van Ever Meulen is misschien wel
dat hij doorheen de jaren een hele
lichting jongeren beïnvloed heeft. Serge
Clerc en Yves Chaland bijvoorbeeld zijn
inmiddels namen als een klok, een aantal
mindere goden houdt het jammer ge-
noeg bij zielloze naäperij.
Striptekenaar is Ever Meulen niet: hij

schotelt ons geen beeldverhaal voor,
maar een verhaal in één beeld, volge-
propt met kleinere details en anekdotes.
Karakteristiek is het non-sense karakter
van veel van die tekeningen: ze bevatten
namelijk steevast een hoop tegenstrijdig-
heden, zowel in ruimte (bijvoorbeeld
bewust zondigen tegen het perspektief)
als in tijd (onmogelijke kronologische
volgorde).
Het spreekt voor zich dat zo'n kom-

plexe stijl niet eenvoudig te analyseren is.
Pierre Sterckx, direkteur van de Bcole de
Recherche Graphique te Brussel, pro-
beert het in de inleiding. Hij stipt wel
enkele interessante topics uit het ceuvre
aan, maar wil alles zo zwaarwichtig uit

de doeken doen - een kwaal die al eens
meer voorkomt bij Franstalige recensen-
ten - dat hij er zich danig in vergalop-
peert en de lezer al bij al op zijn honger
laat. Ever Meulen vertrouwde ons trou-
wens toe niet onverdeeld gelukkig te zijn
met deze inleidende analyse.

Feu Ven werd door de meester
himself samengesteld, is zeer verwrgd
(om niet te zeggen: luxueus) uitgegeven
en biedt de lezer (uiteraard) een prima
overzicht van diens karrière, onder
andere in een biografie van jaar tot jaar.
Zelfs jeugd probeersels komen summier
aan bod, evenals de onvermijdelijke,
maar niet a priori oninteressante, voor-
bereidende schetsen. We kunnen enkel
betreuren dat Ever Meulen zélf nergens

voort.
(MK)

Ever Meulen, Feu Ven, Futuropolis,
1987, ± 1.500 fr.

Dat het medium strip tegenwoordig
ongeveer als vol aanvaard wordt, weetje
onderhand al wel. De meeste biogra-
fieën of naslagwerken zijn de kinder-
schoenen helaas nog niet ontgroeid, en
kunnen nog heel wat opsteken van de
grote broers uit de literaire wereld. Zo
zijn de meeste 'naslagwerken' veeleer
een verzameling van onbekende, liefst
nooit gepubliceerde dokumenten dan
een kritische analyse. Verder is de
aanwezigheid van enige bibliografie
(van de tekenaar in kwestie of verwijzin-
gen naar andere referentiewerken) alles-
behalve evident, en ook een korte

carte blanche kreeg bij Humo. Die grote
artistieke vrijheid liet hem toe van alles
en nog wat uit te proberen. Tekenen
tegen de klok laat natuurlijk geen
grafische hoogstandjes toe, maar Meu-
lens non-sense humor leed er niet onder.
En telkens hij wat meer tijd kon
investeren in een tekening (bijvoorbeeld
een cover), straalde het eindresultaat een
groot raffmement uit. Via deze covers,
die ruimschoots aandacht krijgen in Feu
Ven, kan je vrij goed Ever Meulens
artistieke ontwikkeling volgen. Gedu-
rende de jaren '70 hanteert hij een
specifieke retro-stijl (met design uit
de jaren '30-'40 en expo-kenmerken),

Nederlandstalige stripbiografie

Rare jongens, die
stripuitgevers

Eind '87 publiceerde Jean-Paul Tibéri
Walthéry: Natacha & Co, en als bij
wonder bleek plots ook het oudere
(1981) F. WalthélJl monographie de la
bande dessinée weer beschikbaar. B0-
vendien was in '86 ook een boek van de
Vlaamse striprecensent Kris de Saeger
verschenen (dat op zijn beurt nooit
vertaald werd in het Frans). Walthéry
vertelde ons zelf over al die interesse
voor zijn persoontje: "Ik vraag me al
langer af wat de menstO aan mij w

Wie als stripliethebber Nederlandstalig is, wordt allesbehalve boeiend vinden. Maar ik laat begaan,
verwend door de uitgeverijen. Vanwege de recessie op de omdat zoiets schrijven meestal start
stripmarkt, kan je enkel van reeksen die lopen als een sneltrein vanuit een zekere interesse en sympatie-

met zekerheid een vertaling verwachten. Tegenwoordig maak je ook al
mee dat de (dikwijls interessante) publikaties van kleinere Franse
uitgeverijen moeilijk verdeeld geraken tot in België. Bovendien is hier
blijkbaar geen enkele uitgeverij geïnteresseerd in eventuele vertalingen
ervan in het Nederlands. Zelfs Belgische uitgeverijen als Casterman
hebben hun fonds niet integraal in de twee landstalen beschikbaar. Veel
erger nog is het gesteld met al wat zweemt naar biografie: nauwelijks te
vinden in het Nederlands. Daarom dus maar een greep uit recente ____
Franstalige publikaties.
biografie van de schrijver van het werk
ontbreekt meestal.

Pilote
Eind vorig jaar startten Les Editions
Seghers een reeks Les auteurs par la
bande, waarin een een aantal groten uit
de stripwereld belicht zullen worden.
Typerend voor de serie is dat de boekjes
op vrij klein formaat gedrukt zijn en
slechts iets meer dan 100 pagina's
bevatten.

Als eerste komt René Goscinny aan
de beurt. Gek dat we hierop moesten
wachten tot 10 jaar na zijn overlijden
(totnogtoe kon je slechts in gespeciali-
seerde tijdschriften iets zinnigs over de
man teweten komen). Nochtans is de
figuur Goscinny zeer belangrijk geweest
voor het stripverhaal, onder andere al als
scenarist van Lucky Luke, of als geeste-
lijke vader van Asterix. Zijn aandeel in
deze reeksen heeft in sterke mate mee
hun sukses bepaald. Sinds Goscinny's
dood in '77 zwalpen ze immers inhouds-
loos verder, kunnen niet echt meer
boeien en teren vooral op hun reputa-
tie.

In '59 begint hij samen met Uderzo
(tekenaar van Asterix) en Charlier (sce-
narist van onder meer Blueberry en Buck
Danny) het weekblad Pilote: het eerste
stripblad dat zich richt tot volwassenen.
Jonge tekenaars die nergens terecht
konden omdat hun stijl niet paste bij het
'huis', kregen een kans in Pilote. Enig
kriterium: talent. Veel van die nobele
onbekenden groeiden uit tot vedetten:
Gotlib, Bretécher, Giraud (alias Moe-
bius), Fred, Tabary, Druillet... Mei '68
was de aanzet tot de gouden periode van
Pilote: de grenzen werden alsmaar

verlegd, steeds meer bleek mogelijk.
Vanaf '72 gaat Pilote in neerwaartse
richting, mede doordat enkele tekenaars
na een slaande ruzie elders hun geluk
gingen beproeven.

De samensteller van het boek, Marie-
Ange Guillaume, is een vroeger mede-
werkster van Pilote en dus een bevoor-
rechte getuige. Voor alles slaagt ze erin
een fascinerend portret te schetsen van
Goscinny als gepatenteerd lolbroek en
minzame hoofdredakteur. Ze vergalop-
peert zich niet in details maar houdt zich
strikt aan de persoon Goscinny. In eerste
instantie lijkt het doel dus bereikt, maar
door de beperkte ruimte waarover ze
beschikt (waarom in godsnaam een
monografie per se willen beperken tot
goed 120 bladzijden ?), bekomt Guil-
laume nillens willens een vrij fragmenta-
risch eindresultaat. Interessante topics
(als daar zijn: het sukses van Asterix,
Goscinny als vernieuwende stimulans in
de strip, de verschillende niveaus waar-
op je Asterix kan lezen...) worden zeer
kort aangesneden, maar helaas niet
uitgewerkt.

Stewardess
Verder twee werken over François Wal-
théry, één van de grote kanonnen van
Dupuis en geestelijke (maar ook gees-
tige) vader van Natasja. de luchtstewar-
dess. Walthéry was de eerste die het
aandurfde een vrouwelijke stripheld te
lanceren (in 1971), en dit baanbrekend
en vooral suksesrijk voorbeeld kreeg al
snel navolging (denk bij voorbeeld aan
Yoko Tsuno). Hij ligt ook aan de basis
van een vrij recent fenomeen: strips in
dialekt (Luiks in het geval van Wal-
théry).

hoop ik toch. Het boek van Kris is vooral
een kijkboek, evenals dat van Tibéri.
Nogal kommercieel dus. Zo bestaat er
iets in beide landstalen en is iedereen
tevreden. Het boek van Jean Jour
daarentegen ligt wat moeilijker: hij
graaft dan ook veel dieper." Waarvan
akte.
Jean Jour schrijft om den brode (zijn

curriculum is wél opgenomen), en de
joe rnalist in hem haalt gelukkig de
bovenhand. Hij is bij voorbeeld de enige
die het belang van de band tussen
Walthéry en Tillieux (de overleden
tekenaar van Guus Slim) grondig toe-
licht. Tibéri verschaft ons enkel de
onontbeerlijke biografische gegevens en
propt zijn boekt verder vol met illustra-
ties. Een gelukkige inval hierbij is het
opnemen van enkele korte publicitaire
verhaaltjes. Pikant detail: het erotische
aspekt van Walthéry's ceuvre, dat de
laatste jaren duidelijk aan belang wint
(konkreet vooral merkbaar in 'de publi-
katie van postkaarten, zeefdrukken, ...)
wordt angstvallig verdoezeld (de invloed
van uitgeverij Dupuis?). Ook informatie
over parodieën - in zekere zin een
referentie, want wie niet bekend is wordt
niet gepersifleerd - zult u vergeefs
zoeken (die gaven wij lekker wél in Veto
23 van de vorige jaargang).
Eindigen we met de keizer te geven

wat de keizer toekomt : alle werken over
Walthéry bevatten bibliografieën (vrij
uitvoerige zelfs). (MK)
M-A Guillaume, Goscinny (Les auteurs
par la bande), Editions Seghers, 1987.
JP Tibéri, Walthér)l Natacha & Co,
Dupuis, 1987.
Jean Jour, F. Walthéry. monographie de
la bande dessinée,(zw/w), Libro-Scien-
ces (1981)

Koncertreeks
Lemmensinstituut

Op woensdag 14' september start de
koncertvereniging van het Lernmensin-
stituut met de "Koncertreeks 1988-
1989". De kandidaten voor het Hoger
Diploma van het Lemmensinstituut ope-
nen de cyclus. De volgende maanden
zullen verder nog twee Messiaenkoncer-
ten te horen zijn, een pianorecital met
werk van onder andere Beethoven en
Schumann, een Koor(kreatie)koncert en
een kerstkoncert door ensmbles van het
Lemmensinstituut. Tenslotte zal de Act-
Big-Band op 17 november voor een
jazzy noot zorgen. .

Plaatsbespreking kan gebeuren ID het
Lemmensinstituut, Herestraat 53, Leu-
ven, tel. 016/23.39.67. De toegangsprijs
voor studenten bedraagt 120 fr.
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die de migrantenproblematiek wilden
uitbuiten - in Nederland is dat de
Centrumpartij -, na het verlenen van
stemrecht aan migranten sterk achteruit
zijn gegaan. Dat toont aan dat de
houding van d~l overheid dus zeer
bepalend is voor de publieke opinie. De
mensen kijken naar de overheid op en als
de overheid een positieve houding aan-
neemt dan zie je dar de bevolking dat een
beetje volgt»
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'''Men moet die zaak zelfs niet beper-
ken tot enkel politieke rechten. Wij
vragen de opheffing van elke legale
diskriminatie die er vandaag bestaat, de
opheffing van de uitzonderingssituatie
van de migrant vandaag in de maat-
schappij. Wij vragen dat migranten als
gelijke burgers behandeld worden. Ieder-
een aanvaardt nu trouwens dat de
migranten hier een blijvend geheel
vormen van de maatschappij. Dan is het
ook maar normaal dat die zaak zo snel
mogelijk wordt genormaliseerd en dat
men er geen tijdelijk statuut aan ver-
bindt.»

Overheid
Veto: De politieke aandacht ervoor is de
laatstejaren enorm teruggelopen. De SP
ziet het bijvoorbeeld niet meer als een
programmapunt In 1980 stond het nog
in het regeerakkoord maar sindsdien
niet meer.
Durnlugol: "Dat is inderdaad zo. Poli-
tici zeggen ons soms dat de partijen
binnenskamers wel voor onze eisen te
vinden zijn. Parlementairen zeggen ons
dan dat het de basis is die dat niet wil»
"Ik denk dat dat een ekskuus is.

Eigenlijk zijn zij zelf verantwoordelijk
voor die situatie. Zij hebben nooit
serieus geijverd om die zaak uit te leggen
aan de bevolking en nu geven ze hen nog
de schuld. Dat gaat niet op,»
Veto: Bij de Belgische bevolking is er
een gebrek aan irtformatie omtrent de
kwestie. .. Is informeren van de Belgische
bevolking ook een belangrijk punt voor
u?

Veto: Elders in Europa is er rond 1980
een doorbraak geweest voor het stem-
recht voor migranten. Zijn het steeds
dezelfde politieke groeperingen die daar-
voor geijverd hebben?
Dumlugol: "Daar kan ik niet zo direkt
op antwoorden. InNederland was er een
brede politieke konsensus over de kwes-
tie. De overheid heeft daar het initiatief
genomen, om bepaalde spanningen in de
maatschappij op te lossen. Men heeft
daarna ook duidelijk gezien dat partijen

Anno 1988 blijkt het al een probleem
wanneer men de problematiek alleen
maar wil aansnijden. Voor akties tegen
racisme in het algemeen vindt men steun
genoeg, maar van het ogenblik het gaat
over eisen zoals stemrecht voor migran-
ten krabbelen politici en soms ook
aktiekomitees snel terug. Zo is er vorig
jaar binnen Sociale Raad nogal wat
heibel geweest rond het feit dat de
werkgroep anti-racisme (een initiatief
van Sociale Raad en Isol) in een
brochure pleitte voor de invoering van
het stemrecht. De diskussie hierover is
nadien volledig in het slop geraakt, al
hoopt men ze dit akademie jaar opnieuw
op te starten.

Demokratie
Naar aanleiding van de gemeenteraads-
verkiezingen van 1982 werd de natio-
nale koördinatie Stemrecht '82 opge-
richt. In de praktijk bleek die organisatie
voor een groot stuk te draaien op Belgen.
Nadien heeft men gezegd: we willen de
aktie voor stemrecht wel voortzetten,
maar enkel als ze gedragen wordt door
de migranten zelf
Dunbar Dumlugol (voorzitter Stem-
recht '88): "Dat klopt. De aktie wordt
nu inderdaad meer dan in het verleden
gedragen door de migranten zelt: Maar
ik denk niet dat men zich daarop moet
blindstaren. De kwestie van het stem-
recht voor migranten is een zaak voor
iedereen. Het is een zaak van de
demokratie en elke demokraat die zich
bewust is van het belang van het
stemrecht zou daarvoor moeten opko-
men, ook al zouden de migranten er zelf
niet aan trekken. Neem bijvoorbeeld het
racisme: dat is een probleem dat niet
alleen de migranten aangaat, dat treft
uiteindelijk de hele demokratie»
"Maar de eis voor stemrecht leeft ook

wel degelijk bij de migranten zelf zeker
bij de jongeren. De mensen worden zich
daarvan steeds meer bewust»

Veto: Welke migranten dragen de aktie
dan nu? Zijn het vaak migranten die ook
in komitees tegen racisme zitten en
dergelijke? Zitten er ook veel EG-
migranten bij?
Dumlugol: "Er zitten verschillende
mensen bij: Turken, Marokkanen, Italia-
nen, Spanjaarden,... De aktie is het
sterkst in Limburg omdat daar nogal wat
georganiseerde groepen bestaan. Het ls
natuurlijk zeer plaatsgebonden: telkens
als er een paar mensen aktief aan trekken
komt er heel wat los»
"Wat wel opvallend is: de migranten

van de eerste generatie doen niet aktief
mee. De reden is eigenlijk goed te
begrijpen: die mensen voelen zich een
beetje vreemd in dit land. Zij voelen zich
een beetje onzeker, vooral nu met de
ekonomische krisis en met het toch wat
vijandiger klimaat tegenwoordig. Zij
hebben daarom schrik om politieke
aktie te voeren. Dat wil dus niet zeggen
dat ze het belang van politieke rechten
niet inzien, maar ze zitten wel met de
angst dat men ze terug zou sturen. De
overheid heeft al verschillde stappen
in die richting genomen. Men heeft de
"terugkeerpremie" ingevoerd, waarmee
men eigenlijk te verstaan gaf dat een deel
van de werkloosheid opgelost zou zijl,l
als de migranten zouden vertrekken.
Bovendien hebben de migranten van de
eerste generatie politiek niet zoveel
ambitie. Toen zij naar hier gekomen zijn,
hebben zij hun ekonornische situatie fel
kunnen verbeteren. Zij vergelijken hun

Stemrecht voor migranten niet bespreekbaar?

"Elke inwoner moet over zijn
toekomst kunnen meebeslissen"

Metde gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht komt ook de problematiek van het stemrecht
voor migranten weer in de aandacht. In België hebben migranten namelijk geen politieke rechten, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, Denemarken en Zweden. Dat betekent dat ze niet naar de

stembus mogen en zich evenmin verkiesbaar kunnen stellen, tenzij ze zich laten naturaliseren. Bovendien
evolueert het politieke klimaat allesbehalve gunstig voor de migranten die voor stemrecht ijveren. In 1980 was
er goede hoop dat de zaak spoedig geregeld zou worden, want het kabinet Martens 11 had hei in haar
regeringsverklaring opgenomen. Maar na de vroege dood van die regering is het punt van de agenda
verdwenen en ook de politieke partijen (met de SP op kop) krabbelen terug.

Krabbel

Veto: Zijn er al reakties binnen op die
Dumlugol: «Dat is heel belangrijk, ja. motie?
Dat zou eigenlijk vooral een bel~grij~ Mieke Clymans (voorzitter Stemrecht
punt moeten zijn voor de overheid. ZIJ '88 Turnhout): «Voor een deel wel. Tot
hebben de middelen daarvoor om infor- nu toe is er geen enkele gemeenteraad
matie-kampagnes ernstig aan te pakken, die de motie unaniem heeft gestemd. Wij
ik denk aan de miljoenen die men in de vroegen dat die motie individueel gete-
Aids-kampagne gestoken heeft,» kend zou worden omdat we dan met
«De overheid ziet toch ook dat namen konden uitpakken. In Turnhout

bepaalde groepen de migrantenproble- heeft alleen de oppositie getekend: de
matiek politiek uitbuiten en h~t rac!sme groene partij, de SP en twee onafhanke-
willen aanwakkere~. en DllSb~en. lijken. Maar niemand van de mee!der-
Waarom kan de politieke overheid dan heidspartijen Pvv, CVP of Volksunie, In

nbar Dumi ol: "Wii vragen de opheffing van elke lega" diskrimi~, f~n niet een ~mpagne ~pzetten om de Mol heeft de SP.gete.kend e? één persoon
Du.. . lig "'e ~an de mi WIL" (Foto Didier Wynartts) _leugens die over migranten verteld van de Volksume (die ovengens achteraf
de'Uttzonden1tgspostll gr worden, recht te zetten? Zo zouden ze beweerde dat dat een vergissing was),»
situatie altijd met het land van her- Veto: Onde,:cheid maken fUSSen~G_- ~k een korr~kte~ beeld kun~en opha~- «In sommige gemeenten .blijkt het een
komst» burgers en met-EG-burgers IS voorJullie ~n van de situatie van de migranten 10 probleem te zijn om de motie gewoon op
«Bij de jongeren is het heel ande~. uit den boze? België zodat de mensen dat allem~l de gemeenteraad te krijgen. Voor veel

Heel wat jongeren zitten met frustr.atles D mi I' «Ja, dat zou een nieuwe beter kunnen begrijpen. Maar we zien gemeenteraadsleden is het een te gevoe-
omdat zij gemarginaliseerd worden 10de u ugo. diskriminatie ziin. Er is juist het tegenovergestelde gebeuren: lig punt. Zij zeggen dan: "Ik ga daar

.. M .. h bbe I h t vorm van I, .. M' hl' t . " "H . h tmaatschappij. aar ZIJ e n we e . d daad sprake van het verlenen van ex-mnuster IC e noemt rrugran en stemmen mee verhezen en et IS e
nadeel dat ze. niet de gew~nte heb~n stemreêht aan EG-burgers voor de "barbaren'.' en er komt zelfs ~.elemaal eerste punt dat op de agenda zal staan na
zich te organiseren, zodat die zaak met E erkiezingen van 1992 maar geen reaktie van de andere partijen. Dat de verkiezingen", dat soort antwoorden.
zo op een grote schaal is I~gekomen.» iku~:ese ~ de overheid niet de f~ut zal is nog het ergste: publie~. is daar Maar als dat hun stand~unt is dan zullen
«Maar ik moet er ook bIJ vertellen dat maken om de ene vorm van diskrimina- helemaal geen verontwaar~gmg. o~~r wij het ook zo naar buiten b~engen.» .

er ook veel Belgische mensen meewer- ti te heffen en tegelijk een nieuwe in geweest. Hier had de overheid duidelijk «Andere akties, zoals eel1l?formatIe-
ken Wii staan er dus niet alleen voor» tie op stelling moeten innemen, maar ze heb- en affichekampagne tegen racisme, wor-. , e voeren.»

ben erover gezwegen» den door iedereen gesteund. De affiche-
«Maar de overheid maakt ~ geen kampagne "Gastvrij Turnhout" wordt

werk van. Integendeel. De laatste jaren zelfs door de burgemeester gesteund.
heeft de overheid een aantal negatieve Maar van het moment dat men het
maatregelen voor de migranten geno- woord stemrecht uitspreekt krabbelt
men en het gevolg is dat er ook een . iedereen terug ...»
negatieve indruk ontstaat bij de bevol-
king,»

Nationaliteit

Veto: Wat zijn de konkrete eisen van
Stemrecht '88?
Dumlugol: «We vragen dus om stem-
recht bij de gemeenteraadsverkiezingen
voor alle migranten, ongeacht hun natio-
naliteit. Voor deze gemeenteraadsverkie-
zingen zal dat niet meer mogelijk zijn,
dat is duidelijk. Maar dat belet niet dat
wij onze aktie verder voeren, gewoon
om de aandacht erop te vestigen dat het
niet opgaat dat mensen die hier al jaren
verblijven nog altijd uitgesloten blijven
van demokratische rechten»

Veto: Ustelt wel een verblijfstermijn van
vijfjaar voorop?

Durnlugol: «Wi] hebben inderdaad vijf
jaar vooropgesteld, maar daar kan over
gediskussieerd worden. Sommigen zijn
voorstander van een termijn van drie
jaar. Maar dat is niet het belangrijkste.
Het belangrijkste is dat men afstapt van
het idee van nationaliteit en dat men
eerder gaat kijken naar waar de mensen
zich gevestigd hebben, waar ze wonen,
waar ze leven. Dat laatste is veel
belangrijker dan de nationaliteit,»
«Wij hebben natuurlijk vaak de

opmerking gekregen: als de migranten
stemrecht willen krijgen dan moeten ze
zich maar laten naturaliseren. Waarom
doen ze dat niet? De realiteit is dat het
proces van naturalisatie bij migranten
traag verloopt. Dat gaat samen met het
vertrouwen hebben in de maatschappij,
het verbreken van banden met het
verleden enzoverder. Stemrecht koppe-
len aan naturalisatie is dus het negeren
van die realiteit»

Legale diskriminatie
Veto: Is het op lange termijn ook de
bedoeling om bij de nationale verkiezin-
gen stemrecht te verwerven?
Dumlugol: «Ja, dat is een moeilijke
vraag ... Principieel zijn wij daar voor-
stander van. Maar ik begrijp wel dat er
heel wat problemen zijn daarrond, zeker
bij nationale verkiezingen. Toch denken
we dat het stemrecht in de gemeente
maar een eerste stap is. Het zal ook heel
wat mensen duidelijk maken dat het een
goede zaak is. Het zal bijvoorbeeld zeker
geen aanleiding geven tot een deformatie
van het maatschappelijk bestaan in
België zoals sommigen voorhouden; dat
er bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse
burgemeesters zouden verkozen worden
die dan het leven in een bepaalde
gemeente zouden verstoren. In Neder-
land is het duidelijk dat dat helemaal niet
het geval is: migranten stellen zich niet
op als een aparte groep, maar ze
integreren zich in de bestaande politieke
partijen. Ze richten geen eigen politieke
partijen op, wat trouwens absurd zou
zijn. Wij willen geen muren oprichten
tussen mensen, wij willen juist een plaats
innemen in de maatschappij.»
«Als eerste stap kan stemrecht bij

gemeenteraadsverkiezingen al een aan-
tal misbruiken stoppen. Neem bijvoor-
beeld Nols: 30-40% van de bevolking in
-Schaarbeek bestaat uit migranten en van
zodra die ook inspraak hebben kan die
man zijn politiek niet volhouden. Ook
de pesterijen van politie en rijkswacht -
migrantenjongeren voelen dat sterk aan,
bijvoorbeeld in dancings - zullen zeker
verdwijnen»

Veto: Is er geen elektorale berekening
mee gemoeid wanneer politieke groepe-
ringen voor of tegen het stemrecht voor
migranten zijn?
Dumlugol: «Die zaken spelen wel mee,
denk ..ik, maar dat zijn kortzichtige
berekeningen. Men mag een zaak van
demokratie niet laten afhangen van
tijdelijke effekten. Men ziet uiteindelijk
toch dat de migranten op de lange duur
gaan stemmen zoals het gemiddelde van
de bevolking, dus dat kan enkel een
tijdelijk effekt zijn»

Lokale werkgroepen en afdelingen van
Stemrecht '88 worden wel meer met dit
probleem van de elektorale berekening
gekonfronteerd. In Turnhout en Mol
heeft Stemrecht '88 bijvoorbeeld een
motie opgesteld die werd voorgelegd
aan de verschillende gemeenteraden van
de regio. In die motie wordt racisme en
apartheid veroordeeld en wordt het
stemrecht voor migranten bèpleit.

...

Veto: Hebben zij principiële bezwaren?
Clymans: «Nee, het is gewoon een
kwestie van partijpolitiek. De CVP staat
er niet achter en de PVV evenmin, dus de
mensen hier volgen de ordewoorden van
de partij. Ik weet wel dat er een aantal
individuen van de CVP in Limburg en
ook hier in Turnhout voorstander zijn
val) stemrecht voor migranten, maar als
het erop aankomt in een motie dan doer
zij niet mee,»

Didiey \yijnants
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Leger- of burgerdienst

Zij hebben het geweten
Elk jaar staan zowat veertigduizend jongeren van het mannelijk

geslacht voor de prangende keuze: leger- of burgerdienst. Deze
keuze bepaalt hoelang en onder welke omstandigheden zij hun

dienstplicht ten opzichte van het vaderland zullen vervullen. Een vierde
van de studenten populatie moet zich vroeg of laat de vraag stellen of hij
al dan niet gewetensbezwaren tegen een militaire dienst heeft en zo ja,
tegen elke militaire dienst of alleen tegen het dragen van wapens. De
wetgeving met betrekking tot het statuut en de tewerkstelling van
gewetensbezwaarden is de laatste jaren sterk gewijzigd en nieuwe
veranderingen kondigen zich aan. Een overzicht.

Gewetensbezwaren tegen militaire
dienst zijn in België erkend sinds 1964.
Sindsdien kan iedere dienstplichtige een
vervangende burgerdienst vervullen.
Daartoe moet hij een brief schrijven naar
de Minister van Binnenlandse Zaken
waarin hij meedeelt in geweten geen
medemens te kunnen doden, zelfs niet in
het hoogste belang, het verdedigen van
het vaderland. Een Raad voor Gewe-
tensbezwaren, met de bevoegdheid van
een rechtbank, onderzoekt de aanvraag
en kent al dan niet het statuut van
gewetensbezwaarde toe.

In de beginperiode werden alle gewe-
tensbezwaarden ingedeeld bij een
interventie-eenheid van de Civiele Be-
scherming. Ook nu is een dergelijke
dienst nog mogelijk. De duur van deze
vervangende dienst bedroeg anderhalve
keer de duur van de legerdienst in België.
Naarmate er meer gewetensbezwaarden
kwamen, deed zich de nood voelen om
de tewerkstellingsmogelijkheden uit te
breiden. Er werd een lijst opgesteld van
organisaties of instellingen die gewetens-
bezwaarden konden tewerkstellen. Deze
organisaties situeerden zich enerzijds in
de verzorgingssektor (ziekenhuizen, op-
vangtehuizen) en anderzijds in de s0-
ciaal-kulturele sektor (van kulturele cen-
tra over jeugdklubs tot vakbonden).
Men mocht volledig vrij een organisatie
uitkiezen. De dienst in de sociaal-
kulturele sektor duurde evenwel dubbel
7.Olang als de legerdienst in België. De
langere duur werd gèmotiveerd door de
interessantere inhoud van de dienst.

Afbraak
Dit systeem heeft slechts een tiental jaar
gefunktioneerd. Jaarlijks traden er onge-
veer een tweeduizend gewetensbezwaar-
den in dienst. Het bleek dat vooral
hogergeschoolden kozen voor een bur-
gerdienst. Dit gaf aanleiding tot kritiek
uit meer behoudsgezinde hoek, omwille
van het tekort aan potentiële officieren
en onderofficieren in het leger. Deze
kritiek werd door Roger Nols in Schaar-
beek Info van december 1986 als volgt
samengevat: "Degenen die van dit
statuut genieten vormen nog een kleine
minderheid die men vooral aantreft in
universitaire kringen. Hûn keuze is zeer
zelden ingegeven door een intieme
overtuiging van humanistische of zelfs
van kristelijke oorsprong maar over het
algemeen ingegeven door het verlangen
om te ontsnappen aan iedere vorm van
militaire discipline om terecht te komen
in meer konfortabele instellingen, zeer
vaak verzadigd van jonge werklozen
gerekruteerd onder diverse vormen van
onze wetgeving. ( ...) Als ons leger
behoefte heeft aan "voetvolk" dan heeft
het evenzeer behoeften aan "intelligen-
tia" voor het officieren kader en het zou
niet denkbaar zijn dat de eersten hun
plicht doen terwijl de anderen er zich
aan onttrekken."

Een tweede doorn in het oog vormde
het feit dat er gewetensbezwaarden
werkzaam waren in organisaties, uit de
vredes- en derde-wereldbeweging, die al
eens kritiek uitten op het regeringsbeleid.
Justitieminister Gol heeft er dan ook in
zijn tweede ambtstermijn een erezaak
van gemaakt om de situatie van de
gewetensbezwaarden zo onaantrekkelijk
mogelijk te maken. Terwijl het statuut
zelf onaangeroerd bleef - hiervoor was
immers een wetswijziging nodig - werd
er een ware afbraak georganiseerd wat
betreft de tewerkstelling.

De organisaties en instellingen wer-
den in veertig prioriteitskategorieën in-
gedeeld. De verzorgingsinstellingen be-
hoorden hierin tot de hoogste katego-
rieën en de kulturele organisaties tot de

Ommekeer
Door deze maatregelen daalde het aan-
tal indiensttredingen vrij sterk. Het
protest ertegen kwam echter op gang,
zowel van de kant van de gewetensbe-
zwaarden als van de kant van de
organisaties. SP-kamerlid Gilbert Tem-
merman diende een wetsvoorstel in om
de diensttijd voor alle gewetensbezwaar-
den te beperken tot de duur van de
legerdienst in België plus een maand om
de wederoproepingen te kompenseren.
Het rou echter duren tot de nieuwe
regering Martens VIII gevormd was
vooraleer dit voorstel werd besproken.
Het regeerakkoord voorzag dat de situa-
tie van de gewetensbezwaarden billijker
zou worden. Tijdens de besprekingen in
de kamerkommissie werd het- voorstel

Aktieve
geweldloosheid

De Internationale van Oorlogstegen-
standers (lOT) is een vzw die al sinds
verschillende jaren kursussen rond ak-
tieve geweldloosheid organiseert. Op het
programma voor de volgende maanden
staan onder andere twee vormingsdagen
rond "geweldloos omgaan met elkaar in
ontmqetingen, diskussies, konflikten".
Deze beide dagen gaan door in Leuven
op rondag 30 oktober en op zaterdag 17
december. De groepen zullen begeleid
worden door Pat Patfoort.
Op andere plaatsen richt de Interna-

tionale van Oorlogstegenstanders verder
nog een aantal trainingsweekenden in
over geweldloze konflikthantering en
sociale verdediging. Tenslotte biedt het
lOT nog verschillende kursussen aan in
verband met geweldloze opvoeding.
Voor verdere inlichtingen en inschrij-

vingen kan men terecht bij: lOT, Van
Elewijckstraat 35 te 1050 Brussel, tel.
02/6487583.

geamendeerd, zodat de diensttijd 15 en
18 maanden rou duren. Vlak voor de
eindstemming in de kommissie diende
de regering echter zelf een amendement
in om de term ijn op 16 en 20 maanden te
brengen. Dit amendement werd onder-
tekend door Minister van Binnenlandse
Zaken Louis Tobback, die hiermee dus
tegen zijn SP-kollega inging. Het voorstel
is op dit ogenblik goedgekeurd in de
kamer, maar nog niet in de senaat.

Wat de tewerkstelling betreft betekent
het beleid van Minister Tobback de
totale ommekeer met dat van zijn
voorganger. Iedereen kan opnieuw kie-
zen bij welke organisatie hij de dienst zal
volbrengen en ook kategorie veertig
werd toegankelijk. Wel werd de kontin-
gentering behouden zodat elke organisa-
tie maar een paar gewetensbezwaarden
kan tewerkstellen. Globaal genomen is
de situatie dan ook opnieuw ongeveer
dezelfde als voor de maatregelen van de
regering Martens VII.

Marcel Lauwers

Civilitis

Een onverwacht gevolg van de afschaf-
fing van de vrije keuze van een tewerk-
stellende organisatie was dat er plots veel
meer aanvragen werden ingediend voor
indiensttreding bij de Civiele Bescher-
ming. De belangrijkste reden hierbij is de
dienstregeling die het mogelijk maakt de
dienst te kombineren met studie of met
een beroepsbezigheid. Deze toevloed
betekende dat de kapaciteit van de
kazernes wat overnachtingsrnogelijk-
heid betreft dreigde verzadigd te raken.
Om dit probleem op te lossen werden
geen slaapakkomodaties bijgekreëerd.
maar werd beslist dat de gewetensbe-

ontwikkelingshulp is hierin samenge-
bracht. Dit deel is dus nuttig voor alle
dienstplichtigen. Het tweede deel
geeft een antwoord op de vragen wie,
wanneer en hoe met betrekking tot
het aanvragen van het statuut. Daarna
wordt uiteengezet aan welke voor-
waarden tewerkstellen de organisaties
moeten voldoen en welke verplichtin-
gen zij hebben. De reglementering
voor de gewetensbezwaarde in dienst
vormt het uitgebreide vierde deel, dat
je wegwijs moet maken in de doolhof
van administratieve procedures en
ministeriële besluiten. Het boek sluit
af met een kort overzicht van de
geschiedenis van het statuut en een
bespreking van een aantal motivaties
om legerdienst te weigeren. In bijlage
\ md je de basis wettekst en een lijst
\ an tewerkstellende organisaties.

(ML)
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HANDBOEK VAN DE
GEWETENSBEZWAARDE

Wie burgerdienst vervult, krijgt daarvoor evenveel soldij als een
milicien. In het leger wordt verder aan alle materiële
behoeften door het leger zelf voldaan. Gewetensbezwaarden

krijgen hiervoor echter een maaltijdvergoeding en een kledijvergoeding.
behalve bij de Civiele Bescherming, waar ze je de kledij zelf bezorgen.
Op dit ogenblik bedragen de drie vergoedingen samen 288 frank per dag.
Dit is precies één frank meer dan vorig jaar.

De organisatie Burgerdienst voor de
Jeugd (BDJ) tracht de rol van vak-
bond van de gewetensbezwaarden te
vervullen. Zij vertegenwoordigt de
gewetensbezwaarden in onderhande-
lingen met de minister en het kabinet
van Binnenlandse Zaken en koördi-
neert de plaatselijke komitees van
burgerdienaars. Verder wil BDJ het
statuut zo breed mogelijk bekendma-
ken, zodat iedereen die legerdienst wil
weigeren ook weet hoe het moet. Om
deze twee doelstellingen te verwezen-
lijken werd een Handboek van de
Gewetensbezwaarde uitgegeven. Dit
richt zich zowel naar mensen die het
statuut nog moeten aan vragen als
naar gewetensbezwaarden in dienst.
Voor hen is het immers een naslag-
werk voor de reglementering in \ er-
band met verlof ziekte. financieel en
fiskaal statuut.

In een eerste deel wordt de huidige
dienstplichtwetgeving toegelicht. Alle
informatie over uitstel en intrekking
ervan, vrijlating, vrijstelling op licha-
melijke gronden en vrijstelling wegens

laagste. Verder werd de veertigste kate-
gorie voorbehouden aan organisaties
met 'politieke bindingen', Voor een
indiensttreding in een van deze organisa-
ties (vredes- en derde-wereldwerking),
was de goedkeuring van de voltallige
ministerraad vereist. Er werd een kontin-
gentering ingevoerd, zodat elke organi-
satie slechts een bepaald aantal gewe-
tensbezwaarden kon opnemen. En pas
wanneer de instellingen uit de hoogste
kategorie volzet waren, kon je terecht in
die van de tweede. Dit had voor gevolg
dat in de praktijk vrijwel iedereen werd
toegewezen aan verwrgingsinstellingen,
zonder daarbij rekening te houden met
de opleiding. De taak bestond dan ook
louter uit onderhoud.

Ongeveer gelijktijdig besliste de rege-
ring over te gaan tot een verlenging van ,
d~ legerdienst met twee m~~~en, om- E en aantal gewetensbezwaarden vervult nog steeds zijn burger-
wdl~ van een teko~ aan m~lclens. Het dienst bij de Civiele Bescherming. Ze zijn er ingedeeld in een
Belgisch leger heeft unmers in het kader . ., .. VI
van de Navo de verplichting ieder jaar . 1Oterventl~~nh~ld, waarva~ er Zich twee 10 aander~n
een bepaald aantal miliciens te rekrute- bevinden, namelijk 10 Liedekerke en 10 Brasschaat. Hun taak bestaat enn
ren. Het tekort was een gevolg van de ingeval van ramp (brand, overstroming. kernongeval) of oorlog de
denataliteit, waardoor er elk jaar minder gevolgen ervan voor de burgerbevolking te bestrijden. Hiertoe moeten ze
jongere~ zijn. Automatisch ~erd ook de in vier ploegen permanent paraat staan om bij alarm onmiddellijk uit te
~~rg.e~~enst verlen~d met .dne ~aand.en rukken. De dienstregeling is zodanig dat je gedurende \ierentwintig uur

IJ civie e ~hermlOg en ~ de IOste.llin- in de kazerne aanwezig bent, waarop een periode van 72 uur rust buiten
gen, en met vier maanden 10 de sociaal- . .
kulturele sektor. Deze verlenging was ?e kazerne volgt, Deze regeling tS echter onlangs afgeschaft en toch weer
volledig in tegenspraak met een resolutie ingevoerd.
van het Europese Parlement uit 1983 die
de EG-lidstaten opriep om de burger-
dienst niet langer te laten duren dan de
militaire dienst met inbegrip van de
wederoproepingen.

zwaarden voortaan (vanaf I maart
1988) in dagdienst, dat wil zeggen in een
gewone vijfdaagse werkweek, werden
ingezet.

Zandzakjesvullers
De gewetensbezwaarden die op I de-
cember 1987 in dienst waren gekomen
en als eersten door deze maatregel
werden getroffen, reageerden met een
kortstondige bezetting van de dienst
gewetensbezwaarden van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, waar een brief
werd overhandigd met de grieven. Een
onmiddellijk gevolg was dat de invoe-

Handboek voor de Gewetensbe-
zwoarde. 8ste editie, 236 p., 300 fr,
bestellen bij BDJ, Van Elewijc-straat
35. 1050 Brussel.

ring van de dagdienst met zes maanden
Nerd uitgesteld. Men had immers vast-
gesteld dat wanneer de gewetensbe-
zwaarden elke dag in de kazerne moeten
blijven. er viermaal zoveel bedden nodig
zijn. Minister Michel besliste echter dat
de dagdienst er in elk geval zou komen.
zelfs als daarvoor nieuwe kazernes ge-
bouwd moesten worden. Een werk-
groep zou onderzoeken wat de noden
waren. In tussentijd werden de lichtin-
gen van 1 maart en I juni 1988
afgeschaft.

Minister Tobback toonde zich ook op
dit gebied minder hardnekkig dan zijn
voorganger, zodat men nu de keuze heeft
tussen dag- of ploegendienst. In de
praktijk kiest iedereen echter voor ploe-
gendienst. Op I september en I decem-
ber van dit jaar zullen telkens dertig
gewetensbezwaarden aan Vlaamse kant
bij de Civiele Bescherming worden
ingelijfd. Er zal echter rekening gehou-
den worden met de beroepsbekwaam-
heden. Dit betekent dat nog enkel
mensen met een technische opleiding
aanvaard zullen worden. Blijkbaar is er
nu geen behoefte meer aan zandzakjes-
vullers. In het wetsvoorstel Temmerman
is voorzien dat gewetensbezwaarden
ook in de administratie ingeschakeld
kunnen worden. wat dan wel in dag-
dienst gebeurt. • .

Marcel Lauwers

De vergoedingen

Voor een appel en een ei

De vorige Minister van Landsverdedi-
ging De Donnea vond dat de legerdienst
niet zo aantrekkelijk meer was en wou
dat veranderen. Eén van de maatregelen
hiertoe bestond crin om de soldij. di,' al
jaren gelijk was gebleven. IIp te trekken.
Tot dan kreeg men 7) frank per dag
gedurende' de ,','N,' I,'S maanden en 100
frank daarna. Vanaf I maart 19~7 werd
dit 125 frank per dag gedurende heel dl'
dienst,

V,'lg,'ns dl' Wl'tgl'\ ing "P dl' burger-
dienst, krijgen dl' gewetensbezwaarden
de '/dtlk ~"ldij als dl' miliciens. De
toenmalige Minister van Binnenlandse

"zaken Joscph Michel weigerde echter de
verhoging ook aan dl' gewetensbezwaar-
den te betalen. Pas op 26 januari 1988.
na een proces ingespannen door Burgêr-
dienst voor De Jeugd, werd de verho-
ging met terugwerkende kracht uitge-
keerd. De 50 frank verhoging werd
echter geneutraliseerd door een verla-

ging van de maaltijdvergoeding.
De maaltijdvergoeding voor gewe-

tensbezwaarden is dezelfde die ook
miliciens ontvangen, indien ze een dag
niet in de kazerne kunnen eten. Ze
bedroeg vorig jaar 136 frank per dag.
maar \\ crd op 7 juli 1987 verhoogd tot
IN frank. Ook de gewetensbezwaarden
kregen deze verhoging doorberekend. In
hetzelfde Koninklijk Besluit van 26
januari 1988 werd echter beslist dat de
gewetensbezwaarden voortaan een bui-
ten-menage-vergoeding ontvangen. Een
dergelijke vergoeding wordt toegekend
aan de militair die met herstel verlof is.
De reden waarom ze nu plots aan de
gewetensbezwaarden wordt gegeven, is
lat ze slechts 130 frank per dag be-
draagt. AI bij al ontvangt een burgerdie-
naar nu I frank per dag meer gedurende
de eerste zes maanden en 24 frank
minder gedurende de rest van de
dienst.

Gewetensbezwaarden in instellingen
en organisaties ontvangen ook een ver-
goeding voor huisvesting. vervoer, kle-
ding en vrijetijdsbesteding. die al tien
jaar ongewijzigd drieeendertig frank per
dag bedraagt. Bij de Civiele Bescher-
ming krijgt men hiervoor geen vergoe-
ding. Wel wordt een kledingpakket
verschaft met daarin twee hemden. een
pull. een das. twee onderlijfjes en
-broeken. twee handdoeken en was-
handjes. een stuk zeep en tandpasta.

Marcel Lauwers

Bridgekursus
Vanaf 29 september (19.30 u) en dit op
10 opeenvolgende donderdaga vonden
organiseert Bridgeklub Pieterman zijn
herfstbridgekursussen. Lesgever is Geor-
ges Wauters en de lessen worden gege-
ven in het klublokaal in Alma I op de
Bondgenotenlaan 69.
Inschrijvingsprijs : 1500 fr., speciale

prijs voor studenten en werklozen:
750 fr. Inschrijven kan ter plaatse op 29
september, of vooraf bij Willy Lem-
mens: 46.05.76.
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Mechelsestraat 20-24
LEUVEN

Uw Intersportwinkel
In Leuven is er zo maar één

23 jaar
Gaston Roelants

* Sportartikelen* Vrijetijdskleding* Tennis* Sk;* Langlauf
~ 016/22.23.73

Diestsestraat 162 - Leuven
\ \\
\\
"'"~

Steeds spaarzegels VALOlS !

~? CAT 1679

JOKER
TOERISME

Specialist in Kreatief en \'oordelig Reizen!

Avontuurlijke reizen, Expedities en Rondritten
met Joker-begeleider - Skivakanties (individueel
of in groep) - Verblijfsvakanties - Stedentrips

Voordelige Bus-, Boot- en Vliegtuigtickets - "Plan-it-Yourself"
pakketten - Speciale prijzen voor Studie- en andere Groepsreizen.

JOKER TIENSESTRAAT 1933000 LEUVEN 016/22.65.50

top
BINNENHUISINRICHTING* Vinylbekleding en vasttapijt* Gordijnen en overgordijnen* Behangpapier en verven* Lusterie en kleinmeubelen* Matrassen en tienerkamersLEUVEN

De specialist voor uw behang en schilderwerken,
in plaatsen van vasttapijt en vinylbekleding.

VRAAG GRATIS ADVIES

Vaart 15 - 3000 Leuven Tel. 016/22.76.07
OPEN: van maandag tot donderdag, van 10 tot 12 en van 13 tot 19 uur.
Vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 20 uur.
Zaterdag doorlopend· van 9.30 tot 18 uur.

I' •

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

Blijde Inkomststraat 101 B
3000 LEUVEN

Tel. 016/224412 - 239908

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

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

- Privaat sauna: op afspraak
- Gemeenschappelijke sauna en zwemmen: 1751r.
ma: 18-20.oo/do: 18-21.30Ivr:18-21.oo/za: 11-13.00 uur. (m. en v.)
wo: 18-20.00 uur (alleen voor vrouwen)

._..__ .......
REGO COACH TRAVEL
Reizen in binnen- & buitenland
Gastronomischè week-ends - Groepsreizen
Eendags uitstappen - School- & fabrieksdiensten

Confortabel
reizen met

autocars van
14 tot 54
plaatsen

H.R.L. 46.960 Verg. A. 3998

Vooraleer u beslist. loop even ons kantoor binnen
In de Louis Melsenstraat 17 te Leuven.

SPECIAAL VOOR JONGEREN

Onze transalpino tickelten voor jongeren onder de 26 jaar
Kortingen tot 50% op het inlernationaal spoorwegnet
Interrailkaarten U reist heel Europa rond gedurende één maand
voor een vaste pnjs
Organisatie van busreizen. mei ol zonder overnachting
Bussen van 25 tot 77 personen.
Jeugdlaneven op lijnvlucht naar verschillende Europese "'"
bestemmingen tot 75% goedkoper dan het normaal tarief
Skivakanties in Frank(lj~ . goedkoop en uniek

Voor VORSERS AKADEMISCH PERSONEEL, NFWO'ers
en f!'HTlilieleden die samenreizen.

Studiereizen r-aar hei buitenland, maar vooral de U.s.A.
is onze specialrsei.e . Abonnementen
U.s A.·luch:v')artmaulschappijen .

huurwegens . hotelvouchers.

Vraag het aan onze specialist
. Jean-Pierre Gosiau

Wij maken uw reis
volledig op moot zoals u verkiest.

Reizen 2000
L. Melsenstraat 17
3000 Leuven
Tel.: 20,54.64

Tram1aan 132
1'960Sterrebeek
Tel.: 731.56.28
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moet je een mogelijkheid inkalkuleren
om je achterstand grondig weg te
werken.
Voorts zijn er heel wat werkgevers die

studenten wnder schriftelijk kontrakt
tewerkstellen. Hou er rekening mee dat
je zonder schriftelijk kontrakt totaal niet
verzekerd bent tegen eventuele ziekte of
voor een arbeidsongeval. Werken zon-
der kontrakt geeft de werknemer totaal
geen rechten en in elk geval is hij het
kind van de rekening.
En tenslotte zijn er nog een aantal

regels waar je je als student aan dient te
houden: als je in één maand meer dan 80
uren werkt, heb je geen recht meer op
kinderbijslag. En voor je ouders ben je
niet meer fiskaal ten laste alsje meer dan
60.000,- netto verdient per burgerlijk
jaar.
Informeer je dus degelijk vóór je als

student een job aanvaardt. Om je daarbij
te begeleiden heeft de KU Leuven bin-
nen haar sociale sektor een jobdienst
uitgebouwd. Daar kanje terecht met alle
vragen en problemen rond jobisme. Via
die dienst worden ook jobs uitgeschre-
ven, waarvoor je je kandidaat kan
stellen. De jobdienst is bereikbaar in het
Van Dalekollege, Naamsestraat 80.

Geert Van Eekert
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De alles behalve rooskleurige situatie
kan het vinden van een job in de
toekomst bemoeilijken. Als je een job
vindt, ben je bij de gelukkigen. Maar
wrg er wel voor dat je job op dat
moment geen nachtmerrie wordt.
Vooreerst kan je voor je een job

aanvaardt, best nagaan hoe je je werk- en
studeertijd wil verdelen, en vanuit dat
oogpunt op zoek gaan naar de meest
geschikte job. Je blijft student: als al je
tijd gedurende een bepaalde periode
volledig door een job wordt opgeëist,

niet hetzelfde niveau bereiken als hun
hedendaagse 'gespecialiseerde' kollega's.
Als de wet van de sterkste meespeelt -
naar ons weten nog steeds brandend
aktueel - zullen de 'onbekwameren'
haast onvermijdelijk lager op de sociale
ladder terechtkomen. Hervormingen die
gewoon een nieuw soort van studium
generale invoeren, zetten de klok met-
een tijden terug.
Deze nadelen kan men gedeeltelijk

opvangen door bijvoorbeeld een vijfde
jaar in te voeren of door permanente
vorming. Het is dus duidelijk dat om
eenzelfde wetenschappelijk niveau te
behouden, een verlenging van de studie
onvermijdelijk is.
Dergelijke programmahervorming

kan een symptoom zijn van een mentali-
teit die meer dan eens doorklinkt in
verband met de richtingen als Psycholo-
gie en Pedagogie, Theologie en Letteren
en Wijsbegeerte. We hebben het hier
over een een gebrek aan waardering dat
de minder in de markt liggende richtin-
gen te beurt valt. Inderdaad, de onmid-
dellijke ekonomische relevantie van een
studie over de Koningen Demetrios
Poliorketes en Antigonos Monophthal-
mos, of van Dialektkaarten van Wallo-
nië, of van Neolitische vondsten in een of
andere dorpje, of een analyse van
Shakespeare's Othello ligt niet voor de
hand. Om het cru uit te drukken: deze
onderwerpen zijn niet ekonomisch rele-
vant, en zullen het vermoedelijk ook
nooit worden.

So whai? De dag dat ekonomische
relevantie tot absolute norm verheven
wordt, vervalt deze maatschappij in een
onverantwoorde kortzichtigheid. Winst
of verlies hebben totaal geen uitstaans
met het grote nut dat een samenleving
kan hebben met florerende geesteswe-
tenschappen. Kennis van het verleden, .
doorzicht in je eigen of een andere taal,'
een visie op kunst, reflektie op aspekterr
van het bestaan geven de mens een
betere kennis van zichzelf. Dergelijke
intellektuele bagage niet naar waarde
weten te schatten is een uiting' van een
kortzichtige ingesteldheid.
De huidige universitaire top in haar

geheel, waarvan uiteindelijk de rektor
het gezicht is, neigt bij momenten te fel
naar deze richting. Hoewel Rektor
Dillemans zich graag in woorden voor-
doet als een grote en verlichte humanist
- iedere tussenkomst van hem gaat
gepaard met een beetje 'Bron en
Horizon'-filosofie die een Marc Eyskens

Eindelijk kan het

Het rooskleurige
zwartwerk

Als je ergens in dienst gaat, is je Op zich is de afschaffing van' deze regel )m aan bovenstaande toestand te ver-
werkgever verplicht voor jou een bij- uiteraard een goede zaak, hoewel je de 'lelpen, werd door de Nationale Ar-

vraag kan stellen. of je door deze öeidsraad een akkoord bereikt dat toe-
wetswijziging niet van zwartwerk met laat dat studenten die tijdens het jaar
een waas van legitimiteit eromheen, (onder kontrakt) hebben gewerkt, ook
verglijdt naar volledig iwartwerk. Maar tijdens de wmermaanden nog aan werk
soit. Dupe van de afschaffing was in elk kunnen geraken zonder daarvoor socialevan geval de student. bijdrage te moeten betalen. Dit geldt
De twee-uren-regel bood de student echter enkel voor studenten die tijdens

in het verleden een optimale gelegenheid de eerste helft van het jaar niet meer dan
om het studeren en het werken te 2409 uur hebben gepresteerd. Boven-
kombineren. Vele werkgevers binnen de dien slaat deze regeling enkel op het jaar
universitaire instellingen (Alma Leuven 1988. Minister van Sociale Zaken Bus-
bijvoorbeeld) stelden onder dit statuut quin zou tegen volgend jaar over dit
heel wat studenten te werk. Nu deze onderwerp een KB uitvaardigen.
regeling echter is afgeschaft werft de Daarmee zijn nog niet alle problemen
werkgever iemand aan waarop hij een van de baan. Ondanks het (voorlopig)
langere tijd kan rekenen: het werkaan- akkoord blijft de student sinds de
bod voor de student daalt daardoor afschaffing van de twee-uren-regel ge-
gevoelig. Of hij stelt de studenten neigd zwart werk te zoeken, daar niet
volledig in het zwart te werk, met alle veel werkgevers tijdelijke krachten (dat
'nadelige gevolgen vandien voor de zijn studenten tenslotte) onder kontrakt

I;tudenten: vaak onderbetaald, geen ver- willen tewerkstellen, De sociale sektor
eekering tegen ongevallen, autoritaire van haar kant en met name Alma vz'!',
ontslagregeling. Deze mistoestanden die in het verleden regelmatig en op
Naren in de privésektor in Leuven ar "korrekte wijze de twee-uren-regel toe-
chering en inslag vóór I oktober 1987. paste om studenten tewerk te stellen, is
\ju dreigen ze zich nog te verrnenigvuldi- in het verleden zozeer door de besparin-

Tot voor I oktober 1987 bestond er ~en. gen getroffen, dat haar budget tekort-
De wijziging in het statuut heeft schiet om voor al die studenten nu een

bovendien nog een belangrijk negatief sociale bijdrage te betalen.
effekt: een werkgever mag een student Dé dupe blijft vooral de minderbe-
tijdens de vakantie enkel tewerkstellen goede student, die hoe langer hoe meer
zonder bijdrageplichtig te zijn, indien de mogelijkheden ziet verdwijnen om
Ieze student tijdens het jaar niet onder- ook tijdens het jaar op een wettelijke en
hevig is geweest aan de bijdrage. Ge- degelijk beschermde manier via werk de
mig: elke student die tijdens het jaar onkosten van zijn studies te betalen.
werkte onder kontrakt, ziet zijn vakan-
:iejob verloren gaan. De studeIJ!_zelf (en
zooral diegene die ook tijdens net jaar
nkomsten uit een studentenjob niet kan
mtberen) wordt zo in het kamp van het
:wartwerkwereldje gedwongen. Op de-
~ toestanden werden de vakbonden
ittent gemaakt door de universitaire
oeiale sektoren en de studenten; het
iegatieve effekt bleek een vergetelheid
van hunnentwege.

drage te betalen aan de sociale zekerheid.
Dit is één van de vormen van solidariteit
die in de sociale wetgeving staan inge-
schreven. Voor bepaalde kategorieën
van werknemers is de werkgever echter
niet bijdrageplichtig: zo hoeft een werk-
gever voor studenten die bij hem werken
tijdens de vakantiemaanden juli-augus-
tus en september, geen sociale zekerheid
te betalen. Een gunstmaatregel die stu-
denten een mooie kans wil geven tijdens
de vakantie wnder veel zoeken wat geld
bij te verdienen.

binnen de uitzonderingen een aparte
kategorie, aangeduid met de term:
'twee-uren-regel'. Een werkgever hoefde
geen bijdrage te betalen voor al wie
slechts twee uur per dag bij hem werkte.
Ook veel studenten werkten tijdens het
akademiejaar onder dit statuut, want de
bovenvermelde gunstmaatregel werkt
enkel tijdens de vakantieperiode. Maar
deze regel, doorgaans 'het kuisvrouwen-
statuut' genoemd, leidde tot heel wat
misbruiken: veel werkgevers stelden
onder dit statuut heel wat mensen te
werk, die de facto heel wat meer uren
presteerden. Zwart werk dus. Om dit
tegen te gaan werd, vooral onder druk
van de vakbonden de twee-uren-regel
afgeschaft.

Vergetelheid

Letteren en wijsbegeerte
eigenheid van de fakulteit, getuigt van
enige kortzichtigheid.
Het feit dat Letteren en Wijsbegeerte

een ontzettend groot aantal richtingen
telt, brengt een relatief grotere omkade-
ring met zich mee dan in andere
fakulteiten. Om een kursus te doceren
aan vijftien archeologen heb je één prof
nodig. Om een kursus te doceren aan
driehonderd advokaten heb je eveneens
één prof nodig. Een fakulteit als L & W,
met zijn vele studierichtingen, kan voor
zijn onderwijsopdracht niet buiten een
minimumomkadering. Natuurlijk kan
rechten dan weer meer assistenten ge-
bruiken om seminaries en werkjes te
begeleiden.
Bovendien zijn er uit wetenschappe-

lijk oogpunt argumenten om te pleiten
voor een relatief grotere omkadering van
L & W. Kunstgeschiedenis in haar ge-
heel telt slechts een fraktie van het aantal
studenten van één jaar Rechten. Toch
heeft ook zo'n kleine entiteit meerdere
mandaten nodig om de verschillende
deelaspekten van haar wetenschappelijk
domein degelijk te kunnen onderzoe-
ken. '
Duidelijk is alleszins dat er ingeleverd

moet worden. Deze beslissingen zijn
meestal het resultaat van een ingewik-
kelde berekening. Alleen de vraag op
welk niveau ingeleverd wordt ligt door-
gaans voor de hand. Het toegelaten
personeelskader zat reeds voor de ver-
minderde studentenaantallen propvol.
In het algemeen kan men stellen dat men
twee principes hanteert: aan het vastbe-
noemd personeel raakt men niet, en een
weggevallen mandaat wordt niet opge-
vuld. Vooral de tijdelijke assistenten zijn
dus de klos. De symptomen van deze
politiek zullen niet lang op zich laten
wachten.
Hakken in het kontingent assistenten.

waardoor jongeren minder kans rnaken
om in de fakulteit 'binnen' te geraken.
heeft op termijn nefaste gevolgen voor
het wetenschappelijk 'onderwek. Het
aantal nieuwe doktoraten (originele W~-

tenschappelijke prestaties) neemt af. het
akademisch korps vergrijst zonder echte
opvolging, de kwaliteit van het onder-
wijs en de tesisbegeleiding (domeinen
waar assistenten werk overnemen van
'hun' prof) dreigt achteruit te gaan/Met

Veel studenten willen tijdens
hun studententijd wat geld
verdienen. Om de onkös-

ten.van hun 'Studies mee te dragen
of om een eigen spaarpot aan te
leggen... De eerste kategorie is
groter dan je denkt: studeren is
duur,. vooral door de besparings-
ronden van de laatste Jaren die ook
het universitair onderwijs zwaar
getroffen hebben. Hoe dan ook:
wil je als student tijdens het jaar
hier en daar ook een job doen, dan
hou je ..best twee .dingen duidelijk
voor ogen: je statuut en een goede
verdeling studeertijd/werktijd:' .

Rond het statuut van jobstudenten is er
heel wat te doen geweest tijdens het
vorige akademiejaar. Met name de
afsehaffing van de 'twee-uren regel',
waarover .verder meer, veroorzaakte
w~el bij de studenten als bij hWJ
belangrijkste werkgevers (dè sociale,
sekioren aan de universiteit: alma's-etc ..j
heti wat opschudding. E~n overzicht
va~ deze problematiek werpt meteen
ook een licht op je statuut als jobstu-
dem.

Kuisvrouwstatuut

~ervol& ~an p. I

raden de scholieren dan ook steevast af
een richting in L & W te kiezen, en
draineren en masse de achttienjarigen
naar de 'toekomstgerichte' studierichtin-
gen.
Deze evolutie tekent zich perfekt af in

de studentenaantallen. In het akademie-
jaar '77-'78 liepen er in België 930
nieuwe ekonomiestudenten rond.
L & W kende toen een veel grotere
toeloop: 2.368 eerste kanners, Een
decennium zijn de rollen omgekeerd. De
generatie die zich in het akademiejaar
'86-'87 (de meest recente cijfers van de
Dienst voor Universitaire Statistiek)
voor het eerst voor ekonomie inschreef
telde 2.641 koppen, tegenover 2.474
voor L & W
2 pecifiek voor Leuven kunnen we ons
baseren op de gegevens van het monito-
raat en dan blijkt dat die trend zich het
afgelopen akaderniejaar heeft verderge-
zet. Volgens Mededelingen van het moni-
toraat telde L & W in oktober '86 619
generatiestudenten, een jaar later precies
100 minder: 519 nieuwe eerste-kanners,
Een vrije val van meer dan 16 procent.
De cijfers voor dit akademie jaar zijn
voor binnen een goede maand, maar het
-kan zijn dat voor het eerst sinds 10 jaar
de negatieve trend een klein beetje in
gunstige richting zal ombuigen. Op de
abituriëntendagen kwamen er weer ho-
gere aantallen belangstellenden naar
L & W, doorgaans een goede graadme-
ter voor de reële inschrijvingen in
oktober.
Minder studenten betekent in tijden

van inleveringen een kleine ramp. Tot
nader order geldt het aantal studenten als
kriterium om de subsidies per fakulteit te
berekenen. Subsidies die zowel de wer-
kingsmiddelen als het aantal mandaten
van akademisch en wetenschappelijk
personeel bepalen. Nu blijkt, door de
plotse boom in ekonomie en de gelijktij-
dige daling in L & W, dat de eerste
fakulteit met een tekort aan personeel zit
( 'onderomkaderd'), terwijl men in het
Erasmushuis een 'teveel' kent ('overom-
kaderd'). Zonder de problemen in eko-
nomie te onderschatten, is het duidelijk
dat de wettelijke norm van subsidiëring
op basis van louter studentenaantallen,
zonder rekening te houden met de

Jongeren
De weg kwijt geraken in Ge doolhof van
de arbeidsmarkt kan heel vervelende
gevolgen hebben ... Daarom' heeft de
jeugddienst van het ABVV voor een gids
gewrgd die alle reglementeringen ter-
zake nog eens op" een rij~e, zet. De
brochure richt zich speciaal totjongerellj
en bevat dus ook informatie- over
leerkontrakten en tips voor schoolverla-
ters.
De gids heet "Wegwijzer' '88" en is

gratis te verkrijgen bij de ABVV-
Jeugddienst, Hoogstraat 42, 1000 Brus-
sel, tel. 02/513.07.74

ook graag laat horen - zou hij toch
moeten beseffen dat het daadwerkelijk
beleid aan de KU Leuven vandaag vaak
alles behalve een breed humanistische
dimensie heeft. Wij twijfelen niet aan de
oprechtheid van de privépersoon Dille-
mans als hij zijn affektie met de geestes-
wetenschappen betuigt, wij merken hier-
van te weinig in het beleid van rektor
Dillemans. Wellicht beseft hij niet half
hoe eenzijdig in dit opzicht zijn rede bij
de opening van vorig akademiejaar, 'Zij
die blijven', klinkt. Het kan zijn dat het
voor deze universiteit nodig is om van
tijd de industriële wereld op te vrijen. Als
dit echter keer op keer het uithangbordje
naar buiten wordt ga je binnenin,
misschien onbewust, voor heel wat
wrevel zorgen.

Een eminent hoogleraar uit L & W
drukte het aldus uit: "Af en toe krijgen
wij het gevoel dat die man niet weet dat
wij nog bestaan. Zo te horen tellen wij
niet meer mee, houdt deze KUL ergens
op in Heverlee of Gasthuisberg of in de
Dekenstraat..." Niet te verwonderen als
je je rektor de brain-drain meer dan een
uur als het centrale probleem van de
huidige universiteit hoort aanhalen. Fa-
kulteiten als Letteren en Wijsbegeerte
hebben daar weinig boodschap aan.

Als rektor Dillemans dit jaar bij de
opening van het akademiejaar opnieuw
de kans krijgt om enkele wijze woorden
tot de universitaire gemeenschap te
richten, zou hij er goed aan doen ook
eens te denken aan de minder populaire
richtingen van deze universiteit. In plaats
van ongebreideld termen te hanteren in
de aard van - wij citeren voor de vuist
weg uit zijn laatste speech - fiskaliteit,
koopkrachtkorrektie, de easy-glamour
van de fiskaal-paradijslijke internatio-
nale organisaties, top-salesmen, interna-
tional tax lawyers, system engineers,
industriële massaproduktie, overhead-
gelden uit kontraktonderzoek, en last but
not least onze charmes, zou hij er goed
aan doen oog te hebben voor échte
problemen.
Eventueel kan hij later, eens de

akademische sereniteit de plaats weer
ingenomen heeft van het grote publiek,
het werk van de ekonomisch oninteres-
sante richtingen meer naar waarde
proberen te schatten, en enkele beleids-
daden in die aard te nemen. Zoals een
echt groot humanist betaamt.

Walter Pauli

mdere woorden: op de toekomst van de
akulteit wordt een zware hypotekeer
gelegd.
In L & W stelt men dus alles in het

werk om de eigen fakulteit weer 'ver-
kocht' te krijgen. Grotere studentenaan-
tallen zouden de meeste problemen
oplossen, In die optiek heeft men er
ondermeer aan gedacht om het pro-
gramma te veranderen, te 'aktualiseren'.
Nu is zo'n aktualisering in se niet slecht.
De studenten vroegen reeds lang naar
enkele korrekties. Belangrijk is echter
vanuit welke optiek men bepaalde vak-
ken invoert en andere weglaat. In Oude
Geschiedenis heeft men in de jongste
programmahervorming, waaraan aka-
demici en studenten hebben meege-
werkt, ekonomie en recht als algemene
vakken in de kandidaturen geplaatst. De
idee hierachter was dat een historikus
deze basisprincipes nodig heeft om een
degelijke visie te ontwikkelen. Tegen
zulke aanpassingen valt er weinig in te
brengen.
Minder geslaagd vinden we een voor-

stel van een 'speciale denkgroep'. Hierin
werden alle nu bestaande kandidaturen
van L & W gegroepeerd in twee 'blok-
ken', een met 'filologen', het ander met
'historici'. Musikologen kwamen bij de
historici terecht, slavistiek bij filologie.
De motivatie hierachter is tweeledig. Op
korte termijn is het budgettair interes-
sant, omdat het aantal mandaten fel
gereduceerd wordt. Ten tweede tref je
geregeld voorstellen in de dagbladen,
waar gepleit wordt voor een unief die
gediplomeerden aflevert met een 'brede
vorming', omdat de arbeidsmarkt be-
hoefte heeft aan meer flexibele afgestu-
deerden. Met een algemene vorming op
basis van dergelijke motivatie zijn we
echt niet gelukkig. Je graaft je eigen graf
door een .vakkenpakket samen te stellen
op basis van opportunisme in plaats van
degelijkheid. Door de kwaliteit van de
opleiding te verminderen haal je immers
haar waarde naar beneden.
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen

dat een' maatschappij meer gediend is
met mensen die een beetje germanist zijn
(maar niet meer zo goed als vroeger), en
in plaats primaire noties hebben van
ekonomie en informatika. Het is toch de
normale gang van zaken dat men de
nodige specialisaties aanleert als men
aan het werk is, en dat bedrijven die
extra-opleiding zélf behartigen.
Het hoeft geen betoog dat dergelijke

'algemene wetenschappers' uiteindelijk
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mêQ"'ê-S~Qµ
Diestsestraat 115 - 3000 Leuven

(nnast Christiaensen)
Alles voor je kot en je fuiven. Leuke geschenkjes.
cards - affiches - posters - inlijstingen -
gadgets - schoolgerief - feestartikelen - deko-
ratie - kerst- en karnavalgerief - t-shirts

DE GROOTSTE CARD SHOP
en CADEAU SHOP TE LEUVEN

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

---
HOUT&HOBBY Zelfbediening
Alles voorkotinrichting

msJrue--

VanVlasselaer
Senapenstraat 110 3000 Leuven 016/234216 (51) Tervuursevesl30 3000 Leuven

MET~
MI E lUI BIE I L IE IN

Rij gerust binnen.
Steeds plaats in onze

ondergrondse
parking

EIGENTIJDSE
BETAALBARE
MEUBELEN

ALLES VOOR
UW KOT

Bondgenotenlaan 169 3000 Leuven 'ti 016/22.90.06

AD FUNDUM voor de student(in) met twee gezichten

Oude Markt 11
3000 Leuven

Riet en Lederwaren
Ceschenkartikelen
Mexicaanse beelden
Handwerk / Buitenland
Direkte invoer

Open: dinsdag to vrijdag: 14-18.30 uur
zaterdag 10-12.30 uur en 14-18.00 uur
zondag en maandag gesloten

Burgemeesterstraat 36-38 Leuven (naast Studio 4)

Bureau bestaande uit tafelblad &
schragen vanaf 1197

Kleerkast vanaf 1999 (tijdelijk aanbod)

Hanglegkast vanaf 2495 (tijdel. aanbod)

Boekenrekken vanaf 1299

Grote keuze in bedden
Oieslse vest 72 3000 LEUVEN g 016/2331.20

LOVANIUM

Tennis - Squash - Petanque
Bridge - Hockey

Galgenbergstraat 4J
3000 Leuven

Negen openfucht tenrusterremen In gemalen
baksteen. Waarvan drie met verlichllng -
Dne openluchl tennisterreinen in kunstgras.
zelfs In de winter bespeelbaar. en

onmiddellijk aanpasbaar aan de vereisten van andere sporten (0 a.) hockey - Een hal mei dne
tennisterreinen In greenset en twee squashbanen. - Twee petanquepisten - RUime
parkeermogelijkheden. Dus: een familiale tenrus- en squashclub voor liefhebbers en
kompentiespelers - Een befaamde tenrussenoot geleid door bekwame leraars. - Minl-tennisschool
vanaf 6 jaar - Tennisstages van elk niveau. zowel voor jongeren als voor volwassenen - Tenrus.

tornooien. ontmoetingen en interclubs

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

Leopoldstraat 26 3000 Leuven ~ 016/22.76.10
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Boeken van Allan BIoom en Alain Finkielkraut

De ondoeltrefIendheid van
kultuurpessimisme

Ineen recent nummer van De Nieuwe Maand (mei 1988) schetst René Boomkens de opkomst van een
nieuw pessimisme in het hedendaagse denken. Een nieuw fin de siècle dient zich aan en alle tema's van het
dekadente einde van de 19de eeuw zijn aan een nieuwe karrière begonnen: "Met een minzaam glimlachje

worden de optimistische items van de vorige decennia, de democratisering, de emancipatoire opvoeding, de
maakbaarheid van de sociale verhoudingen, ja, het hele scala van bevrijdingstheorieën en -bewegingen,
opzijgeschoven: 'les fleurs du mal' bloeien weer". Apokalyptici van uiteenlopende aard zien onze intellektuele
kultuur in een hopeloos verval terèchtkomen. Onlangs werd het werk van twee van deze kultuurpessimisten -
de Amerikaanse classicus Allan BIoom en de Franse filosoof Alain Finkielkraut - in Nederlandse vertaling
uitgebracht. De titels liegen er niet om: De gedachteloze generatie (BIoom) en De Ondergang van het Denken
(Finkielkraut). Maar beide boeken tonen vooral één feit aan: de ondoeltreffendbeid vun 1n,1tll"""-~;

Al lopen de gedachten van Finkielkraut
en Bioom voor een stuk parallel, toch
zijn hun boeken nogal verschillend. Het
opvallendste verschil is wel de omvang.
Bioom heeft van zijn Closing of the
American Mind (de Engelse titel) een
turf van meer dan vierhonderd bladzij-
den gemaakt: het is uiteindelijk een
lange klaagzang op onze hedendaagse
kultuur; helaas ook een fles met meer
dan drie vierde droesem. Finkielkraut
weet dat .pamfletten kort moeten zijn:
zijn betoog is dan ook krachtiger en
helderder.

Studentengeneratie
Wat scheelt er aan onze kultuur dat die
heren er zo uitvoerig over klagen?
Centraal in het betoog van Allan

BIoom staat de huidige studentengenera-
tie en het leven aan de universiteit in het
algemeen. Er spreekt nogal wat nostalgie
uit zijn standpunt: "Alleen Socrates
besefte na een leven van onophoudelijke
geestelijke inspanning dat hij niets wist.
Tegenwoordig weet elke leerling van de
middelbare school dat. Hoe kon dat zo
gemakkelijk worden? Hoe moeten wij
deze geweldige intellectuele vooruitgang
verklaren'? Zou bet kunnen dat onze
ervaring zo verarmd is door onze diverse
leermethoden (...) dat er niets meer over
is dat voldoende substantie heeft om
bestand te zijn tegen kritiek?".
Docent Bioom maakt de huidige

studenten ("mijn studenten") twee ver-
wijten: ze huldigen een kultureel relati-
visme en ze zijn intellektueel oppervlak-
kig. Vooral dat tweede is een vaak
gehoorde klacht, het komt er dus op aan
om die stelling stevig inhoudelijk te
onderbouwen.
Helaas bouwt Bioom een allesbehalve

zorgvuldige argumentatie op. Hij po-
neert veel, maar staaft die beweringen
nauwelijks. "Er is één ding waarvan een
docent aan de universiteit absoluut zeker
kan zijn: bijna alle studenten geloven, of
zeggen te geloven, dat de waarheid
relatief is. Als iemand het waagt vraagte-
kens te zetten bij dat geloof is de reactie
onveranderlijk totale verbazing" (p. 23).
Bioom meent dat de studenten dit
waarheids- en waardenrelativisme zien
als een "moreel postulaat, de voor-
waarde voor een vrije samenleving".
Zijn probleem daarmee is dat die
openheid voor vreemde kulturen en
andere waarden geen vruchtbare open-
heid is, maar een "openheid uit onver-
schilligheid". Andere kulturen worden
tegenwoordig dus net zo autentiek
geacht als de eigen kultuur, maar het
resultaat is dat noch de andere noch de
eigen kultuur werkelijk gewaardeerd
wordt. Er is geen waardenstrijd meer, er
is geen etnocentrisme meer. Een mer-
kwaardig pleidooi, want als de antropo-
logie ons iets geleerd heeft dan is het wel
de afwijzing van het etnocentrisme.

Oppervlakkigheid
Bioom verantwoordt zijn standpunt als
volgt: "Als de studenten echt iets zouden
leren over niet-westerse kulturen - wat
niet het geval is - dan zouden ze
ontdekken dat ze allemaal, stuk voor
stuk, etnocentrisch zijn" (p. 36). Etno-
centrisme is zo universeel als het verbod
op incest en daarom zegt Bioom niet in te
zien waarom we dit zouden moeten
verlaten. Het problematische aan dat
standpunt is dat het bijvoorbeeld geen
rekening houdt met fenomenen als

kolonisatie, kultuurimperialisme enzo-
voort. Kolonisatie maakt etnocentrisme
tot een mondiaal probleem. Het is nogal
stuitend dat Bioom dit feit negeert.
De huidige student zou dus ook een

oppervlakkige denker zijn. "De studen-
ten van tegenwoordig hebben in ieder
geval niet meer de gewoonte om te lezen
en ze houden er ook niet van" (p. 67).
Bioom weet echter niet veel meer te
doen dan dergelijke stellingen lompweg
te poneren zonder de gegrondheid ervan
enigszins aan te tonen. Dat stoort, niet
zozeer om de stelling zelf (daarover kan
gediskussieerd worden), wel omdat de
auteur daarmee zijn eigen oppervlakkig-
heid etaleert. Over popmuziek bijvoor-
beeld: "Waarin culmineert deze vooruit-
gang? In een puber' wiens lichaam
schokt van de orgastische ritmes, wiens
gevoelens worden gearticuleerd in
plechtige lofzangen op de vreugden van
masturbatie of dood aan de ouders,
wiens ambitie het is om net zo beroemd
en rijk te worden als de travestiet die de
muziek maakt waarnaar hij luistert"
(p 83).
Wat is er volgens Bioom fout gegaan?

Een duidelijk antwoord heeft hij niet.
Een belangrijk punt in zijn betoog is het
failliet van de beweging van '68. "Het is
nu bon ton om over de jaren '60 te
zeggen dat, hoewel de periode zijn
excessen kende, er veel goeds uit is
voortgekomen. Maar wat de universitei-
ten betreft kan ik niet zeggen dat er iets
positiefs uit die tijd stamt: het was een
regelrechte ramp" (p. 369). Sinds '68
wordt alles aan de universiteit namelijk
"in sociaal perspektief" geplaatst. Bioom
vindt dat een achteruitgang. "Nooit heb
ik gedacht dat de universiteit dienstbaar
moet zijn aan de maatschappij om haar
heen. Ik dacht en ik denk eerder dat de
maatschappij dienstbaar moet zijn aan
de universiteit en ik' prijs me gelukkig
met een maatschappij die doelbewust
een levenslange kindertijd gunt aan een
minderheid, een kindertijd waarvan de
speelsheid op haar beurt een zegen kan
zijn voor die maatschappij" (p. 281).
Bovendien meent Bioom dat de akade-
mische vrijheid onder het vuur van de
"maatschappelijke relevantie" gefnuikt
wordt: vroeger, zo zegt hij, werden er
"geen hoogleraren ontslagen en ze kon-
den zeggen wat ze wilden in hun
collegezalen. Er was toen tenminste een
scherp besef van de speciale status van de
universiteit als bolwerk tegen de pu-
blieke opinie" (p. 374).

Onduidelijk
Overigens gaat BIoom ook flink tekeer
tegen mensenrechtenorganisaties omdat
de mensenrechten zich autoritair trach-
ten op te stellen boven alle kulturen.
Maar men kan zich wel de vraag stellen
waarom Bioom de mensenrechten zo
dom-absolutistisch opvat. Wii dachten
dat zoiets als mensenrechten bedoeld is
als een (uiteraard steeds voor verbetering
vatbaar) instrument dat een zekere
juridische ordening in de maatschappij
brengt. Moeten we rituele offers voort-
aan niet meer bestrijden? Mag een prof
racisme prediken enkel en alleen omdat
hij een toga draagt?
BIoom stapelt de idiotieën soms zoda-

nig op dat het niet mooi meer is. Zijn
boek weet enkel de eerste 40-50 bladzij-
den enigszins te boeien. H ij haalt heel
wat belangrijke kwesties aan, maar
nergens krijgen we ook maar één

grondige analyse van de malaises die hij
konstateert.
Bovendien kreëert hij een vrij ondui-

delijk beeld van zijn eigen positie. Hij
verwijt het Amerikaanse denken een
verregaande oppervlakkigheid maar
meent hij er met dit boek werkelijk
bovenuit te steken?
Ook zijn "remedie" doet de wenk-

brauwen fronsen. Voortdurend verwijst
hij naar Plato en Soeratee. Hoe hij het
politiek systeem van Plato graag verwe-
zenlijkt zou zien wordt echter nooit
duidelijk. Maar wellicht gebruikt hij
Plato slechts om zichzelf te troosten:
"Dit hele boek door heb ik steeds de
Politeia van Plato aangehaald, dat voor
mij het boek over de opvoeding is omdat
het voor mij werkelijk verklaart wat ik
als mens en als docent ervaar. Ik heb het
bijna altijd gebruikt om te waarschuwen
voor valse hoop, als een toonbeeld van
bescheidenheid en terughouding"
(p. 441).

De Ondergang van hel Denken is daar
tegen een veel beter werkstuk. Alain
Finkielkraut bouwt tenminste een kohe-
rent betoog op, een historisch gestruktu-
reerde lijn.
De kulturele antropologie neemt bij

hem een centrale plaats in. Hij stelt eerst
kort vast hoe het begrip "kultuur"
gedegradeerd is: alles is kultuur gewor-
den, "van de simpelste handelingen tot
de grootste scheppingen van de geest".
Je hebt de "kunst van het breien, van het
pruimen van sirih, of de oeroude ge-
woonte 's ochtends een stuk dik bebo-
terd stokbrood in een kom koffie met
melk te dopen". Een dergelijk kultuur-
begrip betekent voor Finkielkraut dat de
klad erin zit.
Zijn verhaal begint bij de filosoof

Herder die het begrip Volksgeist introdu-
ceert in zijn boek Auch eine Philosophie
der Geschichte zur Bildung der Mensch- .
heit. Herder gaat tekeer tegen het Franse
Verlichtingsdenken dat universele gege-
vens boven specifieke kulturele normen
stelt. Voor Herder zijn zogenaamde
universele normen zelf van kulturele
aard: "In plaats van de feiten te toetsen
aan de normen van een ideaal, toont hij
aan dat die normen zelf een genese en
een context hebben" (p. 14). En de het
grote probleem daarbij is dat de mens
van zijn wortels losgerukt wordt.
Deze diskussie over volksaard en

volkseigenheid loopt door. Na de Duits-
Franse oorlog - met de Duitse annexatie
van de Elzas-Lotharingen waarvan de
bewoners Duitssprekend maar Fransge-
zind zijn - ontstaat een filosofisch
dispuut over de maatschappij als "con-
tract social". De Duitse filosofen argu-
menteren dat het kollektief onbewuste.
de eigen verborgen volksaard. belang-
rijker is dan de uitgesproken wil van het
volk. Voor hen i, de annexatie van
Elzas-Lotharingen de korrektie van een
historische fout. De Fransen zien het
echter net omgekeerd: zij stellen plots de
volkssoevereiniteit bovenaan: de Elzas-
sers wilden bij Frankrijk horen en er is
geen norm van kulturele identiteit die
aan deze wil kan tornen. Kultuurfiloso-
fisch komt dit neer op een universalis-
tisch standpunt: er zijn geen vaste
kulturen met een eigen volkseigen.
Boven de kulturen staat de menselijke
kultuur in het algemeen. Finkielkraut
citeert de filosoof Renan: "Eerst is er de

menselijke cultuur, en pas daarna de Finkielkraut op dit punt wat richting te
Franse cultuur, de Duitse cultuur, de verliezen. In het derde hoofdstuk raakt
Italiaanse cultuur" (p. 38).
Het beeld dat Finkielkraut schetst van

de kultuurfilosofische opvattingen sinds
de Verlichting is een pendelbeweging en
een strijd tussen partikularisme en uni-
versalisme. Iemand als Goethe beweegt
zich - overigens tegen de heersende
tendens in - van een Volksgeist-
opvatting naar een universeel denken.
.ater komt de diskussie in Frankrijk
veer op naar aanleiding van de Dreyfus-
affaire. Hier heeft het universalisme het
uiteindelijk gehaald met de rehabilitatie
van Dreyfus. Maar de twintigste eeuw
heeft in de tweede wereldoorlog een
Volksgeist-filosofie aan het v-erk gezien
met gevolgen zonder voorgaande.

Lévi-Strauss
Een gelijkaardige pendelbeweging tus-
sen universalisme en partikularisme
schetst Finkielkraut in de geschiedenis
van de Unesco. De oprichters van de
Unesco werden bij de aanvang (novem-
ber 1945) "gedre~n door de enge-
hoorde beproeving van het nazisme"
(p. ]3). In die zin was het Unesco-
standpunt duidelijk universalistisch. Fin-
kielkraut toont nu aan hoe gaandewez.
onder mvloed van antropologen en
etnologen als Claude Lévi-Strauss, het
uni versele naar de achtergrond ver-
schuift ten voordele van het partikuliere
van de verschillende kulturen. De deko-
lonisatie ging gepaard met een herzie-
ning van de antropologische visies: het
evolutionisme werd afgezworen, voort-
aan moest niet elke kultuur evolueren
volgens' het westers model. Dat laatste
wordt als westers racisme gezien.
Maar volgens Finkielkraut bestaat er

ook een ander soort racisme. "Onder één
en hetzelfde etiket worden twee soorten
gedrag verenigd waarvan het ontstaan.
de logica en de motieven volledig
verschillend zijn. De eerste soort plaatst,
alle naties die de aarde bevolken op
dezelfde waardenschaal ; de tweede ver-
kondigt dat zijnswijzen onderling on-
meetbaar zijn; ( ...) de eerste verklaart dat
er tal van etnische groepen zijn en dat die
niet met elkaar kunnen worden vergele-
ken. De eerste soort mondt uit in
kolonialisme; maar de tweede vindt zijn
hoogtepunt in het hitlerisme" (p. 76).
Het standpunt van de Unesco in dit

alles wordt onvermijdelijk ambigu. Aan
de ene kant verdedigen ze de eigenheid
van de kulturen (waarmee ze in de buurt
komen van het etnisch racisme) en aan
de andere kant is hun stanpunt universa-
listisch (waarmee het evolutionisme
weer om de hoek komt kijken).

Vreemd genoeg begint het boek van

hij de "vondst" van de multi-kulturele
samenleving aan. Dit mondt echter - en
dat hebben we ook bij BIoom gelezen -
uit in kultureel relativisme. "Gastvrij-
heid willen baseren op verworteling.
daarin schuilt een onoverkomelijke te-
genstrijdigheid" (p. 91).
En dan raken we het spoor bijster.

Finkielkraut haalt nog enkele tema's
boven zoals "tolerantie" en "humanis-
me" om de paradox van het alkeuren en
tegelijk noodzakelijk maken van het
etnocentrisme samen te vatten, maar het
betoog mist koherentie. De multi-
kulturele samenleving is een koncept dat
ook door "de profeten van het postmo-
dernisme" geafficheerd wordt. En bij de
behandeling van dit nihilistisch postmo-
dernisme start ook Finkielkraut een
:erder oppervlakkige klaagzang over de
ledendaagse kultuur. H~ heeft het daar-
bij vooral over het verheffen' van onbe-
nulligheden tot "kultuur". De gren
tussen kultuur en amusement is volgens
hem vervaagd omdat hiërarchie het
belangrijker achten van het ene ten
opzichte van het andere. verdwenen is
Hij doel wellicht op dingen als de
"Vlaanderen Leeft"-kultuur van De-
wael, maar het is jammer dat het bij
verontwaardiging blijft. Het is jammer
dat hij geen grondiger analyse geeft van
de kultuur die hij dan wel belangrijk
vindt.

Naast
Het grote probleem met dergelijke uit-
vallen tegen "de kultuur van tegenwoor-
dig" is immers dat de verwijten steeds -
dat is evident - zeer subjektief zijn. Maar
het lijkt me belangrijker dat men wijst op
wat wel waardevol is en dat men
inspanningen doet om daarvoor de hand
in het vuur te steken. Finkielkraut komt
daar jammer genoeg niet aan toe.
Nochtans meent hij dat er nog wel
degelijk waardevolle kunst gemaakt
wordt. "Het probleem waarmee wij
sinds kort worden geconfronteerd is
anders en ernstiger: de kunstwerken
bestaan wel, maar aangezien de gren
tussen cultuur en amusement is ver-
vaagd, is er geen plaats meer waar zij
thuishoren en hun betekenis kunnen
krijgen" (p. 113).
Waarom dan niet de handschoen

opnemen en die plaats in positieve
termen opeisen?

Didier Wijnants

Allan BIoom, De gedachteloze genera-
tie, Spectrum, 1988, 442 p., 995 fr.
Alain Finkielkraut, De Ondergang van
het Denken, Contact, 1988, 140 p.
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Sidi Bou Said

Tunesisch
Restaurant

Grill op hout

Open van 18-24 uur
zon- en feestdagen
ook van 12-15 uur

Boekhandelstraat 5
Leuven

!~11]I!] I~ I~ I!J lIJ
Coöperatieve _Vennootschap

zet:

titelpagina's, affiches, uitnodigingen,
titels voor kring- & andere bladen

zet:
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~zet:

tlielpeçins's. affiches. uitnodigingen.
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titelpagina· ....affiche\. uitnodigingen,
titels voor knng- & andere bladen
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VAKA'rURES

De Leuvense Overkoepelende Kringor-
ganisatie zoekt ter ondersteuning van de
werking van haar geledingen Kringraad,
Algemeen Beheer en lsol nog enkele
halftijdse krachten (19,5 uur per
week).
Van de personeelsleden wordt ver-

wacht 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, mo-

tivering en vermelding van de speciale
ervaringen die voor een raad nuttig
kunnen zijn , moeten ten laatste op 20
september om 16.00 uur op het sekreta-
riaat aangekomen zijn; t.a.v. Geert van
Eekert, 's Meiersstraat 5.

Kringraad
1 halftijdse be/rekking
De persoon (m/v) die meent in aanmer-
king te komen moet zeer dynamisch zijn
en beschikken over degelijke organisato-
rische en administratieve kapaciteiten.
De kandidaat is op de hoogte van de
werking van de Algemene Vergadering
van Kringraad en van haar vertegen-
woordiging in de respektievelijke be-
leidsorganen van de KU Leuven. Hij
staat in voor de dagelijkse werking,
administratie en begeleiding van de
Algemene Vergadering van Kringraad.
Hij verzorgt studiewerk aan gaande

problematieken over universitaire aan-
gelegenheden in het algemeen en univer-
sitair onderwijs in het bijzonder.' .
Verder onderhoudt hij kontakten met

kringvertegenwoordigers en andere ak-
tievelingen in de verschillende fakulteits-
kringen.

Algemeen
Sekretaris

1 halftijdse be/rekking
De kandidaat (m/v) moet zeer dyna-
misch zijn en beschikt over degelijke
organisatorische en administratieve ka-
paciteiten.
Zijn taken omvatten:
- Het voorzitterschap van de Financiële
Kontrolekommissie der Vrije Vereni-
~n~n; .

- De administratie (korrespondentie,
personeelsaangelegenheden, begro-
ting en exploitatie, ...) en het tech-
nisch beheer van de koepel en haar
huisvesting (verhuur van kamers);

- De koördinatie van de Vlaamse Stu-
dentenfederatie en het verrichten van
studiewerk omtrent problematieken
die de konkrete Leuvense kontekst
overstijgen en een nationale aanpak
vereisen.

Ook de lnterna.ionale Studentenorgani-
satie (lsol) zoekt een halftijdse kracht ter
ondersteuning van haar werking. Voor
meer inlichtingen: lsol, Vesaliusstraat
34, 3000 Leuven.
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De verbeelding aan de macht

Inhet kielzog van
mei '68

gen op het vlak van het onderwijs,
diverse schone kunsten, de media en
tenslotte de tijdsgeest aan bod.Wie een stuk recente ge-

schiedenis wil bespre-
ken, is er zich best

terdege van bewust dat een vol-
strekt neutrale beschrijving op zo'n ..
vlak uitgesloten is. En het is al Paul Goosse~ krijgt de eer de bundel te

. openen met zIJnverhaal over de studen-
evenzeer een gezonde houding ook tenrevoltes twintig jaar geleden. Hij
de lezer daar van meet. af aan noemt die periode de 'grote fiesta' : als in
duidelijk op te wijzen. Bij het een roes moeten de studenten toen
recent verschenen boek De Ver- beleefd hebben dat ze een internationale
beelding aan de Macht? '68- '88 is bew~ging op ~ang konden brengen, dat
dat alleen al door de titel gebeurd. ze hierdoor diep veran~e~de strukturen

. . deden wankelen. De JUichende toon
Die waarschuwt er immers al voor staat in schril kontrast tot de zwaarmoe-
dat bij dit bestek van de laatste dige sfeer die over de volgende hoofd-
twintig jaar Vlaanderen kritische stukken hangt.
vragen werden gesteld. Een bespre- , Wim Van Rooy drijft dit kultuurpessi-
king waard. misme wel het verst in zijn opstel over

'het nieuwe analfabetisme'. Hij biedt
ook de meest diepgravende analyse van
de huidige stand van zaken. Hij hekelt de
alomtegenwoordige neiging tot gemak-
zuchtige oppervlakkigheid. Die is vol-
gens hem onder andere te wijten aan
onze beeldkultuur. De mens isbiologisch
gezien niet meer in staat het permanente
prikkelaanbod van onze media te ver-
werken en hij heeft zich dan maar leren
tevreden stellen met vluchtige indrukken
in plaats van met stevig onderbouwde
kennis.

Kultuurpessimisme

De Verbeelding aan de Macht bestaat uit
negen hoofdstukken van de hand van
evenveel auteurs. Zij hebben allen niet
alleen de gebeurtenissen van mei '68 van
op de voorgrond meegemaakt, maar
drukken ook nu nog hun stempel op de
aktualiteit. Ze behandelen elk een tema
dat hen nauw aan het hart ligt. Behalve
de politieke' wederwaardigheden van de
laatste jaren komen ook de ontwikkelin-

_] I •••_•...-.... - ....~
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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 ± 1getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze ons
bereiken.

Ook het postmodernisme klaagt Van
Rooy aan: die filosofie zou door haar
extreem scepticisme een oppervlakkige
'anything goes' mentaliteit kultiveren.
En hoewel de achtenzestigers ook al de
opgang van de eendimensionale mens
een halt wilden toeroepen, vindt hij dat
juist zij dat verschijnsel een stevige duw
in de rug hebben gegeven door alle
traditionele waarden overboord te gooi-
en. "Tijdens het kabaal van de studen-
tenrevolte ... werd een generatie carriëre-
jagers gekweekt, die blij was verlost te
zijn van zedenprekerij en lastige morele
vragen", schrijft hij.

Ook de andere auteurs hebben het
over de algemene vervlakking van waar-
den. Zo betreurt Jaap Kruithof dat de
produkten van onze muziekkultuur uni-
form en afstompend zijn, dat ze enkel
inspelen op de meest elementaire lustge-
voelens. En Tijl Eyckerman, architekt,
stelt beangstigd vast dat de dynamische
en konfliktueuze bouwkunde van de
jaren '70 wel erg ver weg is. De
architektuur van nu lijkt wel van elke
hogere aspiratie ontbloot: de wensen
van bouwheren die hun status willen
bevestigen met een of ander protserig
bouwsel worden vandaag kritiekloos
opgevolgd. En in zijn opstel over het
onderwijs heeft Eddy Bonte het over het
pragmatisme van onze universiteiten, die
vaak inspiratieloos doceren wat de
beroepswereld hen dikteert.

Kulturele revolutie
De verbeelding aan de macht? Zeker
niet, daar zijn alle auteurs het wel over
eens. Dat ze zich die vraag stellen is
misschien wel geïnspireerd door mei '68.
De kulturele revolutie die zij prediken
baadt echter in een totaal andere sfeer.
Ontsnappen aan de pasvormen van onze
gemakzuchtige maatschappij kan niet
zonder moeite, vinden ze. Wél door zich
bijvoorbeeld vertrouwd te maken met
het werk van vroegere denkers en
kunstenaars. En door opnieuw het
woord - toch dé kultuuroverbrenger bij
uitstek - te verkiezen boven gemakke-
lijke beelden. En nog door zich niet meer
over te geven aan moeiteloze willekeur,
maar door opnieuw op zoek te gaan naar
gegronde' normen ... Kortom, ze willen
terug aanknopen bij oude intellekuele
tradities en waarden, weliswaar op een
kritische manier. Inderdaad, een streng
programma, dat dan ook wel nooit zo'n
massabeweging als in mei '68 op gang
zal kunnen brengen.

Fait-divers
De bovenstaande uiteenzetting doet
waarschijnlijk al vermoeden dat het
boek niet zo eenvoudig leest. Een
bijkomende moeilijkheid is dat de mees-
te auteurs het hielden bij bespiegelende
uitweidingen zonder veel kronologische
aanwijzingen. Lezers die daarnaast nog
behoefte hebben aan duidelijke, van data
voorziene feiten, kunnen daarvoor te-
recht bij het "calendarium" achteraan in
het boek. Ze zijn dan misschien verbaasd
als ze bijvoorbeeld lezen dat het tot '75
duurde vóór kontraceptiva vrij verkocht
konden worden in België. Het lijstje is
. inderdaad doorspekt met fait-divers die
heel goed de sfeer van vroegere jaren
oproepen.

En wie het allemaal nog duidelijker
voor ogen wil hebben, kan de vele vaak
paginagrote foto's die de meeste rechter-
pagina's vullen, als leidraad nemen,
maar laat het daar niet bij: het boek is de
inspanning van het lezen waard.

Katrien Callens

De Verbeelding aan de Macht? '68- '88,
1988 Standaard Uitgeverij, enkel ver-
krijgbaar in Standaard Boekhandel, 183
p., 485 fr.

KRUISW'OORDRAADSEL
Naar de oplossing van dit kruiswoordraadsel hebben wij hier dagen lopen
zoeken. Tot onze kruiswoordman tussendoor even losjes opmerkte dat er
met één (1) vakje iets fout zat. Opzettelijk. .. dat beweert hij tenminste. Als u
ons weet te zeggen waar de fout precies zit, krijgtr u zomaar het boek
"Schatteneiland" van Hugo Pratt van ons. Tenminste, als u door Veto's
onschuldige hand uit de koekjestrommel gehaald wordt. Inleveren vóór 30
september.

We geven zelfs een tip: met de zwartjes is alles OK.

Horizontaal
1. taak
2. vent - fruit
3. honger - bodem
4. kronkel - ontkenning
5. rund - vrucht
6. gebergte in Rusland - roofvogel
7. voorzetsel - schip
8. eiland - boom
9. echt - beendervulsel
10. priem - oplettend

•

Vertikaal
1. exploitatierecht - noot
2. voorzetsel - afgetakeld
3. uitwerpselen - si bemol
4. ontspanning
5. reeds - vogel - anagram van 'zal'
6. medeklinkers van 'vlek' - bevel
7. leeg - meisjesnaam - persoonlijk voornaamwoord
8. begrip uit de muziek
9. sprookjesfiguur - studeert
10. richting

1 2 5 6 8 107 93 4

ZOEKERTJES zwarte beat over ruisende zachtheid.
Mexico, Holland en Afrika, daar ben
ik.

• Wonen in Florida voor nu of later:
informatie tel. 00/31294010139 - Ge- • Epilady te koop: 1200 i.p.v 3000 BE
neral Development Corp. Tel..02/7679246

• Ook ik hou wel van poëzie, zeker van
De Coninck, als jij nu bent op wie ik
wacht, dan wordt mijn leven honing.

• Typen van tesissen op tekstverwerker.
55BF /blad. Kris Rosselle, Naamse-
steenweg 130,3030 Heverlee.

• Gevonden: zwarte sleutelbos met
klevers op van VRG en Discobar
Epidemie (4 sleutels + Cera-flessen-
opener). Q. Metsijsplein 3 (aan studio's)
bovenste bel. I keer bellen.

• Dansen en heksen in de conincks
kroeg. Blauwe ogen, verre zonnen. Een
nimf over dansend water, schemer-

ZOEKERTJE
Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e. d. zijn gratis: andere semi-kommerciële

zoekertjes (te .koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).
De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen.

Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

10 SF
20 SF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF
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en de KUL zijn goed: de universiteit
verleent bereidwillig alle informatie.
Minder goed ligt de relatie tussen de
KUL en de stad op dat vlak. Voor de
werken op het Ladeuzeplein heeft de
stad de medewerking van de KUL
gevraagd, niet zozeer op het vlak van
informatie als wel op het vlak van
mankracht (studenten natuurlijk). De
archeologen zullen daar resten van de
oude vestingmuur (waarvan nog een
stuk te zien is in het stadspark) opgraven,
om de exakte ligging van de muur te
kunnen bepalen.

Archeologie in Leuven

Zand erover

Van begin juni tot 3 augustus
kon je tegenover de Valk
(Tiensestraat) de dienst

stadsarcheologie aan het werk zien.
Eén maand kregen ze voor het
Patriaprojekt (hotel, ondergrondse
parking) opsporingen pp die plaats
definitief onmogelijk maakt. Maar
de stadsarcheologen zullen niet
lang stilzitten: in september wordt
er opnieuw gegraven, geschept,
kortom, ge-archeoloogd.

Woensdag 3 augustus. Stadsarcheologe
Marlyse De Clerck noteert in een
bouwkeet gegevensover de laatste vond-
sten. Morgen (4 augustus) komt een
bulldozer alle sporen van een maand
werk wegvegen. Wat zijn de resulta-
ten?
Om op die vraag te antwoorden moet

je natuurlijk weten wat het eigenlijke
doel van de werken was. Het ging hem
namelijk niet om resten terug te vinden
van het college de Bay (1612). Het doel
was juist te weten wat er onder de
funderingen van het college te vinden is.
De collegemuren zijn natuurlijk terugge-
vonden, net zoals sporen van de binnen-
koer, maar van oudere muren geen
spoor. In dat opzicht zijn de opgravingen
een teleurstelling. Wel is er een afvalput

ontdekt. Daarin lagen veel keramiek-
scherven uit de de 15de eeuw, maar ook
uit de II de en 12de. Dat laatste is
belangrijk: het zijn de eerste sporen van
die tijd die in Leuven gevonden zijn.

Gratie
Nu kunnen de stadsarcheologen niet
zomaar een stuk grond gaan omspitten
wanneer hen dat zo uitkomt. Deze
werken zijn slechts mogelijk bij gratie
van het Patriaprojekt. Dat voorziet in de
bouw van een winkelkemplex met hotel
en ondergrondse parking. Omdat het
terrein toch ontruimd moest worden,
kregen de archeologen een goede maand
de tijd om er opgravingen te verrichten.
Om het hele stuk grond te onderzoeken
zou men twee tot drie jaar nodig hebben,
en dat is in een stad als Leuven niet
haalbaar, legt De Clerck uit.
Het is dus telkens uitkijken naar grote

werken, waarbij alles dan nog afhangt
van de goodwill van de aannemer. In het
geval van de nieuwe aula De Somer viel
dat nogal tegen: een bulldozer reed het
terrein direkt plat, zodat de aardlagen
niet meer te onderscheiden waren. En
zonder die aardlagen is archeologisch
onderzoek onmogelijk. Op de vraag
waar het nog interessant zou zijn om
opgravingen te doea, moet De Clerck
niet lang nadenken: het Hertogeneiland

(waar de Dijle onder de Brusselsestraat
stroomt) zou nog resten bevatten van de
tweede burcht van Leuven.
Een kosten-batenanalyse van de ope-

ratie is moeilijk te diaken. De twee
stadsarcheologen zijn in dienst van de
stad. Ze worden versterkt door arbeiders
van de technische dienst of van Open-
bare Werken, en ontvangen ook steun
van het tekenbureau. Allemaal vast
betaald personeel.
Anderzijds: wat heeft de stad nu aan

dat onderzoek? De Clerck ziet Leuven

als een grote puzzel. Bij elke ontdekking
komt een nieuw stukje op de juiste plaats
terecht. Zo leert Leuven beetje bij beetje
zijn verleden kennen. Ook toeristisch is
het interessant: de werken kenden opval-
lend veel belangstelling. De opgravingen
zijn anderzijds nu ook weer niet zo
interessant dat het de moeite zou lonen
ze open te laten liggen. Wel komt er een
archeologisch museum in Leuven, in de
kelders van het Vanderkelemuseum.

De relaties tussen de stadsarcheologen

Je geld en 'Ons Leven'

Het KVHV werft leden
e voorbije jaren is er aan deze universiteit al meermaals heibel
geweest rond de wervingstechniek die het Katholiek Vlaams
Hoogstudenten Verbond (K VHV) hanteert. Deze vereniging

spekuleert immers op de onervarenheid van eerstejaars om zoveel
mogelijk nieuwe leden te werven, en zoals gebleken is tuimelen deze
argeloze studenten inderdaad massaal in de val. Hoewel zowel de
akademische overheid als de overkoepelende studentenorganisatie Loko
deze praktijk veroordeelt, ziet het er niet naar uit dat het KVHV zinnens
is een minder misleidende metode te gebruiken.

Wat is er precies loos? Kort na de
inschrijving in de Hallen, krijgt de
nieuwbakken student gratis 'Ons Leven',
het maandblad val] het KVHY, thuis
gestuurd. Hierin wordt onder andere
uitgelegd hoe je lid kan worden van de
vereniging. Bijvoorbeeld door 200 frank
over te schrijven met behulp van het
ingesloten stortingsformulier. Je ont-
vangt dan ook een jaar lang 'Ons Leven'.
Wie geen interesse betoont, keilt het blad
in de prulIemand en denkt dat daarmee

de kous af is. Niets is minder waar.
De laatste jaren leek het KVHV niet
meer tevreden met het aantal spontane
reakties. Ze dokterden dus een mailing-
techniek uit waar menig postorder-
bedrijf nog wat van kan opsteken. Het
KVHV slaagt er namelijk in eèn flink
deel van wie oorspronkelijk niet rea-
geerde toch nog lid te maken, en wel via
de post. Een tijdje na de ontvangst van
'Ons Leven' (het akademisch jaar is dan
reeds van start gegaan) belt de postbode

aan bij de ouders van de eerstejaars, die
op dat ogenblik dus in Leuven vertoe-
ven: vader of moeder krijgen een
postassignatie aangeboden.
Zo'n assignatie kanje het best vergelij-

ken met een postorder waarbij het
initiatief niet uitgaat van de koper of
geïnteresseerde, maar van de de aanbie-
der of verkoper (in dit geval het KVHV).
Het staat de ontvanger vrij om de
assignatie te aanvaarden of te weigeren.
Maar aangezien de meeste ouders veron-
derstellen dat het initiatief wel zal zijn
uitgegaan van zoon- of dochterlief, zijn
ze meestal tot het eerste geneigd. Zeker
gezien het feit dat alles er nogal officieel
uitziet, dat het van Leuven komt, dat het
met 'de studentenorganisatie' te maken
heeft, enzovoort. Resultaat: veel eerste-
jaars worden lid zonder enig initiatief
genomen te hebben.

Onvrijwillig lidmaatschap
Nu kan je je geld natuurlijk terugeisen,
indien je geen lid wenst te blijven. De
kneep van het KVHV zit 'mjuist hierin,
dat ze dat wel vermelden in 'Ons Leven',
maar dan in het stukje omtrent de
modaliteiten om tot het KVHV toe te
treden. Je moet geen groot licht zijn om
in te zien dat studenten die géén lid
willen worden, dié informatie wellicht
niet doornemen. Signifikant hierbij isdat
Kringraad (zie elders in deze Veto)
vorige jaren een groot aantal studenten
over de vloer kreeg, die van hun
onvrijwillig lidmaatschap af wilden,
maar niet wisten hoe. Voor een goed
begrip: in het verleden volstond het even
bij het KVHV binnen te wippen, waar
die 200 frank zonder zonder veel proble-
men terugbetaald werden. Wie dat
echter niet deed, bleef sowieso lid.
Op onze bezwaren bij hoger geschets-

te werkwijze, replikeerde Steven Vande-
put, preses van het KVHY, dat de
gevolgde metode 'eerlijk is' (sic), dat
oud-leden ermee vertrouwd zijn, en dat
vorig akademiejaar nog geen 50 studen-
ten hun lidmaatschap. .kwamen opzeg-
gen. Doordat de meeste eerstejaars niet
weten waar Abraham' de mosterd haalt?
Of beschouwen velen die 200 frank als
een te verwaarlozen verlies? We blijven
u het antwoord schuldig.
De vraag die zich bij dit alles opdringt,

is natuurlijk of het KVHV wel geïnteres-
seerd is in gemotiveerde leden, eerder
dan de grootste studentenvereniging van

Leuven te willen zijn. Elk akademiejaar
schrijven 'zich immers 3 à 4000 eerste-
jaars in aan onze universiteit. Vandeput
vertrouwde ons toe dat 10 tot 15 %
hiervan via de mailing lid wordt. Da's
niet mis op een totaal van ongeveer 1500
leden. Nog volgens de preses moeten er
zo veel (mogelijk) leden zijn om subsi-
dies te krijgen: de afdeling Leuven kan
rekenen op financiële steun van het
KVHV-nationaal, maar ook van de
Dienst Jeugdwerking van de Vlaamse
Gemeenschap. Pikant detail: bij deze
instantie verzekerde men ons dat het
aantal leden absoluut niet van belang is
bij het toekennen van subsidies, ook niet
voor de omvang ervan. Wel moeten een
reeks andere kriteria voldaan zijn, en die
stellen geen problemen wat betreft het
KVHY. Gek toch dat men daarvan niet
op de hoogte is in de Krakenstraat...

Lijsten
Zoals dat hoort, is het probleem al
enkele malen aangekaart op de Raad
voor Studentenvoorzieningen (het enige
universitaire beleidsorgaan waar de stu-
denten paritair vertegenwoordigd zijn
én stemrecht hebben).Voorzitter Studen-
tenaangelegenheden professor Massche-
lein vertolkt het standpunt van de
akademische overheid als volgt: "Wij
zijn uiteraard niet gelukkig met de
handelswijze van het KVHY, en wel
omwille van de verwarring die ze bij de
eerstejaars en hun ouders schept. Onder
meer door het tijdstip rond de inschrij-
ving wekken ze de indruk dat het
lidmaatschap noodzakelijk is, een impli-
ciete verplichting die zou horen bij de.
inschrijving. Mocht het KVHV deze
verwarring op een of andere manier
vermijden, zou de akademische overheid
niet a priori principiële bezwaren aante-
kenen."
Alle fakuheitskringcn en de vrije

verenigingen zoals het KVHV (dit zijn
verenigingen die niet rechtstreeks met de
unief als instelling verbonden zijn) ont-
vangen van Masschclein eens per jaar de
thuisadressen van studenten, op voor-
waarde dat die adressen op een korrekte
wijze worden gebruikt. "Het KVHV
heeft zich niet aan die afspraak gehou-
den, en vanaf vorig akademiejaar beko-
men ze die lijsten dus niet meer via mij.
Maar men kan ze op allerlei manieren te
pakken krijgen, dat i~waar."
Masschelein moet bovendien toege-

ven dat men tegen het KVHV weinig
kan ondernemen, omdat men haar niet
kan dwingen haar houding te wijzigen.
Wel wordt er aan gedacht ecn preven-
tieve brief aan de eerstejaars te bezorgen.
We zijn benieuwd. (MK/KK)

Ladeuzeparking
Op zich is die medewerking van de

universiteit niet verwonderlijk: de stad
heeft nu eenmaal weinig personeel ter
beschikking voor iets 'nutteloos' als
archeologie. Bovendien is het ook voor
de studenten een buitenkans: ze kunnen
vlak bij de universiteit praktijkervaring
opdoen. Het twistpunt zit hem echter in
de vraag wie de verzekering voor de
studenten zal betalen. Voor prof Marc
Verbeeck is het duidelijk dat de stad die
kosten moet dragen: "Het zou toch al te
gek zijn dat je nu al moet betalen om te
mogen werken".

Meer in het algemeen vindt Verbeeck
dat Leuven (en nog meer in het alge-
meen: België) onzoldoende aandacht
besteedt aan archeologie. In jegenstel-
ling tot de meeste buurlanden hebben we
geen wetgeving die ons archeologisch
patrimonium beschermt. De beperkte
tijd die de stad aan de recente opgravin-
gen gunt is daar nog maar eens een
voorbeeld van.

Nog in verband met de Ladeuzepar-
king heeft hoofdbibliotekaris Roegiers
nogal wat kritiek op de projektontwik-
kelaar. Deze zou tot nu nog geen bezoek
aan de Centrale Bibliotheek gebracht
hebben. Dat is nochtans nodig: het
gebouw brandde af in 1940, wat de
muren uiteraard serieus aantastte. Bij de
heropbouw in 1951 waren er al moei-
lijkheden met de ondergrond. Nu zijn er
- zelfs zonder werken - hier en daar
scheuren in de muren en zuilen. De
aangekondigde werken zouden niet al-
leen meer scheuren veroorzaken, maar
ook verzakkingen. En de minste herstel-
ling aan de biblioteek kost fortuinen.
Bij PVBA Immo Christophe is men

verwonderd over die kritiek. De gewone
administratieve procedure is aan de
gang, binnenkort moet een expert een
plaatsbeschrijving komen maken. Vol-
gens hen is het trouwens uitgesloten dat
de werken zouden beginnen zonder
voorafgaand onderzoek naar de moge-
lijke gevolgen van de werken: de verze-
keringsmaatschappij zou anders niet
over de brug willen komen. Immo
Christophe acht de kans op schade
trouwens zeer gering: aan de grondtoe-
stand wordt naar hun eigen zeggen niets
gewijzigd. Waar nu zand ligt, komt
straks beton.
Wat natuurlijk niets zegt over de

eventuele verzakkingsproblemen tijdens
de werken. Het wordt dus wachten op de
resultaten van het onderzoek.

Luc Janssens


