
Gewauwel

afgifte Leuven X

weinig moederlijks aan die KUL van ons.
Geschrokt wordt er wel natuurlijk, maar alleen
in Alma, zonder Mater achteraan. Pag. 6.U doet het ook. Wij weten dat gewoon. U

schrijft ook van die egotrippende misbaksels
die nergens op slaan. Die alleen maar gelezeQ
worden door uw schoonmoeder, omdat ze u
haat Door uw vrou~ omdat de namen van uw
minnaressen of minnaars of allebei erin staan.
Door uzelf, omdat u het geschreven hebt Wij
walgen er een beetje van. Neem nu Daniêl
Robberechts op pagina 4. Een artikel, over zijn
dagboek. Misschien is hij de minnaar van uw
echtgenoot Of van uw liefje.

Hij lijkt op een paard. Hij is het ook, zeggen
sommigen. Hij zingt, beweert de ene. Hij
hinnikt, grinnikt de andere. Zijn dochter lijkt
alleszins op een paard, zoveel is duidelijk. En
ze is er bovendien in geslaagd een soort van
Stripalbum over haar vader bijeen te laten
schrijvelen. Dat kan ik ook, hoor ik u mekkeren.
Hommages in het dierenrijk, en Jacques Brei
op pagina 5. Hihihihi. .Borsten

Alma Mater. "Milde voedstermoeder" volgens
van Dale. U kan het zich wel indenken. Zo'n
beeldhouwwerk van Moore waar kop noch
staart aan te krijgen valt, behalve een
robuuste, goedgevulde en van gezondheid
blakende moederboezem, die er ergens
onderaan tevoorschijn komt gluren. Moeder
met of zonder kind heet dat dan. Bovendien
een erenaam voor universiteiten, al is er
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Hinnik

OPENING - De officiële opening van het akademiejaar wordt elk jaar door meer eerstejaarsstudenten bijgewoond. Rektor Dillemans (links) lijkt de grote opkomst niet erg
te vertrouwen. Zo meteen wordt nog een interessante speech van hem verwacht! Of had u een andere verklaring voor deze wat melige en suffe glimlach? Het middeleeuws
dekorum dat met de opening gepaard gaat (midden) is misschien wel de voorbode van een nieuw L & W-programma:folklore. Ondertussen houdt u het maar op de kultuur
van pagina 3. Tenzij u een omweg wil maken voor pastor Snijders (rechts): ook een speech. maar ietwat sakraler. . (Foto's Hendrik Delagrange)

Cijfertjes zeggen alles

38 kuchjes, 17 versprekingen
en 1 citaat
Deopening van het akademie jaar is traditioneel de gedroomde

gelegenheid voor de verschillende geledingen van de universiteit
om hun opmerkingen over het nationale en akademische beleid

kwijt te kunnen. Meestal levert dat trouwens weinig verrassingen op:
eerst verdedigt de rektor zijn eigen beleid en vraagt meer steun (of geld)
van de politici, een lid van het wetenschappelijk personeel klaagt daarna
een beetje over het gebrek aan kontinuïteit (of geld) in het
wetenschapsbeleid en tenslotte besluiten de studenten met een scherp
toespraakje, naar jaarlijkse traditie gekoppeld aan een korte aktie. Dit
jaar waren de verrassingen echter niet van de lucht. Nu ja,
verrassingen.

Verrassing één. De volgorde van de
toespraken bleek omgekeerd te zijn. Na
een welkomstwoord van de rektor
mocht het wetenschappelijk personeel
eerst het woord nemen, daarna kwamen
de studenten aan de beurt en tenslotte
Dillemans zelf Blijkbaar wilde hij niet
opnieuw hel risiko van verleden jaar
lopen: door de studenten voor schut
gezet worden en dan stuntelig, geïmpro-
viseerd trachten te replikeren.

deeld worden tussen Vlamingen en
Walen, namelijk volgens de verdeelsleu-
tel van de bevolkingsverhouding (Vlaan-
deren 60 %, Wallonië 40 %). Tegelijker-
tijd is het noodzakelijk dat er een einde
komt aan de versnipperde organisatie
van het wetenschapsbeleid. Naast het
Europese en het nationale niveau komt
er met de federalisering ook nog eens een
Vlaams niveau bij waar voor financie-
ring aangeklopt moet worden. Daarom
pleit Heremans voor "het samenbrengen
van het universitaire onderwijs en het
wetenschapsbeleid in een Ministerie
voor Wetenschappelijk Onderzoek en
Wetenschapsbeleid".

Misschien dat dan ook werk gemaakt
kan worden van een beter statuut voor

Slaap
Karel Heremans pleitte namens het
wetenschappelijk personeel voor een
grondig uitgebouwd wetenschapsbeleid.
Daarvoor is meer geld nodig, en boven-
dien moet dat geld rechtvaardiger ver-

de (tijdelijke) assistenten. De lonen,
werkomstandigheden en toekomstmo-
gelijkheden liggen op dit moment in de
industrie immers zo gunstig dat vooral in
de exakte en biomedische wetenschap-
pen de beste krachten naar daar af-
vloeien. De universiteit ~1ijttzitten met
de "mindere" assistenten. E.n dat moet
op de duur funest worden voor een
universiteit. Allemaal wel waar natuur-
lijk, maar doordat ieder jaar ongeveer
hetzelfde herhaald wordt en door het
entoesiasme waarmee het gebracht
wordt, werkt het nogal slaapverwek-
send en komt de boodschap dus niet
over.

Muis
Verrassing twee. Voor het eerst sinds
jaren werd er door de officiële studen-
tenkoepel Loko geen aktie gevoerd vóór
of tijdens de akademische zitting. Binnen
Loko werd dit jaar geopteerd voor een
rustige aanpak met een inhoudelijk
onderbouwde speech (voor de integrale
tekst, zie p. 2). Opmerkelijk daarbij was
dat, voor het eerst bij ons weten, de
speech in overleg gemaakt werd door
vertegenwoordigers van Kringraad, So-
ciale.Raad en Kultuurraad. Jarenlang is
de speech immers een zaak geweest van
Kringraad en Sociale Raad alleen. De

uitbreiding is duidelijk merkbaar in de
problematieken die aangehaald worden.
Het resultaat van de vernieuwde samen-
werking is in elk geval positief Het werd
trouwens voor het eerst (en voor het
laatst) muisstil in de Aula terwijl Stef
Wauters rustig en met goedgekozen
klemtonen de tekst las. Hoewel het
bevreemdend is dat zowat iedereen
tijdens de receptie na de akademische
zitting in positieve termen sprak over de
studentenspeech. Misschien toch iets te
braaf geweest?

Vrede
Verrassing drie dan. Het is waarschijnlijk
geen lachertje voor een rektor om tussen
zijn andere aktiviteiten door ook nog een
degelijke toespraak van meer dan een
uur te schrijven, maar je zou toch
moeten vermijden in een simplistische
.opsomming van cijfertjes en eigen pres-
taties en initiatieven te vervallen. Dille-
mans begon nochtans veelbelovend.
Zijn bedoeling was een "rapport te
brengen voor de gemeenschap" van
twintig jaar KU Leuven: vanwaar ko-
men we? Waar staan we? Waar gaan we
naartoe?

De KUL wals we ze op dit moment
kennen is gegroeid vanuit vier grote
tendenzen. Ten eerste is er het streven
naar Leuven Vlaams. De emancipatie-
beweging in Vlaanderen heeft in '68
geleid tot een splitsing in de toenmalige
unitaire universiteit Leuven. Die split-
sing had veel pijnlijke kanten. De
bekendste is wel de onverantwoorde
opdeling van de universiteitsbiblioteek.
Gelukkig is Leuven daardoor niet ver-
vallen tot een regionaal uniefje, de
universiteit van het Hageland, wals wel

eens voorspeld werd. "Integendeel, mi-
nister Geens, er zijn veel plaatsen in de
wereld waar men Vlaanderen niet kent,
maar Leuven wel", aldus Dillemans.
Een tweede tendens is de laïcisering

van de universiteit. De kerkelijke over-
heid heeft zich in de loop van de jaren op
de achtergrond teruggetrokken en geeft
de KUL de kans een eigen beleid te
ontwikkelen. Daarbij, aldus Dillemans,
wordt zorgvuldig vermeden onder de
voogdij te komen van ekonomische,
sociale of politieke drukkingsgroepen.
Een tema waarover de studenten het
even daarvoor al hadden gehad. Die
laïcisering betekent overigens niet dat de
KU Leuven zich van haar kristelijke
achtergrond heeft bevrijd of wil bevrij-
den. Het etiket kristelijk of katoliek hoeft
geen belemmering te zijn voor topre-
search, ook niet in de natuur- en
biomedische wetenschappen. Wel moet
een katolieke universiteit, met de woor-
den van wijlen rektor De Somer, helpen
zoeken naar nieuwe waarheden en
eeuwige waarden, bijvoorbeeld op het
gebied van vrouwenemancipatie, sek-
suele opvoeding of kultuurpatronen. In
een pluralistische maatschappij moet zij
bijdragen tot de kreatie van een "etisch
minimum". De tandem KUL - UeL kan
daarin een vooraanstaande rol spelen
want "wij zijn één van de belangrijkste
kristelijke denkcentra in de wereld".
Een derde proces dat bijgedragen

heeft tot de universiteit zoals we die nu
kennen, is het objektief van sociale
demokratisering dat in de jaren '60 vorm
heeft gekregen. In Leuven zijn daaruit
initiatieven gegroeid die de toegankelijk-
heid tot de universiteit gemakkelijker
hebben gemaakt (Alma, Acco, de sa-

vervolg op p. 2
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Opening van het akademische jaar

Erik Paredis
Johan Reyniers

Kuchjes, versprekingen en citaatAlle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde 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.

vervolg van p. I

ciale diensten). In die sociale komponent
zit ook "de grote Leuvense traditie" van
het medebeheer. Hoewel Dillemans er
dadelijk aan toevoegde dat de inspraak
beperkt blijft, aangezien er in de verschil-
lende beslissingsorganen een overwicht
van professoren verankerd is. Om àe
kontinuïteit in het beleid te waarborgen.
Overigens kregen we nog te horen dat de
boodschap van de studentenspeech de
rektor wel zinde. Hij prees de aandacht
voor humane waarden, kultuur en vrede
(vrede?).

PMS
Terecht publiceerde u het artikel "Geen
letteren, weinig wijsbegeerte" in Veto
nummer I op de eerste bladzijde. Zulke
boodschappen kunnen niet genoeg door-
klinken. Ook de vlotte stijl en de rake
bewoording beviel mij. Een artikel om
op elke Leuvense muur te plakken, was
er niet die eeuwige, grove rnisopvatting
geweest over de werking van het PMS.
Voor de evolutie, die zich nu in de

geesteswetenschappen voordoet, zoekt u
terecht enkele oorzaken: de econo-
mische recessie (zeer juist), de besparin-
gen in het onderwijs (OK), en het PMS
(en dat is verkeerd). Het PMS beslist
niets. Het PMS oriënteert enkel m.b.V.
wetenschappelijke methodes en geeft
raad. Meer niet. Het laat de uiteindelijke
beslissing over aan de student (en zijn
ouders) zelf Deze laat zijn keuze dan
vooral bepalen door andere factoren:
vage geruchten, goedkope reclameslo-
gans van scholen, de modetendens, ...
In tegendeel: als er één instelling is,

die de hopeloze stroom naar de "toe-
kornstrichtingen" probeert in te dijken,
dan is dat het PMS. Zij adviseert immers
vnl. obv. geschiktheid, belangstelling,
karakter,... en niet zozeer obv. toekomst-
mogelijkheden. Niet dat zij voor deze
laatste factor blind zou zijn. Wel weet zij
creatief de niet hoopvolle richtingen
hoopvol te presenteren door terecht te
wijzen naar andere tewerkstellingsdo-
meinen. Het is dus de blindheid van de
massa en het gebrek aan brede informa-
tie die een derde oorzaak zijn voor de
toeloop naar de succesrichtingen.
Ik besef dat ik met m'n opmerking uw

artikel verstoor, en ik weet dat m'n
aanklacht een hopeloze kreet is. Ook de
auteur neem ik niets kwalijk, omdat deze

waanidee over het PMS er bij de
bevolking nu eenmaal ingebakken zit.
Als je slaagt, dan heb jij de juiste keuze
gemaakt. Als je niet slaagt, dan was het
PMS er weer eens grandioos naast.
Maar ondanks dit alles meen ik dat

voor het PMS een zeer belangrijke rol
blijft weggelegd.

Ides Depotter Oeps
En dan begon Dillemans zijn vierde
komponent uit te werken, "de dynamiek
van de nieuwe expansie", zoals het in de
korte samenvatting van zijn speech staat.
Tegelijkertijd probeerde hij een idee te
geven van waar we nu eigenlijk staan.
Vanaf dan verwaterde zijn toespraak
echter helemaal. Er volgde een opsom-
ming van hoeveel trniversitair gediplo-
meerden Leuven nu al afgeleverd heeft -
53.355 als u het precies wil weten - en
dat uitgesplitst naar richting, hoeveel
doktoraatstesissen er geschreven zijn,
hoeveel ziekenhuisopnames er per dag
zijn enwvoort. Tot het een beetje genant
begon te worden. Maar daarbij bleef het
niet. Er volgde nog een opsomming van
alle mogelijk initiatieven die in de loop
van de jaren genomen zijn. Vreemd
daarbij is dat Dillemans het blijkbaar
noodzakelijk achtte te replikeren op de

.~ . studentenspeech. In een poging het
~ akademisch beleid voor Letteren en
~ Wijsbegeerte te verdedigen vroeg hij een
~ openbaar debat met de studenten over

"de case L & WOl.De nieuwe groei van
de studentenaantallen in L & W is
volgens Dillemans immers te wijten aan
nieuwe initiatieven als Zakelijke Taal-
beheersing, Formuleringstechnieken,
Kunst- en Kultuurkunde of European
Studies. Alleen kijkt hij niet verder dan
die studentenaantallen, terwijl de klacht
van de studenten nu juist is dat die
programmaatjes misschien wel studen-
ten lokken, maar dat die bedrogen

SPECIAAL VOOR
STUDENTEN (M/V)
universiteit o~hogere school

U kent de nationale
en internationale
pers ot wilt ze
leren kennen?

Kom bij ons werken
en verkoop meer dan 180
. perstitels in de scholen
en aan de faculteiten

in uw stad.
Variabele werktijden.
Vraag vlug informatie.
Bel naar het nummer

021242.65.21
tussen 11uur en 19uur.
van maandag tot vrijdag

--~ ~-

MEDEWERKERS
ALTIJD WELKOM

Laten we de kaarsjes uitblazen. Onze Vlaamse
universiteit is twintig jaar oud. De trotse jonge-
dame wordt stilaan als een volwassene bestem-
peld. En op die leeftijd zit je nog boordevol
plannen. Bijvoorbeeld: "Een goede universiteit is
een lichtende stad op de berg, die als kultuur-
draagster het West-Europees erfgoed met wijze
integratie van mundiale horizonten bewaart,
kultiveert en overdraagt aan de nieuwe genera-
ties, als een centrum waar traditie en innovatie
elkaar vinden en versterken." Dit verklaarde
rektor Dillemans twee jaar geleden op deze zelfde
plaats.
Geacht publiek, w te horen is het kleine meisje

wel degelijk een frissejongedame geworden. De
universiteit probeert blijkbaar een kultureel
atelier te zijn, een werkplaats waar de wereld
voortdurend wordt herdacht, en waar deze kennis
zonder omwegen aan jonge mensen wordt
doorgegeven. Aan studenten.
Aan studenten die - als we de opiniemakers

moeten geloven - zich overdag uitsloven om het
felbegeerde diploma te behalen, en hun vrije tijd
vullen met fuiven en student-fashion-shows: hun
enige weg om het te maken, en zo snel mogelijk
door te dringen tot de databanken van de
kampusrekruteerders.
Is dat nu werkelijk alles wat er van ons

studenten overblijft? Is het niet een beetje
simplistisch een hele generatie studenten te
reduceren tot dat klichee? Is die eeuwige
verwijzing naar de zegezegde 'makke' student
niet eerder een beschrijving van het symptoom,
dan van de ziekte? Wellicht is het zelfs een
voorwendsel om de vraag naar de oorzaken niet
te moeten stellen.

InteUekt
"Wil de universiteit nog intellektuelen vormen?"
Die vraag isal eerder gesteld. Opnieuw heeft onze
rektor een antwoord: "De zo vaak aan geklaagde
verspilling van energie en grondstoffen is veel
minder erg dan de verspilling van grijze materie
en jong intellekt" Het zijn veelbelovende Woof-
den. Het is de belofte van een universiteit die de

uitkomen doordat zulke avontuurtjes werkt. Of was het gewoon een kwestie
vrij weinig voorstellen. van tijdsgebrek ?

De visie op de toekomst van de
universiteit bleef trouwens al even vaag.
De KV Leuven moet een centrum van
kennisontwikkeling blijven waar onder-
zoek en onderwijs hand in hand gaan.
Daarbij kan de federalisering een middel
worden tot een groter sociaal rechtvaar-
dige verdeling: de meerinkomsten aan
geld moeten voor een belangrijk deel
besteed worden aan onderwijs. Tegelijk
moet de unief zich voorbereiden op een
positie binnen een vernieuwd Europa.
Leuven is daarvoor ideaal gesitueerd,
aldus Dillemans, op het kruispunt van
kulturen. dicht bij de hoofdstad van
Europa. We willen het allemaal graag
geloven, maar het blijft allemaal zo vaag,
mooie woorden. Kan het de volgende
keer misschien iets konkreter? Op de
juiste punten uiteraard.

Mooi
Spijtig eigenlijk dat Dillemans zolang

bleef stilstaan bij wat eigenlijk irrelevant
is als je een schets wil geven van het
akademische beleid in de afgelopen
jaren en van het beleid voor de toekomst.
Hij raakte immers wel een aantal
interessante probleemgebieden aan. Het
idee bijvoorbeeld om een ingrijpende
vermindering van lesuren en eksamens
door te voeren, de fusie van vakken in
grote blokken, nieuwe onderwijstech-
nieken, de polyvalentie inde kandidatu-
ren (overigens door de Onderwijsraad
afgewezen verleden jaar), studentenwer-
king of de problemen met de personeels-
bestaffing. Maar verder dan ze even te
vermelden kwam hij niet. "De volledige
versie van mijn toespraak kan u binnen-
kort vinden in Onze Alma Mater", alsof
een aantal ideeën nog niet waren uitge-
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STU DENTENSPEECH
vicieuze cirkel van de sociale ongelijkheid
doorbreekt, door de jonge mensen die er komen
studeren een brede kulturele basis te verschaffen.
Zo vormt ze hen, ongeacht hun rang of stand, tot
verantwoordelijke dragers van de toekomstige
maatschappij.
Dat kan ze echter niet door kritiekloos haar

kursussen en kurrikula af te stemmen op allerlei
maatschappelijke tendenzen. AI te vaak komen
zogezegde aktualiseringen van programma's neer
op het inwilligen van de enge eisen van pers en
bedrijfswereld. Dit is een slaafse houding die de
opleiding verminkt en de eigen funktie van de
universiteit verwaarloost.
Een tweetal voorbeelden. In de exakte weten-

schappen dreigt het fundamenteel wetenschappe-
lijk onderzoek verloren te gaan tussen de tal-
loze samenwerkingsakkoorden met kommerciële
groepen. Daarmee graait men wel een hoop geld
bijeen, maar vallen echt vernieuwende teorieën
vaak door de mazen van het net. Hebben we de
onafhankelijkheid van onze instelling misschien
in de uitverkoop gelegd? En als de koper de
militaire industrie blijkt te zijn, kleeft er dan geen
bloed aan dat geld?
In de humane wetenschappen valt natuurlijk

minder te rapen. Maar ook daar doet men zijn
uiterste best om zich aan de buitenwereld te
verkopen. Kijk maar naar Letteren en Wijsbe-
geerte. Een fakulteit die gereduceerd wordt tot
een stukje folklore dat wel mooi past in het beeld
van de universiteit als kultuurdraagster, maar dat
vooral niet teveel mag kosten. Vertwijfeld pro-
beert ze daarom de bedrijfswereld te paaien met
een vakje ekonomie hier en een getuigschriftje
daar. Nochtans heeft ze iets unieks te bieden:
L&W kan de maatschappij konfronteren met de
rol en de waarde van haar eigen kultuur. Een
samenleving die daar angst voor heeft, is een
oppervlakkige en arme samenleving. Een univer-
siteit die daar geen geld en interesse voor heeft, is
een arme universiteit, ook al beweert ze de

humane wetenschappen hoog in het vaandel te
dragen.
Dezelfde dubbelzinnigheid vinden we op het

vlak van het kultuuraanbod, waarvan men zo
graag een paradepaardje wil maken. Er is
weliswaar een denkgroep Kultuur geweest, er is
een kulturele cel opgericht, er is een kultuurkoor-
dinatrice aangesteld, en er verschijnt zelfs een
kultuurkalender in Akademische Tijdingen. En er
gebeurt ook wel wat. Een tentoonstelling hier, een
beiaardkoncert daar, regelmatig een lezing, en af
en toe een teatervoorstelling -als er nog wat geld
overschiet. Bovendien is er een kultuurkommissie
die meent dat ze met dit alles voldoet aan wat
men zo graag een .universitair kultuurbeleid
noemt

Domweg
In feite wordt eens te meer domweg
overgenomen wat op het moment bij iedereen in
de smaak lijkt te vallen. Niemand voor het hoofd
stoten en bijdragen tot het prestige van de
instelling zijn blijkbaar de enige kriteria. Naar
onze mening houdt een echt beleid in: op zoen
gaan naar betekenisvolle evoluties, stelling
nemen, risiko's aandurven. Maar een
kultuurkommissie die bijna uitsluitend bevolkt
wordt door met politieke zorgvuldigheid
uitgekozen vertegenwoordigers van de
verschillende fakulteiten zal daar natuurlijk
weinig aan kunnen doen. Zeker niet met het
belachelijke budget dat ze ter.beschikking heeft.
Bovendien is er al evenmin een degelijke
infrastruktuur, terwijl in de Naamsestraat het
Arenberginstituut ligt te wachten op een nieuwe
bestemming. Kultuurraad/'t Stuc heeft een
uitgebreid voorstel op tafel gelegd om dit oude
scheikunde-instituut om te bouwen tot een
kultureel centrum. Als van dergelijke projekten
eens werk gemaakt wordt, kan de universiteit
misschien tot een échte kulturele werkplaats
uitgroeien, waar de hele gemeenschap zichzelf
steeds opnieuw vormt.

.
En zelfs al zou de universiteit bevestigend

kunnen antwoorden op onze, vraag of ze nog
intellektuelen wil opleiden, dan nog zouden we
geen reden tot juichen hebben. Niet iedereen die
hier hoort te studeren, krijgt er immers de kans
toe. Graag wordt in dit opzicht verwezen naar de
kulturele drempels die jongeren uit de lagere
klassen hier weghouden: hun milieu stimuleert
hen niet, het lager en middelbaar onderwijs zijn
niet op hen afgestemd, en ga w maar door. Haast
tegelijk verzucht men dat hiervoor een
maatschappelijke omwenteling nodig is, en dat
dit laatste vanzelfsprekend utopisch is. Waarop
men gelaten de schouders ophaalt en alles bij het
oude laat...

Inschrijvingsgeld
Bovendien worden die zogezegd onvermijdelijke
kulturele drempels keer op keer gebruikt om de
financiële drempels te verdoezelen. Drempels die
wél op korte termijn wet te werken zijn, als wc de
verschillende denkgroepen van deze eigen univer-
siteit mogen geloven. Het rapport-Bundervoet
vroeg ernstig aandacht te besteden aan de sociale
sektor. Het rapport-Van Langendonck dringt aan
op een degelijk sociaal-juridisch statuut van de
student. De studie van het Hoger Instituut voor de
Arbeid wijst radikaal ieder systeem van studiele-
ningen at: De wetenschappelijk onderbouwde
voorstellen zijn er, maar andermaal durven noch
de nationale, noch de universitaire overheden de
konsekwenties daarvan te aanvaarden. Terwijl ze
het natuurlijk wel aandurven in tussentijd de
inschrijvingsgelden nog maar eens te verhogen.
Hoe kan een dergelijke universiteit een kulturele
uitstraling hebben, als 98%van de jongeren uit de
arbeidersklasse dat licht nooit mogen zien?
Onze frisse jongedame, geacht publiek, ziet er

wellicht best leuk uit, maar echt volwassen is ze
nog niet. Ze lijkt verblind door allerlei modegril-
len, en vergeet een eigen rol te spelen. Eigenlijk
lijkt de universitaire wereld nog verrassend veel
op een onvolwassen puber. En haar beleid doet
denken aan het uitduwen van jeugdpuistjes.



ri.. Nieuwe richting Kunst- en Kultuurbeleid

L& W verdeeld
in slag om arbeidsmarkt
Behalve de eerstekanners heeft iedereen kunnen merken dat de

akademische agenda dit jaar een flink stuk dikker geworden is.
Misschien is een en ander wel te verklaren door het feit dat de

KV Leuven de laatste jaren gretig nieuwe richtingen op poten zet en die
in de agenda nu ook expliciet vermeldt. Dat is vooral opvallend in een
leeglopende fakulteit als Letteren en Wijsbegeerte. De letterlievende
richtingen aan deze universiteit doen immers hun best om weer voeling
te krijgen met het werkelijke leven, dat vaak nogal ver van hen af lijkt te
staan. Dergelijke inspanningen leidden reeds tot de aanvullende licentie
'Computerlinguïstiek' voor germanisten en het vorig jaar opgestarte
'Zakelijke Taalbeheersing', dat germanisten en En vanaf dit akademie-
jaar is er Kunst- en Kultuurbeleid, één van Dillemans' zogenaamde
paradepaardjes dat echter noch in L & W, noch daarbuiten gunstig werd
ontvangen. De Dienst voor Studie-advies heeft trouwens al een
alternatief klaar.

Deze nieuwe richting wil studenten uit
Letteren en Wijsbegeerte beter voorbe-
reiden op een loopbaan in de kulturele
sektor en in die zin kan Kunst- en
Kultuurbeleid zo'n beetje als tegenhan-
ger van het linguïstisch georiënteerde
Zakelijke Taalbeheersing worden gezien.
Professor Ludo Verbeeck, voorzitter van
het departement Literatuurwetenschap
en samen met Luc Burie (Kunstweten-
schap ) zo'n beetje de koördinator van
het nieuwe programma, stelt dat "beide
richtingen elkaar moeten aanvullen. Ter-
wijl de ene meer de nadruk legt op het
zakelijke, schuiven wij het kulturele op
de voorgrond." .
Het programma Kunst- en Kultuurbe-

leid omvat vier groepen van vakken,
waaruit je telkens vier semesteruren
moet kiezen. In een eerste groep vinden
de studenten enkele algemeen vormende
kolleges met betrekking tot kunst en
kultuur. Een tweede groep is die van de
specifieke vakken (Literaire Instituties,
Filmkunde, Archiefwezen) over diverse
kulturele sektoten. Uit een derde pakket,
dat de managementsvakken omvat, kiest
de student bijvoorbeeld vakken als
Kunst en Ekonomie of Comptabiliteit
van Openbare Besturen. Tot slot voor-
ziet het programma in een aantal prak-
tika en stages. Deze hebben betrekking
op een kultuurspecifiek vak en worden
begeleid door gastlektoren. Luc Burie,
die dit als het "delikate" punt van het
programma ziet, merkt op dat "elke
titularis voor zijn eigen vak moet uitma-
ken hoe hij die praktika en stages invult.
Het zal afhangen van de kreativiteit van
de titularis en de bereidheid van de
kulturele instellingen om aan die stages
mee te werken, of we daar iets van
kunnen maken."
Een programma als Kunst- èn Kul-

tuurbeleid werpt de vraag op, of de
bedoelde taken in de kultuursektor niet
al lang probleemloos worden vervuld
door mensen die dit bijkomend getuig-
schrift niet hebben. Verbeeck geeft toe
dat de vraag naar mensen met zulke
kwalifikaties niet expliciet geformuleerd
wordt, maar hij meent ze te zien rijzen
uit de praktijk. "Onze afgestudeerden in
de dramaturgie worden niet onmiddel-
lijk als dramaturg gevraagd, maar wor-
den met organisatorische taken belast.
Zij moeten de sektor helpen doen
draaien. Er zijn dus specifieke vragen
voor specifieke kennis. Zoiets gaat hele-
maal niet in tegen de vaststelling dat er
zich al mensen in die sektor hebben
waargemaakt, zonder dat zij dat getuig-
schrift hebben. Ik zou bijna zeggen: als
dat mensen van bij ons zijn, die zich op
eigen kracht die bijkomende kwalifika-
ties hebben eigen gemaakt, dan is dat een
bewijs te meer dat onze opleidingen
goed zijn. Maar het inbouwen van een
bijkomend getuigschrift maakt het ge-
heel officieel."

Hypertrofie
Met andere woorden: de initiatiefne-
mers hopen dat een programma als
Kunst- en Kultuurbeleid de afgestudeer-
den betere kansen zal geven. Het is dan
ook in dit opzicht dat de nieuwe richting
fundamenteel verschilt van Zakelijke
Taalbeheersing. Laatstgenoemde richt
zich immers op funkties die nu volop
ontstaan in het bedrijfsleven (een bekend
voorbeeld is de zogenaamde "interne

kommunikatie" in bedrijven), terwijl
Ku)tuurbeleid zich een positie binnen
een bestaande markt moet veroveren.
Daartegenover staat dan weer, aldus
Verbeeck, "dat van de kultuursektor
wordt gezegd, dat hij zich uitbreidt.
Kultuursponsoring, waar tien jaar gele-
den geen sprake van was, is nu ineens
een hele werkelijkheid. Als dat wat
wordt uitgebouwd is het denkbaar, dat
iemand met een opleiding als Kunst- en
Kultuurbeleid daar gaat werken."
Men is vlug geneigd te denken, dat een

bedrijf dat aan kultuursponsoring wenst
te doen, liever een ekonoom met een
neus voor kultuur, dan een L & W'er
met noties van ekonomie, aantrekt.
Verbeeck betwijfelt dit. De vraag die
men zich dient te stellen is immers: wie
kan het bedrijf het beste dat kulturele
kachet bezorgen? "Binnen vijftien jaar
krijgen we een hypertrofie van ekono-
misch gevormde mensen, omdat zij nu
de verlossers van de wereld zijn. Zal men
niet precies daarom misschien heel vlug
behoefte~ hebben aan mensen die de
waarden, die bij ons behoed worden,
kunnen doorgeven? Ik denk van wel, en
da's in elk geval onze kans."

Kultuursausje
Het programma is enkel toegankelijk
voor studenten en afgestudeerden uit
Letteren en Wijsbegeerte, maar omdat er
nogal wat vraag om informatie vanuit
andere fakulteiten en ook van buiten
deze universiteit blijkt te zijn, denkt men
er wel aan, het programma in de
toekomst open te stellen. Een pro-
gramma als Kunst- en Kultuurbeleid
is trouwens misschien pas voor niet-
L & W~ersecht interessant. Een student
in de letteren heeft immers al heel wat
kultuur te slikken gehad en kan geneigd
zijn te denken dat hij van het aangebo-
dene toch al min of meer op de hoogte is,
zodat zijn diploma niet merkelijk, in
waarde zal stijgen. De nieuwe richting
bevat immers geen nieuwe vakken
(want er is een programmastop). Enkel
bestaande vakken werden gegroepeerd
tot een nieuw geheel. Een veel gehoorde
kritiek in dit verband is dan ook de
bemerking dat het maar een allegaartje
van vakken betreft, een kultuursausje dat
de toch al kultureel gevormde L & W'er
niet echt nodig heeft. Professor Louis
Vos (Moderne Geschiedenis) merkte
tijdens de beslissende vergadering van de
Fakulteitsraad op: "Onze studenten heb-
ben deze kulturele bagage reeds, maar de
buitenwereld weet het niet." Vandaar
dan dit nieuwe programma, wat aansluit
bij de woorden van Verbeeck: "Het
inbouwen van een bijkomend getuig-
schrift maakt het geheel officieel."

Konkurrentie
Naar buiten toe kan Kunst- en Kultuur-
beleid wel alleraardigst overkomen en
door de universiteit àls visitekaartje
worden gebruikt, binnen de fakulteit
Letteren en Wijsbegeerte is niet iedereen
gelukkig met het nieuw opgerichte
programma. Het werkelijk "delikate"
punt is immers de zogenaamde ver-
plichte komplementariteit bij het kiezen
van de vakken. Dat houdt in dat de
studenten die vakken dienen te kiezen,
die geen deel uitmaken van het pro-
gramma van hun hoofdstudie. Zo kan
een germanist geen Literatuurweten-

schap volgen, maar wel een vak als
Eigentijdse Geschiedenis. Voor een his-
torikus geldt daarbij het omgekeerde.
Studenten in Letteren en Wijsbe-

geerte kan men grofweg indelen in twee
grote groepen: die van de filologen en
die van de historici. En het zijn onder
meer die filologen (germanisten, roma-
nisten) die door de dalende kansen in het
onderwijs gedwongen zijn. naar andere
beroepswegen uit te kijken. Hun oog valt
daarbij onder andere op funkties in de
kultuursektor, die traditioneel door his-
torici of kunsthistorici werden ingeno-
men. Het nieuwe programma nu stelt
filologen in staat bijvoorbeeld Museum-
kunde te volgen en op die manier
afgestudeerden in de Kunstwetenschap
op de arbeidsmarkt te verdringen. De
filoloog, zo gaat de redenering, beschikt
dank zij zijn bijkomende kwalifikatie in
de kultuurkunde ook over de kennis van
de historikus én hij heeft een grondige
talenkennis. Kunst- en Kultuurbeleid is
met andere woorden een progiámma
dat voor de groep van de zogenaamde
filologen zeer welkom is, maar tezelfder-
tijd een ernstige obstruktie vormt voor
de andere groep, die van de historici. Het
mag dan ook niet verwonderlijk heten
dat de nieuwe richting er uiteindelijk
op Fakulteitsraad is doorgekomen toen
bleek dat de germanisten dat wel graag
wensten, in tegenstelling tot hun kolle-
gastudenten uit het andere kamp. "Want
als de studenten het nieuwe programma
niet willen, dan komt het er niet", had de
dekaan gezegd.
Verbeeck ontkent dit probleem niet.

"Dat is de strijd tussen specifieke en
algemene vormingen. Het basisgegeven
van een universitaire opleiding is algè-
.meenheid, polyvalentie. Wie ze genoten
heeft hoeft niet noodzakelijk binnen het
enge domein van een specifieke beroeps-
oriëntering te werken, maar is in staat
om te wisselen, zich ook elders waar te
maken. Het is een gelegenheid om ons

den beschouwd. Doet men dat
niet, dan betekent dat zeer konkreet
dat u in plaats van vier, vijf jaar in
Leuven studeert en meteen een jaar
langer kunt afdokken. En gezien u dan
pas na dit algemeen jaar uw eigenlijke
studie zou aanvatten, wordt u hier met
een tweevoudige selektie gekonfron-
teerd: één in het studium generale en
één in de eerste kandidatuur.
Een tweede punt van diskussie

binnen de kommissie betreft de vraag,
of het hier om een voorbereidend jaar
voor alle studenten samen, of om
groeperingen van verschillende stu-
dierichtingen zou gaan.
En over één, naar onze bescheiden

mening toch niet onbelangrijk punt,
wordt vooralsnog geen diskussie ge-
voerd: in de kommissie die voor-
gaande plannen uitbroedt, zetelen
geen studenten. Die diskussie zij
hiermee geopend. (JR)
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I( EN NOG EEN JAARTJE?

Kent u het verhaal van de man die een tijdje in het buitenland
vertoefde en die bij het vertrek aan zijn personeel het beheer van
zijn goederen overgedragen had? Neen? Het komt uit de bijbel

(Marcus 13, 33-37) en diende als basis voor de eucharistieviering bij de
opening van het akademie jaar in de Sint-Pieterskerk. In zijn homilie
probeerde pastor Snijders, die de viering voorging, de tekst in konkrete
situaties toe te passen. Zo behandelde hij - langs een zijspoor - de
klassieke tema's : het gezin, het kristelijk karakter van onze universiteit,
de K in KV Leuven. Het zal wel nodig zijn zo vaak op die dingen te
drukken - men is hier soms wat hardhorig.

Bij ons onderzoek naar het nieuwe
programma Kunst- en Kultuurbeleid
stootten wij bij toeval op bijwijlen
bijzonder interessante materie. Hoe-
wel vorig jaar door de Onderwijsraad
een negatief advies werd uitgebracht
aangaande de oprichting van zoge-
, naamde polyvalente kandidaturen, is
onlangs een kommissie van wal gesto-
ken, die zich bezig zal houden met het
onderzoeken van de mogelijkheden
van een studium generale. Het initia-
tief daartoe werd genomen door de
akademische overheid.
Het studium generale houdt in dat

de studenten, voor zij aan hun eigen-
lijke hoofdstudie beginnen, eerst een
soort van voorbereidend, algemeen
jaar dienen te doorlopen. Binnen de
kommissie verschilt men nog van
mening omtrent twee essentiële pun-
ten. Dit voorbereidend jaar kan al dan
niet als een eerste kandidatuur wor-

daarover te bezinnen."
Verbeeck: "Iedereen kan een zinvolle

aanvulling vinden, die iets bijbrengt bij
datgene dat zijn hoofdstudie uitmaakt.
Maar als mocht blijken dat er uit
bepaalde studierichtingen geen respons
komt, dan is dat een aanleiding voor ons
om er over na te denken."

Modules
Ook buiten Letteren en Wijsbegeerte,
met name bij Politieke en Sociale
Wetenschappen, knelt het schoentje ten
aanzien van het nieuwe programma.
Deze fakulteit heeft een licentie Kom-
munikatiewetenschap en Kunst- en Kul-
tuurbeleid blijkt daar in zekere mate mee
te overlappen, wat ook weer konkurren-
tie op de arbeidsmarkt betekent. Neemt
men dit bezwaar én de objektie binnen
Letteren en Wijsbegeerte zelf in acht,
dan kan men stellen dat de nieuwe
richting slechts een kleine groep van
studenten ten goede komt (met name de
filologen), terwijl-een andere groep
in niet onbelangrijke mate benadeeld
wordt.
Op de Dienst voor Studie-Advies is

men ook al niet erg happig op het
nieuwe programma. Men had er graag

een wat straffere, meer diepgaande
introduktie gehad, die evenwaardig zou
kunnen zijn aan de aggregatie. Johan
Hoornaert van de Dienst voor Studie-
Advies stelt daarom als alternatief een
programma voor alle studenten voor, dat
bestaat uit zes modules: informatika,
bedrijfsekonomie, informatika en talen,
kunst en kultuur, kommunikatie en
tenslotte filosofie, etiek en godsdienst.
Het zou. de bedoeling zijn dat de
studenten vanaf de tweede kandidatuur
elk jaar één module naar keuze zouden
volgen, a rato van vijf uur per week, en
dit gedurende dertig weken (de duur van
een akademiejaar dus). Op die manier
zouden de studenten na drie jaar 450 uur
"buiten het traditionele pakket van de
dag" hebben gesleten. Een bijkomend
jaar wordt vermeden, maarmen dient er
rekening mee te houden dat de lessen
's avonds en op zaterdag plaats zouden
vinden. Dat alleen al doet vraagtekens
rijzen bij de haalbaarheid van zo'n
voorstel.
Informatie over Kunst- en Kultuurbeleid
is verkrijgbaar bij Luc Burie in het
Emsmushuis op de vierde verdieping, tel
28.50.50.

De K in KU Leuven
Johan Reyniers

Welke richting gaan we uit?

Er waren weer heel wat - vooral jonge -
studenten naar de binnenstad afgezakt,
voor 'deze viering. Nog altijd baart de
stoet van professoren met hun lange
toga's veel opzien. Dat lesgeverskorps
alleen al vulde de kerk voor de helft op.
In de voorbehouden zone voor de
andere genodigden bleven vele plaatsen
leeg, die later door dankbare studenten
konden worden bezet.
De mis werd opgeluisterd door het

Leuvens Universitair Koor en het Uni-
versitair Harmonie Orkest, twee muzi-
kale studenten-ensembles. Ze brachten
onder andere een fraaie,lichte uitvoering
van het "Hosanna" van Thomas Weel-
kes. Hemelse muziek. En bij de intrede
van de proffen werd het feestelijke
"Hallelujah" van Händel gespeeld.

Volkomenheid
De homilie van pastor Jos Snijders,
priester bij de Universitaire Parochie,
was volledig geënt op het verhaal in het
Marcus-evangelie. De tekst is afkomstig
uit het hoofdstuk over de ondergang van
de tempel, een allegorie op het einde van
de wereld. De moraal: wees op uw
hoede, de Heer komt onverwacht terug
thuis van zijn reis.

Mooi, maar er zit meer in dat verhaal.
Snijders gelooft dat God, de oorsprong
van ons bestaan, ons de taak heeft
opgedragen de wereld naar de volko-
menheid te voeren. We worden daartoe
niet gedwongen, door niemand. Als we
ons van die taak willen kwijten, moeten
we het voorbeeld van Kristus volgen.
Kenmerkend voor hem was precies die
innerlijke vrijheid. Hij liet zich niet
leiden door zijn omgeving, de tradities,
de wet, maar enkel door zijn verlangen
om God in alles te dienen.
Jezus kwam op voor de "konkrete

mens". Ook wij moeten in alles wat we
doen de konkrete mens voor ogen
houden, zegt Snijders, waarna hij even
het onderwerp van het gezin aansnijdt,
een eerste voorbeeld om het begrip
"konkrete mens" echt konkreet te ma-
ken. "Het gezin is slachtoffer geworden
van onze prestatiedrang." "Meer funda-
menteel respekt voor elkaar." Waar-
schijnlijk klonk dit als muziek in de oren
van kardinaal Danneels of monseigneur
Vangheluwe, die de inrichtende overheid
vertegenwoordigden. Zij riepen pas nog
het "Jaar van het gezin" uit, weer een
stap in 's lands nieuwe evangelisatie.

Daarna werd het interessant. "Wij zijn

allemaal verantwoordelijk voor de rich-
ting die de universiteit uitgaat", zegt
Snijders. De "konkrete mens" is hier elk
lid van de universitaire gemeenschap.
De universiteit moet aandacht hebben
voor de zwakkere,__de mindere. De
universiteit moet kiezen tussen de kei-
harde konkurrentie of het ideaal van
aandacht voor de mens. Het kristelijk
karakter van de unief moet hard ge-
maakt worden. We moeten het proces
van vrede bevorderen, de wereld vrijwa-
ren van de vernietiging, levenskansen
bieden aan ieder mens.

Woonkultuur
Over de keuze zei Snijders nog: "Laat

ons niet lauw zijn, maar koud of heet",
waarmee hij doelde op Apokalyps 3,
14-22, de tekst van de eerste lezing.
Stelling nemen, standpunt kiezen, het
zou later ook aan bod komen in de
studentensoeech.
Even schrokken we nog op toen hij

zich alleen tot de studenten richtte. De
kansen op slagen hangen ten dele
ongetwijfeld af van geluk en toeval.
Maar veel belangrijker is de ernst van de
motivering, vindt hij. Het eerste jaar is
extra moeilijk, omwille van de eenzaam-
heid. Het is belangrijk dat we aandacht
besteden aan vrienden, werken aan een
gezonde woonkultuur, ...Al die faktoren
bepalen mee onze slaagkansen. Zonder
twijfel leerde de praktijk van de Univer-
sitaire Parochie hem over deze proble-
men vim nieuwkomers in Leuven, In dat
verband besloot hij met een konkretise-
ring van de bijbeltekst: "Wees waak-
zaam. Het uur van de beslissing komt
vroeger dan je verwacht." U bent toch al
wel aan het studeren?

"
Jan Van der Linden
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Vijftig jaar Husserl-archief

Een te vrijblijvend verhaaltje

Het is dit jaar vijftig jaar
geleden dat in Freiburg de
Duitse filosoof Edmund

Husserl overleed. Husserl, die de
vader is van de omstreeks de
eeuwwisseling ontstane fenomeno-
logie, wordt nu zowat overal in de
wereld herdacht. In Leuven ge--
beurt dat met een verzorgde, boei-
ende maar bijwijlen toch wel
beperkte tentoonstelling waarvoor
het in Leuven gevestigde Husserl-
archief dat dit jaar vijftig jaar
bestaat, niet meteen alle lof van de
wereld moet worden toegezwaaid.
Wij hadden beter verwacht.

Toen Husserl in 1938 overleed, liet hij
een enorme berg van zowat 40.000
manuskriptbladen na. In Duitsland wa-
ren toen de nationaal-socialisten aan de
macht. Husserl, die een jood was, werd
reeds in 1936 definitief uit zijn ambt (hij
was hoogleraar) ontzet en zijn aktivitei-
ten in het openbaar werden sterk aan
banden gelegd.
Een paar maanden na de dood van de

filosoof trok de franciskanerpater Her-
man Leo Van Breda, die net een
licentiaatsverhandeling over Husserls fe-
nomenologie beëindigd had, naar Frei-
burg om de onuitgegeven manuskripten
te raadplegen. Hij trof er Husserls
weduwe aan, die bezorgd was om wat er
met de persoonlijke biblioteek en papie-
ren van de fenomenoloog gebeuren zou,
gelet op de vernietigingswaan van de
nazi's. In overleg met Husserls weduwe
en met de hulp van de Belgische
diplomatieke diensten werd de hele
nalatenschap onder de neus van de nazi's
als diplomatieke zending naar Leuven
overgebracht.
In Leuven stelde het HIW (Hoger

Instituut voor Wijsbegeerte) geld en
lokalen ter beschikking. Vrijwelonmid-
dellijk is men dan begonnen met het
ordenen, inventariseren en rangschikken
van al het materiaal. Daar Husserls
manuskripten voor het grootste deel in
Gabelsberger stenografie zijn overgele-
verd, was de eerste taak die van het
transkriberen. Op basis van deze trans-
kripties werd dan een begin gemaakt
met het publiceren van de nalatenschap
in de tekstkritische reeks Husserliana,
waarvan totnutoe vijfentwintig delen
zijn verschenen.
Het is niet de bedoeling te komen tot

een volledige publikatie van Husserls
werk. Omdat hij enkel al schrijvende
kon filosoferen, bestaat een groot deel
van de nalatenschap uit zogenaamde
"Forschungsmanuskripte", neergeschre-
ven gedachten, vaak zeer fragmentarisch
en gekenmerkt door "zoeken". Bij de
uitgave van Husserls teksten streeft men

ernaar, relevante delen samen te brengen
vanuit een bepaald (systematisch) per-
spektiet Op die manier wordt het
wezenlijke van zijn filosofie belicht.

Transcendentaal
De tentoonstelling, dit moet gezegd, ziet
er onberispelijk uit. Wij volgen de
volledige levensloop van Husserl, die na
zijn middelbare studies naar Leipzig en
Berlijn trekt om er astronomie, wis-
kunde en filosofie te studeren. De
publikatie, in 1900, van het duizend
bladzijden tellende' Logische Untersu-
chungen, bezorgt hem grote vermaard-
heid in ftlosofische kringen. Het werk
kent een grote uitstraling: twee jaar later
wordt in München onder impuls van
Johannes Daubert de zogenaamde feno-
menologische beweging opgericht. Het
ontstaan ervan leidt tot een nieuwe vorm
van ftlosoferen. Filosofie wordt daarbij
niet langer gezien als geschiedschrijving
van filosofische systemen, noch als
uitdrukking van een levensbeschou-
wing, maar als systematisch weten-
schappelijk onderzoek.
Onder Husserl is de fenomenolgie in

het eerste decennium van de twintigste
eeuw een zuiver akademische aangele-
genheid. Het zullen zijn leerlingen en
aanhangers zijn, die de nieuwe filosofie
een bredere bekendheid verlenen. De
belangrijksten onder hen zijn Pfànder,
Scheler, Geiger en Ingarden. Husserls
leerlingen werken de fenomenologie op
hun eigen manier verder uit. Daardoor
gaat de aanvankelijke eensgezindheid
enigszins verloren.
Na dertien jaar van intensief onder-

zoek wil Husserl de resultaten van zijn
fenomenologisch onderzoek in een sys-
tematisch werk neerleggen. Daarbij staat
hem de uitbouw van de fenomenologie
als "eerste filosofie" voor ogen. De
grondslag van deze filosofie vormt
de fenomenologische reduktie, waarbij
"het uitschakelen van het onkritische
geloof in het bestaan van de wereld"
centraal wordt gesteld, zodat de struktu-
ren van het zuiver transcendentaal be-
wustzijn kunnen worden blootgelegd.

zijn, is de inhoud van die toenmalige
publikaties. Het is uiteraard belangrijk,
dat bij het behandelen van een filosoof
de levensloop en de socio-kulturele
kontekst uitvoerig worden behandeld.
Het mag echter niet bij die twee zaken
blijven. Primordiaal voor een tentoon-
stelling van dit kaliber lijkt ons het
wezen van de filosofie zelf te zijn en op
dat punt is men hier wel in gebreke.
Enkele schaarse gegevens uitgewnderd,
wordt hier nergens duidelijk gemaakt
wat fenomenologie nu eigenlijk in-
houdt.

In feite is deze tentoonstelling eigen-
lijk niet veel meer dan een verhaaltje (het
leven van Husserl aan de hand van
mooie foto's) dat je geamuseerd en
geboeid doorneemt, maar dan weer snel
vergeet. En zoiets, denken wij in alle
bescheidenheid, kan voor Husserl toch
zeker niet de bedoeling zijn. Filosofie en
vergeten: het rijmt niet.

Johan Reyniers

Het dagboek van Daniël Robberechts

Geleuter 1966-1968
Heelwat schrijvers lijken de pijnlijke fout te maken, te menen dat

elk van hun schrijfsels een publikatie waardig is. De lezer is
.echter niet altijd even dom als hij er vaak uitziet en zo dient de

schrijver vaak lange tijd te wachten vooraleer hij zijn produkten op de
markt kan gooien. Erg in trek de laatste jaren zijn ongetwijfeld
dagboeken. In navolging van groten als Max Frisch pogen nu ook onze
schrijvers met hun persoonlijke papieren enig literair sukses te behalen.
En als zij dan toevallig nog wat uit de jaren zestig in hun lade vinden, dan
is de zaak helemaal rond. Of ligt het iets moeilijker?

Geschiedenis. In de jaren zestig kwamen
in het Nederlandse taalgebied vier soor-
ten van auteurs aan bod: schrijvers, die
voor de oorlog al faam verwierven
breiden verder aan hun oeuvre (Vest-
dijk); auteurs die tijdens en na de oorlog
debuteerden behaalden hun grote suk-
sessen (Claus, Mulisch, Boon); en dan

Vergeten waren er de eigenlijke schrijvers van die
Dit alles wordt op de tentoonstelling jaren, zij ~ie in dat decennium voor het
allemaal in keurige kadertjes en met eerst pubhceerden. Men verdeelt hen in
behulp van bijzonder veel fotografisch twee groepen: de ene wordt gekenmerkt
materiaal voor u uitgestald. U kunt het door maatschappelijke revolte én literair
geboortehuis van Husserl bewonderen sukses (Wolkers, Geeraerts), de andere
en een studie maken van de baarden sluit aan bij de stroming van de vooral in
omstreeks de eeuwwisseling. U kunt zich Frankrijk hoogtij vierende "nouveau
zinledig houden met het ontcijferen van roman"., Afbraak van de karakters en
Husserls stenografie en de omslagen van exploratie van eigen innerlijk en taal
toenmalige publikaties met elkaar verge- kwamen centraal te staan. Armoe
lijken. Uitzonderingen niet te na gesproken Het is .~iet verwonderlijk dat het dag-
Waar u echter veel te weinig van zult (Michiels), zijn de schrijvers van laatst- boek bij zo'n opvatting van schrijven een

merken, en wij dachten dat het daar toch genoemde stroming grote onbekenden voorname plaats gaat innemen: "Het
wel een beetje om te doen zou mogen Vaak lijken het mensen te zijn die er" was de bedoeling," zo schrijft Robbe-

I _ ' .' - rechts, "dat het dagboek volkomen wu
opgaan in Praag schrijven", en "( ...)
schrijven omdat ik het toch niet laten
kan: een enkel integraal, continu dag-en-
alles-boek." Ergens betreurt Robbe-
rechts dat er niet meer dagboeken
worden geschreven, en dat hij "nood-
gedwongen" zo weinig zorg besteedt aan
het zijne.
Als lezer merk je dat laatste dan ook

heel snel. Robberechts (bijwijlen interes-
sante) eigenzinnige kijk op kunst, en
meer bepaald literatuur duikt te pas en te
onpas op. Chaotisch is het wel, en van
het mooie geteoretiseer van de experi-
mentele prozaïsten is in dit boek maar
weinig terug te vinden. Sterker nog: dit
dagboek is bittere armoe, verpakt in een
reusachtige maar versplinterde hoop
gefilosofeer en literatuurteorie.

CINEMA - Binnen enkele jaanjes mag u zich op de Bondgenotenlaan verwachten aan een cinema- en ontspannings-
komplex met alles erop en eraan, tot een kinderkribbe toe. Volgens de initiatiefnemers Super Club NV kan hun bedrijf
omschreven worden als een "efficiënt beheerde explosie", Blijft u dus vooral ver uit de buurt.

(Foto Hendrik Delagrange)

beter aan deden, wiskundehandboeken
te schrijven: het publiek heeft nu een-
maal weinig affiniteiten met experimen-
teel proza waar geen touw aan valt vast
te knopen zonder dat je met het wereldje
vertrouwd bent.
Eén van die auteurs is Daniël Robbe-

rechts. Hij debuteerde nog vrij konven-
tioneel in 1968 maar evolueerde al gauw
naar een steeds autonomer schrijven dat
sinds 1977 zijn weerslag vindt in een
"totaaltekst" die de lezer inzicht wil
verschaffen in taalmanipulaties. Klas-
sieke begrippen als personage en inleving
worden gewantrouwd, de auteur richt
zich op zelfbeschrijving.

Encyklopedie
Het werk omvat de periode van novem-
her 1966 tot augustus 1968, en het is dan
ook geen toeval dat het precies nu op de
markt wordt gegooid, in een periode
waarin de grote revoluties alom her-
dacht worden. Meteen is duidelijk dat
zowel Robberechts als zijn uitgever zich
bewust zijn van de onleefbaarheid van
dit soort proza. Het boek wil een
exploratie zijn en grensverleggend wer-
ken binnen de literatuur, maar wordt
uitgebracht als "ooggetuigenverslag van

de broeierige culturele scène in 1968".
Wie het om die reden koopt, komt
bedrogen uit. Robberechts doet niet veel
meer dan het aanbrengen van naakte
feiten ("V 1204 Rudi Dutschke gisteren
neergeschoten"), zonder daar iets aan
toe te voegen. Dit heeft weinig zin, tenzij
je een dagboek als encyklopedie wilt
gebruiken, maar daar is het weer net iets
te selektief voor. En alsof het interessant
zou zijn om weten, wat Robberechts
over Ho Tsji Minh heeft geschreven, is
achteraan een naamregister opgenomen.
U zoekt en vindt: "Ho Tsji Minh heeft
een beroep gedaan op de bemiddeling
van de paus." Meer staat er niet.

Dré Frustré
Robberechts besteedt in dit dagboek
vooral aandacht aan de perikelen die hij
meemaakt als debuterend schrijver, en in
dat opzicht is hij behoorlijk gefrustreerd:
"Uit het feit dat ik, meest bekroonde
onuitgegeven Vlaamse schrijver (...)
maar niet uitgegeven raak, blijkt dat ik
vier jaar lang náást de werelds-literaire
werkelijkheid heb geleefd". Hij doet dan
ook zijn uiterste best om bij te benen,
schrijft kollega's, praat met hen, en of de
aanbeden Hugo Claus bij de Bezige Bij
een goed woordje voor hem wil doen?
Naast deze literaire frustraties moet

Robberechts nog heel wat over zijn
seksleven kwijt. Zijn fantasie staat op
een behoorlijk peil (een vroeger dagboek
van hem draagt de titel De grote
schaamlippen). Hij verzint een "vraagge-
sprek met een onbekende sex-girl", spuit
zijn ideëen over masturberen, prostitutie,
het vrouwelijk lichaam. Seks is al even
"woekerend" als de jaren zestig in dit
dagboek aanwezig. En vooral slaapver-
wekkend, hetgeen al evenzeer opgaat
voor verdere ontboezemingen over zijn
privé-leven: een stroom van futiliteiten
die niet verwerkt wordt.

Bewustzijn
Wij hebben niets tegen avant-garde
en diens geëxperimenteer, integendeel.
Maar wie de avant-garde kiest, dient
konsekwent te zijn en zijn zogenaamd
grensverleggende werk (wat bij Robbe-
rechts overigens sterk dient te worden
gerelativeerd) niet te verkopen onder het
mom van een dagboek over een periode
die net in de belangstelling staat. Het zet
de eigen (bij Robberechts toch
wel bewuste) kunstopvattingen op losse
schroeven en getuigt van weinig respekt
voor de lezer. En was het die niet, die
men een groter maatschappelijk bewust-
zijn wou geven?
Ga dus maar liever op zoek naar het

dagboek van je lief, of schrijf er zelf een.
Plezier verzekerd, en het is geen wegge-
gooid geld.

Johan Reyniers

Daniël Robberechts, Dagboek '66- '68,
Kritak, 1987, 228 pp., 595 fr. In elke
slechte boekhandel.



maar bibliofiele - editie in 4 delen
(beperkte en genummerde oplage - het
geheel aan 5800 BF), en een populaire
editie (2 gekartonneerde delen met 2
tema's elk 750 BF/deel). De eerste is te
bestellen bij de "betere" boekhandel, de
andere is in Vlaanderen vooralsnog
enkel in de Fnac beschikbaar. Ter
waarschuwing: enkele pagina's wt ons
eksemplaar van de populaire editie zijn
onwaarschijnlijk slordig gedrukt (stre-
pen en inktvlekken). (MK/BL)
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lliustraties van een oeuvre

Brei postuum een hak gezet

Op 9 oktober is het precies tien jaar geleden dat Jacques Brel
overleden is. Dit kan enkel gepatenteerde en mediafobe
muziekhaters ontgaan zijn. De vaderlandse pers grijpt de

gelegenheid immers dankbaar aan om diverse bijdragen te wijden aan de
man. Dat Brel van omstreden signatuur was en is - in het Vlaamse
landsgedeelte althans - vinden de heren joemalisten natuurlijk mooi
meegenomen. Juist nu lanceren de mensen van New Strip Creativuy
enkele boeken waarin de stripwereld een hommage brengt aan BreI. Om
hun deel van de koek mee te pikken, dat spreekt voor zich.

"La Bande Dessinée chante Jacques
Brei" - zo luidt de titel van de reeks. De
uitgave gebeurt onder auspiciën van de
Fondation Intemationale Jacques
Brel, een promotie-organisatie door zijn
dochter France Brei gerund.
Ongeveer 40 tekenaars en illustrators

verleenden hun medewerking: ieder van
hen interpreteerde in vier platen een
nummer van "Grand Jacques", zodat
een soort strip-clips bekomen werden.
"L'autre façon de découvrir par Ie dessin
la poésie de Jacques Brei", omschrijft
France het opzet in haar voorwoord.
Van elk nummer wordt bovendien de
integrale tekst afgedrukt, alsook enige
toelichting over de tekenaar.
Overigens zijn al deze artiesten lang

niet zo bekend als de initiatiefnemers
zouden wensen, laat staan dat ze allen
internationale faam genieten - zoals de
publiciteitsfolder ons tracht wijs te ma-
ken. Wie al gehoord heeft van Tadeusz
Baranowski, Gilles-Marie Baur of René
Botti mag zich melden. Francis Mein-
guet, hoofdverantwoordelijke voor het
projekt, vertelde ons dat sommige be-
kende tekenaars - jammer genoeg voor-
al diegenen die naam en faam danken
aan de sfeer die ze weten te scheppen - te
druk bezet waren om mee te werken.

met het klassieke probleem bij dit soort
kompilatie-uitgaven. Wie zich' de kwali-
teit wenst aan te schaffen, moet de
rommel erbij nemen.

Femme infidèle
De bijdragen zijn ondergebracht volgens
vier grote tema's: "Le Plat Pays", "Les
Prénoms", "Ces Gens-là" en "J'arrive!".
Deze staan respektievelijk voor Brels
liefde/haat verhouding met Vlaanderen,
voornamen, beschrijving van typetjes en
klassen en tenslotte de dood. En bij
die onderverdeling knelt toch wel het
schoentje.
Want het tema "Les Prénoms" is wel

nieuw in de Brei-interpretatie. France
Brei heeft in haar inleidend woordje
trouwens niet echt duidelijk kunnen
maken wat ze met dat tema precies
bedoelt. Ze heeft het over de vele
mensen die haar vader alom ontmoet
kan hebben, over de vriendschapsban-
den die hij aangeknoopt moet hebben.
En mijlpalen uit Brels oeuvre ("La
Fanette", "Marieke" of "Madeleine")

zijn daarmee meteen geklasseerd.
De vraag stelt zich trouwens ofhet vrij

arbitraire tema "Les Prénoms" niet dient
om een dieper - maar voor France Brei
ook delikater - tema uit Brels oeuvre
bewust te verdoezelen. Want in talloze
liederen roept Brei het beeld op van de
hulpeloos verliefde man, door de vrouw
telkens opnieuw een hak gezet. De man
die zijn liefde zo vaak beloond ziet met
ontrouw, dat vluchten uiteindelijk de
enige oplossing lijkt te zijn. Het Et i/s
pissent comme je pleure, sur les femmes
infidèles (uit "Amsterdam"): een kreet
van vader Brei die voor zijn dochter
wellicht moeilijk te vatten is. Want is hij
het niet die vrouwen kinderen keer op
keer voor. andere vrouwen én horizonten
heeft verlaten?

Populair
Het negeren van het belangrijkste

aspekt uit Brels visie heeft toch belang-
rijke konsekwentles bij de samenstelling
van dit verzamelwerk. Het belangrijke
"Chanson des vieux amants", "La Fanet-
te", "Mathilde", ja zelfs "Les bonbons"
zijn in de eerste plaats liedereadie Brels
dubbelzinnige houding in verband met
de vrouw illustreren en horen dus ook bij
elkaar. Het is trouwens opvallend dat de
ultieme stap uit Brels redenering is
weggelaten. Als een vrouw de man
verlaat, verlaagt Brei zich tot het schrij-
nende Laisse-moi devenir l'ombre de ton
ombre, l'ombre de la main; l'ombre de

ton chien. Maar "Ne me quitte pas" is
dan ook gewoon niet- opgenomen.

Als chansonnier mag Brei wellicht de
evenknie van Georges Brassens ge-
noemd worden. Hier wordt de lezer
enkel gekonfronteerd met de dichter
Brei, maar ook deze loont de moeite.
Vooral in de gevallen waar de tekenaars
erin slagen met een boeiende interpreta-
tie de extra dimensie toe te voegen die
beoogd wordt.
Van de reeks bestaat een luxe - zeg

Reputatie
Een aantal van de grote namen waarmee
men al te graag uitpakt, presteren
trouwens ondermaats: Servais, Jannin,
Tibet, Peyo ... Het feit alleen al dat Brei
zelfs verlaagd wordt tot het niveau der
Smurfen! Daarbij rijst natuurlijk het
vermoeden dat men niet de moed (of het
lef?) had de bijdrage van deze heren af te
wijzen. Ook France Brei zelf gaat hier
wellicht niet vrijuit.
Neem nu Tibet, de geestelijke vader

van Rik Ringers. In "Le Plat Pays", hét
loflied bij uitstek over Brels Vlaanderen,
heeft hij iets gelezen over een Frida, en
dus krijgt de lezer een inspiratie- en
smaakloos politieverhaal gepresenteerd
over een ontsnapte boef - Brei natuurlijk
- die zijn Frida wil weerzien. Of Jannin,
de auteur van "German en wij". Op
enkele foto's van "Knokke-Ie-Zoute"
plaatst hij een kinderachtig tekeningetje
en klaar is Kees.
Gelukkig maken sommige tekenaars

hun reputatie wel hard. Fred schildert
ons "Les Bourgeois" voor op een wijze
om de. vingers af te likken, Derib is
poëtisch als steeds in "Regarde bien,
Petit". Bob de Moor van zijn kant schetst
ons "Jojo" in een stijl die hij nooit eerder
gebruikte. Géén Klare Lijn dus, maar
nogal karikaturaal zwart/wit met sterk
apokalyptische inslag. De bijdragen van
Dany en Rossi mogen al evenzeer gezien
worden en vergeten we de knappe
cover van Rosinski niet.
Ook verheugend: enkelen bereiken

een peil dat we niet (meer) van ze
gewend zijn. Haalt "De Beverpatroelje"
tegenwoordig allesbehalve het niveau
van de zeventiger jaren, dan slaagt
Mitacq er loch in een zeer originele "La
Fanette" uit de mouw te schudden: een
erg letterlijke interpretatie in zachte
kleuren en met knappe kontrasten.
Alleen dat laatste en enige tekstballon-
netje, waarin de vader zijn dochter
"c'était ta grand-mère" toesnikt, is dan
weer totaal -iet te duiden. En Bédu, die
voor het weekblad Kuifje kinderver-
haaltjes produceert aan de lopende
band, toont ons een uiterst schrijnende
"Femand".
Langs de andere kant bieden ook

enkele onbekende artiesten aangename
verrassingen. "Vieillir" door René Botti
bijvoorbeeld, of het schitterende "Il
neige sur Liège" van Jean-Claude Sa-
lerni: vier pagina's die sfeer uitademen.
Kortom: we worden gekonfronteerd

........................

De ziekte van de dood

'Durasiaanse'
rusteloosheid op de planken

In 1982 verscheen de mini-
roman "La maladie du mort",
geschreven door Marguerite

Duras. Sindsdien hebben talrijke
teatergezelschappen tevergeefs ge-
probeerd om van de schrijfster de
toelating te krijgen om een toneel-
bewerking te maken van dit gege-
ven. Pas dit jaar ging zij daar mee
akkoord. Het resultaat van de
overeenkomst tussen Duras en
de Nederlandse groep Nationaal
Fonds kan je zelf gaan beoordelen
op 10 oktober in 't Stuc.
De opdracht was voor Nationaal Fonds
verre van gemakkelijk. Eerst en vooral
moesten zij rekening houden met het
nawoord van de roman, want daarin
geeft Durás zelf heel duidelijke aanwij-
zingen voor een eventuele toneelbewer-
king. Daarnaast laat de schrijfster het
ook niet na om in interviews steeds weer
te beklemtonen hoe dubbelzinnig dit

werk wel niet is. Het was trouwens met
de bedoeling haar eigen verwarring rond
deze tematiek baas te kunnen worden,
dat een daarop volgende roman "Yeux
bleus, cheveux noirs" een schijnbaar
identiek verhaal liet vertellen. Toch zijn
akteur Tom Jansen en danseres Pauline
Daniëls er, onder regie van Gerrit
Timmers, in geslaagd een autentieke
interpretatie van deze zeer intimistische
roman op de planken te brengen.

Steriel
Het verhaal zelf is vrij eenvoudig na te
vertellen. Een onbekende man vraagt
een onbekende vrouw om tegen betaling
enkele nachten met hem door te brengen
in een kamer aan zee. De vrouw -
nochtans geen prostituée - stemt toe,
maar de man slaagt er ondanks zijn
verscheidene benaderingen niet in om
lief te hebben. De vrouw vertrekt weer.
Allerminst eenvoudig daarentegen is het
om de innerlijke belevingswereld van de
man in beeld te brengen zonder de uiterst

subtiele tekst geweld aan te doen.
Dat was ongetwijfeld één van de

redenen waarom Nationaal Fonds er-
voor opteerde om Tom Jansen de tekst
te laten vertellen met het boekje in de
hand. Dat dit "lezen" in dit stuk niet tot
verveling leidt, is te danken aan de zachte
stem van Jansen, die onmisbaar is bij die
kanjers van volzinnen die Duras zo
graag gebruikt. Maar wat belangrijker is,
is dat het voorlezen in grote mate
bijdraagt tot de opbouw van de afstande-
lijke sfeer. De steriliteit is alom aanwe-
zig: in de afwezigheid van dekor en
muziek, in de uniform-achtige outfit van
Pauline Daniëls, maar vooral in de
talrijke kontrasten tussen tekst en toneel.
Terwijl de vrouw door Duras wordt
geportretteerd als "onverschillig, liggend
in de witte plas lakens", probeert de
aktrice met haar danspassen hardnekkig
de aandacht van haar tegenspeler te
trekken. Ook de stevige lichaamsbouw
van Daniëls toont op zich weinig
gelijkenis met de "spierloze, krachteioze

vorm" uit het boek.
Nationaal Fonds brengt daarmee een

interpretatie die in veel opzichten afwijkt
van de instrukties van Marguerite Duras,
maar die er op geen enkel moment echt
mee in konflikt komt. Het kontrast
tussen tekst en toneel mist dan ook in
geen enkel geval zijn doel: op die manier
krijgt de aandacht van de toeschouwer
geen kans om te verslappen.

Mwezig
Reeds van bij het begin van het stuk lijkt
de man de vrouw op impliciete wijze te
domineren. Hij heeft betaald, zij is niet
mee: dan een willoos lichaam. Op het
kruciale moment komt er echter een
rolverwisseling, want de vrouw spreekt
een vernietigend -oordeel uit over de
man. Zij zegt dat hij lijdt aan de ziekte
van de dood. Wanneer hij op haar vraag
"Heeft u nooit het verlangen gehad een
minnaar bijna te doden, hem voor u,
voor u alleen te houden, hem te nemen,
hem tegen elke wet, tegen elk moreel
gezag te ontvoeren 1", ontkennend rea-
geert, antwoordt zij: "Wat eigenaardig,
een dode."
Wat in de man dood is, is al zijn

emotie. De mogelijkheid tot liefhebben
ontbreekt hem. Die afwezigheid van het
verlangen is volgens Duras te-wijten aan
de homoseksualiteit van de man, aan die
van alk mannen. Dat suggereert zij in
"De ziekte van de dood" door de manier
waarop de man zijn erotische ervaringen
met de vrouw van zich af laat glijden en
ze analytisch konstateert. Op het vlak
van de hartstocht is Marguerite Duras
trouwens fundamenteel pessimistisch.
Waarachtige liefde kan zich slechts in
een verlies verwezenlijken en leidt vol-
gens de schrijfster enkel tot een steeds
groter wordende eenzaamheid.

Gemis
Marguerite Duras wordt vaak de schrijf-
ster genoemd van het onvervuld verlan-
gen en het geweld. Ook in de roman "De
ziekte van de dood" wordt door de
sterke taal een zekere erotische geladen-
heid gekreëerd, terwijl de tematiek daar
juist tegen in gaat. Het is duidelijk dat
dergelijke kombinatie zeer moeilijk op
toneel te brengen is en Nationaal Fonds
houdt het dan ook bij de eigen,
geslaagde, minimalistische enscenering.
Toch ervaar je bij het zien van de
voorstelling een zeker gemis, omdat je
Duras' tergende wisselwerking tussen
erotiek en steriliteit verwacht, maar niet
echt in het stuk terugvindt. Het zorgt er
echter wel voor dat je na de voorstelling
onmiddellijk naar het boek teruggrijpt.

Claudia Van de Velde
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natuurlijk -, onder een beschaafd ge-
rammel van borden en gekletter van
messen en vorken, gedempt door een
sfeervol vasttapijt.

Sedes (Vlamingenstraat) is ondertus-
sen veranderd in een knus restaurant je-
voor-twee, Alma III (kampus Heverlee)
is opgeknapt, terwijl de laatste vernieu-
wingen in Alma I te bekijken vallen.
Daar werd onder de veelzeggende noe-
mer "toogaanpassingen" zo ongeveer de
hele benedenverdieping omgegooid, her-
schilderd, opnieuw gedekoreerd en zo-
meer. De aanschuifrichting is immers
veranderd, zodat de lange rijen op het
spitsuur niet meer temidden van de tafels
staan, de koude schotel op een prakti-
scher plaats te vinden valt,... Ook de
aanwijsborden tonen nu duidelijker dan
vroeger wat er op de tweede verdieping
te krijgen is, ze tonen zelfs dat er
überhaupt een tweede verdieping is. En
het personeel is meer dan gelukkig:
achter de togen is er nu speelruimte
genoeg om efficiënt te kunnen werken,
de installaties zijn van plaats gewisseld
zodat er minder over en weer gelopen
moet worden enzovoort,

Er is dus een hoop veranderd, ten
goede zelfs, zeker wat het personee,
betreft. We hebben alleen onze beden-
kingen bij de achtergrondidee dat de
binnenhuisinrichting van alle uitbatin-
gen om de 5 à 6 jaar grondig vernieuwd
moet worden. Het kost een hoop geld en
je doet het bij je thuis ook niet., Een
ander pikant detail: als de"'menuborden
in de loop van de dag gewijzigd moeten
worden door het wegvallen van één van
de maaltijden, kan het best zijn datje een
hoogbenige dienster of een robuuste
jobstudent op je tafeltje krijgt. Die
borden hangen namelijk boven een van
de tafeltjes naast de trap naar boven en
kunnen niet gewijzigd worden tenzij
door op dat tafeltje te klauteren ...

Vernieuwingen in de Alma's •'1 Î

Eten is ook niet alles
Deoudere knarren in dit universiteitsstadje weten allang waar ze

naar toe moeten trekken als ze honger krijgen en geen geld
hebben. De vzw Alma universiteitsrestaurants staat in het

studentenmilieu bekend om haar service op het gebied van goedkope
maaltijden. De frisse lading nieuwkomers van deze maand geraakt op
middellange termijn ook min of meer vertrouwd met dit beeld. Ofwel
gaan ze zich dan hopeloos aan deze instelling hechten - met periodieke
aanvallen van onthouding -, ofwel blijven ze na een enkele keer gewoon
onverschillig. De écht oude knarren daarentegen trekken de laatste jaren
de ogen wagenwijd open; Alma is niet meer wat het geweest is.
Verbouwingen, animatie-aktiviteiten, opknapbeurten, lightrnaaltijden,
noem maar op. Nu rijst de vraag of er achter dergelijke maatregelen ook
wel degelijk een beleid steekt en waarop dat beleid zich richt.
"De vereniging heeft tot doel het verwe-
zenlijken van het sociale en economische
welzijn van de studenten in de schoot van
de KU Leuven, o.m. organiseren, bestu-
ren en onderhouden van alle diensten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het hierboven ver-
melde welzijn der hoogstudenten aan de
alma mater vanLeuven, en meer bepaald
het oprichten en organiseren van spijs-
huizen , drank- en gelagzalen, waar
goedkope maaltijden verschaft worden
aan de studenten." Zo schrijven de
statuten van de vzw Alma universi-
teitrestaurants,

Bij de oprichting - meer dan 20 jaar
geleden - zag Alma, toen nog alleen het
huidige Alma I-restaurant aan de Bond-
genotenlaan, er dus wel degelijk anders
uit. Het 'was één van de sociale voorzie-
ningen, een universitair restaurant waar
studenten van de KV Leuven goedkoop
konden eten. In de loop der tijden zijn er

enkele uitbatingen bijgekomen; na en-
kele jaren het alombekende Alma 11 op
de kampus Sociale Wetenschappen in de
Van Evenstraat bijvoorbeeld. Lange tijd
behielden de restaurants echter een min
of meer gelijk uitzicht en aanbod; op de
vorm werd niet zozeer gelet, zolang het
maar goedkoop, eetbaar en vooral véél
was. Termen als "vreetfabriek", "refter",
"voeder" en dergelijke waren bij de
studenten dan ook niet uit de lucht.

•

Pikant
De laatste jaren is er echter een kentering
gekomen in de politiek die Alma op dat
vlak voert. Het meest in het oog
springend aspekt van de nieuwe trend is
het uitzicht van de uitbatingen. Tot voor
enkele jaren léék Alma 11 inderdaad een
refter van een flink uit de kluiten
gewassen kostschool. No kan je er eten
in een intieme sfeer - alles is relatief

(Foto HendrikDelagrange)
melijk slechter dan men aan de hand van
de resultaten zou denken.

Waar vroeger de investeringen im-
mers door de Raad voor Studentenvoor-
zieningen (RvS, de beheerder van de
sociale sektor aan de universiteit) gefi-
nancierd werden, is het nu Alma zelf -
en dus de studenten - die voor het hele
zaakje opdraait. Neem bijvoorbeeld het
onlangs eindelijk aan verwerking toege-
komen dossier "centrale keuken". Resul-
taat van jarenlange besprekingen: 50
miljoen van de RvS en voor de rest van
het geld zorgt Alma zelf

meer kunnen financieren en uit de boot
vallen.

Terwijl de hoofdfunktie van Alma
nog steeds een sociale is: het verstrekken
van goedkope maaltijden. Bovendien
vragen we ons af of die infrastruk-
tuuraanpassingen en dat gevarieerd aan-
bod wel de zaak uitmaken: cijfers
verduidelijken dat de recentelijk her-
nieuwde Alma-restaurants wel degelijk
meer. klanten hebben, maar dat die
klanten hoofdzakelijk al in Alma aten,
zij het dan in andere uitbatingen. Een
klanten verschuiving met andere woor-
den, geen overdonderende klantenaan-
groei ...

Duur
Maar het gaat hem niet alleen om de
vormgeving van de uitbatingen. Ook in
het aanbod van de schotels zit er een
zekere vernieuwing; Alma staat zeker
niet meer voor goedkope schotels alleen.
Het gamma aan duurdere maaltijden is
de laatste jaren flink gestegen en men
voert er een duidelijk benadrukte pro-
motie rond. In de grote uitbatingen zijn
er ook wel goedkope schotels verkrijg-:
baar, maar niet aan alle togen, en in de
kleinere restaurants (Sedes, Pauskollege,
Meisjescentrum) soms zelfs helemaal
niet, omdat "ze daarvoor niet uitgerust
en ingericht zijn". Er is dus wel degelijk
een veel ruimer aanbod dan vroeger,
maar ook wel een duurder, met als
gevolg dat bijvoorbeeld beursstudenten
meer dan vroeger op kot koken.

Bovendien klopt de redenering van
Alma "dat er duidelijk vraag is naar
duurdere schotels en dat de studenten
het dus wel degelijk kunnen betalen"
niet helemaal. Het aanbieden van die
duurdere schotels brengt immers met
zich mee dat de groep meer begoede
studenten er gebruik van maakt, waar-
door de vraag ernaar stijgt. Met het
gevolg dat er vanuit Alma meer aan-
dacht besteed wordt aan de duurdere
schotels en de goedkopere daardoor in
het gedrang komen (geen of mager
aanbod in sommige uitbatingen), waar-
door de minst begoede studenten het niet

Excelsior
Wellicht moet Alma in die kwesties een
eerder principieel dan een bedrijfsekono-
misch en beheers technisch standpunt
innemen. Vakuürnkoken past inderdaad
"perfekt in de privatisering van de
maaltijdvoorziening voor grote gemeen-
schappen", en misschien moet Alma dus
wel die weg opgaan om konkurrentie
tegen te gaan en leefbaar-te blijven.

Experimenten zijn dus mogelijk, en
zelfs aanbevolen, zolang de belangen
van de student niet geschaad worden.
Hier duikt de eeuwige spanning tussen
het bedrijfsekonomische aspekt en de
demokratiseringsidee van Alma op. De
vzw mág "winst" maken en een goed
ondernemingsbeleid voeren, zolang het
basisprincipe van het verlagen van de
financiële drempel aan de universiteit
via goedkope maaltijden niet uit het oog
wordt verloren.

Dat betekent dat er ook naar hogere
regionen toe een konsekwente politiek
gevoerd wordt. Alma hoeft er niet voor
terug te schrikken een deficitaire begro-
ting in te dienen bij RvS, die het
hoederecht heeft over de gelden van de
sociale sektor (Alma, medische dienst,
studentenorganisatie, huisvesting, noem
maar op). Een deficitaire begroting -
waarbij er dus een tekort aan financiële
middelen wordt geëxpliciteerd, een defi-
cit met andere woorden - maakt de RvS
immers duidelijk dat er gewoon geld te
weinig is om efficiënt te kunnen werken
en dus aan de primaire funkties van
Alma te kunnen voldoen.

Het probleem blijft alleen dat men in
de RvS zweert bij een al even konse-
kwente verdeel-en-heers-politiek. De
gelden die Alma krijgt (in de loop van
een goeie 20 jaar aangegroeid tot 54%
van de uitgaven van studentenvoorzie-
ningen) gaan aan de neus van de andere
geledingen voorbij. De post "studenten-
aktiviteiten" bijvoorbeeld is in diezelfde
tijdsspanne van 16% naar 8% geduikeld.
De studentenfraktie die op RvS de
Alma-belangen verdedigt, snijdt dus met
andere woorden onder andere in het
eigen vlees van de studentenorganisa-
tie ...

Luchtledig
De grote sprong voorwaarts gaat echter
nog verder. Sinds enkele tijd kan je in het
Meisjescentrum (Vital De Costerstraat)
de geur van light- ofte slankmaaltijden
opsnuiven. Met het vrouwelijk poten-
tieel kliënteel van de Regaschóol,
L & W en dergelijke in de buurt hoopt
de direktie daarmee een nieuwe impuls
aan de nogal flink achteruit boerende
uitbating te geven. Voorlopig kost een
dergelijke maaltijd echter meer dan een
gewone dagschotel en dan is de vraag
natuurlijk of het dat allemaal wel waard
is...

Andere plannen gaan in de richting
van kookexperimenten zoals het va-
kuümkoken. In navolging van enkele
grote privébedrijven (bijvoorbeeld AC
voor de Kulak) denkt Alma eraan om
over te schakelen op die techniek,
waarbij er eerst verpakt en daarna
gekookt wordt in plaats van het omge-
keerde.

LEUVEN in de tent op DEN BRUUL
op 19,20,21 en 22 oktober om 20u15

kaarten: 280 F - 230 F (CJp, 65+, stud.)
voorverkoop: Plato, Vesaliusstraat 1

Campus, Bondgenotenlaan 30
CSC Vormingswerk, Gewest Leuven

Centraal
De grote vraag blijft alleen welke
politiek er achter deze vernieuwingen zit
en wie ze uiteindelijk ten goede komen.
In de Raad van Beheer van Alma (RvB)
valt er de laatste jaren, als "ondergrond"
van de vernieuwingen, een soort van
managerbezorgdheid te konstateren.
Deze uit zich in allerlei fraaie en minder
fraaie bedoeningen. Meermaals kreeg de
RvB bijvoorbeeld al de architektuur-
plannen voor de verbouwing van een
uitbating (Sedes, Alma II1) voorgescho-
teld, nog voor er op de RvB aan gedacht
werd te verbouwen. Exploitatie-over-
schotten (bij een vzw kan er in teorie
geen winst gemaakt worden) van om en
bij de 10 miljoen werden straal gene-
geerd, Er werd hier op geen enkele
manier rekening gehouden naar de
begroting van het volgende jaar toe, en
men dacht er evenmin aan de studenten
te laten meegenieten door middel van
het vermijden van prijsverhogingen, of
zelfs via prijsverlagingen. Volgens de
direktie was de reële situatie, door
allerhande investeringsproblemen, na-

WACHT NOG EVEN MET BLOKKEN

en kijk om je heen wat er in de wereld gebeurt. Heb je al gemerkt dat overal in Vlaanderen
mensen met kreatieve ideeën echt wel zinvol aan de slag gaan? Een kruidenkwekerij voor
mindervaliden, een garage, een alfabetiseringsprojekt, of een bedrijfje dat zonnepanelen
installeert. Om hen te steunen met renteloze leningen of met giften bestaat nu al zes jaar
Netwerk Vlaanderen, het steunfonds voor alternatieve projekten. Ookjij kan in dat netwerk
je plaats innemen: als lid, als krekelspaarder, als vrijwilliger, of, wie weet, als initiatiefnemer
van een projekt.

NOG GEEN ZIN OM TE BLOKKEN?
Bel ons: 02/241.19.97, of schrijf naar: Netwerk
Vlaanderen, Liedtstraat 27, 1210 Brussel.

Lut De Boel



Ekonomika

• Di 4/10 om 21.oou: Onthaal-TD in zaal
Stella, gratis busdienst.

• Wo 5/10 om 14.oou: Speurtocht door-
heen Leuven voor eerstejaars, start in de
bar. -

• Wo 5/10 om 20.00u: Opening takbar
Merkuur.

• Do 5/10 om 20.00u: Bestuursvergade-
ring in de bar, iedereen welkom.

• Ma 10/10 om 20.00u: Zangoefenstonde
in de bar, alleen voor eerstekanners.

Eoos
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(Jodhpur, India), in MSI 00.28, Raven-
straat46.

KRUISWOORDRAADSEL

Medica

Onze cadeautjesmand is nog lang niet
leeg. Voor wie dit kruiswoordraadsel tot
een goed einde kan brengen, ligt er in
onze lokalen een recente roman wegge-
legd. In ons vorige kruiswoordraadsel
hadden we opzettelijk een fout gestopt,
wat bij sommige ongure lieden het
vermoeden deed rijzen dat Veto niet
beter kon. Om ons geniale talent in het
vakgebied "Kruiswoordraadsels" te be-
wijzen, krijg je er deze week eentje
voorgeschoteld dat van top tot teen in orde is. De juiste oplossing
moet vóór vrijdag 7 oktober in de 's Meiersstraat nummer 5
binnengebracht worden. Indien je door Veto's onschuldige hand uit
de inzendingen wordt gehaald, dat kan je Michae1 Chabons
Geheimen van Pittsburgh aan je boekenplank toevoegen. De winnaar
van ons vorige kruiswoordraadsel is John Ploem. Hij kan het album
Schatteneiland van Hugo Pratt bij ons komen afhalen. Veel plezier.

Germania
• Di 4/10: TD in de Lido.
• Wo 5/10: 1ste liC.-avond in de fakbar.

• Vr 7/10: 1ste kan.-avond in de fakbar.

";..:

Historia
.Di4/100m21.oou:"Backtothebib"-TD
in de Albatros.

• Do 6/10 om 20.00u: 1ste liC.-avond in
L&W en daarna 1ste lic.-kamp.

• Do 6/1 0 om 23.oou: Medica's eerste TD
van het jaar, in Manhattan.

VRG

• Do 6/10 om 23.00u: Onthaal-TD in de
Eagles.

VTK
• Ma 10/10 om 19.30u Lezing: Boeddha-
Het universele menselijke probleem en • Ma 10/10 om 20.15u: Filmforum "48
zijn oplossing, door Pu~h Raj Sharma Hours" in Alma 3. Horizontaal

VAKATURES
1. van streek
2. sieraad - vochtig
3. stad in Italië

Kringraad
1 halftijdse betrekking
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 haar vertegenwoordi-
ging in de respektievelijke beleidsorga-
nen van de KV Leuven. Hij staat i!!voor
de dagelijkse werking, administratie en
begeleiding van de Algemene Vergade-
ring van Kringraad. Hij verzorgt studie-
werk aangaande problematieken over
universitaire aangelegenheden in het
algemeen en universitair onderwijs in
het bijzonder.

Verder onderhoudt hij kontakten met .
kringvertegenwoordigers en andere ak-
tievelingen in de verschillende fakulteits-
kringen.

Hij werkt onder een bediendenkon-
trakt van bepaalde duur dat afloopt op
31 augustus 1989.

Schriftelijke sollicitaties, met Cv, moti-
vering en vermelding van de speciale
ervaringen die voor Kringraad nsttïg '
kunnen zijn, moeten ten laatste vrijdag 7
oktober om 14.00 uur op het sekreta-
riaat van Kringraad toekomen, t.a.v.Paul
Vandeput, 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven. Personen die solliciteren dienen
aanwezig te zijn op de AV van Kring-
raad op 7 oktober om 20.00 uur in de
's Meiersstraat 5 (1everdieping), 3000
Leuven.

Onderwijsraad
Op haar eerstvolgende Algemene Verga-
dering zal Kringraad volgende stu-
dentenvertegenwoordigers (m/v) kiezen
voor het akademie jaar 1988-89:
- 3 vertegenwoordigers voor de Onder-
wijsraad waarvan 1 uit de groep Biome-
dische Wetenschappen, I uit de groep
Humane Wetenschappen A (Rechten,
ETE\\: Pol & Soc) en een voor de
groep Humane Wetenschappen B
(L & W, Psychologie en Pedagogie,
Godgeleerdheid en HIW).
- 1 vertegenwoordiger voor de Interfa-
kultarre Commissie voor Aggregatie
(ICA), behorende tot de groep Positieve
Wetenschappen.
In aanmerking voor deze mandaten
komen alle studenten van de
KV Leuven die aan volgende voorwaar-
den voldoen:
1. De kandidaten moeten in de loop van
dit of van vorig akademie jaar in min-
stens één zittijd geslaagd zijn. Kandida-
ten voor de Onderwijsraad moeten

• Ik zoek vóór 17 oktober 6 jongens- en
6 meisjesstudenten om een groep te7 vormen die dit jaar op bezoek gaat ten
huize van 1 prof, 1 artiest, 1 politicus, 1

8
vreemdeling, 1 echtpaar, voor inlichtin-
gen ~ 23.50.90.

I I I I
9

4. waardeloos - pijnlijke opzwelling van de huid
5. eminentie (afk.) - nachtpot - Bijbels figuur
6. vanaf 1 januari 1989 - overdreven
7. vogelprodukt
8. ruthenium - achter - snelle wagen
9. hoofd van een moskee - esdoorn

bovendien een jaar lid geweest zijn van
. een POC of Fakulteitsraad.
2. Van de kandidaten worgt een gede-
gen kennis verwacht in de POC, Fakul-
teitsraad, Didaktische Kommissie, Cen- ...
trum voor Aggregatie, Onderwijswerk- 10. voortdurend kleingeestige opmerkingen makend
groep van de kring, presidium of Kring-
raad. Op basis van zo'n ervaring moeten
zij grondig op de hoogte zijn van de Vertikaal
problematiek inzake onderwijs en mede-
beheer in het algemeen, of hun toekom- 1. voorzetsel - bescheiden
stig werkin~omein in het bijzo~der... 2. uitgave van Kringraad
3. De kandidaten moeten bereid ZIJn ." .
om hun funktie op te nemen volgens de 3. ~ - Kempische s~nk90lrniJnen - Algemene Vergadenng
geplogenheden van Kringraad. Dit wil 4. regiment (afk.) - kuil- noot
zeggDen: di d 5. omgekeerde meisjesnaam - voort! zen
- evertegenwoor gers wor en ex •

officio lid van de Algemene Vergade- 6. nota bene - zout van unnezuur
ring van Kringraad (zonder stem- 7. snaarinstrument - uitroep
recht). Deze vergadering komt twee- 8. vroeger verkenner in o.a. het Russiche leger - jongensnaam
wekelijks samen op vrijdagavond en .
werkt rond de belangenverdediging 9. rondho~t.- soort wilde haver - sorteerkast
van de studenten inzake medebeheer, 10. aanduiding
onderwijs, aggregatie en internatio-
nale studies. Van de vertegenwoordi- 1
gers wordt verwacht dat zij dit _ - -
lidmaatschap opnemen met zin \ oor
initiatief

- De vertegenwoordigers volgen van I I I I I
dichtbij het tot stand komen van de
standpunten op de AV door bijvoor-
beeld aktieve inzet in de werkgroepen
die zich bezighouden met deze proble-
matieken.

- De vertegenwoordigers verwoorden
en verdedigen het standpunt van de
AV van Kringraad naar de Onder-
wijsraad en de ICA, en omgekeerd 1---4---
brengen zij ook regelmatig verslag uit
van de vergaderingen van de OWR 1-_-4-__
en de ICA op de AV (ook schriftelijk)
en Veto. .

- De vertegenwoordigérs bereiden ge-
zamelijk (zowel inhoudelijk als wat
de te volgen taktiek betreft) de
vergaderingen voor, dit om de mi-
nieme studenteninspraak maximaal te
doen renderen. Ook voor deze speci-
fieke voorbereiding moet tijd vrijge-
maakt kunnen worden.

- Kombinaties met een zware opdracht
binnen de kring (bijvoorbeeld preses)
worden over het algemeen afgera-
den.

- Een mandaat als vertegenwoordiger
in OWR oflCA houdt ook technisch
en administratief werk in, bijvoor-
beeld het schrijven en tikken van
nota's aan die raden.
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B.C. 'T BEGIJNTJE
(? • organiseert 0 ...
BRIDGECURSUS

voor beginners

Elke donderdag om 20 u
10 weken

vanaf 13oktober
CAMPUS IRENA .~

~
InUchtingen: (016) 23.46.77 ~
Inschrijvingen: 750 fr/pp ~

ZOEKERTJES
• Te koop gevraagd : 80 kolommen
kaart voor Apple 11. Peter Govaerts,
~ 016120.02.76.

• Ik koop alle Märklin treinen,
'!!!' 016/44.31.80.

• Te huur: 1 gem. kamer op ruim app.
(jongen). 1. Vandenbemptln. 3A Hever-
lee. Te bel. ma. en woe. na 19 u.

• Te huur kamer in gem. hs., Tervuurse-
vest 244, ca 3300 BE

• Te koop: tweedehands-cursussen, Ie
kan. pol & soc splinternieuw, ongeop.
halve pr., Ie kan pedagogie, ongerept
maagdelijke boeken rom. til. Bernard De
Coen, E Lintstr. 131. ~ 22.68.39.

• Typen van tesissen op tekstverwerker,
55 BF per blad, Kris Rosselle, Naam-
sestwg 130, 3030 Heverlee,
~ 20.70.77. .

1

2

• Verloren op 12 sept., omgeving Stuc
of Vesaliusstr.: zwarte geldbeugel met
geld en sleutels. Beloning voor eerlijke
vinder. Wanhopig: Miehiel Heirman,
Bogaardestr. 37.

• Studente pedagogiek zoekt ivm haar
licentiaatsverhandeling (jongvolwasse-
nen en echtscheiding) jonge mensen (tot
25 jaar) die op 18 tot 23jarige leeftijd
gekonfronteerd werden met een echt-
scheiding bij hun ouders. Verkeer jij in
deze situatie of ken jij dergelijke jonge-
ren, laat me dan iets weten: Ines
Becquet, Brusselse Steenweg 28, 3000
Leuven.

• Cursussen en nota's Ie en 2e kan
burg. ir. te koop: zw. Gunter Hermans,
Diestsevest 42, '.m' 22.54.27 na 18u00
vlakbij station.

• Te koop: PC XT-turbo met HD
20MB. Monochroom scherm, DD
360KB, 512KB geheugen, muis, met 70
diskettes, 5 maanden oud, nog in garan-
tie, 50.0000 BF, Voordeln 20, Heverlee,
boven.

• Te koop: frigo tafelmodel 55x60x85,
2 sterren, in goede staat, 5 j. oud, 3500
BF, Q. Metsijspl. 1/13, '.m' 22.57.76 na
19 h.

3

4
• Bachbloesemcursus georgan. door
vzw samen, 6 avonden vanaf 13 septem-
ber, inlichtingen ~ 016/46.40.43.

• Te huur: kamer in peda
St.Augustinus, St. Hubertusstr., Leuven.
Te bevragen bij: Nathalie De Leersnij-o der, Brugsestwg. 342, 8720 Kuurne,
~ 056171.99.76.

ZOEKERTJE
Zoekenjes ronder 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 zoekenje niet te plaatsen.

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

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I' I i

Schriftelijke sollicitaties, met Cv, moti-
vering en vermelding van de speciale
ervaringen die voor Kringraad nuttig
kunnen zijn, moeten te laatste vrijdag 7
oktober om 14.00 uur op het sekreta-
riaat van Kringraad toekomen, t.a.v.Paul
Vandeput, 's Meiersstraat 5, 3000 Leu-
ven. Personen die solliciteren dienen
aanwezig te zijn op de AV van Kring-
raad op 7 oktober om 20.00 uur in de
's Meiersstraat 5 (Ie verdieping), 3000
Leuven.

10 BF
20 BF

.30 BF
40 BF
50 BF
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2 AG E N DA
Samenstelling: Alexandra Melis

Dinsdag 4 okto~er
20.00 u KONCERT Kronos Quartet met werk van o.a. John Cage, Philip Glass, in

Stadsschouwburg.
21.00 u TERRASFILM Swing time (George Stevens, 1936, USA), in 't Stuc, org. Stuc.
23.00 u BARANIMATIE Muziek uit de swing time jaren door duo Johan Akkermans en Jokke

Schreurs, in Stucbar, org. Stuc.

Woensdag 5 oktober
19.30 u LEZING De politieke strategie van het Cecchini-rapport in het kader van Europa 1992

door A. Italianer van de Europese Kommissie, in Van Evenstr. 2A, seminarielok. 4, org.
Polekar.

20.00 u BRIEFSCHRIJFAVOND, in u.P. Jan Stasstraat 2, org. lokale groep Amnesty
Internationaal Leuven.

21.00 u TERRASFILM Les parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964 Frankrijk), in
't Stuc, ink. gratis, org.Stuc.

Donderdag 6 oktober
18.00 u OPTREDEN Balkanavond met duo Bel Greco (Griekse muziek), in Alma 1.
20.00 u KONCERT La PentecOtespeelt uittreksels uit het Livre d'Orgue van O. Messiaen, in

koncertzaal in de Herestr. 53, org. het Lemmensinstituut
20.00 u MEETING Perestroika, in aud. Vesalius, Van Evenstr. 2d, org. studentenvereniging

van de PVDA.
20.30 u KONCERT van Gilbert Bécaud, in Stadsschouwburg.
20.30 u VIDEO The Hotel New Hampshire (Tony Richardson, 1984), in Vaartstr. 16, ink. gratis,

org. P. Coutereel.
21.00 u TERRASFILM Some like it hot (Billie Wilder, 1959, USA), in 't Stuc, ink. gratis, org.

Stuc.
23.00 u BARANIMATIE Liedjes van Monroe gezongen door Terry Devos begeleid door het

duo Akl:ermans/Schreurs, in Stucbar, ink. gratis, org. Stuc.

,-

studieproblemen of gewoon als ze eens
met iemand willen praten.
Een bijzondere groep studenten

wordt gevormd door mensen die welis-
waar niet meer in eel\1e kan zitten, maar
toch onbekend zijn in Leuven. Door-
gaans gaat het hier om studenten die hun
kandidaturen elders afgewerkt hebben.
In een aantal steden kan men immers
enkel het kandidaatsgedeelte van een
opleiding volgen (denk aan Kortrijk -
KULAK - of Diepenbeek - WC). Ook
wil een hoop studenten die hun (kandi-
daats)sporen reeds verdiend hebben de
sfeer van een kot of een .typische
universiteitsstad als Leuven wel eens
proeven.
Het heeft natuurlijk weinig zin hen

eenzelfde uitgebreid ontvangstprogram-
ma aan te bieden. De moeilijke overgang
van humaniora naar unief hebben ze al
achter de rug en het klappen van de
zweep kennen ze ook al wel. Gelukkig
zien de kringen hen niet over het hoofd.
Hun integratie wordt meestal probleem-
loos opgevangen met een kaas- en
wijnavond of iets dergelijks, en dat blijkt
ruimschoots voldoende voor deze "ou-
dere garde".

Onthaal nieuwkomers

Eerstejaars Op de dool?
Vrijdag 7 oktober

21.00 u TERRASFILM An American in Paris (Vincente Minelli, 1951 USA), in 't Stuc, ink.
gratis, org. Stuc.Leuven is sinds kort weer

uit z'n siësta-maanden ont-
waakt. De straten zijn over-

vol van groepjes nieuwbakken
studenten die door oudgedienden
met deze onbekende stad ver-
trouwd gemaakt worden. En vaak
is dat maar één aktiviteit uit een
hèle waaier die deze week onder de
noemer "schachtenonthaal" op het
programma staan. Wie nieuw is in
Leuven beeft bet dan ook niet
gemakkelijk. We durven u haast
niet te vragen hoe vaak u al
verloren bent gelopen.

gen meestal langs de auditoria waar ze
les hebben, de Alma, Acco of 't Stuc, en
eindigt met een frisse pint in de fakbar,
zoals bij het VRG (rechten) en bij Klio
(klassieke filologie).
Waar alle kringen vee! belang aan

hechten, is de werking van het monito-
raat. Die wordt - in samenwerking met
de monitoren - uitvoerig toegelicht,
waarbij men natuurlijk zoveel mogelijk
de drempelvrees tracht weg te nemen.
Als er problemen ontstaan, kan tijdig
ingrijpen misschien nog redding bren-
gen, en dit zien eerstejaars meestal niet
in.
VTK brengt zijn eerstejaars naar de

verplichte inschrijvingen in de tekenza-
len. De kring verspreidt ook zelf zijn
kollegeroosters, zodat aanschuiven voor
het sekretariaat niet meer nodig is.

Zaterdag 8 oktober
20.00 u TONEEL Céline, M. Pacomé door K.T.De Dijlezonen, in Stadsschouwburg.
21.00 u TERRAS FILM Jailhouse Rock (Richard Thorpe, 1957, USA), in 't Stuc, ink. gratis, org.

Stuc.

Maandag 10 oktober
19.30 u LEZING Boeddha: het universele probleem en zijn oplossing door dr. Pukh Raj

Sharma (Jodhpur,lndia), in MSI 00.28, Ravenstraat 46/Erasmusplein 2, org. Eoos/Ram-
Rukmini-Instituut

20.00 u KONCERT Groot Harmonieorkest van de Gidsen 0.1.v. Norbert Nozy, in Stadsschouw-
burg.

20.00 u KONCERT De Malufi-Singers, in UZ Gasthuisberg.
20.30 u TEATER Nationaal Fonds speelt De ziekte van de dood van Marguerite Duras, in

't Stuc, org. Stuc.
20.00 u LEZING Christenen en filosofie door Ignace Demaerel, in Mechelsestraat 114, ink.

gratis, org. University Action.
Als vanouds doen de fakulteitskringen
weer al het mogelijke om de eerstejaars
op te vangen. Germania kan wat dat
betreft als type-voorbeeld doorgaan. Het
organiseert een heel gamma aan aktivi-
teiten, met op kop een onthaalweekend.
Dat ging afgelopen zaterdag en zondag
in Langdorp door en had een dertigtal
inschrijvingen - op cirka 150 eerste-
jaars.
Tijdens zo'n weekend ligt de klem-

toon vooral op elkaar leren kennen,
medestudenten ontmoeten. Zo voelt een
eerstejaars zich alvast minder geïsoleerd
die eerste dagen van het akademie jaar.
Zeker zo belangrijk zijn de pogingen die
ondernomen worden om de eventuele
drempelvrees zoveel mogelijk weg te
nemen. De organisatoren bieden de
mogelijkheid kursussen in te kijken, ze
beantwoorden alle mogelijke vragen,
geven tips en dies meer. Sommige
fakulteiten nodigen zelfs enkele proffen
uit, kwestie van de afstand tussen prof en
student wat te relativeren. Traditioneel is
boeman Piessens één der grote smaak-
makers op het ingenieursweekend.

TENTOONSTELLINGEN
Schilderijen John Dlx: tot 10 oktober, van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 u, in Stedelijk
Museum, Vanderkelenstr. 30.
Schilderijen Albert Embrechts: van 5 tot 25 oktober, van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot
17.00 u, in Stedelijk Museum.

Schachten
Spijtig genoeg zijn er nog altijd begelei-
ders die die rondleidingen minder ernstig
nemen en die er vooral om bekommerd
zijn de kortste weg naar dc Oude Markt
te tonen en de nieuwelingen idiote
proefjes te laten uitvoeren. Het is trou-
wens opvallend dat sommigen de eerste-
jaars maar al te graag als "schacht"
aanspreken, zonder er bij stil te staan dat
dit toch enkelingen kan afschrikken.
De kringen zijn ervan overtuigd dat ze

iedereen aan zijn trekken laten komen.
Enkel die studenten die niet zelf uit hun
isolement willen breken - en dat hoeven
niet noodzakelijk eerstejaars te zijn - kan
men niet bereiken. Zelfs de brossers-van-
het-eerste-uur worden niet vergeten: zij
kunnen al de nuttige informatie vinden
in het kringblad.
Wat de kring konkreet voor eerste-

jaars in petto heeft, is immers meestal
ook terug te vinden in een onthaaleditie
van dat kringblad - men pleegt die wel
eens het nulnummer te noemen. Zo
verzendt het VRG de "opvangbalans",
heeft VTK's kringblad Irreëel zijn
"schachtenbijlage", enzovoort, Als toe-
maatje serveert de redaktie gewoonlijk
nog een portie praktische tips, die een
vlot verloop van de eerste dagen verge-
makkelijken. Pasfoto's niet vergeten,
genoeg geld op zak steken, dat soort
zaken.

Katrien CaIlensJan Van der Linden
MK.-

Toneelabo
! Naar jaarlijkse gewoonte stelt Germania
I in samenwerking met het Stuc een
toneelabonnement samen. Ook dit jaar
; kan iedereen (en dus niet enkel de
; kultuurhappige germanist) voor de lut-
tele prijs van vijfhonderd franken vijf of
zes voorstellingen gaan bekijken. Het
lijstje voor het eerste semester ligt al vast.
Op 9/11 ontvouwt zich "Emma" van
Les BaIlets Contemporains de Belgique
voor u, op 23/11 komt Blauwe Maan-
dag met "De Meeuw" van Tsjechov
naar Leuven en op 14/12 wordt u Bert
Vanderslagmulders voor de voeten ge-
gooid.
I Naast het toneelabonnement staat
I Germania nog garant voor een "Taming

Iof the Shrew" (Shakespeare) op 6 en 7
december en een avondje met Tom
ILanoye.
. Abonnementen en kaarten voor al dit
fraais zijn verkrijgbaar op de permanen-

Itie van Germaanse, Blijde Inkomststraat
'11, tel. 23.39.93.

Monitoraat
Niet alle kringen zien blijkbaar de

waarde van zo'n weekend in. Wellicht
zien ze op tegen de vele uren voorberei-
ding die zulk een organisatie noodzake-
lijk met zich meebrengt. Ekonomika
argumenteert <lat dit soort onthaal voor
de grootste kringen - waartoe zij ook
behoort - praktisch gezien niet haalbaar
is. Een weinig valabel argument natuur-
lijk, want VTK (de kring van de
burgerlijke ingenieurs) bewijst al jaren
het tegendeel. Ditmaal schreven goed
125 van de ongeveer 500 eerstejaars in.
Uiteraard blijft het hier niet bij. Wie

geen zin had om op weekend te trekken
of niet in de mogelijkheid verkeerde,
wordt zeker niet aan z'n lot overgelaten.
Elke kring organiseert nog wel een
waaier andere aktiviteiten, al naargelang
de behoeften. In het begin van deze week
staat de traditionele rondleiding op het
programma. Wie het een beetje treft met
z'n "ervaren begeleider", kan er veel van
opsteken. De tocht voert de nieuwelin-

De doop
Over enkele weken volgen meestal nog
andere onthaalaktiviteiten, waarvan de
doop wel het meest beruchte onderdeel
is. In sommige kringen is men vergeten
dat die dag ook voor de gedoopten zélf
leuk moet zijn. In een recent verleden
was Ekonomika daar het meest typische
voorbeeld van. In de meeste kleinere
fakulteiten is de doop echter nog een
onvergetelijke ervaring. De "schachten"
krijgen een "peter" of "meter" toegewe-
zen - meestal bissers of ouderejaars.
Dikwijls blijft dit iemand waarop ze
later kunnen terugvallen, met tp0gelijke

BALLON Eindelijk is de ballon
van de vrede opgestegen op de
Hooverplaats. Laat ons weten waar
hij valt, en u krijgt nog wat van
ons. (Foto Hendrik Delagrange)


