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Cenakel Nicaragua, badges met 'Studeren is (g)een
(voor)-recht', wijn naar believen, kringlooppa-
pier, ... Bovendien zit 'den Mie!' bij momenten
achter de kassa, een attraktie op zich. Komt
kijken, komt kopen, en weet waarom bij Oxfam
en niet in de GB. Met andere woorden:
bewustmaking op pagina 6.

Waar Sociale Raad de meest drieste telg van
LOKO schijnt te zijn, is Kringraad ongetwijfeld
de meest eerbiedwaardige. Dit cenakel van
praesessen wil blijkbaar van het imago van
praatbarak af, en begint zelfs een heuse
werking uit te bouwen. Allemaal aangaan-
de onderwijs, meneer. Zo weten ze iets af van
Studiedruk, Akademische Graden, POK-be-
geleiding, en wie weet welke ernstige zaken dit
jaar nog de revue zullen passeren. Lees p. 3,
en u hoeft niet per se tot 3 uur 's zaterdagmor-
gen wakker te blijven om te weten wat de
leiders ener generatie allemaal uitspoken.

Er-vee-Es
Jan gaat op De Vuyst met Masschelein. De
andere Jan heeft een zere teen. Waarschijnlijk
een Bundervoet, zegt de studentendokter.
Theo heeft eveneens problemen. Van het
Waeteren op plaatsen waar dat niet mag.
Misschien had u het nog niet geraden, maar dit
is een sfeerbeeld van de jongste RvS. Alleen
bleken Jan en Raf dikke vriendjes, was de
andere Jan blijkbaar op Acco blijven steken en
bijgevolg afwezig. En Theo ? Laten we zeggen
dat Theo een inbreng heeft gehad. Maar ook
niets meer. Pagina 3.
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GB mag dan 100.000 klanten hebben en die
iedere dag verdienen, geef ons maar We-
reldwinkel. Je vindt er alles: cashewnoten,
T-shirts met 'No time to waste', bananen uit

Geldwolven, idealisme
en boerenbedrog
"Repetitoren zijn geldwolven", dat is de mening over het

repetitoraat die in heel wat akademische middens en onder
een groot deel van de studenten verspreid is. Je kan er

inderdaad niet onderuit dat de studiebegeleiding van repetitoren soms
verbazend diep in de studentenbeurs tast. Toch blijven de repetitorenbu-
reaus als paddestoelen uit de grond schieten en lijkt vooral binnen de
fakulteiten Rechten en Ekonomie meer en meer vraag naar repetitoren te
zijn. Ligt dat aan de sociale achtergrond van de studenten in die
fakulteiten, zoals men in universitaire middens graag beweert, of moeten
de oorzaken elders gezocht worden?

begeleidingsmetodes, astronomisch
............. waren·bet handáimIerk
van Studax.
De diskussie rond het repetitoraat is

ondertussen wat geluwd, maar dat wil
zeker niet zeggen dat het probleem er
niet meer is. Het verschil met enkele
jaren geleden is dat hun studentenwer-
ving veel serener gebeurt, dat vanuit de
universiteit en vanuit de studentenover-
koepeling Loko nog nauwelijks aan-
dacht wordt geschonken aan de proble-
matiek en - misschien vooral - dat
binnen fakulteiten als Ekonomie en
Rechten het repetitoraat bij een aantal
studenten blijkbaar als een vanzelfspre-
kendheid aanvaard is.

Schoentje
Hoe is het zover kunnen komen?
Vooreerst dient opgemerkt dat je niet
kan verbieden dat repetitoren bureaus
zich vestigen in Leuven. Tot nader order
is het ontwikkelen van privé-initiatieven
nog altijd een recht in ons maatschappe-
lijk systeem. Volgens prof Raf Massche-
lein, voorzitter Studentenaangelegenhe-
den, ziet de unief er wel zoveel mogelijk
op toe dat haar studenten beschermd
worden tegen bedrieglijke praktijken. Zo
wordt er sinds 1980 een brochure
gezonden naar alle eerstejaarsstudenten
waarin gewaarschuwd wordt voor repe-
titoren. "De kwaliteit van deze begelei-
ding is niet altijd gegarandeerd en over
het nut bestaan vaak gegronde twijfels.
Voorzichtigheid is zeker geboden, vooral
indien utopisch hoge slaagkansen voor-
gespiegeld worden tegen zware beta-
ling." Tegelijkertijd maakt de brochure
reklame voor het monitoraat en de
Dienst voor Studieadvies. En daar
wringt nu juist het schoentje.
Het mag vreemd klinken, maar je lijkt

er niet buiten te kunnen dat de unief zelf
een grote verantwoordelijkheid draagt
in het probleem van de repetitoraten.
Het kan toch geen toeval zijn dat net in
de fakulteiten waar de monitoraatsbege-
leiding voor een deel faalt, de repetitora-
ten het meeste sukses kennen. Zowel in
Ekonomie als in Rechten is de omkade-
ring te klein om het aantal studenten
fatsoenlijk te kunnen opvangen. Daar-
door is er zeer weinig mogelijkheid tot
individuele begeleiding. Bovendien
wordt in de fakuleit ETEW het monito-

VfrvoJe op p...

Heeft U al een repetitor?

op beel wat gemeaen een aanpas-
sing. Het belangrijkste punt van aanpas-
sing is wel de onderwijs- en studeersitua-
tie. Ten eerste is er het feit dat universitair
onderwijs voor een belangrijk deel
massaonderwijs is en dat de leerstof
exponentieel toeneemt. Verder kan niet
ontkend worden' dat docenten aan de
universiteit doorgaans pedagogisch en
didaktisch minder bekwaam zijn dan
hun kollega's uit het sekundair onder-
wijs. Bovendien beschikken ze over
weinig tijd om in te gaan op de voor
eerstejaars dikwijls noodzakelijke na-
dere uitleg van de stof Tegelijkertijd
verwerven studenten een veel grotere
zelfstandigheid waardoor ze gedwongen
worden zelf over hun tijdsindeling te
beslissen.

Vakuüm
Door die kombinatie van faktoren drei-
gen nieuwe studenten in een soort
vakuüm terecht te komen: ze weten niet
wanneer ze moeten begirrnen studeren,
hoeveel ze moeten studeren, hoe ze hun
studie moeten plannen, hoe ze al die stof
verwerkt moeten krijgen, enzovoort.
Vandaar dat een of andere vorm van
studiebegeleiding voor eerstejaars meest-
al geen overbodige luxe is.
De studiebegeleiding die in Leuven

geboden wordt, kan in twee grote
blokken ingedeeld worden: er is de
begeleiding die vanuit de universiteit
georganiseerd wordt en waarvan elke
student gratis gebruik kan maken (het
monitoraat en de Dienst voor Studiead-
vies) en er is de begeleiding die door
privé-personen verzorgd wordt (het re-
petitoraat), Tussen universiteit en repeti-
toraat bestaat er geen enkele band.
Het is vooral de privé-vorm van

studiebegeleiding die al jaren ter diskus-
sie staat. De eerste repetitoraten dateren
van na de oorlog. Vooral sinds het einde
van de jaren '70 maken ze meer en meer
opgang. Hoewel er bij ons weten nooit
grondig onderzoek verrricht is naar de
praktijken van repetitoraten, is het toch
niet ronder reden dat ze met een
wantrouwig oog bekeken worden. Het
geval Studax dat in het jaar 1982-1983
aan het licht kwam, is daar een sprekend
voorbeeld van: een bijronder agressieve
reklamekampagne, zeer eigenaardige

De la Torre: "Wij willen dat er meer demokratie en meer ontwikkelingskansen voor de bevolking komen. Zo moeten
de gronden, die voor 80 % aan 20 % van de bevolking toebehoren, herverdeeld worden." (Foto
Hendrik Delagrange)

De Filippijnse bevrijdingsteologie

"Verzet en strijd
moeten eenplaats krijgen"
Tijdens z'n rondreis in Europa deed de

Filippijnse bevrijdingsteoloog Ed de la Torre
vorige week ook Leuven aan. Onder het

Marcos-bewind heeft hij in het totaal gedurende
negen jaar in de gevangenis gezeten en is hij ook
regelmatig gefolterd. Toch is Ed de la Torre geen
verbitterd man. Wanneer hij over de Filippijnen
praat, dan doet hij dat met sprankelend entoesiasme
en met vrolijke geamuseerdheid. Alhoewel z'n
gezicht ook plots in een ernstige plooi kan vallen. De
huidige toestand op de Filippijnen en de kansen op
een meer rechtvaardige maatschappij voor de armen
schat hij op een realistische manier in: er is hoop,
alhoewel die zich voorlopig in kleine initiatieven van
lange adem situeert. Maar Ed de la Torre geeft
voorlopig nog niet op. Veto had een gesprek met
hem.

hebben geen enkel belangrijk boek met voetnoten. (lacht) In
kristelijke kringen leeft meestal de idee dat de primaire
expressie-vorm van een teologie een boek is met een
systematiek en schoolse citaten. Vandaar dat de Latijns-Ame-
rikaanse bevrijdingsteologie dikwijls om verkeerde redenen
aanvaard wordt, namelijk omdat ze akademisch en systema-
tisch is. Die eigenschappen zijn niet verkeerd, maar volgens
mij is het niet de primaire vorm die een teologie zou moeten
aannemen. Net zoals de Bijbel moet een teologie vertrekken
van verhalen over de strijd van een groep mensen, hun
gedichten, hun liederen, hun brieven, ... Dat is ook de kracht
van de 'oude teologie'. Sorns brengen bevrijdingsteologen
nieuwe, radikale ideeën naar voor, maar die ideeën hebben
vaak geen impakt op de ;nensen omdat de oude beelden,
liederen, ... niet vervangen zijn door nieuwe. Het zijn juist die
religieuze elementen die het geloof van de mensen in het
dagdagelijkse leven beïnvloeden. Alsje niet wil datje teologie
beperkt blijft tot een intellektuele elite, dan moet je met die
gegevens beginnen.»
«Wanneer je een bevrijdingsteologie wil uitbouwen, dan

moet je vertrekken vanuit een nieuwe praktijk, een praktijk
waarin verzet en strijd hun plaats krijgen. Vele armen hebben
namelijk wel religieuze reflekties, maar ze zijn passief en
streven niet echt naar bevrijding. Vanaf het ogenblik dat je
deze mensen ertoe kunt aanzetten om na te denken over de

Yet'YoI& op p. 7

Veto: Wat is et:specifiek aan de Filippijnse bevrijdingsteolo-
gie, in vergelijking met de Latijns-Amerikaanse?
Ed de la Torre: «De specificiteit van de Filippijnse
bevrijdingsteologie situeert zich vooral in de 'vorm' ervan. We
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Oxfam Wereldwinkels

Het pakje koffie als
bewusttitakingsmiddel
Geen zinnig mens zal tegenwoordig de invloed van de internatio-

nale handel op de situatie in de Derde Wereld ontkennen. Dit
jaar is 'internationale handel' dan ook het tema van de

Ll.I U l-aktie. Oxfam Wereldwinkels werkt al vele jaren rond deze
problematiek. Het huidig wereldhandelssysteem benadeelt systematisch
het Zuiden en moet dringend omgegooid worden, dat is zowat hun
hoofdstelling. De landen van het Noorden betalen een onrechtvaardig
kleine vergoeding voor de goederen die ze uit de Derde Wereld
onttrekken. Om die boodschap bij de publieke opinie te brengen, heeft
men over het hele land winkeltjes opgezet, waar enkel produkten
verkocht worden die in die filosofie passen. Gaëtan Pintelon is
verantwoordelijk voor de aankoop van die produkten: vooral koffie,
honing, wijn en textiel. Hij moet de kontakten met de leveranciers van
Oxfam Wereldwinkels onderhouden.

Veto: Oxfam Wereldwinkels ijvert al
sinds 1971 voor een Nieuwe Internatio-
nale Ekonomische Orde, een wereldhan-
delssysteem dat meer rekening houdt met
de belangen van de Derde Wereld Zo
klagen jullie onder andere het protektio-
nisme, de handelsbarrières aan.

Pintelon: «Inderdaad. Aan de ene kant
predikt men de vrije markt-principes,
terwijl men aan de andere kant de
landen die struktureel veel zwakker
staan nog een extra barrière oplegt. Wist
u dat alle OESO-landen de Gatt-
konferentie onderschreven hebben en
zich dus expliciet voorstander hebben
getoond van vrijhandel? Maar in de
praktijk is de tijdsgeest nooit zo protek-
tionistisch geweest als nu,»

«De politiek van het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) is een van de
hoofdverantwoordelijken voor het af-
remmen van de vrije konkurrentie. Het
IMF wilde maar werken aan de her-
schikking van de schuldenlast van de
Derde Wereld, op voorwaarde dat de
landen intern een soberheidsbeleid voer-
den. Men zette alles op de export, dus
minder binnenlandse konsumptie, min-
der investeringen, lagere lonen en bespa-
ringen in de sociale voorzieningen. Het
gevolg: een overaanbod van grondstof-
fen op de wereldmarkt, van textiel ook.
De prijzen daalden. Zo erg zelfs dat het
Noorden de konkurrentie met die pro-
dukten niet meer aankon en, uit be-
houdsgezindheid eigenlijk, protektienis-
tische maatregelen nam, om te vermij-
den dat hier alles in één klap werd
weggeveegd. Men liet dus de Derde
Wereld geen keuze. Ze kregen een

handelspolitiek opgelegd die uiteindelijk
nefast was voor hun ekonomie»
«Een hervorming van ons handelssys-

teem moet met deze zaken rekening
houden, maar ik sluit daarbij geen
prijsverhogingen uit. Dat is trouwens
niet onredelijk als je bedenkt dat in de
laatste decennia de prijs van bijvoor-
beeld koffie eerder dalend is geweest dan
stijgend, terwijl om het even welk
produkt dat hier geproduceerd wordt en
in de Derde Wereld te koop wordt
aangeboden, in die periode vele keren
duurder is geworden»

Olifanten
Veto: Vreest u niet dat als we een hogere
prijs gaan geven voor grondstoffen of
basisprodukten; het Noorden in een
krisis terecht zal komen? Wij dachten
bijvoorbeeld al maar aan de krisis van de
jaren 70 die in essentie een gevolg was
van de stijging van de olieprijs.

Pintelon: «Oxfam Wereldwinkels moet
proberen wereldgericht te denken. Het is
duidelijk dat de problemen van de
Derde Wereld en die van ons met elkaar
in verband staan. In het verleden heeft
men dat ook ingezien. Toen in de jaren
'70 de olieprijs enorm gestegen was en
een aantal ontwikkelingslanden met
petrodollars werden overspoeld, groeide
de overtuiging dat men het geld moest
aanwenden om de ontwikkeling in de
Derde Wereld te stimuleren. Dit moest
op lange termijn ook ten goede komen
aan het Noorden, dat op dat ogenblik
een recessie doormaakte»

«Voor de Derde Wereld-landen leken

.'

Naar de verhuurders toe richt men
een tweetal aktiviteiten in. Ten eerste
is er een tentoonstelling rond veilig-
heid, in de kapel van het Van Dalekol-
lege. Niks spektakulairs, maar -letter-
lijk - van levensbelang, Daarnaast is
er in het Huis der Notarissen een

KOTPROJEKT BIJNA OP POTEN

Inhet vorig nummer van Veto
hadden we het over moeilijkhe-
den rond het zogenaamde kotpro-

jekt. Waar we haast niet over spraken,
was het kotprojekt zelf Een over-
zicht.

Bedoeling is in november één week
lang intensief rond 'kot' te werken.
Vorig jaar bleek immers dat het
merendeel van de studenten zich niet
te veel zorgen maakte om de kwaliteit
van hun huisvesting. Op het Van
Dalekollege beschouwde men dit als
een alarmsignaal, en besloot men een
sensibiliseringskampagne op poten te
zetten. In november wordt één inten-
sieve week lang "Wonen te Leuven"
in de fokus geplaatst. De voornaamste
probleem velden waar men de menig-
ten voor wil warmmaken zijn aan-
dacht voor veiligheid, huurkontrakten
en 'woonkultuur' : hoe leef ik het best
op kot?

Kapel

panelavond rond "Waarom investe-
ren in studentenkamers, en hoe?"
Studentenvoorzieningen gaat probe-
ren de kotbazen ervan te overtuigen
dat ze het best af zijn met aan hun
studenten veilige, nette, niet te kleine
en zeker niet te dure kamers aan te
bieden. We wachten benieuwd op de
reaktie van het publiek.

Water en wijn
De studenten krijgen eveneens de
volle laag sensibilisering. Eerste portie
wordt in Alma voorgeschoteld: een
tentoonstelling over "Veilig Koken op
Kot". Veilig én lekker, want UP zorgt
voor kookboeken met aan te raden
gerechten. Zo van "Hoe wordt water
wijn" en meer interessante tips. B0-
vendien werd de veiligheidsbrochure
herschreven en up-to-date gemaakt.
"Heb ik niet nodig", mompel je

misschien. Wacht maar tot jouw
gaskachel begint te dampen.
Een meer ludieke manier rou de

wedstrijd "Kot Leuven" moeten wor-
den. In samenwerking met UP en
Sociale Raad is het de bedoeling dat
het tofste, veiigste, kortom, hét ideale
studentenkot gevonden en bekroond
wordt, en bovendien beloond met een
fikse prijs. Je hoort er nog wel van,

(WP)

nadelen die het huidig wereldhandels-
systeem heeft voor de producenten in de
Derde Wereld. We proberen er natuur-
lijk wel daadwerkelijk iets aan te doen.
Maar dat blijft dan vrij kleinschalig en
vrij symbolisch, Uiteraard zullen we via
het systeem van Wereldwinkels de
wereldhandel niet kunnen veranderen.
Het zou naïef zijn, dat te denken. Het is
ook niet onze bedoeling de grote ketens
systematisch op de korrel te nemen.

vette jaren aangebroken: de rentevoeten
waren laag, maar vlottend. De inflatie
was zeer hoog en men kon lenen aan
rentevoeten die lager waren dan de
inflatie. Dat was allemaal heel aantrek-
kelijk natuurlijk. Er is toen heel wat geld
verdwenen in peperdure prestigeprojek-
ten - wille olifanten noemen we die in
het jargon - die nog geen frank hebben
opgebracht, ook al zij'tr ze meer dan tien
jaar oud. Eind de jaren '70 is men in het
Noorden dan grondig werk gaan maken
van de bestrijding van de krisis. De Veto: Oxfam Wereldwinkels probeert
inflatie werd ingeperkt, de intrestvoeten steeds aan haar leveranciers een vaste
stegen en de dollarkoers stond overdre- prijs te betalen, vaak nog een meerprijs
ven hoog genoteerd. Dat heeft de, ook. Hoe reageren de konsumenten
schuldenlast van de Derde Wereld zo daarop?
sterk doen stijgen, dat een aantal landen
genoodzaakt waren niet alleen de aflos-
singen, maar ook de intrestbetalingen, te
staken»

Veto: Er gaan ook al een tijdje stemmen
op om die schulden gewoon kwijt te
schelden.

Pintelon: «Je kan je inderdaad afvragen
of die regelmatige schuldherschikkin-
gen, waarbij de schulden op langere
termijn gespreid worden - maar ook
verzwaard worden - op termijn wel de
juiste weg zijn. Het sluit die landen
gedurende vele jaren af van investerings-
programma's. Het afkondigen van een
amnestie zal natuurlijk voeding geven
aan anderen, die de voorbije jaren al
zware inspanningen geleverd hebben om
hun schulden af te lossen, om betere
voorwaarden te bedingen. Maar het is
evengoed duidelijk dat de Afrikaanse
landen in een hopeloze situatie terecht
zijn gekomen. Latijns-Amerika heeft er
zich de laatste jaren doorgesparteld,
maar de Afrikaanse situatie is uitzicht-
loos,»

«Ik ben voorstander van een regeling
waarbij de aflossingen gestort worden in
een fonds per ontwikkelingsland dat
beheerd wordt door demokratische in-
stanties aldaar, en waarbij dat geld zou
worden gespendeerd aan eigen ontwik-
keling. Ook de ekonomie van het
Noorden zal daarvan kunnen meeprofi-
teren»

Veto: Dat is zowat hetzelfde systeem als
het omzetten van leningen in aandelen
van binnenlandse bedrijven. De banken
nemen dus grote participaties en kunnen
zo hun invloed op het beleid doen gelden.
Krijg je op die manier geen uitverkoop
van s lands industrie?
PinteIon: «Niet noodzakelijk. Ik zie het
niet als iets dat geregeld wordt tussen
banken, of zelfs niet tussen het IMF en
schuldenaars. Ik vind het eerder een
politieke keuze, wát inhoudt dat het
tussen overheden onderling moet gere-
geld worden. Belangrijk is dat dat je in
het achterhoofd houdt dat het zowel
voor het Noorden, als voor het Zuiden,
interessant is voor die oplossing te
kiezen.
Veto: In hoeverre zijn de Oxfam We-
reldwinkels een alternatief voor wat
andere, grotere distributieketens doen?

Pintelon: «Oxfam Wereldwinkels ver-
trekt niet rozeer vanuit het idee dat men
een alternatief wil bieden voor de
huidige wereldhandel. We willen de
publieke opinie wijzen op de grote

Pintelon: «De konsument in ons land
wordt zeer bewust gemaakt rond prijs-
schommelingen. Voor koffie bijvoor-
beeld zijn wij wel verplicht de dalingen
en stijgingen te volgen die voorzien
worden door het programmakontrakt
van Ekonomische Zaken. Maar onze
klanten zijn doorgaans wel bereid onze
eerlijke produkten wat meer te betalen
dan elders»

«Binnen Oxfam wordt er de laatste
jaren trouwens steeds meer markt-
ekonomisch gedacht. Tien jaar terug
ging een eventueel surplus op de ver-
koop nog automatisch naar projekten-
steun. Ondertussen is men gaan inzien
dat als je je assortiment of je aktiviteiten
wil uitbreiden, je kapitaal moet gaan
aanleggen en dan moet je je ook
voorzien van bepaalde 'specialisten' die
niet aan een hongerloon willen werken
natuurlijk»

Advertenties
Veto: Oxfam Wereldwinkels verhandelt
produkten uit ondermeer Nicaragua en
Algerije. Uiteraard is aan die steun ook
een politiek aspekt verbonden. Je steunt
immers ergens ook het regime. Welke
normen worden daarbij gehanteerd?

Pintelon: «Binnen Oxfam Wereldwin-
kels gelden er een aantal kriteria voor
wat wij noemen selektieve import. Zo
vinden wij dat we alleen kunnen afne-
men van producenten die niet enkel
werken voor hun eigen ekonomische
welvaart maar die ook verder zien naar
meer sociale aspekten,»

Veto: In hoeverre houdt Oxfam Wereld-
winkels bij de aankoop van produkten
rekening met gevolgen op lange termijn,
zools milieuschade bijvoorbeeld.

Pintelon: «Dat is wat ons betreft nog in
een beginstadium, Maar gelijkaardige
organisaties in Duitsland en Zwitserland
staan daar veel verder in. Dat uit zich
onder andere in het op de markt brengen
van biologisch geteelde koffiebonen uit
Mexico, die op dit ogenblik in West-
Duitsland stevig gepromoot worden.
Wij lopen wat dat betreft nog wat achter,
vooral omdat in België de afstand tussen
milieu- en ontwikkelingsorganisaties
groter is. Ik verwacht wel dat dat zal
evolueren.')

Veto: De voorkeur gaat daarbij blijk-
baar uit naar socialistische regimes. In
een brochure van Oxfam Wereldwinkels
lezen we zelfs: "Privé-bezit van produk-

tiemiddelen kan niet. De hele gemeen-
schap moet er eigenaar van worden."
Pintelon: «De stelling van Oxfam komt
er niet op neer dat we zeggen dat
privé-bezit niet kan, Uiteraard kan dat,
we zien het overal rondom ons, Ook in
zogenaamd socialistische landen heb je
een deel van de ekonomie die in
privé-handen is of waarbij overheid en
privé samengaan. Het kan, al was het
maar om te vermijden datje bureaukra-
tische toestanden krijgt. Maar voor ons is
gebleken dat die landen en koöperatie-
ven die opteren voor een sociale ontwik-
keling betere resultaten boeken of meer
belang hechten aan de zorg voor de
arrnen.»

Veto: De wereldwinkel steunt via staats-
kaoperatieven ook het A 1gerijns regime.
Het beleid daar krijgt de laatste maanden
nochtans veel kritiek te verduren.
Pintelon: «We hebben steeds het gebrek
aan politiek idealisme in Algerije als een
negatief punt beschouwd en dat ook
naar buiten uit laten blijken. Maar met
onze produktenverkoop steunen wij niet
direkt het regime, maar wel het ontwik-
kelingsmodel. De grote politieke keuzes
die gemaakt zijn, hebben we zeer positief
geëvalueerd. Denken we maar aan het
onderwijs dat open is voor iedereen tot
16 jaar - wat in Afrika al heel uitzonder-
lijk is - en de prioriteit die de basisbe-
hoeften van de bevolking krijgt. Ander-
zijds zijn er een aantal objektieve fakto-
ren die maken dat het land in een zeer
moeilijke situatie verkeert: de verdubbe-
ling van de bevolking op 25 jaar tijd en
de prijsdalingen voor olie en gas, twee
exportprodukten van Algerije. Om ons
standpunt hierover te verduidelijken,
hebben wij trouwens een aantal adver-
tenties geplaatst in de Vlaamse kranten,
waarin wij de repressie in Algerije
onomwonden veroordelen. Wij zitten
daar ook mee in onze maag,»

Veto: Zou ruilhandel - waar per defini-
tie geen geld aan te pas komt - geen rol
van betekenis kunnen spelen voor de
Derde Wereld? Het geld kan op die
manier vastgehouden worden in de
ekonomie, waar het gebruikt kan wor-
den voor investeringsprogramma's.
Pintelon: «En de handel zou ook
volledig onafhankelijk zijn van de
schommelende wisselkoersen, ja. Zulke
zaken bestaan trouwens al tussen een
aantal Derde Wereld-landen en het
Oostblok. Maar men moet er opletten
voor donor-receptor-toestanden waarbij
het meest ontwikkeld land meer eist dan
het geeft. Het probleem zit hem in de
bepaling van de ruilvoeten. Ruilhandel
mist de noodzakelijke marktsituatie. Er
zijn maar twee handelspartners bij be-
trokken. De te ruilen goederen zijn
meestal niet onmiddellijk samen te
brengen, waardoor de transaktie ge-
spreid wordt over een grote tijdsspanne.
Ik geef ruilhandel als basis voor interna-
tionale handel geen enkele kans»

Bart De Lepeleire
Jan Van der Linden

Het gratis 11.11.11-debat over interna-
tionale handel gaat door op maandag 7
november om 20.00 u in de Kleine Aula.
Het panel bestaat naast Gaëtan Pintelon;
nog uit R. De Meyer (NCOS), Prof
Tollens en W.Herteleer (kommerciële
distributie). Zie ook agenda.
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Werkingsassen Kringraad

De diepere grond van
ons bestaan
Instellingenhebben nogal eens de neiging hun oorspronkelijk doel uit

het oog te verliezen en zich enkel nog met hun eigen voortbestaan
bezig te houden. Dat geldt ook voor studentenorganisaties. Het is

niet moeilijk jezelf, op Kringraad bijvoorbeeld, wijs te maken dat je
Belangrijk bent: je zit er tussen imposante stapels dossiers, het lijkt er
altijd erg bedrijvig, en er wordt vergaderd en gedebatteerd dat het een
lieve lust is. De enige manier om aan dit soort narcisme te ontsnappen is
er voortdurend zorg voor dragen dat de inhoudelijke werking blijft
domineren: in casu het studiewerk rond onderwijs en medebeheer.

Om de reeds overwerkte algemene
vergadering (AV) van Kringraad een
beetje te ontlasten - de laatste AV
eindigde om 3 uur 's nachts - wordt de
onderwijsproblematiek voor het groot-
ste deel bestudeerd in werkgroepen die
zich gedurende één of meer jaren met
een specifiek onderwerp bezighouden en
regelmatig aan de AV verslag uitbren-
gen. Dit jaar richtte Kringraad maar
liefst 6 werkgroepen op. Het is zeer de
vraag of zo'n weelde wel leefbaar is,
maar in een koepel die van langsom
meer verstrikt geraakt in procedure-
kwesties kan een dergelijk entoesiasme
voor de inhoudelijke werking alleen
maar tot vreugde stemmen.

Doorgaan
Als er één topic is die de studenten (en
dus Kringraàd) nauw aan het hart ligt zal
het studiedruk wel zijn, zeker? AI zo'n
tien jaar lang hamert Kringraad op dit
probleem, en het ziet er eindelijk naar uit
dat er resultaten komen. Sinds enkele
maanden moeten alle voorstellen voor
programmahervormingen vergezeld
gaan van een schatting van de totale
studiebelasting (Iestijd én verwerkings-
tijd). Bovendien moet twee jaar na de
invoering van een nieuw programma
een meting uitgevoerd worden om te
checken of de studiedruk de grenzen van

aanvaardbare niet overschrijdt. Eind
vorig akademiejaar is zelfs voor het eerst
een programmahervorming - die van
kinesiterapie - verworpen omdat de
geschatte studiedruk onaanvaardbaar
hoog lag.
Toch is er geen reden om op onze

lauweren te gaan rusten: tegelijkertijd
worden andere onmenselijke program-
ma's wél ronder problemen aanvaard.
Bovendien moet het gevecht rond stu-
diedruk uitgebreid worden naar de
'lagere' regionen toe: naar fakulteitsra-
den en permanente onderwijskommis-
sies. Een Kringraad-werkgroep zal zich
met de toekomstige strategie bezighou-
den.
Nauw verbonden met het voorgaande

probleem is dat van de tesissen. Het mag
dan nog beperkt blijven tot een aantal
fakulteiten, maar daar maakt het des te
meer slachtoffers. Voor wie in cijfers
gelooft: terwijl in de humane weten-
schappen gemiddeld 90 % van de stu-
denten slaagt in hun derde jaar, zakt dat
aantal tot 80 % in het vierde jaar als dat
een eindjaar met tesis is, en zelfs tot 60 %
in een eventueel vijfde jaar met tesis.

Scheefgroeier
De akademische overheid heeft dit vorig
jaar eenvoudig 'opgelost' door gewoon
het bissen zonder lesvolgen - het zoge-
naamde tesisjaar - af te schaffen, en zo
studenten die hun tesis niet afkrijgen te
dwingen hun hele tweede licentie op-
nieuw te doen. Dat kan dan wel een
financieel voordelige uitweg zijn - bis-
sers-zonder-lesvolgen worden immers
niet gesubsidieerd - maar het probleem
blijft bestaan: waarom raken die tesissen
niet af?
Dat heeft ongetwijfeld te maken met

de manke begeleiding van in veel
richtingen hopeloos overbelaste proffen,
maar vooral met het totaal scheefge-
groeide koncept van zo'n tesis. De
kwaliteitseisen worden steeds hoger, de
tesissen steeds dikker en steeds meer
sukkelaars beginnen zich af te vragen of
men hen niet met doktorandi verwart.
Het is daarom dringend noodzakelijk
dat, liefst uitgesplitst per fakulteit, een
aantal richtlijnen geformuleerd worden
in verband met de omvang, de diepgang
en de inhoudelijke kwaliteiten die van

een simpele licentiaatstesis gevraagd
kunnen worden. Dit is voor Kringraad
een relatief braakliggend terrein, en de
werkgroep tesissen zal dan ook alle hulp
kunnen gebruiken.

Een andere werkgroep hield zich het
voorbije jaar bezig met het lijden van de
eerstekanners. Een bijzonder veelomvat-
tende problematiek: ingangseksamens,
de overgang van sekundair naar hoger
onderwijs en de rol die de vooropleiding
daarin speelt, de dalende slaagpercenta-
ges, het monitoraat, de proefeksamens.
Vermits de Onderwijsraad (waar Kring-
raad vier afgevaardigden in heeft) een
standpunt voorbereidt over dat laatste
onderwerp zal ook de Kringraad-werk-
groep daar voorlopig prioriteit aan
geven. De proefeksamens waren oor-
spronkelijk ingericht om eerstekanners
de kans te geven na een vrijblijvende
proef hun studiernetode ~og aan te

passen - met de hulp van het monito-
raat.
In de praktijk blijken die 'proef'eksa-

mens echter behoorlijk determinerend te
zijn voor de uiteindelijke slaagpercenta-
ges. In L & W bijvoorbeeld heeft ie-
mand die minder dan 40 % behaalde
voor zijn partieels vrijwel geen kans om
er door te zijn. De kansen van wie tussen
40 en 60 % zit komen overeen met het
gemiddelde, en wie meer dan 60 %
behaalt, heeft zelfs dubbel zoveel kans.
Dat heeft natuurlijk te maken met
individuele kapaciteiten, maar het wijst
er ook op dat proefeksamens hun
eigenlijke, remediërende funktie verlo-
ren hebben: de meeste monitoren nemen
in dat stadium niet meer de moeite om
zich nog over iemands studiernetode te
buigen. Bovendien worden de goeie
studenten door het systeem van vrijstel-
lingen nog eens extra bevoordeeld.
In een vorig nummer berichtte Veto
reeds over het beperkte voorstel tot
wijziging van de wet op de akademische
graden dat nu door de Vlaamse Interuni-
versitaire Raad besproken wordt. Dat
voorstel is in feite een herwerkte versie
van een ouder, veel radikaler voorstel,
dat vrij ver tegemoet komt aan de
stellingen die Kringraad reeds jaren
verdedigt. Maar daar zal het niet bij
blijven: het steeds verder uitdeinende
Erasmusprogramma en vooral (jawel)
Europa 1992 zullen de Europese landen
dwingen tot verregaande programma-
hervormingen. Ook voor Kringraad
wordt het dus tijd om nummer 1992
eens op te bellen.
Voorlopig echter stelt het Erasmus-

programma ons voor akutere proble-
men. Het gaat immers niet op studenten
naar de vier hoeken van het avondland

uit te sturen zonder serieuze garanties
over financiering, huisvesting, studiepro-
gramma's en vrijstellingen. Het entoe-
siaste begin heeft blijkbaar tot nogal wat
improvisatie geleid. Ook de studenten
die hier aankomen lopen vaak wat
verloren - daar is trouwens ook een taak
weggelegd voor de fakulteitskringen.
Maar bovenal stoort de onduidelijkheid
van de situatie. Op zowat elk niveau aan
deze unief wordt lustig gedebatteerd
over Erasmus, vaak zonder koördinatie
en zonder degelijke informatie. Er moet
dus (zeer) dringend wat gedaan worden
aan inventarisatie en aan doorstroming
van informatie naar de studenten toe.
Dat toont de ruime belangstelling voor
de Erasmuswerkgroep van Kringraad
wel aan.

Velen zijn het waarschijnlijk al lang
vergeten, maar eigenlijk gaat het bij
Loko allemaal om de demokratisering
van het onderwijs. Een begrip dat al te
dikwijls op een nogal simplistische
manier ingevuld wordt. Iets als: 'zoveel
mogelijk mensen zo goedkoop mogelijk
naar een unief krijgen waar ze zoveel
mogelijk inspraak hebben'. Zo eenvou-
dig is het natuurlijk niet: de universitei-
ten spelen een rol in de maatschappij -
en die is niet altijd zo demokratisch.
Door het blote feit dat ze een intellek-
tuele elite kweken vergroten ze immers
de kloof die de ruling class scheidt van
de massa's. Of ze daar veel aan kunnen
verhelpen blijft de vraag, maar het is een
vraag die gesteld moet worden. Door
haar ongenaakbare positie als Tempel
der Wetenschap onttrekt de unief zich
aan het maatschappelijke debat, terwijl
ze ondertussen wel een niet te onder-
schatten invloed heeft op de evolutie van
onze samenleving.

Ook intern schrikt men terug voor
zelfbevraging. Principes als 'akaderni-
sche vrijheid' en 'waarden vrije weten-
schap' moeten verhullen dat veel (som-
migen zeggen 'alle', per definitie) geteo-
retiseer een maatschappelijk standpunt
inhoudt. Het is niet toevallig dat ekono-
misten de vrije marktekonomie opgesol-
ferd krijgen, dat de literatuurkennis van
filologen beperkt wordt tot de Tijdeloze
Meesterwerken en dat medici nauwe-
lijks over preventieve geneeskunde voor-
gelicht worden.
Kringraad en Sociale Raad zijn vast

van plan een knuppel in dat hoenderhok
te gooien. Daarvoor dient de nieuw
opgerichte werkgroep Universiteit en
Maatschappij. Die zal echter ook wat
aan zelfkritiek moeten gaan doen: door
zich op te stellen als een soort drukkings-
groep tussen de andere - we vragen
vooral om geld en invloed, after all -
konformeert de studentenbeweging zich
in feite zonder meer aan onze samenle-
ving zoals die momenteel draait. Ook
dat is niet zo vanzelfsprekend.
Een dergelijke benadering zou mis-

schien geen slechte remedie zijn tegen
het kritiekloze pragmatisme dat in de
jaren '80 de studentenbeweging is gaan
overheersen. De resultaten die de stu-
denten de voorbije decennia geboekt
hebben zijn immers nooit uit kanapee-
politiek voortgekomen - wel uit denk-
werk, diskussie en aktie. Als studenten al
een funktie hebben in de samenleving, is
die dat ze door hun heterogeniteit, hun
intellektuele bagage en hun ongebon-
denheid het best geplaatst zijn om een
aantal vanzelfsprekendheden in vraag te
stellen. De' Toekomstige Intellektuele
Elite, weet u wel.

Clem Robyns

Raad zonder Studentenvoorzieningen

Jammer, de centen
••zun op
wee pensen met florida-moes kosten 70 fr. In de wachtzaal van
het Van Dalekollege zweeft sinds kort een zalig muziekje op de
achtergrond om de onledige wachtuurtjes aangenamer te maken.

Binnnen enkele weken worden er gedurende 24 uren doorlopend
atlossingsstokken doorgegeven op het betonbaantie van het Sportkot.Na
bet pensioen van Felix moet het Meisjescentrum het zonder nachtwaker
stellen. Deze Veto telt 8 pagina's. Alle voorgaande zaligheden kunnen
echter eensklaps veranderen. Het hangt er alleen van af welke aksenten
gelegd worden in de begrotingsdiskussie van de Raad voor Studenten-
voorzieningen (RvS).

De RvS, waarin naast 5 akademici en 5
personeelsleden ook 5 studenten zetelen,
vult zijn dagen met het beheren van de
Sociale Sektor: peda's, Alma, diensten,
studentendokters, studenten werking,
Universitaire Parochie, studie-advies
ICC & Solidarity Center, ...
Om de huidige toestand va 11 de RvS

goed te begrijpen, starten we best met
een kleine historische schets. Sinds enige
tijd is het immers een hele klus geworden
om nog tot een goed beheer te kunnen
komen. Meerbepaald sinds de zomer
van '86, toen Guy Verhofstadt zijn
wensen in beleidsdaden mocht omzet-
ten. De neo-liberale 'begrotingskorrek-
tie' die het joch opstelde, geniet sindsdien
een bijzonder bekendheid onder de
naam 'Sint-Annaplan', Voor de Leu-
vense Sociale Sektor had dit tot gevolg
dat meer dan dertig procent van de
Rijkstoelagen ingeleverd moesten wor-
den.

RvS kontra RvB
Nu is het nogal evident dat de RvS
hierdoor stevig in moeilijkheden kwam.
Van hogerhand kreeg men en passant de
goede raad mee om kreatief te worden,
om nieuwe initiatieven te ontplooien.
Voor de RvS bleef weinig keuze over.
Als de voornaamste bron van inkomsten
gehalveerd wordt, heb je twee oplossin-
gen: ofwel ga je nieuwe inkomsten
zoeken, ofwel verminder je je uitgaven -
besparen, heet dat laatste. Er werd
bespaard, en geen klein beetje. Loko
bijvoorbeeld kreeg in plaats van de
vroegere 12 miljoen nu nog slechts
9 miljoen toelagen, Alma zakte van 97
naar 90 miljoen.
Een wel bijrondere kreatieve politiek

werd ontwikkeld in de zoektocht naar

bijkomende inkomsten: de prijzen van
de peda's stegen, de studentendokters en
het psyche-terapeutisch centrum wer-
den duurder, idem voor de Alma-scho-
tels, de Stuc-lidkaarten, de sportkaar-
ten, ... Duidelijk was alleszins dat van de
gebruiker - de studenten dus - een
'extra-inspanning' werd gevraagd.
De Raad van Beheer van de KUL

besloot eveneens een daad te stellen om
de noodlijdende sociale sektor te helpen.
Grootmoedig stelde men dan ook een
bedrag van om en bij de 40 miljoen ter
beschikking. Namelijk ... het bedrag van
de verhoging van de inschrijvingsgelden.
Het is dus duidelijk dat het vooral de
studenten waren die de inleveringen hebben
moeten dragen: kleinere betoelaging,
hogere inschrijvingsgelden, duurdere
prijzen voor alles. De rest van de
inleveringen werd gedragen door het
personeel van de sociale sektor.
Na een reeks bitsige diskussies werd

aan de Raad van Beheer (RvB) een
rekening gepresenteerd met een deficit
van om en bij de tien miljoen. Deze
stemde erin toe dat bedrag bij te passen,
maar alleen indien de RvS toonde dat zij
tot 'goed beheer' in staat zou zijn.
Konkreet betekende dit dat het daarop-
volgende jaar steeds een kleiner deficit
zou overgenomen worden. In 1990 zou
de begroting zich weer in evenwicht
moeten bevinden.

Spaarpot
Tot zover de historie. De begroting voor
1989 die momenteel ter stemming ligt,
mag nog slechts 4 miljoen deficit tellen.
De RvS kreeg in tussentijd echter nog
met enkele bijkomende moeilijkheden af
te rekenen. Bijvoorbeeld de 'jobisten-
kwestie'. Werkgevers van jobstudenten

dienen sinds vorig jaar volledige sociale
bijlagen te betalen. Voor Alma betekent
dit een meerkost van 10 miljoen.
Bovendien werd het probleem van de

gebouwkosten plots in alle scherpte
gesteld. De RvS staat in voor het
'onderhoud van een groot aantal gebou-
wen: denk alleen maar aan de tros
peda's en de verschillende uitbatingen
van Alma. Haast allemaal zijn ze in min
of meerder mate onveilig (op het Van
Dalekollege en Holleberg na is geen
enkele peda wettelijk in orde), en
dringen de brandweer en de veiligheids-
diensten er op aan deze 'schande' bij
hoogdringendheid recht te trekken. Dit
betekent een bijkomende last van ver-
schillende tientallen miljoenen in een
tijdspanne van enkele jaren.
Vroeger bestonden deze gebouwkos-

ten ook, maar hield een RvS een
spaarpotje achter de hand: de zoge-
naamde hernieuwingsprovisie. Dit is
geld dat de RvS aan de Algemeen
Beheerder afstaat om de eigenaarver-
plichtingen te betalen. AI bij al een
uitgekookte manier van organiseren: de
RvB is eigenaar, maar laat de RvS, de
gebruiker, voor de eigenaarslasten op-
draaien. Helaas, deze spaarpot is mo-
menteel haast opgebruikt. De werken
die hiermee zouden moeten betaald
worden bestaan echter nog steeds. De
RvS staat momenteel met de rug tegen
de muur en heeft blijkbaar maar één
keuze: zelf een surplus van 10 miljoen
afdokken om deze hoogdringende wer-
ken te laten uitvoeren.

.Klassiek
Jan de Vuyst, direkteur Studentenaange-
legenheden, wist waar hij voor stond bij
de opstelling van een proefbegroting. De
inkomsten stijgen lichtjes. Voor het eerst
sinds jaren gingen de Rijkstoelagen een
weinig omhoog, en bovendien waren de
studenten zo galant iets meer neer te
tellen: hogere inschrijvingsgelden, duur-
dere Alrna- en peda-prijzen. De.uitgaven
kennen een forse stijging, vooral door de
hogervermelde gebouwkosten en jobstu-
denten. Bovendien vermindert de marge
die de RvB toestaat. Een hoogst on kom-
fortabele situatie.
De Vuyst reageerde op de klassieke

manier: een aantal uitgavenposten stij-
gen, dus dienen een aantal andere zich
maar te beperken. Kunnen zich opma-
ken om volgend jaar weer een extra-
besparing op te vangen: Alma, Loko,
Universitaire Parochie, Uclos (het Uni-
versitair Centrum voor Lichamelijke
Opvoeding en Sport), het Solidarity
Center (voor de gehuwde buitenlandse
studenten). Hiernaast heeft hij de ener-
giekosten waarschijnlijk te krap be-

groot.
De studentenfraktie heeft hiertegen

gereageerd. Zij stelden dat een begroting
dient uit te gaàn van de doelstellingen
van tle RvS. Eerste doelstelling luidt de
demokratisering van hel onderwijs be-
vorderen. Nu bestaat er een resem
wetenschappelijke rapporten waarin
aangetoond wordt dat die dernokratise-
ring van het onderwijs fors achteruit
boert. De RvS rou dus in feite meer
middelen moeten krijgen, heel wat meer
middelen. De huidige toestand is voor
hen onmogelijk: iedereen werkt reeds
met een minimum van middelen, verder
besparen kan niet. Punt.
Bovendien is de RvS sinds Sint-Anna

een ongezond spelletje aan het spelen.
De verschillende diensten worden im-
mers tegen mekaar uitgespeeld. Krijgt
Loko bijvoorbeeld meer geld, dan is er
minder voor UP. Of zoals dit jaar: meer
geld voor huisvesting betekent inleveren
bij Alma. Uiteindelijke dupe van dit spel
zijn de studenten. Ieder jaar kent het
beleid terzake enige variaties, naargelang
de RvS andere 'aksenten' legt: de ene
keer drijft Alma zijn prijzen op, een
andere keer schieten de peda-prijzen de
hoogte in. Enige konstante faktor blijft
de meer-uitgave voor de studenten.

Overuren
Een dergelijke redenering hadden de
studenten vroeger ook reeds ontwikkeld.
Alleen, ditmaal vonden zij meer gehoor
bij de andere geledingen. Zowel mensen
van het personeel en de akademici
hielden een krachtig pleidooi om aan te
tonen dat de huidige RvS-problemen
niet binnen deze begroting konden
opgelost worden. Men zal dus andere
geld potjes aanspreken: ofwel een drin-
gende vraag naar de RvB om enkele
bijkomende miljoenen, ofwel de eigen
reserve aanspreken.
Alleen prof Masschelein, de voorzitter

van de RvS, vond dit idee niet zo
denderend. Hij probeerde hierrond zelfs
een argumentatie te verzinnen, met als
sluitstuk: "Bovendien wil ik stellen dat
onze dienstverlening in wezen niet is
afgebouwd." Wellicht vergeet hij dat
bijvoorbeeld de Huisvestingsdienst niet
meer in staat is de kotbazen te bezoeken.
Dat de studentendokters gestopt zijn met
de bezoeken aan de eerste kandidaturen.
Dat die dienstverlening behoorlijk duur-
der is geworden. Dat het personeel
enorm veel onbetaalde overuren moet
presteren. Maar dat zijn slechts details.
Uiteraard.

Walter Pauli
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Hoe doen ze het eigenlijk?

De repetitie is de moeder
van de kennis

Dr:J. VAES

Dereputatie die het repetitoraat heeft opgebouwd is niet al te best.
Volgens de repetitoren is die reputatie echter gebaseerd op
enkele gevallen. Misbruiken komen in elke branche voor, zo

verdedigen ze zich. Wat heeft de gemiddelde repetitor dan eigenlijk te
bieden? En waar eindigt de normale beroepsuitoefening en begint
geklungel en overmatig winstbejag?

aggregatiediploma bezitten, zijn ze waar-
schijnlijk gedurende hun opleiding nooit
op een wetenschappelijke manier gekon-
fronteerd met dit onderwerp. Blijkbaar
komen ze er achteraf niet zo gemakkelijk
toe om zich nog eens grondig hierover te
gaan buigen.
Zowel bijkomende uitleg als het

aankweken van een goede studiemetode
zijn extraatjes die zeker niet elke repeti-
tor aanbiedt. Toch kunnen beide zaken
een belangrijke invloed hebben op de
efficiëntie van de begeleiding. Met een
eenvoudige opdracht een tekst van
buiten te leren, kom je immers niet veel
verder als je niet snapt waar die tekst
over handelt. Je zal evenmin veel
presteren alsje dat memoriseren niet wat
handig aanpakt. Bovendien is een goede
studiernetode een eerste voorwaarde
opdat de student het de volgende jaren
alleen zou kunnen redden.

afspreken dat deze een bepaalde hoe-
veelheid eksamenstof nakijken. Een ge-
middelde van een vijftigtal pagina's per
week, wat minder aan het begin van het
akademiejaar en wat meer op het einde,
lijkt de meeste repetitoren redelijk.

Bij hun eerste kontakten met de studen-
ten vallen de repetitoraten uiteen in twee
groepen met een duidelijk verschillende
aanpak. Sommigen rekenen er op dat de
studenten zelf wel het initiatief zullen
nemen om een repetitor in te schakelen.
Die zullen de weg wel vinden door de
verhalen van vroegere klanten, denken
ze. Ze wachten rustig af wie bij hen over
de vloer komt.

Aanhef
Een tweede groep is echter gewonnen
voor een aktievere houding, en probeert
kliënten te werven v~ briefkampagnes.
Die kampagnes bereiken hoogtepunten
aan het begin van het akademiejaar, rond
de partieels en na de eerste zittijd. De
brieven zijn meestal gericht aan eerste-
kanners, of beter, aan hun ouders.
Een klassieke aanhef is de spijtige

vaststelling dat gemiddeld slechts één op
drie van de beginnende studenten een
suksesvolle eerste zittijd meemaakt. Ze
hebben het er dus duidelijk moeilijk mee
om hun kursussen onder de knie te
krijgen. Dat is dan ook geen eenvoudige
klus: de studiedruk is enorm hoog en de
leerstof wordt vaak op een onaangèpaste
manier gedoceerd.
Met die gegevens op papier bieden de

repetitoren hun diensten aan. Veel stu-
denten, beweren ze, weten niet hoe ze
met de hoger beschreven situatie moeten
omgaan. ze mislukken, niet omdat ze
niet begaafd genoeg zijn, maar omdat ze
hun studies niet efficiënt organiseren.
Hulp zou hun slaagkansen zeker verho-
gen.
Hoe ziet die hulp er dan uit in de

praktijk? De Leuvense repetitoren heb-
ben verrassend gelijklopende program-
ma's ontwikkeld. Meestal wordt de
studenten een individuele begeleiding
aangeboden. De studenten hebben ech-
ter niet noodzakelijk een vaste lesgever.
Naast éénmansbedrijijes zijn er immers
ook bureaus die verschillende personen
tewerkstellen, soms zelfs een twintigtal,
die allemaal les geven. In dat geval
wordt elk vak door een speciaJ,istterzake
begeleid. Over een aggregatiediploma
hoeven ze niet te beschikken, en de
meeste lesgevers kunnen dit niet voorleg-
gen.
De grootste nadruk komt steeds te liggen
op het kontroleren of wel regelmatig
nieuwe stukken leerstof werden ver-
werkt. Konkreet betekent dat dat de
begeleiders elke sessiemet hun studenten

Publiek
Een gevoelig punt is de kostprijs van het
repetitoraat. Goedkoop zal je er wel
nooit van afkomen, ook al omdat de
repetitoren hoge getrouwheidseisen aan
hun kliënten stellen. Begeleiding voor
slechts één vak of gedurende een be-
perkte tijd is bijna nergens mogelijk. Wie
.privéles wil moet zich meteen voor een
volledig akademiejaar engageren à rato
.van één tot drie, vier uur per week. De
repetitoren verantwoorden zich door er
op te wijzen dat studenten aan het begin
van het akademiejaar niet kunnen weten
met welke stof ze problemen zullen
krijgen, zeker niet de eerstekanners die
toch het gros van hun publiek vormen.
En in ieder geval zijn er altijd studenten
genoeg die wel zo'n grondig schema
willen volgen.
De laagste prijsklasse schommelt

rond de twintigduizend. Sommigen vra-
gen duidelijk hogere prijzen. Niemand
garandeert natuurlijk dat de duurste
begeleider ook de beste diensten biedt.
Wie wil zoveel betalen? Volgens de
repetitoren komt hun kliënteel uit alle
lagen van de bevolking. Maar aan de
andere kant zijn er een aantal fakulteiten
(wals de rechtsfakulteit en de fakulteit
ETEW) die erg hoog skoren op het vlak
van repetitoren bezoek, en gaat het nu
net om die richtingen waar veel beter
begoede studenten voor kiezen.
Meestal zijn het de ouders die uitein-

delijk voor een repetitor kiezen. De
begeleiders beseffen dit terdege: vele
reklamebrochuurtjes richten zich tot
hen, en er zijn bijna altijd tijdens het
akademiejaar zelf nog geruime kontakt-
mogelijkheden voorzien. Zo krijgen de
ouders vaak op gezette tijdstippen eva-
luaties toegestuurd, of kunnen ze die op
aanvraag konsulteren. Om de schrik er
een beetje in te houden.

REPETITOR - Met een bordje als dit is onze Alma Mater het niet eens. De
heer Vaes diende dan ook een alternatief te bedenken en bedekte eenvoudigweg
de letter K "Maar het wordt er steeds weer afgetrokken." (Foto Filip Dutoit)

Monitoraat failliet?
vervolg van p. I

raat expliciet ingeschakeld in de oefenin-
gensessies bij kolleges. Monitoren krij-
gen zo assistentstaken en geven nieuwe
stof in plaats van te helpen bij het
verwerken van de stof
Daarbij komt nog het gebrek aan

kontinuïteit in de werking (ETEW heeft
bijvoorbeeld geen koördinator voor het
monitoraat), de snelle wisseling van
personeel, het feit dat een onderwijsop-
dracht veel minder gevaloriseerd wordt
dan een onderzoeksopdracht enzovoort,
Gevolg: de student die echt nood heeft
aan individuele begeleiding komt niet
aan zijn trekken, zoekt naar een andere
oplossing ... en komt bij een repetitor
terecht.
Die kritiek op het monitoraat is

uiteraard geen reden om het hele initia-
tief maar dadelijk op te doeken. Het
monitoraat kan en moet een belangrijke
funktie blijven vervullen binnen de
universiteit. Wel is er dringend nood aan
een grondige herdenking van het moni-
toraat. Het denkwerk dat verleden jaar
verricht is in de werkgroep Monitoraten
van de Onderwijsraad kan daarbij als
eerste aanzet dienen. Maar denkwerk
moet natuurlijk omgezet worden in de
praktijk. En het wordt tijd dat men stopt
daarbij op zijn geld te zitten.

de meest begoede studenten. Naast wat
we al over het monitoraat zeiden, speelt
hier misschien de faktor dat het repetito-
raat historisch gegroeid is in de Humane
Wetenschappen, en dan meer bepaald
aan de fakulteit Rechten. De eerste
repetitoren komen alleszins uit die fakul-
teit. Vandaar dat vooral de oudere
repetitorenbureaus op dit moment kun-
nen beweren dat ze een deel van hun
studenten rekruteren van vader/moeder
op zoon/dochter.
Tenslotte kan je er blijkbaar niet

onderuit dat voor een aantal studenten
die individuele begeleiding niet dadelijk
nodig is,maar dat ze een repetitor nemen
om in de onderscheidingen te vallen. En
op dat moment dreigt het repetitoraat uit
te groeien tot een statussymbool, zoals
Bart Raeymaekers, monitor in Rechten,
tijdens een gesprek met ons opmerkte.

Tijdens de sessies wordt dan getoetst
of de studenten hun les kunnen opzeg-
gen. Vaak trachten de repetitoren hierbij
de manier van vragen stellen van de
betrokken prof na te bootsen. Uiteinde-
lijk doel is immers altijd de voorberei-
ding van de eksamens. Om het helemaal
levensecht te maken, komen er meestal
ook kwoteringen bij te kijken.
Daar blijft het echter niet noodzake-

lijk bij. Sommige repetitoren geven hun
klanten ook uitgebreid de kans vragen te
stellen over onbegrepen punten. .Een
voorwaarde voor degelijke uitleg is
natuurlijk wel dat de begeleider vol-
doende vakkennis bezit. Anderen trek-
ken ook tijd uit om de studiernetode die
hun pupil hanteert bij te schaven, of
leren zelfs van het begin af aan iedereen
een mooi uitgewerkte studiernetode
aan.
Opvallend is dat iedereen zowat zijn

eigen manier schijnt uitgewerkt te heb-
ben, en dat dit studiemetode-gedeelte
eigenlijk nogal intuïtief wordt aange-
pakt. Doordat de meeste lesgevers geen

Winkel
Het gevolg van al die faktoren isdat er in
Leuven op dit moment minstens tien
repetitorenbureaus zijn die zich ook als
dusdanig kenbaar maken. Hoeveel stu-
denten die precies begeleiden, ismoeilijk
te zeggen, maar het cijfer lijkt verbazend
hoog te liggen. De grote repetitorenbu-
reaus beweren allemaal met WO studen-
ten of meer te zitten. Bij de kleinges
schommelt het cijfer tussen de 25 en de
50, maar ook zij zouden zonder moeite
aan LOOstudenten kunnen raken. Na de
partieels en tegen de eerste zittijd loopt
de vraag nog op. Als die cijfersjuist zijn,
moet minstens de helft van de eerste-
jaarsstudenten uit Rechten en Ekonomie
met een repetitor in aanraking komen.
Naast de officiële repetitorenbureaus

zijn er watje kan noemen de 'free-lance'
repetitoren, afgestudeerden of oudere
studenten die hun naamkaartjes op de
valven hangen wanneer de eksamens
naderen en die tegen betaling bijles
geven. En tenslotte, en dat is toch
opmerkelijk, blijkt er ook in bepaalde
assistentenmiddens niet voor terugge-
schrokken te worden om met betaalde
begeleiding een centje bij te verdienen
(zie kader).
Het hoeft geen betoog dat dat laatste

niet kan. Bovendien vloeit precies zo'n
situatie in eerste instantie voort uit de
faling van het monitoraat in bepaalde
fakulteiten. In plaats dat het monitoraat
een brug slaat tussen het middelbaar
onderwijs en de universiteit, bevordert
die faling een reeks anti-demokratise-
rende initiatieven. Tijd dus om te
stoppen met leuteren over een student-
vriendelijke universiteit. Er is werk aan
de winkel.

Geld
Nu mag het sukses van het repetitoraat
ook niet alleen op rekening van het
monitoraat geschreven worden. Als je
weet dat een repetitor een extra kost
betekent van 20.000 tot 130.000 frank
per jaar, voorbereiding voor de tweede
zittijd niet meegerekend, dan is het
duidelijk dat de sociale achtergrond van
de studenten die gebruik maken van het
repetitoraat boven het gemiddelde moet
liggen. Zowat alle repetitoren beweren
echter dat zij studenten krijgen vanuit
alle lagen van de bevolking. De reden
daarvan zou zijn dat ouders veel liever
wat extra geld steken in een repetito-
raatsbegeleiding dan dat ze een bisjaar
moeten betalen.
De vraag is in hoeverre die redenering

klopt. Men mag immers niet vergeten
dat er niet alleen de bereidheid moet zijn
van de ouders om extra te investeren,
maar ook de mogelijkheid. En uit
onderzoekingen aan deze eigenste uni-
versiteit verricht - we denken onder
andere aan het rapport Lammerrijn -
blijkt dat die mogelijkheid veel groter is
bij gezinnen met kinderen in bijvoor-
beeld Rechten en ETEW
Op het eerste gezicht lijkt het vreemd

dat het repetitoraat dan niet meer
aanslaat in een fakulteit als bijvoorbeeld
Toegepaste Wetenschappen. Volgens
Lammertijn situeren zich daar immers

Katrien Callens

VAKANTIEWERK
Tijdens de voorbereiding van onze
reportage over repetitoraten stootten
we op informatie over een monitor
die tegelijkertijd repetitor zou zijn.
Volgensonze informanten doet hij dat
al minstens vier jaar, zelfs tijdens zijn
monitoraatsuren.

het ook voor mij als monitor niet
moeilijk zou zijn wanneer ik de
eksamen vragen op voorhand ken om
iemand op de juiste manier op de
eksamens voor te bereiden." Noch
Florizoone, noch Lauwers wensten
ons namen van betrokkenen te ge-
ven.

geen vakantie heb genomen en dus de
tijd had." Op de vraag of hij tijdens
zijn monitoraatsuren soms repetitor
was, zegt hij dat dit wel gebeurde
"maar ik heb dat naderhand altijd
ingehaald." Florizoone vroeg
(vraagt?) 500 frank per uur voor
bijkomende begeleiding.
Florizoone lijkt echter geen alleen-

staand geval te zijn. Hij stelt formeel
dat hij bij Wetenschappen assistenten
gekend heeft en nog kent die tegen
betaling repetitoraatsbegeleiding ge-
ven aan studenten. Volgens een an-
dere bron, Luc Lauwers, monitor
Wiskunde bij Ekonomie, zijn er ook
binnen de fakulteit ETEW assistenten
"die tegen 600 à 700 frank. per uur
repetitor spelen." Daarbij zouden,
nog volgens Lauwers, wel eens eksa-
menvragen betrokken kunnen zijn.
Onder welke vorm wilde hij niet
zeggen "maar je kan je voorstellen dat

De betreffende monitor, Raf Flori-
zoone, monitor Scheikunde in Farma-
cie en Toegepaste Ekonomie, geeft toe
dat hij studenten tegen betaling extra
lessengegeven heeft "omdat ze bleven
zagen voor extra begeleiding, en ook
omdat je zo sterk onder druk komt te
staan wanneer ouders en zelfs proffen
uit andere richtingen aandringen om
hun zonen of dochters bijlessen te
geven." Ook heeft hij ooit studenten
doorgestuurd naar zijn dochter, vóór
die assistente werd. Volgens Flori-
zoone betreft het echter "toevallighe-
den, onder andere omdat ik dit jaar

De getuigenissen van Lauwers en
Florizoone betreffen twee fakulteiten.
Er is geen enkele reden om aan te
nemen dat dergelijke praktijken tot
die fakulteiten beperkt zouden blij-
ven. Het geval Florizoone kan niet
goedgepraat worden, maar als onze
informanten gelijk hebben dan zit de
kwaal veel dieper. Het is de dringende
taak van de akademische overheid
om werk te maken van deze zaak. Een
universitair diploma is zo al
duur genoeg. Als we het nu ook nog
moeten kopen...· (EP)

Erik Paredis



door hun repetitor. En natuurlijk zijn
ook de ouders gerustgesteld: de repetitor
weten hoe het zoon- of dochterlief
vergaat.
De studenten verwachten heel wat

van hun repetitor. Allereerst zijn de
meesten ervan overtuigd dat ze zonder al
te veel moeite zullen slagen injuli. Indien
niet, dan menen ze toch een goede kans
te maken voor september ... ook met de
steun van hun repetitor uiteraard. Stu-
denten die niet slaagden zoeken de
oorzaak trouwens nooit bij hun repeti-
tor: "Zonder repetitor haalde ik zeker
geen vrijstellingen" of "Zonder repetitor
rou mijn uitslag helemaal miserabel
geweest zijn".
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Arbeidsvreugde in
je werk

Het monitoraat

Hoewelhet woord repetitoraat vele mensen van het akademisch
personeel reeds bij voorbaat wrevelig stemt, staan vele
professoren en monitoren er een beetje machteloos op toe te

kijken dat steeds meer van hun pupillen hun toevlucht nemen tot dit
soort privé-begeleiders. Ze kunnen weinig doen, beweren ze, de markt is
immers vrij voor iedereen. De grote vraag blijft echter hoe het komt dat
zovele eerstejaars bereid zijn zulke fikse bedragen neer te tellen voor iets
dat ze in hun fakulteit ook gratis krijgen aangeboden.

Jos Creten houdt zich in de fakulteit van
Letteren en Wijsbegeerte als monitor
bezig met de begeleiding van de eerste-
jaars. Volgens hem houdt zijn monito-
raatstaak in dat hij deze studenten van
bij het begin van het akademie jaar een
degelijke studiemetode tracht bij te
brengen. Daarnaast is er in de wekelijkse
groepsoefeningen ruimte voorzien voor
het bespreken van ontstane problemen
rond de stof en voor het oplossen van
eksamen vragen.
Het is opvallend dat het aantal

studenten dat in deze fakulteit een
repetitor heeft, heel klein is. Creten ziet
repetitoren dan ook niet als een dreigend
gevaar. Hij is ervan overtuigd dat het
monitoraat heel wat meer te bieden heeft
op langere termijn door de studiemetode
die in de loop van het eerste jaar wordt
aangeleerd. Repetitoren werken daaren-
tegen veel meer eksamengericht en
fungeren voor de meeste studenten
slechts als stok achter de deur. "Het grote
verschil tussen monitoraat en repetito-
raaf ligt hierin: waar de eerste zichzelf
overbodig tracht te maken, moeten
repetitoren resultaat boeken en tonen dat
studenten hen nodig hebben."

Zelfstandigheid
In de fakulteit Rechten ligt het repetito-
renprobleem iets gevoeliger. Hier lopen
de studenten uit de kandidaturen de
deufen van diverse repetitoren zowat
plat. Uiteraard stelt zich dan de vraag of
het monitoraat bij Rechten niet tekort-
schiet in zijn taak, waardoor de studen-
ten vlugger de hulp van een derde
inroepen, ook al moet daarvoor betaald
worden. Het systeem bestaat er hier in
dat de studenten van de eerste kandida-
tuur wekelijkse oefeningen kunnen bij-
wonen, waarbij ze in groepjes van
ongeveer twaalf een nadere toelichting
krijgen bij de verschillende vakken en
waar ze ook vragen kunnen stellen.
De monitoren werken in nauw sa-

menwerkingsverband met de professo-
ren van eerste kandidatuur en weten
daardoor heel goed waar zo'n prof de
nadruk op legt en welke eisen hij stelt op
het eksamen. Studenten die daar buiten

nog meer problemen hebben met het
verwerken van de stof kunnen ook altijd
een afspraak maken met de desbetref-
fende monitor. Toch wordt in de praktijk
weinig gebruik gemaakt van deze moge-
lijkheid. "Het is onze voornaamste
bedoeling de student onafhankelijk te
leren werken", aldus monitor Bart Raey-
makers, "en niet om de student bij het
handje te houden. De universiteit is
tenslotte geen humaniora meer."
Deze uitspraak houdt echter geen

rekening met de groep studenten voor
wie dergelijke groepsoefeningen niet
volstaan en die blijven worstelen met
dezelfde problemen, want van een echt
individuele begeleiding is er hier dus
geen sprake.
Daarnaast is er in de fakulteit Rechten
ook het probleem van de grote getal-
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sterkte van de eerstekanners, die eigen-
lijk een evenredige uitbreiding van het
monitoraat vereist. Bij Rechten zijn er elf
monitoren aangesteld, belast met de
zware taak van het begeleiden van meer
dan 700 studenten. Deze mensen zijn
echter geen voltijds monitor, wals Jos
Creten van L & W, maar vallen onder
de ruime kategorie van 'assistent'. Dit
impliceert dat zij hun tijd goed moeten
zien te verdelen: twee derden van die
kostbare tijd moet uitgaan naar weten-
schappelijk onderzoek, terwijl zij slechts
één derde daarvan doorbrengen op hun
monitoraatsbureau. Wanneer je een

DE PRIJSBEESTEN
Bij de reportage over repetitoraten
zijn we op verschillende manieren te
werk gegaan om informatie in te
winnen. Het belangrijkst waren de
gesprekken met repetitoren, monito-
ren, studenten, enkele proffen, de
Dienst voor Studie-advies en prof
Masschelein, voorzitter Studenten-
aangelegenheden. Als kontrole op de
informatie die bij de repetitoren ver-
zameld was, werden daarna de jong-
ste redaktieleden ingeschakeld om
vermomd als eerstejaars een aantal
gegevens te kontroleren. Zeven repeti-
toraten werden daarbij aangedaan.
Vooral voor de prijzen bleek dat

interessant te zijn, want zo kregen we
een volledig en juist overzicht: 20.000
frank per jaar bij Vaes, 30.000 bij
Kuypers, 40.000 bij Vermeulen en bij
Massaer, 80.000 bij Van Quaethem en
De Donder, tot 90.000 bij Rebus en,
als top of the bill, tot 130.000 bij
Studax. Voor begeleiding bij tweede
zit moet extra betaald worden.
Die prijzen verschillen naargelang

één of meer sessies per week voorzien
zijn. Het duurste voorbeeld, Studax,
maakt dat duidelijk: voor één sessie
per week betaal je jaarlijks 75.000
frank, voor twee sessies 98.000 frank

en indien je echt geld teveel hebt, kan
je je ook inschrijven voor drie sessies
per week voor 130.000 frank. De
randvoorwaarden bij Studax zijn ook
zeer streng. De volledige geldsom
moet gestort zijn vóór de repetities
beginnen. Wanneer zoon- of dochter-
lief zich niet voldoende inspant of
liever eens 'brost', kan het slecht
aflopen. Hij of zij wordt dan niet enkel
aan de deur gezet, maar kan boven-
dien geen aanspraak meer maken op
de betaalde geldsom.
Of je ouders op de hoogte gebracht

worden van je vorderingen verschilt
van repetitor tot repetitor. Slechts één
repetitor verwittigt de ouders vrijwel
nooit. Die krijgen enkel bericht wan-
neer ze er uitdrukkelijk om vragen. En
indien jij of je ouders niet tevreden
zijn met het resultaat, niet getreurd.
Bovenop het normale pakket kan je
bij elk bureau extra-sessies vol-
gen ... waar je dan wel 'extra' voor
moet afdokken. Indien je werkelijk
die stok achter de deur nodig hebt,
informeer je dan in elk geval dege-
lijk.
Gelukkig konden we rekenen op

een vriendelijk onthaal. Of zagen ze in
ons al mogelijke klanten? (EP)

kleine optelsom maakt, blijken er uitein-
delijk slechts drie mandaten volledig
beschikbaar te zijn voor het monitoraat,
wat eigenlijk beduidend laag is voor zo'n
enorme groep.
Toch is deze regeling volgens profes-

sor RafVerstegen, docent Romeins recht
in eerste en tweede kandidatuur, abso-
luut noodzakelijk. "Monitoren moeten
nu eenmaal het niveau halen van de
andere assistenten, anders loopt men het
risiko van het monitorschap een wat
marginale funktie te maken, die met het
nodige misprijzen zou worden bekeken.
Een situatie dus die zeker niet ten goede
rou komen aan de student zelf," Ook
Bart Raeymakers treedt hem in die
mening bij: "Ik doe dit monitoraatswerk
echt met alle plezier, maar wetenschap-
pelijk navorsingswerk maakt nu een-
maal een onontbeerlijk deel uit van mijn
taak. Ik kan me trouwens moeilijk
inbeelden dat die repetitoren veel ar-
beidsvreugde beleven aan hun werk."
Daar tegenover kan je je afvragen of
mensen die zich hoofdzakelijk bezighou-
den met onderwijs, daarom onmiddellijk
moeten aanzien worden als minderwaar-
dig binnen het akademisch apparaat.
Binnen de fakulteit Ekonomie ziet

men het monitoraat weer anders. Daar is
het monitoraat namelijk ingeschakeld in
het kurrikulum, wat betekent dat de
monitoren de verplichte oefeningen bij
de kursussen doceren. Het monitoraat
geeft er dus een deel van de eksämenstof
Daarnaast zijn er wel groepsoefeningen,
maar de individuele begeleiding is hele-
maal niet uitgebouwd. .

Statussymbool
Het monitoraat blijft er echter bij dat hen
op dit vlak geen enkele blaam treft en dat
zij ruim voldoende studiebegeleiding
bieden voor alle eerstekanners. Waar ligt
dan volgens hen de oorzaak achter het
grote aantal studenten dat toch liever
zijn gading zoekt bij een eigen repetitor?
Raf Verstegen is er van overtuigd dat de
sociale achtergrond van de student hier
een belangrijke faktor is, een bewering
die door het onderzoek Lammertijn uit
1986 trouwens wordt gestaafd. In hoge-
re kringen staat men, anders tegenover
studeren aan de universiteit. Het enige
wat telt is dat zoon of dochter het
felbegeerde diploma haalt. Als het beta-
len van een repetitor daartoe een nood-
zakelijke voorwaarde blijkt, dan mag dat
geen probleem vormen.
"Tegen dergelijke mentaliteit kan je

nu eenmaal moeilijk iets beginnen,"
aldus professor Verstegen,"Anderzijds is
het enige doeltreffende middel tegen de
soms duistere wervingskampagnes van
de georganiseerde repetitorenbureaus
het zorgen voor korrekte informatie."
Een goed voorbeeld van dergelijke
informatieverspreiding is de folder die
wordt uitgegeven door de dienst Studen-
tenaangelegenheden. Eerstejaarsstuden-
ten worden er uitdrukkelijk op gewezen
dat repetitoren volledig los opereren van
de KV Leuven, niettegenstaande ze
soms het tegendeel beweren. Ook de
kwaliteit van dergelijke studiebegelei-
ding wordt in vraag gesteld. In de folder
wordt voorts verwezen naar de Dienst
voor Studie-advies, waar je als eerste-
jaars ook terecht kan voor individuele én
kosteloze studiebegeleiding en studieme-
todetrainingen.

Overbodig
Toch lopen de meeste studenten tijdens
hun eerste jaar in Leuven deze dienstver-
lening achteloos voorbij, en zijn ze
daarentegen eerder vlug tot betaling
bereid. Volgens Paul Bogaert van de
Dienst voor Studie-advies gaan som-
mige studenten wat te vlug heen over de
ernst van hun studiekeuze. Rechten is
voor vele besluitelozen een alternatief
Daardoor zijn ze later niet gemotiveerd
genoeg om hun kursussen te blokken en
hebben ze een repetitor nodig om hen
daartoe te dwingen.
Natuurlijk is dit een argument dat niet

opgaat voor elke student "De opkomst
van de repetitorenbureaus is ook een
teken van deze tijd.", aldus Bogaert,
"Studenten zien hun tijd hier aan de
universiteit reeds als een karrière. De
prestatiedrang zit er diep in en er mag
dan ook niks mislopen. Die mentaliteit is
verkeerd. Als studenten meer over hun
studieproblemen rouden durven praten,
dan rouden repetitoren hier in Leuven
totaal overbodig zijn."

Claudia Van de Velde

De student spreekt

Als de klant maar
tevreden is
Om een repetitor te kunnen

betalen, moet je er warm-
pjes inzitten, zoveel is wel

duidelijk. Maar tenzij een repetitor
enkel een statussymbool is, is dat
natuurlijk geen voldoende reden
om een repetitor onder de arm te
nemen. Waarom dan wel? Om iets
te doen te hebben tijdens de lange
winteravonden? Of toch om te
slagen? De studenten aan het
woord.

Een repetitor is een bijna noodzakelijke
voorwaarde om te slagen, vooral in de
eerste kandidatuur, dat is de mening van
zowat alle studenten. De reden daarvan
is dat het monitoraat niet in staat blijkt
een degelijke individuele begeleiding te
bieden en de overgang van humaniora
naar universiteit op te vangen. Daarom
wenden ze zich tot een repetitor die hen
door de kandidaturen moet loodsen.

Deur
De voordelen van een repetitor liggen op
verschillende vlakken, aldus de studen-
ten. Ten eerste fungeert de repetitor als
een stok achter de deur: je moet
studeren, willens nillens, anders word je
aan de deur gezet. Daarnaast draai je al
van in den beginne mee in het systeem
van regelmatig blokken, wat de slaag-
kansen moet verhogen. Bovendien krij-
gen de studenten vaak kant-en-klare,
beknopte uittreksels van de leerstof of
exklusieve oefeningen. Op die manier
gaan er minder uren verloren met het
kleuren van kursussen of het zwoegen op
schema's of samenvattingen. -
Aan een repetitor zijn nog andere

interessante voordelen verbonden, oor-
delen enkele studenten. Ze hoeven niet
in paniek te slaan als ze geen barst
snappen van de gedoceerde stof en
ontbrekende notities kunnen gemakke-
lijker aangevuld worden. Van groot
belang is ook dat de studenten veel
eksamen vragen krijgen - iemand kende
zowaar al de vragen die hij voorgescho-
teld kreeg op het eksamen. Vooral in
fakulteiten waar dergelijke vragen hei-
melijk cirkuleren en niet zo gretig
uitgewisseld worden, wordt dat als een
belangrijk voordeel gezien. Ook advies
omtrent keuzevakken en hulp bij taken
en andere werkjes wordt zeer geappre-
cieerd.
Buiten de strikte studiebegeleiding

lijken bovendien heel wat studenten
nood te hebben aan een vaste hand. De
repetitor wordt gewaardeerd als de
persoon die voortdurend achter hen
staat en die hen tegenhoudt de teugels te
laten vieren en het beest uit te hangen in
Leuven. Speciaal tijdens de eksamens is
hij onontbeerlijk. Hij moedigt aan en
stimuleert. Sommige studenten beweren
zelfs door de eksamens te zijn gesleurd

Knie
Ook al vinden veel studenten baat bij
een repetitor, toch is het niet allemaal
rozegeur en maneschijn. De studenten
erkennen kontinu onder druk te staan
om te studeren, elke week opnieuw,
soms zelfs tijdens vakanties, Ze krijgen
niet echt de tijd om eens uit te rusten.
Een aantal repetitoren blijken er trou-
wens een handje van weg te hebben hun
studenten schrik aan te jagen door na de
partieels aan te kondigen dat ze nog
maar een klein kansje maken in septem-
ber. Behalve als ze onder het wakend oog
blijven van hun repetitor.
Anderen verplichten hun klanten te-

rug te komen (soms gratis) totdat ze de
leerstof volledig onder de knie hebben.
Volgens de studenten schuilt daarin het
gevaar dat andere kursussen te lang
bedolven blijven onder een dikke laag
stof. Er is ook wel wat kritiek op sessies
in groep: niet iedereen kan u: aan bod
komen en het is ook niet erg aangenaam
om slecht te presteren in aanwezigheid
van andere studiegenoten.
En het doorspelen van de evaluaties

naar de ouders blijkt ook wel gevoelig te
liggen. Dikwijls wordt die metode ge-
bruikt als een soort sanktie. Bij zeer
slechte resultaten kan de student zelfs
ronder pardon worden geschorst.
Sommige studenten bekennen een

zekere vrees voor de toekomst te koeste-
ren als ze alleen voor hun studie komen
te staan en het ronder repetitor moeten
klaarspelen: een repetitor dient enkel om
hen door. de moeilijkste jaren heen te
loodsen, "maar uiteindelijk kan een
repetitor mij niet eeuwig bij het handje
vasthouden."
Ofschoon het financieel aspekt de

schaduwzijde bij uitstek is, hebben de
studenten de indruk waar voor hun geld
te krijgen, "en bovendien," werpen ze
op, "bissen is erger en duurder". Dat
zeiden de repetitoren zelf ook al. Opval-
lend is nog dat het volgens de studenten
vooral meisjes zijn die hun toevlucht
zoeken bij een repetitor. Allen daarheen
dus.

Alexandra Melis
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of

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

komt overeen met ± 1getikte blz. met een dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. Behoudens deze restriktie worden brieven geplaatst zoals ze ons
bereiken. .

Racisme (1)

Het grote actuele discussiepunt is: stem-
recht na integratie of integratie door
stemrecht? In lezersbrief "Vlaanderen"
in Veto nummer 5 van 24/10/88
beweert Patriek Nijs dat:
I. "Mensen die nog niet genaturali-

seerd zijn omdat ze hier nog niet lang
genoeg verblijven (...) niet over de
toekomst van autochtonen kunnen be-
slissen." Hierop zeg ik: vele migranten
nemen de Belgische nationaliteit niet aan
omdat ze hun eigenheid willen bewaren.
Maar waarom zouden zij niet kunnen
participeren in het beleid van het land
waar zij al jaren wonen en werken?
Men kan zich niet integreren als men

nog zelfs niet een deel van zijn politieke
rechten verkregen heeft. Natuurlijk heb-
ben migranten last met integratie, er is
niemand die het voor hen opneemt in het
beleid aangezien ze zo iemand niet
kunnen verkiezen. Wie zich niet inte-
greert, wordt gauw gemarginaliseerd in
onze harde samenleving. Uit marginali-
sering volgt soms kriminaliteit en die
kleine kriminaliteit wordt door sommi-
gen dan weer opgeklopt om aan te tonen
dat geen enkele migrant zich integreert
en dus het stemrecht waard is. Zo sluit

zich de cirkel van de demagogie.
2. "Hassan van Marokko riep bij de

Nederlandse gemeenteraadsverkiezin-
gen de Marokkanen op niet aan de
stemming deel te nemen. Een oproep die
massaal gevolgd werd." N. stelt zich
hierbij de vraag: "Willen ze echt integre-
ren of blijven ze enkel uit materiële
behoeften?" Het is onzinnig de Neder-
landse situatie te vergelijken met de
onze. In Nederland geldt geen stem-
plicht. Je zegt toch niet van een Neder-
lander die niet stemt dat hij zich niet
integreert.
3. N. stelt "het niet erkennen van ons

rechtssysteem" door Islamieten op I lijn
met "geen varkensvlees en geen gods-
dienstlessen willen op school" en haalt
dit aan als bewijs voor de onwil tot
integratie. Afgezien van de foutieve ge-
neralisering die hij maakt, mogen vol-
gens onze grondwet dat varkensvlees en
die godsdienstlessen geen enkel bezwaar
zijn voor het verwerven van stemrecht.
Deze situatie draagt trouwens bij tot een
multiculturele samenleving. Wat het
Belgisch rechtssysteem betreft, nogal 10-
gisch dat sommigen dat niet willen
erkennen als ze niet eens stem-recht
hebben.
4. "Volksverhuizingen die tot verar-

ming van eigen cultuur leiden." Deze
leugen kan weerlegd worden door harde'
cijfers, die sommige media wegmoffelen
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I Sinds enkele weken staat het 'katolie-
ke' (de verzuiling in België bestrijkt alle
vlakken, ook die van de kunst) literaire
tijdschrift Dietsche Warande en Bel-
fort (DWB) in het zonnetje van de
literaire wereld.
Alle literaire tijdschriften in Vlaan-

deren, zonder één uitzondering, heb-
ben het financieel moeilijk om het
hoofd boven water te houden. Uitge-
verijen beschouwen die bladen, die
kommercieel oninteressant zijn, dan
ook vooral als een visitekaartje.
In de uitgave van DWB (een blad

met zo'n 1200 abonnees, vooral biblio-
teken), door de jonge uitgeverij Den
Gulden Engel is enkele maanden
geleden verandering gekomen. Het
blad zou "financieel gezien niet langer
interessant zijn", zo stelt de redaktie, en
Den Gulden Engel heeft dan ook,
"helemaal volgens de regels van het
spel", het kontrakt met DWB opge-
zegd. De redaktie maalt daar niet echt
om. Den Gulden Engel wordt al langer
dan vandaag amateurisme en onver-
antwoorde grootheid in gedachten
verweten. En hoewel het lot van Den
Gulden Engel zelf niet helemaal zeker

E Z ERS
E VEN fonds, Norbert D'Hulst, kon dit niet

bevestigen, maar zei wel, "geruchten
van die aard te hebben opgevangen".
In elk geval diende DWB naar een

andere uitgeverij uit te kijken, en dat
zou Peeters (Bondgenotenlaan) gewor-
den zijn, wat door mevrouw Peeters
wordt bevestigd. Zij stelt dat de band
met DWB er altijd al is geweest, ook al
toen het blad nog door de Standaard
Uitgeverij werd gepubliceerd. Toen
DWB daar een tweetal jaren geleden
wegging, miste Peeters de boot ten
voordele van Den Gulden Engel.
Peeters geeft vooral wetenschappe-

lijke tijdschriften uit en beschouwt
zichzelf als een "neutrale uitgever", die
het publiceren van "een gerenom-
meerd en kwalitatief hoogstaand blad"
als DWB als een eer beschouwt.
Volgende week zou reeds het kontrakt
worden getekend, en Peeters zou dan
een poging doen om tegen januari een
nieuwe DWB uit te brengen. Dat
wordt dan wel een race tegen de tijd.
Ondertussen is Den Gulden Engel aan
pWB nog altijd de resterende num-
mers van deze jaargang schuldig, dat
wil zeggen vanaf september. (JR)

DWB NAAR UITGEVERIJ PEETERS

1988 groeide het aantal migranten in de
Brusselse agglomeratie aan met 2,51 %
op een bevolking "hn 1 miljoen. Volks-
verhuizing? In 1983 hadden nog 41.8 %
van de kinderen in Brussel geboren een
vreemde nationaliteit. In 198735 %.
5. "Ik ben geen racist!" De meeste

vurige flaminganten belijden het antira-
cisme zonder erbij te denken dat simplis-
tische slogans als "eigen volk eerst" en
"migranten buiten" het eigen volk opsto-
ken tot racistische acties. Het Vlaams
Blok gebruikt bijna nooit fysiek geweld
en daarom is hun het spreekrecht nog
steeds niet ontzegd. Maar deze partij
weet heel goed dat in tijden van krisis
haar demagogie minder geletterde en
minder begoede mensen haatgevoelens
geeft die aanzetten tot racisme.

Dirk Boeckx

Racisme (2)

Ik heb lang nagedacht over de aanhef
van deze brief Het had iets moeten
worden tussen: "Is Leuven sinds enkele
tijd de soort 'homo paranoïcus' rijk?",
"Ik voel me zwaar gebelgd" en "Het
schaamrood stijgt me naar het hoofd".
Natuurlijk is dit een reaktie op de

lange brief van Patriek Nijs in Veto van
24 oktober 1988.
Mijnheer P. N. denkt ons de les te

kunnen lezen als hij schrijft dat een volk
zich, dankzij een hechte onderlinge
band, moet verdedigen tegen "onrecht
en bedreigingen van buitenaf'. Hij rept
hier met geen woord over het onrecht
dat bepaalde rechtse stromingen het

LADEUZEPLEIN - Omdat de Leuvense archeologen niet betrokken werden bij de werken op het Ladeuzeplein;
zijn boze protesten opgestegen. Op de plaats waar nu in de aarde wordt gewroet voor de aan/eg van een ondergrondse
parkeerruimte zouden immers de resten van een klooster te vinden zijn. Wie het laatst graaft, graaft het best

(Foto Hendrik Delagrange)

is (de uitgeverij schijnt nog amper de
nek boven water te houden), kunnen
volgende feiten alvast op een rijtje
worden gezet.

Na de kontrakt-opzeg van Den
Gulden Engel zond de Raad van
Beheer van DWB een aantal type-
brieven aan Vlaamse uitgeverijen, die
het voortbestaan van het blad even-
tueel konden verzekeren. Eén van die
uitgeverijen was het Davidsfonds.

Het Davidsfonds zag er geen graten
in, DWB uit te geven, en gaf garanties
dat de autonomie van de redaktie
volledig bewaard zou blijven. Uit
welingelichte bron vernamen wij ech-
ter dat die redaktie zich vierkant tegen
een overname door het Davidsfonds
verzet. Een uitgeverij als deze zou het
zogenaamde 'rechts-katolieke' cachet
dat op het tijdschrift rust (het woord
'Dietsche' speelt de redaktie wel eens
parten en daarom spreekt ze de laatste
jaren over 'DWB') alleen 'maar be-
klemtonen, en het tijdschrift in een
ongewild isolement doen belanden.

De sekretaris-generaal van het Davids-

'eigen volk' aandoen. Ik denk hierbij aan
de 'vierde wereld' -problematiek.
Ik denk dan ook aan sommige 'brave'
burgers die zich in sommige grote steden
voor het burgemeesterambt ter beschik-
king stelden. (Neen, ik bedoel niet H.)
Naar mijn gevoel is het vreemdelin-

genprobleem niets meer dminder dan
een afleidingsmaneuver van het échte
(sociaal-economische) probleem. Het
motto: als de hond honger heeft, geef
hem slechts een knook, zo maak je de
hond moe, houd je zelf meer over en ben
je van het afval af (En met een beetje
geluk ook van de hond.)
En, heren historici, is het niet precies

dit, wat zich afspeelde in de gekwelde
geest van ene Schickelgrüber zo'n kleine
zestig jaar geleden al. En is het niet
precies dit wat er gebeurde in Nazi-

Duitsland van voor en tijdens WO n.
Zeg achteraf niet: "Wir haben es nicht
gewusst." Ik zeg het jullie nu!
Ik ga hier niet nog eens in op het

verband tussen varkensvlees en "paral-
lelle orde" en weigering om zich te
integreren. Een vraagje misschien voor
de lezers onder jullie: iemand laatst nog
parallellen gezien met 'Mein Kampf"?
Het pleidooi geen racist te zijn (hij wil
wel maar hij kan niet ...) kunnen we wel
laten voor wat het is: geen multi-kul,
geen pluri-kul, maar flauwe kul!
De Vlaams (Volks)Blokkers (het mag

toch gezegd?, laatste helft '30-er jaren)
moeten hun geschiedenis leren. Mis-
schien dat we dan ook van hen wat
schaamrood kunnen verwachten.

Bart Luyckx

KRUISWOORDRAADSEL
Je kunt het niet gek genoeg bedenken, of het staat geschreven. Een of andere
gekke Hollandse televisiepresentator, men zegge en schrijve Boudewijn Büch,
pent verscheidene onbeantwoorde brieven naar Mick Jagger. Die brieven
vormen de rode draad van zijn romannetje, en het ding is straks van jou, als... Je
rept je naar een saaie les, puzzelt er geduldig - een les duurt lang, weetje wel-
dit kruiswoord raadseltje bijeen, en laat het vóór vrijdag 4 november op de
's Meiersstraat geworden. Intussen hoopt ons vorige boekje is soon as possible
winnaar Wim Liekens te ontmoeten.
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Horizontaal - 1. Winstgevend 2. Vrouw - op die manier 3. Frans
komponist - plattegrond 4. Plaats in België - soortelijk gewicht 5.
Zandheuvel- fraai 6. Piepers 7. Redenaars 8. Sabelkwast +Iidwoord
9. Dialekt voor 'Hier heb je het' - boomvrucht 10. Voegwoord -
heffend.

Vertikaal - 1. Weergalm 2. Exotische uitroep - kippenloop 3.
Huidziekte 4. Wiegel - drek 5. Engelse eeuw - vriend 6. Uitroep van
afkeer - kies 7. Voorstad 8. Zever - Europeaan - maanstand 9.
Tussenstuk - deelgenoten 10. Aangelopen

. '.
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Bevrijdingsteoloog Ed de la Torre

Hoop op een progressief Europa
landeigenaar uit hun huizen weggedre-

betekenis van strijd, dan heb je een eerste ven werden. We zeiden hen dat ze zich
stap gezet op weg naar een bevrijdings- moesten organiseren en verdedigen.
teologie. Het teoretiseren en systematise- Maar het enige antwoord dat ik kreeg
ren van deze teologie is niet onbelang- was: "Ga weg. Jij bent een kommunist
rijk, maar het aktuele 'leven en bevrij- die ons wil ophitsen en misleiden". Ik
den' is toch ·prioritair. Wanneer ze ons zei: "Nee, nee. Ik ben een kristen, geen
komen vertellen dat onze bevrijdingsteo- kommunist.", waarop zij antwoordden:
logie niet teologisch genoeg is, dan "Jij bent een kommunist want kristenen
trekken we ons daar niets van aan. Onze doen zoiets niet." Ik werd er gewoon
enige zorg is dat onze teologie voldoende gefrustreerd van, ik barstte voor hun
bevrijdend is.» (lacht) ogen bijna in tranen uit» (lacht)
Veto: Is dat ook één van uw bezwaren . «Op dit m?ment bestaat de groep ~ie
t d 't diü l t l "? ZIch georganiseerd heeft en klandestienegen e ra I tone e eo ogte . iidtui '1' 0stnj t UIt een rm ~oen mensen. e groep
Ed de la Torre: «Ja. De traditionele die legaal strijdt, telt tussen drie en vijf
teologie beperkt teologie tot één enkele miljoen Filippino's. Dat is natuurlijk nog
vorm. De gebroeders BoII onderschei- altijd een minderheid, want op de
den daarentegen drie vormen van teolo- Filippijnen leven er 60 miljoen mensen.
gie: volkse, pastorale en professionele Maar toch vind ik het al heel wat. Je
teologie. Ik vind dat een goede onderver- krijgt dan de. bevestiging dat die bevrij-
deling, maar je mag er niet van uitgaan dingsstrijd niet zomaar een briljant idee
dat het volk zich maar moet bezighou- van jou alleen is, maar dat er miljoenen
den met de volkse vorm, terwijl de mensen achter je staan. Sommigen van
intellektuelen zich bezig houden met de hen zetten zelfs meer op het spel dan ik
professionele vorm. Nee, de professio- zelf doe. Het feit dat we groeien is er het
nele vorm moet volks worden en de bewijs van dat we niet verkeerd zijn»
volkse vorm moet professioneel worden. «Waar ik momenteel wel bang voor
Anders loop je het gevaar dat je de ben, zijn de aanvallen - van doodseska-
armen en hun strijd voor meer vrijheid ders bijvoorbeeld - op de open, legale
gaat romantiseren» beweging. Het is gemakkelijk om te
«Ik ga echter ook niet altijd akkoord zeggen tegen het volk: "je moet heroïsch

met de Latijns-Amerikaanse teologen: zijn en vechten", maar niemand zet
zij noemen een bevrijdingsbeweging pas graag z'n leven op het spel. De bevrij-
kristelijk als ze perfekt is, maar voor mij dingsbeweging heeft nood aan een ruim-
maakt juist de imperfektie van een te waarbinnen legaal gestreden kan
bepaalde beweging het kristelijk karak- worden zonder al te veel risiko's. Het
ter ervan uit. Er worden altijd fouten probleem is echter dat iedereen die
gemaakt, ook in een beweging die streeft veranderingen nastreeft, onmiddellijk
naar meer rechtvaardigheid en vrijheid. bestempelt wordt als een kommunist.
Je kan hier de woorden van Luther Door de agressieve akties tegen de
gebruiken: de bevrijdingsstrijd is "tege- 'kommunisten' van het Aquino-regime,
lijkertijd juist en zondig". Wanneer er worden velen in het klandestiene verzet
een gevecht ontstaat tussen de boeren en gedrongen. Daardoor wordt de bewe-
de landeigenaar die hen uitbuit, dan is ging geïsoleerd en wordt de bredere
alles in orde zolang de landeigenaar z'n legale basis van de strijd steeds kleiner.
biezen pakt. Maar meestal roept deze Het behoud en eventueel het uitbreiden
laatste de soldaten, die de boeren dood- van de ruimte voor legaal verzet is dus
schieten. De boeren worden op hun onze eerste bekommernis»
beurt bijgestaan door de guerrilla-troep-
en, die de soldaten doodschieten. Je
vecht dus voor rechtvaardigheid, maar
tegelijkertijd is er oorlog en wordt er
gemoord. En het gaat niet op om te
zeggen: alleen het leven van de boeren is
waardevol en dat van de soldaten niet.
Er is dus rechtvaardigheid en onrecht-
vaardigheid met de bevrijdingsstrijd ge-
moeid. Het is een principieel juiste strijd,
maar hij heeft ook z'n zonden»

, erv ol~ van p. I

Tolerantie
Veto: Tijdens het bewind van Marcos
steunde de Filippijnse Kerk volks verzet,
na de machtsovername door Aquino
doen ze dat niet meer. Vanwaar die
verandering?

Ed de la Torre: «De Kerk steunde het
verzet niet echt onder Marcos. Ze
tolereerde het. Naar het einde van het
Marcosregime toe, waren er velen die
Marcos echt haatten. Je kunt dat verge-
lijken met de situatie in Nicaragua. Ook
daar waren er velen die Somoza haatten,
maar daarom waren ze nog niet voor de
Sandinisten. In 1986 is Marcos verdre-
ven en heeft Aquino de macht overgeno-
men. In het begin bood zij perspektief op
verandering: Na 1986 is de kerk dan ook
grotere interne druk beginnen uitoefe-
nen op de progressievelingen binnen
haar rangen. De bisschoppen konden de
progressieve beweging nu probleemloos
aanvallen, want ze konden er niet meer
van beschuldigd worden een onpopulair
regime te steunen»
«De laatste tijd is er echter weer een

positieve evolutie aan de gang: de Kerk
begint zich bedreigd te voelen door
krachten van binnenuit. Vele priesters en
zusters werken samen' met het volk op
het platteland, maar zij blijven wel deel
uitmaken van het instituut en proberen
veranderingen te bekomen. Ze voelen
zich nu dus bedreigd in hun eigen
sfeer»

Veto: Vindt u veel steun bij het volk?

Ed de la Torre: «De bevolking steunt
ons nu al veel meer dan in het midden
van de jaren '60. Ik ging toen bijvoor-
beeld op bezoek bij boeren die door hun

Land
Veto: Welke veranderingen streeft u nog
in eerste instantie na binnen de Filip-
pijnse maatschappij ?

Ed de la Torre: «We willen dat er meer
demokratie en meer ontwikkelingskan-
sen voor de bevolking komen. Dat staat
in nauw verband met de broodnodige
landhervormingen: 80 % van de Filip-
pijnse landbouwgrond is in handen van
20 % van de bevolking. Zonder herver-
deling van die gronden kun je niet alleen
spreken van een onrechtvaardig systeem,
maar kan er ook geen interne markt
uitgebouwd worden, want de meerder-
heid van de bevolking heeft geen geld
om de eigen produkten te kopen. De
landeigenaars reageren zeer agressief
tegenover alle pogingen tot landhervor-
ming. Ze vinden het bewind van Aquino
nu al te links.»
«In tweede instantie zou ik graag

willen dat de Filippijnen onafhankelijker
werden. Dat is natuurlijk makkelijk
gezegd, want hoe doe je dat in een
wereld die niet van plan is om te
veranderen. Hoe verwijder je de US-
legerbasissen? Zelfs als je dat zou
kunnen, dan zijn er nog altijd de
multinationals, ... We moeten een ster-
kere onderhandelingspositie hebben op
de internationale markt, maar daarvoor
hebben we een sterkere interne markt en
een produktiever landbouwsysteem no-
dig,»
«Op politiek vlak streven we ernaar

om een 'volksdemokratie' uit te bouwen.
Centraal daarin staan niet-goeverne-
mentele organisaties en lokale basisgroe-
pen. Het organiseren en uitbouwen van
zulke groepen vraagt wel heel wat tijd.
Voor één groep heb je anderhalf tot twee
jaar nodig. Indien de kontinuïteit niet
verbroken wordt door arrestaties en
moorden, dan heb ik daar veel hoop in.
Er is natuurlijk ook nood aan strukturele
veranderingen vanuit de regering. Maar
ook binnen het oude systeem kunnen we
al iets doen. Soms is de linkse beweging
veel te ongeduldig of te lui, zo in de trant
van: "Call me when the revolution is

there". Maar de revolutie is nu aan de
gang, al is het dan de kleine en niet de
grote»

Ongelukjes
Veto: Fundamentele veranderingen zit-
ten er dus de eerstkomende jaren niet
in?

Ed de la Torre: «Nee, maar ik geloof
ook in de rol van de voorzienigheid, van
'ongelukjes' als het ware. Niet enkel de
groei van het volksverzet is belangrijk,
de andere kant kan ook plots ineenstor-
ten. Kijk maar naar de gebeurtenissen
rond Marcos : hun onderlinge ruzies
zorgden voor een opening. Ons alterna-
tief was echter nog niet sterk genoeg
uitgebouwd om in te springen. Daar
werken we dus nu in eerste instantie aan:
klaar staan wanneer er aan de andere
kant iets misloopt. Ik vestig mijn hoop
natuurlijk niet alleen op een ineenstor-
ting van de gevestigde machten, want je
kan zoiets natuurlijk erg moeilijk bereke-
nen. Maar anderzijds is het ook ontmoe-
digend om enkel op de groei van het

volksverzet te rekenen: in 20 jaar
hebben we drie miljoen mensen georga-
niseerd, hoeveel jaar hebben we dan nog
nodig om 60 miljoen mensen te organi-
seren? Van zo'n berekening word je
moedeloos»

,<1992 is een belangrijk jaar voor ons,
omdat Aquino's regeertermijn dan af-
loopt en er verkiezingen georganiseerd
zullen worden. Wie ook president wil
worden, Aquino zelf of een tegenkandi-
daat, zal rekening moeten houden met
de volksbeweging en met diegenen uit de
elite die zelf ook bepaalde hervormingen
willen. 1992 is ook het grote jaar voor
Europa. (lacht) Ook daarop vestig ik een
beetje mijn hoop, want het is niet goed
als de Filippijnen te eenzijdig verbonden
blijven met de Verenigde Staten. Europa
zou - niet uit liefde voor ons, maar
omwille van haar belangen in Azië -
meer relaties met ons kunnen aangaan.
Dat zou voor ons een kans kunnen zijn,
omdat er in Europa nog altijd een heel
klein beetje progressiviteit bestaat. In
Amerika daarentegen is het hopeloos,
daar zwaait iedereen maar met z'n
vlaggetje. Zonder daarom de West-
europese politiek te romantiseren, acht
ik het toch mogelijk dat Europa onze
kansen op verandering wat vergroot,»

Carla Rosseels
Erik Paredis

LBK

• Ma 31/10 om 20.30 u: Bierproel-
avond. Om 20.00 u: danskursus eerste
groep, in het RC. Om 21.45 u tweede
groep.

• Di 1/11 om 20.00 u: Knipselkrant
voor Wim en Gretel, in het Fakhuis.

• Wo 2/11 om 20.00 u stipt: Film
"Tootsie" in de Gnorgl.

• Do 3/11 om 20.00 u: Doopvergade-
ring bij 'De Jakke'.

• Za 5/11 om 10.00 u: WSJ-vergade-
ring in het Pauskollege.

VTK

• Ma 7/11 om 19.45 u: Film 'Slarn
Dance' (Wayne Wag) met Tom Hulce in
de hooldrol, in Alma 111, ink. 50 (met
Alma-schotel inbegrepen 120 Ir)

Êd de la Torre: ''De bevrijdingsteologie is een principieel juiste strijd, maar hij heeft ook z'n zonden.
(Foto Hendrik Delagrange)

ZOEKERTJES
• Ik doe al uw typwerk op tekstverwer-
ker, snel en verzorgd. 'fii' 016/25.89.-
12.

• Verloren op ma 24 okt.: gouden
armbandje, omgeving Lucemie - Ra-
venstraat - Schouwburg. Terug te bezor-
gen bij Bea G., Ravenstraat 88 (belo-
ning voor de vinder).

• Verloren: lederen etui 'Amigo' in de
Valk op 20 okt 88. Mis het erg. Bezorgt
de eerlijke vinder het mij terug? Els
Marchand, Regastraat 52.

• Paraplu verloren dinsdagnamiddag in
E. Vanarenbergstraat. Terug te bezorgen
bij Mark, Vanarenbergstraat 33. (belo-
ning voor vinder).

• Help! Het mooiste meisje van de klas
beet mijn vingerkootje af.

• Homo-en lesbiennecentrum 'De Ro-
ze Drempel' onthaalt ma en do 20-
23.00 u, JAC, Amerikalaan 3.

• Zelfverdediging Jujutsu, 4 gratis
proeflessen, 'lB': 016/23.72.08.

• Betaal veel centen voor alle doku-
mentatie (liedjes, teksten, foto's, inter-
views e.a.) over J.J. Goldman, 'iii!' 016/
22.68.39, B. De Coen, E Lintstraat 131,
Leuven (Dringend), vr les.

• Te huur voor 3 maand (jan - maart)
charmant landhuis te Pellenberg (8
kamers), ~ 016/46.10.32.

• Gezocht: enkele avontuurlijke perso-
nen (m/v) voor Afrika-reis met vracht-
wagens (jan - maart '89) 'ia!' 016/
46.10.32.

• Verloren: oude bruine leren boeken-
tas, bevat nota's, schrijfger. + pers. pap.
Gelieve t.t.b, Vinken Petra, Brabançon-
nestr. 107.

• Wie was die stud geneeskunde die
donderd 27 okt rond 17 u- in Alma I
werd lastig gevallen door die halve gare.
Buiten op de Bond sprak ik je doch
vergat iets, 23.14.74. John.

• Te hr. ruime (18 m2) gem. kamer.
Lav. gemeensch., keuken, tel., douche,
fietsb. Ridderstr. 75, 'fjif 016/20.51.49.
3500 fr. alles inbegr.

• Wie heeft er op de pol+soc fuif op
20/ I0 mijn jeansvest meegepakt? Ge-
lieve ze terug te brengen bij Bart
Van Doren, Parkstraat 187. Bij afwezig-
heid bel Stefan Verhaeghe.

• Te hr. ruime (20 m2) rustige kamer:
lav., gem. keuken+tel+fietsberg. Ridder-
straat 75, 'lal' 016/20.51.49. 3900 fr.
alles inbegr.

• Typen van thesissen op tekstverwer-
ker. 55 fr/blad. Kris Rosselle, Naam-
sestwg 130, 3030 Heverlee. ~ 016/
20.70.77.

• Ik zoek nog mensen die vrijdag
(16.30 u) naar Antwerpen en zondag-
avond naar Leuven willen meerijden.
Erik, Blijde Inkomststraat 12. Je trein is
duurder.

• Te koop: ijshockeyschaatsen volledig • Gevraagd: kooi voor Guinees big-
• 'De Roze Drempel' fuift op 4 novem- leren schoen maat 40-41. Prijs o.t.k. getje minstens 40x60 cm. Lepelstraat 4
ber, zaal 'Albatros'. Peter Govaerts, 'iii!' 016/20.02.76. (Eric).

Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e. cl. zijn gratis: andere semi-kommerciële
zoekertjes (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze innemen (zie rooster).

De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

ZOEKERTJE

10 SF
20 SF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF
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6De Maraton

Voer voor kilometervreters
OP donderdag 3 november organiseert Sportraad de 21ste

Studentenmaraton van Antwerpen naar Leuven. Het zag er
echter lang naar uit dat er geen opvolger zou komen voor de te

suksesvolle 20ste editie. Professionalisme had de studentikoze opzet van
de studentenmaraton volledig verdrongen. Bovendien dreigden door
deze mammoetorganisatie alle andere sportaktiviteiten aan de Tervuur-
sevest in de schaduw gesteld te worden. Een vernieuwde ploeg zorgt er
echter voor dat ook dit jaar de loopfreaks hun kilometers kunnen
afmalen. Gaston Roelants gaf ons op de valreep nog enkele tips.

-

Eigenlijk is deze maraton vier wedstrij-
den in één. De sportieveling kan name-
lijk kiezen tussen volgende alternatie-
ven: ofwel loopt hij de volledige mara-
ton (42,195 km) van Antwerpen naar
Leuven, vertrek om 17.00 u, ofwel doet
hij dezelfde afstand al stappend, maar
dan moet hij er wel om 15.00 u aan
beginnen. Voor mensen die maar voor
de helft in konditie zijn, is er de halve
maraton (21,097 km), die voor de
lopers om 19.00 u van start gaat en voor
de wandelaars om l8.00 u. Met de
overbevolkte toestanden van vorig jaar
in het achterhoofd, heeft de organisatie
het deelnemersveld beperkt. Wie geen
student, oud-student of personeelslid is,
wordt geweerd.
De Rijkswacht en het Vlaamse Kruis

worden ingezet om het hele opzet
overzichtelijk en vooral veilig te houden.
ln de schemering zou het wel eens
gevaarlijk lopen kunnen zijn op Vlaamse
wegen waar de voetganger sowieso
kwetsbaar is. Als bijkomende veilig-
heidsmaatregel vraagt de organisatie dat
alle lopers in het wit gekleed lopen.
Bovendien wordt er voor fluorescerende
armbanden en hielstrips gezorgd, Aan-
gezien de wedstrijd grotendeels
's avonds gelopen wordt, lijkt ons dat
geen overbodige luxe.

Knijpen
Goed beseffende dat de lopers wel
sportief maar niet gek zijn, heeft de
organisatie een gratis busdienst van
Leuven naar Antwerpen en Mechelen
ingelegd. Die afstand hoeft alvast niet op
eigen kracht afgelegd te worden. Wie de
spikes vanonder het stof wil halen en
zich alsnog wil inschrijven, moet zich als
de bliksem naar Sportraad, Tervuurse-
straat 101 in Heverlee reppen want
eigenlijk moesten de laatste deelnemers
zich voor 28 oktober hebben opgegeven.
Zeg dat je een Veto-lezer bent, dan
knijpen ze misschien een oog dicht.
Wie zich niet geroepen voelt om

krachtenslopende inspanningen te leve-
ren, hoeft toch niet lijdzaam thuis te
blijven. De inrichters beloven immers
een 'spektakulair videogebeuren ': beel-
den van zwoegende atleten worden
onderweg opgenomen en met een su-
persnelle motor naar het Sportkot (te-
vens aankomstplaats) gebracht waar ze
op een groot - en hopelijk op meerdere
kleine - schermen getoond worden. Wie
lstram wordt van het lange wachten op
de eerste finishers en wel eens wat anders
wil dan naar bezwete, rennende licha-
men te staren, kan altijd bij Sigrid, Birgit,
Ingeborg en Agneta terecht want de
organisatie heeft een supercharmante
Zweedse massageploeg ingehuurd. Vol-
ledig ter uwer beschikking. Of was het
voor de lopers?

Reus
De Leuvense studenten maraton is een
eerder toevallig gegroeid initiatief, dat 20
jaar geleden ontstond uit een wedden-
schap tussen rechtsstudenten. De laatste
vier jaren echter kende de wedstrijd een
overrompelend sukses. Het deelnemers-
aantal steeg in die tijd van 1500 naar
2400. Waar vroeger de interfakultaire
bekerkompetities de belangrijkste mani-
festaties van studentensport waren ge-
weest, was de laatste jaren de maraton,
met in zijn zog de andere sportklassie-
kers,wals de 24 uren, tot hét gezicht van
de studentensport uitgegroeid.
Vorig jaar echter kwam het na de

20ste editie tot een krisis in de organisa-
tie. Het grootste deel van de verantwoor-
delijken van de 20ste editie zag geen
toekomst meer in de studentenmaraton.
Precies het sukses dreigde de ondergang
te worden van dit uniek initiatief Het

grote aantal deelnemers zorgde immers
voor een enorme druk op de organisato-
ren, die zich maandenlang full-time
moesten inzetten voor het welslagen van'
één avond. En op die avond zelf werden'
maar liefst 300 mensen ingeschakeld om
het geheel in goede banen te leiden. Niets
kon immers aan het toeval overgelaten
worden: 2400 mensen moesten per bus
naar Antwerpen en Mechelen gevoerd
worden; er waren de veiligheidsproble-
men langs het 42 kilometer lange
parkoers met zijn ontelbare kruispunten;
er was de bevoorrading, de verzorging,
de massage, de tijdsopneming, en nog
zoveel meer.

Corrida
Door dit alles was de 20ste studenten-
maraton een professioneel georganiseerd
evenement in plaats van een gemoede-
lijke en ludieke sportavond. Wanneer
ook al de burgemeester van deze stad
gaat meelopen, dan zit er iets fout. Dat
moet men op Sportraad gedacht hebben
toen men op de Algemene Vergadering
het afvoeren van de maraton op de
agenda zette. Er werd zelfs al gedacht
aan alternatieven: het oude idee van een
corrida door Leuven werd weer boven-
gehaald. Maar na veel touwtrekken
besloot men toch, weliswaar met een
grotendeels andere en onervaren ploeg,
een 21ste editie op stapel te zetten. De
beslissing kwam niets te vroeg, want een
maraton vergt maanden voorbereiding.
Er werd echter wel bepaald dat enkel
nog studenten, oud-studenten van de
KU Leuven en personeel van de
KU Leuven zouden kunnen deelnemen.
Zo hoopt men het deelnemersaantal niet
verder te laten groeien, of het zelfs te
verminderen.
Verder werd echter aan de hele opzet

weinig fundamenteels veranderd. Men
kan immers bij zo'n mammoetorganisa-
tie het professionalisme niet meer terug-
schroeven. Vraag is enkel of de studen-
ten zelf nog voeling hebben met een

dergelijke organisatie, V06~n studenten
deze maraton nog aan als hun maraton
en zullen ze massaal hun koten ~rlaten
om deel te nemen én te supporteren?
Zullen de studenten 3 november tot een
sport-hoogdag maken of zullen de lopers
eenzaam en alleen voor zichzelf en hun
eigen prestatie lopen? Want pas als de
studenten maraton weer een maraton
voor en door studenten is, zullen de
sportverantwoordelijken in hun opzet
geslaagd zijn, en met nieuwe moed aan
een 22ste editie kunnen beginnen te
werken.

Spartaans
Dat de maraton geen uitvinding van
Sportraad is, zal wel geweten zijn. De
oorsprong van die wedstrijd zou zich in
het antieke Griekenland situeren. Een
boodschapper liep het hele eind van

Marathon naar Athene, om de overwin-
ning van die laatste stad op de Spartanen
te melden. Hij legde er daarna het bijltje
wel bij neer.
Wij hadden met Gaston Roelants,

olympisch zilver op de maraton, een
gesprekje over zijn grote liefde: de
maraton. Of was dat niet w?
Roelants : «Ik heb eigenlijk nooit met
plezier een maraton gelopen. Ik heb er
dan ook maar een vijftal gelopen. Een
maraton liep ik voor de medailles, niet
voor het plezier. Wij trainden vroeger
vooral op 10.000 meter en liepen dan
ook sporadisch eens een maraton. De
huidige generatie maratonlopers echter
traint heel specifiek en heel fanatiek voor
die ene afstand»

Veto: Loopt u nog altijd?
Roelants: «Ik speel nu golf Topatleten
lopen niet meer als ze zo oud zijn als ik.
Alleen zij die nooit topprestaties gele-
verd hebben, kunnen niet ophouden met
lopen.»

Veto: De studentenmaraton ?
Roelants: «Ha, dat is een fantastisch
initiatief Zo krijgen de studenten de kans
om eens de sfeer van een grote wedstrijd
mee te maken. Bovendien moeten ze
trainen om in vorm te komen of te
blijven, en dat is mooi meegenomen.
Velen lopen natuurlijk ook de maraton
voor de naam. Het staat veel beter als
men zegt een maraton te lopen, dan als
men eens 30 kilometer loopt. De mara-
ton is een echt spektakel. Ik heb mensen
voor het oog van het publiek over de
eindmeet zien kruipen. Maar vijf minu-
ten later, in de coulissen, waren ze zo fit
als wat. Het belangrijkste bij een derge-
lijke organisatie is dat heel veel mensen
de kans krijgen om mee te doen aan een
sport die heel gezond is.»

Veto: Kunt u enkele tips geven?
Roelants: «Iedereen die regelmatig in
beweging blijft kan aan de maraton, of
de halve maraton, deelnemen. Een
voorbereiding van enkele maanden is
natuurlijk onontbeerlijk om voldoende
konditie te krijgen. Echte atleten kunnen
wel hun voordeel halen uit een aange-
past dieet. Ze zullen bijvoorbeeld vanaf
14 dagen voor de wedstrijd zo weinig
mogelijk koolhydraten opnemen en dan
drie dagen voor de wedstrijd overscha-
kelen op een dieet van alleen maar
koolhydraten. Tijdens de wedstrijd moet
men voldoende drinken, om uitdroging
te voorkomen. De moeilijkste kilome-
ters voor een maratonloper zijn die
tussen 32 en 38. Dan wordt het echt
lastig en blijft men enkel op karakter
lopen. Wanneer echter de eindstreep in
zicht komt, gaat alles weer beter»

Op de vraag of hij geen zin heeft om
donderdag mee te lopen, zei Gaston
Roelants ons verontschuldigend dat hij
op dat moment moet werken. Wij, die al
weken naar een gepaste uitvlucht aan het
zoeken waren om vooral niet te moeten
lopen, stonden verstomd door de een-
voud van deze oplossing. We schrijven
gewoon een artikel.

Tom Ysebaert
Jan Provoost

AG E N DA
Samenstelling: Alexandra Melis

Maandag 31 oktober
21.00 u FILM Samson and Delilah (Cecile B. DemilIe), ingeleid door Dirk Lauwaert, in de
Vlaamse leergangen, achter het stadhuis, ink. 80/100, org. Stuc.

Dinsdag 1 november
19.00 u ALLERHEILIGEN Beiaardkoncert door Luc Rombouts, in Centrale Universiteitsbi-
blioteek, org. Dienst Kultuurkoördinatie KUL.

Woensdag 2 november
20.00 u KONCERT Nieuw Belgisch Kamerorkest speelt werken van o.a. Rossini, Giuliani,
Beethoven en Schubert, in Grote Aula, kaarten verkrijgbaar in Bondgenotenlaan 30, org.
Musica Antiqua.

20.30 u BRIEFSCHRIJFAVOND Brieven schrijven ten voordele van gewetensgevangenen of
politieke gevangenen, in UP,Jan Stasstr. 2, org. Amnesty International Leuven.

22.00 u ANIMATIE Geert Waegeman, eigen komposities op viool en piano, in Stucbar, ink.
gratis, org. Stuc.

Donderdag 3 november
19.00 u UNIVERSITAIRE KONFERENTIE Recentere modellen over de werking van het
geheugen: komt vergeten werkelijk voor?, door prof. Van Outryve d'Ydewalle, in de Grote
Aula, ink. gratis.

19.30 u INFO De internationale sektor, lezingen over tewerkstelling in het buitenland en over
ontwikkelingssamenwerking, om 18.30 u Infobeurs, in De Valk, 10k.01.25, Tiensestr. 41,
ink. gratis.

19.30 u LEZING Avonden van de Nederlandse architektuur: prof Henket over de belangrijkste
tendensen in het hedendaagse Nederlandse bouwen, in Arenberginstituut, Naamsestr. 96,
org. W1J Ontwerppraktijk vh Depart. Architektuur.

20.30 u FILM Filmmonumenten: City Lights (Chaplin), stomme film, in E. Van Evenstr.2E,
ink. 75/100, org. DAF en Centrum Kommunikatiewel. KUL.

Vrijdag 4 november
20.30 u FILM Gombrowicz (Alberto Fisherman, 1985), over de verleidelijkheid van de figuur
Gombrowicz, Engels ondert., in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

23.00 u FILM De juni-dagen (Alberto Fisherman, 1984), een Argentijnse film gemaakt in een
tijdvak van staatscensuur en kulturele depressie, in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Zaterdag 5 november
20.30 u FILM Gombrowicz (Alberto Fisherman, 1985), Engels ondert., in 't Stuc, ink. 80/100,
org. Stuc.

23.00 u FILM De juni-dagen (Alberto Fisherman, 1984), in 't Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Zondag 6 november
12.30 u MUZIEKMAAL Dineren met live-muziek van Jaak Motmans op de achtergrond, op de
zolder van De Spuye, aan het sportkot, ink. 380 alles inbegrepen, org. Spuye.

Maandag 7 november
19.45 u FILM Slam Dance (WayneWag)met Tom Hulce in de hoofdrol, in Alma 111,ink. 50,org.
VTK.

20.00 u DEBAT De invloed van de internationale handel op de Derde Wereld, met De Meyer
(NCOS). Pintelon (Wereldwinkels), Herteleer (kommerciële distributie) en prof Tollens. modo
De Maeseneer (BRT), in Kleine Aula, ink. gratis, org. 11.11.11-studenten.

20.00 u BRIEFSCHRIJFAVOND Brieven schrijven voor gewetensgevangenen of politieke
gevangenen, in kafee Rejean, 1ste verd., op hoek Tiensestr. en Gtllden.aaksevest, org.
Amnesty International Kessel-Lo.

21.00 u FILM La peau douce (François Truffaut, 1964), een film met kleine helden, altijd
oprecht leugenachtig, niet ondert., int Stuc, ink. 80/100, org. Stuc.

Gevaarlijk!
Opgepast. Jij zoekt het gevaar op. Een Veto-abonnement zou wel eens heel
schadelijk kunnen zijn. Veto trapt immers op zere tenen, schopt wild om zich
heen. Zeg niet dat wij u niet gewaarschuwd hebben.
Wij sturen de Veto een jaar lang, voor 250 (studenten), 300 (niet-studenten)

of 600 fr (steunabonnee) naar je op. Bel gewoon je naam en adres door via
016/22.44.38, of spring eens binnen op de 's Meiersstraat 5.


