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Massage
Onze KUL heeft vanaf dit jaar een aula met
standing: voorverwarmde klapzeteltjes, dou-
ches voor de heren professoren, en uiteraard
een massagesalon. Logisch dus dat dit sum-
mum van De Somer-verering enkel/bestemd
is voor de fakulteiten met standing. In het
verleden, toen ze het nog moesten stellen met
zoiets simpels als MSI 03.18, hebben zij
immers bewezen hoe propertjes ze een lokeal
kunnen houden. Onze toekomstige managers
en rechters zullen niet zo onbeschaamd zijn
hun voeten te vegen aan een som van 120
miljoen. Dat kan van pakweg de germanisten
niet gezegd worden, zoals u kan merken op
p.17.

Gezondheid
Nu iedereen je toch overspoelt met goeie raad
over hoe je je studies moet aanpakken, hier de
échte gouden tip: Anabole Steroïden. Capta-
gon, catovit, Pope, allemaal dope. Dat, en een
gezonde voeding natuurlijk, anders kan je het
nu al op je buik schrijven. Ze doen het immers
allemaal. Alleen zal niemand het zo openlijk
durven zeggen, natuurlijk. Want dan kom je in
Veto. En wel op p. 9.

Pa
Nu iedereen je toch overspoelt met goeie raad
over hoe je je studies moet betalen, hier de
échte gouden tip: Beurzen. Ze hebben het
immers allemaal. Alleen zal niemand het zo
openlijk durven zeggen, natuurlijk. Tenzij om
te bewijzen hoe knap ze het hele zaakje
hebben opgelicht Of omdat ze Devenijns
heten. Daarom nu in Veto de volledige lijst met
namen van beursstudenten, en hoeveel hun
pa echt verdient En wel op p. 27.

Representatief
Nu iedereen je toch overspoelt met goeie raad
over hoe je je studies moet aanpakken en
betalen, hier de échte gouden tip: Loko. Om
jou te vertegenwoordigen zoeken ze daar
immers nog vrijgestelden. Interessante, ver-
antwoordelijke jobs die bovendien nog vet
betaalt zijn. Krira, Sora, Spora, Kura, lsol, Veto
en de tandem Polle-Benoot: het zijn begrip-
pen in ons dagelijks studentenleven. Waarom
jij niet? Lees snel onze vakatures op p. i9 en
p.21.

Bruno Verbergt over zijn Klapstuk

'''Diep in mijn hart vind ik
dat ik juist zit"
Van 1 tot 25 oktober gaat in Leuven de vierde editie van het

Klapstuk-dansfestival door. Naast hernemingen zoals 'Mikrokos-
mos' van De Keersmaeker en 'New Demons' van Loek, staan er

vijf kreaties voor het Klapstuk en vijf Belgische premières op het
programma. Het tweejaarlijkse festival lijkt hiermee op weg om een
vaste waarde te worden, wat wel door het kennerspubliek zal worden
toegejuicht. Dans is echter een weinig toegankelijke kunstvorm, en we
vroegen ons dan ook af'of zo'n gekoncentreerde programmatie ook
buiten de kleine groep van echte dansliefhebbers voldoende interesse kan
opwekken. Veto sprak met artistiek direkteur Bruno Verbergt over
inhoud en achtergronden van zijn Klapstuk.
Veto: Voor nogal wat mensen is dans de
elitaime van alh: kunstvormen. Hoe
probeert een orgmaisatie als het KklpmUc
daaratut·1e rerhelpen?

Verbergt: «Ik denk niet dat dans elitair
is in de heel negatieve betekenis van
slechts toegankelijk voor een kleine
groep. Dans is in de jaren tachtig één van
de kunstvormen die het meest opgang
heeft gemaakt, wat mogelijk was dankzij
een meer open kijkhouding van het
publiek. Vanuit die beschouwing staat
het Klapstuk in het teken van het
publiek»
«Demokratisering en het publiek ma-

ken van de dans liggen niet in het
vervlakken van de voorstelling, maar in
het toegankelijk maken ervan. Dat
betekent een laag prijsbeleid. De een-
heidsprijs van de voorstellingen buiten
de stadsschouwburg is met stuckaart
250 fr. Wees ervan overtuigd dat we met
onze prijzen alle andere kulturele instel-
lingen in België en daarbuiten klop-
pen.»

Veto: Het Klapstuk is onder andere
gegroeid uil het Stuc en heeft nog altijd
met studenten te maken. Spreekt het

festival nog aan bij de studenten of komt
er eerder een publiek van kur.stliejheb·
bers van heinde en ~·efuUcke,,?
Verbergt: «Misschien komt er vijf pro-
cent publieke belangstelling van bui-
tenaf maar het is ontegensprekelijk zo
dat het een festival isdat hier aanslaat, bij
dit publiek. Ik had het eerder over het
belang van het publiek. Wel, Klapstuk
89 is een ode aan het Leuvense publiek,
dat bij artiesten een zeer goede reputatie
heeft. Men herinnert zich vaak het Stuc
omdat er een reaktie is van een bijzonder
geïnteresseerd publiek, zonder dat het
publiek daarom altijd zou bestaan uit
echte kunstkenners. In Parijs en zelfs in
Brussel vind je zelden die spontaniteit,
maar veel vaker een wat hatelijk sfeertje,
wat men ook wel elilair noemt Hier zijn
de reakties veel direkter, veel oprechter
ook-
Veto: Als je een publiek wil bereiken heb
je promotiemateriaal nodig. In het verle-
den is al vaker gebleken dot jullie
materiaal niet meteen QIlJIS/aaJ.

verschillende p~tsen een video ge-C~~c~=
toond die gerealiseerd werd door Walter
Verdin...
"De drie belangrijkste'woorden op de

afficlre,zijn Publikum, Privat, Publikum.
Ze verwijzen naar Immanuel Kant, die
één ·van de eersten was om te schrijven
.dat het toegankelijk maken van een
gedachte voor een zo groot mogelijk
publiek moreel hoogstaander is dan het
privaat houden ervan. Die gedachte was
inspirerend voor het festival.» ,.
Veto: Het Klapstuk-programmaboek. ·
datje onrechtstreeks (Jok als een promo- ,
M-elelllellllcunl zien; ondencJwidl.zicJI'
nogal eens door zijn bibliofiele ktuaJcter,
zijn moeilijkdoenerij en. het gefilosofeer
dot alleen maar voor kenners toeganke-
lijk is.

Verbergt: «Het is dit jaar zeker geen
bibliofiele uitgave. Het wordt een map
op A2-formaat waarin foto's komen die
door de koreografen uitgekozen werden.
Er komen elf foto's, evenveel als er
koreografen komen. Als tekst komen er
alleen gegevens over de voorstellingen
in, geen uitleg over de foto's. Het aantal
eksemplaren ligt nog niet definitief vast.
De prijs is wel vastgesteld op 400 fr. Dat
is toch niet veel voor elf foto's op
posterformaat? Bovendien is het een
mooie herinnering aan het Klapstuk.»

Veto.: Bij de voorstellingen werden twee
jaar geleden de zogenaamde 'conversa-
tion pieces' georganiseerd Komen er nu
ook weer zulke gesprekken?
Verbergt: «We hebben ontmoetingen

Verbergt: «Er is een affiche en een met Ariejan Korteweg gepland. Hij is
programmaboekje, dat ook algemene dansrecensent bij de Volkskrant en
informatie bevat Behalve dat wordt op vervolc op p. 15 ~

•

(Foto Koen Hendrickx)

Acco verlaat solidariteitsprincipe

Als idealisten managers worden
Aan de Tiensestraat 134 staan in het

begin van de maand september
doorgaans lange rijen aanschui-

vende studenten. Zowat half Leuven onder-
gaat gelaten het soms urenlang gedrum: in
de bewuste winkel - Acco - wacht immers
het stapeltje kursussen waar iedereen het
een akademiejaar lang mee moet stellen. De
kans is echter niet denkbeeldig dat die rijen
in de toekomst gaan uitdunnen. Binnen
Acco is men immers duchtig aan het
sleutelen aan de kursusprijs. De laatste
beslissing, die dateert van juli 1989, bete-
kent zelfs een drastische verhoging van de
prijs voor de kursussen van kleinere richtin-
gen. Voor hen wordt Acco duurder, en nog
geen klein beetje ook.

Acco is enkele tientallen jaren geleden ontstaan uit
de kursusdienst van de toenmalige studentenbewe-
ging (zie kader). Dit aparte verleden van het bedrijf
brengt met zich mee dat Acco niet zomaar te
vergelijken valt met boeken- en papierwinkels als
Club, Reekmans, Standaard Boekhandel of Pee-
ters. Dat zijn allemaal voorbeelden van de
'klassieke' handelszaak, waar naarstige midden-
standers hun koopwaar aanbieden aan de klanten.
Het opvallende aan Acco is, dat de meeste klanten
- de studenten dus - tegelijk de eigenaar van het
bedrijf zijn. Bijna iedere klant is immers aandeel-
houder.

SoUdarnosc
Acco ('Academisch Coöperatief) is, zoals de naam
het aangeeft, een koöperatieve vennootschap.
Iedere student koopt een aandeel, dat nu 750 fr
kost, en is meteen een écbte aandeelhouder. Het
'dividend' van het aandeel krijgt de klant-aandeel-

houder uitbetaald in de vorm van een speciale
korting van 15 à 20% op alle produkten. Door het
feit dat Acco het grootste deel van de Leuvense
kursussen uitgeeft, nemen de meeste studenten
meteen zo'n aandeel. De korting bij één enkele
aanschaf van nieuwe kursussen kompenseert im-
mers onmiddellijk de uitgave van het Acco-
aandeel.

Op het gebied van kursussen is het steeds de
stelregel geweest dat alle kursussen dezelfde
bladprijs hebben, ongeacht de oplage. Of je nu in
de dichtbevolkte eerste kandidatuur Toegepaste
Ekonomische Wetenschappen zit, dan wel Musi-
kologie volgt, als je naar Acco stapt, merk je het
verschil niet. Dit solidarueitsprincipe is de basis
van Acco. Iedereen betaalt evenveel voor een
kursusblad. Vanzelfsprekend kan Acco die ge-
meenschappelijke kursusprijs drukken als er veel
grote oplagen in het hele kursussenpakket van
Acco zitten. Een kleine oplage kost in verhouding

immers meer: de vaste kosten zijn identiek, maar er
worden veel minder eksemplaren van verkocht

Konkurrentie
Nu heeft Acco geen monopolie in het Leuvense: er
zijn nog andere drukkers en uitgeverijen, er zijn de
verschillende kursusdiensten (zie een ander arti-
kel), en er is de Universitaire Pers, een uitgeverij die
uiterst nauw gelieerd is aan de Universiteit De
relatie tussen Acco en de drie soorten 'konkurren-
ten' is steeds verschillend. Tussen Acco en al die
'gewone' uitgeverijen speelt de vrije markt Zij
hebben onderling dus geen overeenkomsten, maar
bekonkurreren elkaar om hetzelfde marktsegment.
Met de Universitaire Pers ligt dat een beetje
anders.
Waar Acco immers het meer 'demokratische'

deel van de uitgaven voor haar rekening neemt,
verzorgt de Universitaire Pers doorgaans de meer
prestigieuze publikaties. De laatste tijd is de
Universitaire Pers echter plannen aan het maken
om haar aktieterrein uit te breiden in de richting
van de 'kursussektor'. Zij zouden dit niet doen op
de traditionele manier zoals we die bij Acco
kennen, maar wel door het uitgeven van -
duurdere - 'handboeken'. Voor Acco betekent zo'n
tweede uitgever binnen de KU Leuven een se-

vervolg op P. 3 ~
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ALLE MERKEN

- 10% korting voor studenten
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3000 Leuven
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ACCO
den te hernemen: die kost 48 frank
duurder.

De gang van zaken op die Raad van
Bestuur was ook merkwaardig. Alleen
de studenten bleven hun protest tot het
einde volhouden. De oud-studenten
stemden in, zwegen, of gaven na een tijd
hun bezwaren op. Zijn de oudstrijders De Raad van Bestuur van Acco
moegestreden? Zo verklaarde oud-stu- heeft beslist om de prijzen van de
dent en direkteur-ad-interim professor kursussen met een kleine oplage
Jan Bundervoet nog op 24 april in Veto: aan te passen. De studentenfraktie
"Wij houden alleszins vast aan de ging daarmee niet akkoord, omdat
solidariteitsidee waarbij studenten alle- deze maatregel indruist tegen de
maal dezelfde prijs per kursusblad beta- principes van Acco. Hoewel Acco
len, of het nu om een grote of kleine struktureel geen banden heeft met
oplage gaat. Misschien is de prijs van de de Sociale Sektor van de KUL, is er
kursussen nu nog te hoog voor de beurs toch een nauwe inhoudelijke en
van de student. Maar we gaan alleszins historische band. Historisch, omdat
nooit de richting uit van rendabele Acco in de jaren '50 gesticht werd
kursussen goedkoop te verkopen en de door dezelfde idealisten die Alma '
duurdere oplagen door de student te en de Huisvestingsdienst opstart-
laten betalen." Op de bewuste Raad van ten. Inhoudelijk, omdat ook bij Acco
Bestuur liet Bundervoet diezelfde princi- steeds het principe gold dat de
piële taal niet meer horen. In feite liet hij unief voor alle jongeren betaalbaar
helemaal niets horen, maar beperkte moet zijn. Daarom werd de kursus-
zich tot een totaal stilzwijgen. Om prijs voor alle studenten zo laag
uiteindelijk vóór de beperkte prijsstij- mogelijk gehouden: h~<!ereen be-
ging, en tegen het solidariteitsprincipe te taalde eyenveel voor ee~ .kursus-
stemmen. Fraai is anders. blad. ZOiets heette toen JUist en

De stemming leek ook verdacht veel rechtvaardig.. .
op een geforceerd spelletje. Aan het .~et de beshssl~g om enkel de
begin van de vergadering wist de studen- prijzen van de kleinere kursussen
tefifraktie bijvoorbeeld nog helemaal te verhogen, stapt A?co dus af van
niet dat er gestemd zou moeten worden. haar voor~a~mste Ultgangs~unl
Pas twee dagen vooraf kregen de studen- Deze bes.I~.sslng ~an enkel uit puur
ten een uitnodiging die gewag maakte kornrnerciële motieven verantwoord
van een ekstra-agendapunt: "7. prijs- word~n. Acco h~eft waag wat meer

. ku "G nk I geld In kas, en kiest hiervoor de
aanpassmgen r:'~n. een e ~ weg van de minste weerstand. We-
do~ent werd bIJ~~v~d. Het zou m gens de konkurrentie van enkele
teone zelfs om pnJ~mgen kunnen gehaaide kursusdiensten - die zich
gaan. Op de vergadermg zelf bleek op inderdaad ook meer door zakelijke
gee~ ~nkel moment dat er al een dan puur sociale motieven laten
beslissing zou gen?men worden, laat leiden - durft men geen principiêle
staan ~t ~en WISt dat het tot een . kursuspolitiek meer voêren. De prij-
stemming zou kome~. . zen van de 'grote' kursussen blijven

De studentenfraktie was op het begin onveranderd: niet omwille van het
van de vergadering vol~g, en had toen welzijn van de studente,n van die
de helft van de aanwezige stemmen. Het richtingen, maar uit zakelijke motie-
voorstel .van Van Slambrouck zou het ven. Tegelijk slooft men zich zoge-
dus nooit g~~a:ud hebben .. Toen ~n zegd uit om het op een akkoordje te
student voortijdig de vergadermg verliet, gooien met diezelfde konkurrentie.
werd en dan toch plots gestemd. Na twee Ons lijkt het eerder een 'dodelijke
stembeurten werd het bewuste voorstel omhelzing': op termijn wil Acco de
goedgekeurd met één enkele stem ver- kursusdiensten wegdrummen. Een
schil. Dat zo'n fundamentele beleidsop- gezonde samenwerking, waar én
tie via zo'n achterpoortje moet goedge- Acco én kursusdiensten de beste
keurd worden, is geen goede indikatie service voor de studenten garande-
voor de Nieuwe Ekonomische Politiek ren, kan hen in feite geen barst
van Acco. Dergelijke NEP-oplossingen schelen. Wat telt is het profijt voor ..
brengen het bedrijf in geen geval dichter Acco.
bij de studenten. Als Acco zich immers De studenten uit kleine studie-
niet meer profileert als een 'demokra- richtingen zijn de dupe van deze
tisch' bedrijf welke r~p hebben de kursusoorlog. Zij hebben geen uit-
studenten - en dus ook oestudentenbe- gebouwde kursusdiensten die kun-
weging - nog om Acco te zien als 'hun' nen konkurreren met Acco. Als 'on-
winkel? Geen. gevaarlijke' vragende partij voor de

kommercieel oninteressante kur-
sussen, moeten zij dan ook maar
betalen. Dat hiermee het basisprin-
cipe van de studentensolidariteit
wordt opgeheven, laat de direktie
koud. De verdediging hiervoor is
bijzonder plat: "Acco moet mee-
gaan met zijn tijd", luidt het dan, "in
1989 is solidariteit tussen de stu-
denten niet meer realiseerbaar".
Waarmee in één klap een einde
wordt gemaakt aan een uniek eks-
periment dat meer dan dertig jaar
zijn deugdzaamheid en noodzaak
heeft bewezen: Acco was ooit on-
misbaar voor de studenten. Uiterlijk
doet Acco natuurlijk nog steeds al-
les om geassocieerd te worden met
het begrip 'sociaal'. Als image is dat
·immers mooi meegenomen: iedere
kommerciêle onderneming denkt
aan haar beeldvorming. De realiteit
is echter anders. Acco begint lang-
zaam een ordinaire papierzaak te
worden.

Mocht Acco-stichter Georges
Pollers nog leven, zou men dit voor-
stel waarschijnlijk niet eens durven
indienen. Pollers is echter dood, en
het lijkt er sterk op dat met hem alle
idealen verdwenen zijn. Dat men
geen vol jaar kon wachten om de
sociale idealen door een midden-
standersmentaliteit te vervangen,
geeft een vieze indruk. Je kan het
vergelijken met een overledene,
waarvan de familie staat te popelen
om de erfstukken zo snel mogelijk
voor geld te verpatsen.

REDAKTIONEEL
Ordinair
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200 bladzijden zou tot 152 fr. meer
kunnen kosten. Tel: de ekstta-onkosten
maar eens op die je bij een volledig
studie-pakket zou mogen neertellen ...
Die argumenten zijn echter niet meer .
dan een aantal gemakkelijk te ontkrach-
ten smoezen. Zo lijkt het nogal onwaar-
schijnlijk dat een prof van zijn auteurs-
rechten gaat afzien, enkel om zijn
studenten te plezieren. De akademici die
geen auteursvergoedingen wensen, vra-
gen die meestal nu ook al niet. Ze
beschouwen de uitgave van een dege-
Iijke syllabus als een gewoon onderdeel
van hun onderwijsopdracht. Ook de
argumenten om ofwel de kursussen
minder snel te vernieuwen of op losse
bladen te verkopen zijn .nier-goed te
praten. Kursussen die verplicht ettelijke
jaren moeten meegaan zonder de minste
wijziging, lopen het risiko op weten-
schappelijk gebied nauwelijks up-to-
date te zijn. Terwijl Acco in het verleden,
naast de prijs, steeds de kwaliteit van de
kursussen hoog in haar vaandel voerde.
Eenzelfde kwaliteitsverlies maken we
ook mee bij de noodoplossing "om dan
maar op losse bladeren over te schake-
len". Wij appreciëren juist enorm de
stevige kwaliteit van de gebonden Acco-
kursussen. Losse bladeren lopen immers
- bij ons tenminste - steeds het risiko
binnen de kortste keren de grootst
mogelijke janboel te worden. Bovendien
is het een merkwaardige verdraaiing van.
de werkelijkheid om een pak losse
bladeren aan dezelfde prijs als een
ingebonden kursus te verkopen. Wij
vinden dat een prijsverhoging van 0,24
frank per bladzijde. Om ons voorbeeld
van een kursus van tweehonderd bladzij-

voorstel van Van Slambrouck .zorgde
echter voor de nodige konsternatie,
omdat deze maatregel enkel zou gelden
voor kursussen met een oplage van
minder dan 300 eksemplaren. Grotere
oplagen zouden hiervan bespaard blij-
ven. Dit betekent echter dat het solidari-
teitsprincipe dat altijd aan de basis van
Acco heeft gelegen, zomaar opgeheven
wordt. '

Van Slambrouck probeerde de stu-
dentenfraktie te paaien door enkele
drogredenen uit zijn mouw te schudden,
die zouden moeten aantonen dat prijs-
verhogingen nog niet onmiddellijk in het
verschiet liggen. De proffen zouden
bijvoorbeeld, om de prijs konstant te
houden, hun auteurs vergoeding laten
vallen, of bijvoorbeeld hun kursussen
minder mogen wijzigen. Als een kursus
waarvan jaarlijks zo'n vijftig eksempla-
ren over de Acco-toonbank gaan, meer
dan zes jaar onveranderd blijft, worden
ervan per slot van rekening ook driehon-
derd eksemplaren verkocht. Een andere
manier om de prijs konstant te houden
zou er tenslotte ÎII bestaan om een

Totaal onverwacht zorgde de laatste ingebonden kursus op losse bladen uit te
Raad van Bestuur van Acco voor een geven.
bijzonder onaangename verrassing. Hu- De studenten waren bijzonder onge-
bert van Slambrouck, de direkteur van lukkig met zijn voorstel. Ten eerste - en
de uitgeverij, had een nieuw voorstel veruit het belangrijkste - is het princi-
uitgewerkt voor de kursusverkoop. Op piële bezwaar: volgens hen mag er niet
dit moment bedraagt de kursusprijs bij geraakt worden aan het solidariteitsprin-
Acco 1,60 fr. per blad voor ingebonden cipe. Iedere student is gelijk, iedereen
kursussen, en 1,36 fr. voor losse bladen. betaalt evenveel voor zijn aandeel, en de
Van Slambrouck stelde voor om, indien kursussen moeten dus "niet voor de ene
de zet- en auteurskosten te hoog zouden een stuk duurder. worden dan voor de
oplopen, de prijs te verhogen tot maksi- . andere. Dit voorstel betekent trouwens
mum 2,50 fr. voor ingebonden, en een serieuze meerkost voor de studenten
2,12 fr. voor de losse eksemplaren. Dit van kleinere richtingen: een kursus van

Acco
... vervolg van p. 1

rieuze konkurrent. Want hoewel er geen
enkele strukturele band bestaat, is Acco
overduidelijk historisch én praktisch
verbonden aan de KUL.

De laatste tijd is er dus één en ander
aan het veranderen in het Leuvense
kursuslandschap. Acco ziet vaak aan-
trekkelijke (want grote) kursussen naar
de kursusdiensten afvloeien, en steeds
meer proffen willen een percentje ekstra
verdienen door hun kursus in 'hand-
boekvorm' bij een gewone uitgeverij uit
te geven. Op die laatste modetrend is
echter ook door Acco reeds ingespeeld.
Sinds enkele jaren worden verschillende
kursussen op een kleiner formaat uitge-
geven. Dat het uit zo'n ondingen veel
moeilijker studeren is, weegt blijkbaar
veel minder hard door dan bepaalde
kommerciële argumenten.

Konsternatie

Walter Pauli

OOIT EEN REBELS BEDRIJF
ring. Momenteel zijn er al meer dan 80 000
aandeelhouders.

Acco isgeen ordinaire kursusdienst gebleven. Men
ging ervan uit dat studenten in Acco alle studiemate-
riaal en boeken moeten kunnen vinden. Het bedrijf
werd uitgebreid, en vandaag zijn er drie afdelingen:
de verkoopcentrale (met kopiedienst), de uitgeverij
en de drukkerij. Bovendien heeft Acco sinds 1986 een
dochteronderneming in Nederland: "Academische
Uitgeverij Amersfoort BV". De eerste stappen tot
multi-national zijn gezet...

Het speciale aan Acco is echter dat het als bedrijf
tot hiertoe nooit haar afkomst geloochend heeft.
Acco blijft onmiskenbaar verbonden met de KUL, en
vooral met haar studenten. Dit wordt perfekt
weerspiegeld in de Raad van Bestuur van het bedrjjf
die is samengesteld uit oud-studenten en studenten.
De studenten worden afgevaardigd door Sociale
Raad. Op die manier zou de initiële doelstelling van
Acco, namelijk een bijdrage leveren aan de demokra-
tisering van het onderwijs door aan zo goedkoop
mogelijke prijzen kursusmateriaal te leveren, gewaar-
borgd moeten blijven.

Of dat in de toekomst nog zo gaat blijven, is zeer de
vraag. Vorig jaar overleed immers (inmiddels Alge-
meen Direkteur) Georges Pollers na een slepende
ziekte. Pollers was zo'n beetje de verpersoonlijking
van de demokratische doelstellingen van Acco."De
jongste.onrwikkelingen in het bedrijf tonen aan dat
niet iedereen in staat is Pellers' erfenis volledig over te
nemen. (WP)

over 1951... Hoewel enkele proffen het initiatief van
een Kursusdienst steunden, betekende dit eksperi-
ment anderzijds ook een rechtstreeks gevaar voor de
toch al niet onaanzienlijke bijverdiensten van de
professoren. Sommige professoren stonden zelfs
afkerig tegenover dit initiatief Vaak werden de
studentennota's in die tijd dan ook klandestien
gestencild. Men zette door, en onder druk van de
nieuwe organisatie daalden de kursusprijzen spekta-
kulair.

Die nieuwe Kursusdienst kaderde in een 'maat-
schappelijk projekt', namelijk de demokratisering
van het onderwijs. Het was dezelfde groep 'pioniers'
die, binnen de katolieke studentenkring Universttas
van professor Dondeyne, ook nog een Huisvestings-
dienst en een Studiedienst uitbouwde. Zij waren het
trouwens ook die met een goedkoop studentenrestau-
rant startten: de A1ma. Buiten A1ma, dat een eigen
statuut had, bundelden deze geledingen zich samen
tot de feitelijke vereniging 'Sociale Diensten'.

In 1956 werd die Sociale Diensten, wals zoveel
vrijwilligersorganisaties in die tijd, omgevormd tot
een vzw: vzw Universitaire Werkgemeenschap. Nog
later - in 1960 - werd naar een meer aangepaste
kommerciële struktuur gewcht. Zo ontstond het
'Academisch Coöperatief (Acco), een koöperatieve
vennootschap. Alle studenten kunnen hiervan aan-
deelhouder worden, en 'de Universitaire Werkge-
meenschap vertegenwoordigt de individuele studen-
tenaandelen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergade-

AJccoheeft een vrij ongewoon en zelfs enigszins
bewogen ontstaan gekend. Vroeger - we

I preken over de tijd voor de Tweede Wereld-
oorlog - werd het Leuvense studentenbeeld in grote
mate bepaald door de zogenaamde prins-student:
zonen van begoede families die een diploma moesten
halen, maar waar een jaar overzitten geen drama was.
Papa kon het zich toch permitteren.

Vanaf de tweede helft van de jaren '40 had België
echter gediplomeerden tekort om de wederopbouw
van het land te kunnen organiseren. De ekonomie
smeekte gewoon om universitairen. Daarom begon
de Belgische staat de grote middelen te gebruiken om
het hoger onderwijs voor kinderen uit alle milieus
open te stellen. Niet alleen de middenklasse, maar
ook enkele arbeiderskinderen kwamen naar Leuven
om hun studies te beginnen. Die financieel minder
begoede groep had het helemaal niet zo gemakkelijk.
Kort na de Tweede Wereldoorlog was er nog geen
stelsel van studiebeurzen en waren er geen sociale
voorzieningen voor studenten.

Tot dat nieuwe type student behoorde ook
Georges - na '68 Joris - Pollers. Deze mijnwerkers-
zoon uit Limburg ondervond persoonlijk hoe moei-
lijk het was om financieel rond te komen. Samen met
enkele 'lotgenoten' stichtten zij in '51 een Kursus-
dienst. Pollers had reden te over om met dat initiatief
te beginnen. Dure, veel te dure boeken waren in die
tijd het gewone studiemateriaal. Als er dan al eens een
yllabus gestenci1cLwerd, bedroeg het tarief door-

gaans 3 fr. perbladzijde. Vergeetniet, we hebben het
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MlINT

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

telkens om 21.30 U

Op maandag, dinsdag & woensdag ook beschikbaar VOO' ID's,
fuiven en privé-party's

MUNT SAMAMBAIA MUNTSTRAAT5 LEUVEN 016/20.06.41

VtOUIU .deod./l(!.
NATUURVOEDING
Craenendonck5. 3000 Leuven - tel 016/23.67.18
open: iederedag van 9u3O-18u. zondaggesloten

STUDENTEN !...

typ zelf uw thesis en volg
een kursus DAKTYLOGRAFIE
bij:

ERASMUS
Bondgenotenlaan 123
3000 LEUVEN
tel.: 016/22 24 85

- elektronische schrijfmachines
- oefenmogelijkheden
- een vaste kursus prijs, ongeacht de tijd die u er over zet
- avond- en/of dagonderwijs
- doorlopende inschrijvingen

ALKAM COPYCENTERS ~
o 0161222087 ..,

I*!LJWI I COPVCENTER

VerhurlllQW.nl en
Beote'-gene zonder
Chouffeur

VinE....-S.
3000 1.8",," • t.l. 018/23 02 58

_ t........ 81/2
:1030 rtee • 018/22 25 18

R••• n.trI .. 1.
3000 lA ...... tel. 011!/22 20 87

IN( .
UUR.

.__

KLAAR
Dit is uniek, een mini labo ter plaatse voor maxi gemak én
100% zekerheid.

Speciale voorwaarden voor
studenten

(biJ aanbieding van uw kaart)

UW FOTO'S
OP REUZE "SUPER 10" FORMAAT

Tiehsestraat 6
3000 LEUVEN

[.SUPA
IIFOTO
11il:(.lll~~
IILABO

- •• 1 JiI
• .Ir' J
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ACCO
Jozef Heidens, de nieuwe direkteur van Acco hij wordt toch gesubsidieerd. Volgens

mij komen subsidies niet terecht w~.ze
terecht moeten komen. De meeste imna-
tieven die met behulp van subsidies zijn
ontwikkeld, zijn uitgelopen op een
fiasko. Denk maar aan de boterbergen

een produkt dat de moeite waard is. ook 'en melkplassen in de Europese Gemeen-
een bepaalde pijs heeft. Die prijs .moet schap.»
men betalen. Iets weggeven ~ leder- Veto: Dat is wel een erg sterke veralge-
een. Maar ik zie niet in waarom Iemand mening. Gaan we dan naar een Acco
die een kast of een tafel maakt, daarv<X?r waarin de mmktprijs de enige richllijn
betaald moet worden, en een prof die is? Tot voor kort hanteerde bijvoorbeeld
een boek schrijft niet Het zijn niet ~ Acco een eenheidsprijs per kursusblad.
proffen die de studenten moeten subsi- In juli is beslist dat die prijs hoger wordt
diëren.» voor oplilges beneden de 300. Zo bena-

deel je toch de studenten uil de minder
bevolkte richtingen.

,

IIAcco is/een krentenbrood"
Veto: Een ander aspekt van de speci-
fieke klantgerichtheid van Acco, is de
globale korting op alleprodukten die aan
student-aandeelhouders verleend wordt:
Er is al sprake ,van geweest om dat te
veranderen in grotere kortingen, maar
dan op enkele produkten:Sinds 1 augustus staat er een nieuwe algemeen direkteur aan bet

boofd van bet Academische Coöperatief, kortweg Acro. De man
die de volgende jaren in bet Leuvense een belangrijke stempel zal

drukken op de prijs van kursussen, kopies, boeken, wetenschappelijke
publikaties, papier of kantoormateriaal, beet Jozef HeIdens. HeIdens zal
een bele kluif bebben aan den Acco. Na de dood van stichter en bezieler
Georges PoUersin november vorigjaar, en bet interimdirekteurschap van
Jan Bundervoet, wordt er van HeIdens verwacht dat hij een nieuwe
dynamiek in Acro brengt: bet klantenbestand moet de boogte in, de
werking van onder andere de kursusdienst en de kantoorbandel moeten
worden geoptimaliseerd, er moet binnen de drie jaar een nieuw
onderkomen gevonden worden, de personeeIsstruktuur zal waarschijn-
lijk aangepast worden enzovoorts. Genoeg stof dus voor een interview,
bet eerste in zijn karrière.
Van de ongeveer 40 kandidaten die de
post van algemeen direkteur ambieer-
den. werd Heidens op 11 juli als
gelukkige uitverkozen door de Raad van
Bestuur van Arm. Wanneer we hem op
17 augustus in zijn kantoor in de
Vesaliusstraat opzoeken, begint hij net
aan zijn elfde werkdag. Hij zit dus nog
volop in zijn inwerk- en inloopperiode:
kennismaken met het personeel. met de
mogelijkheden en moeilijkheden van het
bedrijL Tijdens het interview is dat ook
duidelijk te merken. Wanneer de vragen
konkreter worden. krijgen we regelma-
tig te horen dat het "nog te vroeg is om
daarop nu al te antwoorden". Heidens
probeert wel de algemene richting aan te
geven die hij met het bedrijf uitwil. Het is
al snel duidelijk dat hij veel professione-
ler. veel meer 'als manager' denkt dan
zijn voorgangers. Welke invloed dat zal
hebben op de sociale en demokratise-
rende dimensie van Arm, is nog niet
duidelijk. Heidens laat wel verschillende
keren het woord 'sociaal' vallen, maar

De nieuwe algemeen direkteur van
Arm, Jozef HeIdens, wordt op 24
november 51 jaar. is getrouwd, en
heeft vijf kinderen. In 1961 stu-
deerde hij af aan de Sint-Ignatius
Handelshogeschool in Antwerpen
(nu Ufsia) als licentiaat in de
Toegepaste Ekonomische Weten-
schappen. Tot 1965 verbleef hij in
Zaïre waar hij, in het kader van de
Belgische technische bijstand aan
Zaïre, Engels gaf in de humaniora.
Van 1966 tot 1970 werkte hij bij
Price Waterhouse, een belangrijke
auditfirma. Daarna ging het naar
Young & Rubicam (een adverti-
sing agency), eerst op het Europese
hoofdkwartier in Brussel, later als
financieel en administratief direk-
teur voor de zetel Frankfurt. Wan-
neer zijn kinderen in België willen
studeren, keert hij terug naar België
als financieel en administratief di-
rekteur van Dun & Bradstreet
Sinds 1 augustus 1989 is hij alge-
'meen direkteur van Arm. 0

JOZEF

hij verbindt dat telkens meteen met "de
ekonomische realiteit". Als we peilen
naar zijn verwachtingen omtrent Acco.
komt het sociale aspekt wel al dadelijk
ter sprake.
Heidens: «Ten eerste zijn er de sociale
doelstellingen die Arm tracht te verwe-
zenlijken en waarvoor ik het de moeite
waard vind een inspanning te doen. Uit
een droom van iemand in de jaren vijftig
is ondertussen een bedrijf gegroeid dat
tachtig mensen tewerkstelt en een omzet
heeft van rond de 230 miljoen. Dat is een
verantwoordelijkheid en een uitdaging
die mij aanspreekt. Je moet het belang
van Arm niet onderschatten. Ik heb een
beetje de indruk gekregen dat de mensen
binnen Arm het bedrijf wat onderschat-
ten»
Heidens: «Arm is nu op een punt
gekomen van waaruit we een richting
moeten kiezen en ons organiseren naar
de toekomst. De belangrijkste\raag op

dit moment is: waar willen we naartoe
met Arm? Eén van mijn eerste taken ligt
dan ook op het gebied van strategische
planning. In funktie van de doelstellin-
gen die we uittekenen moeten we onder
andere het personeelsbeleid bepalen,
bepalen waar we ons gaan huisvesten,
het informatiseringssysteem binnen het
bedrijf uitbouwen enzovoorts.»

Veto: Dat klinkt nogal abstrakt Heeft u
er al een idee van hoe u dat konkreet zal
invullen?
Heidens: «Ik ben nu in een periode
waarin er een hoop informatie op me
toekomt. Ik probeer met zoveel mogelijk
mensen binnen het bedrijf te overleggen:
zij weten meer van Arm dan ik er op het
moment van afweet In een tweede
ronde komen dan de cijfers aan de beurt.
Ik ben nooit ver van een rekenmachine
verwijderd. Je kan Arm niet buiten de
ekonomische werkelijkheid zien,»

«Ik ben er ondertussen al van over-
tuigd dat Arm een produkt heeft dat
gezond is en dat we bovendien op een
gezonde markt zitten. Dat is een belang-
rijk vertrekpunt Dat wil niet zeggen dat
we alles wat we nu doen identiek w
gaan verderzetten in de toekomst Ik wil
de nadruk leggen op twee dingen: ten
eerste op alle gebied kwaliteit brengen,
en ten tweede zeer klantgericht werken.
Bij alles wat we doen moeten we ons
afvragen: wat wil de klant? Als de
klanten vanaf morgen niet meer naar
schrijfmachines vragen, dan heeft het
geen zinJe daarop te gaan toeleggen. Een
onderneming die zich aan die essentiële
dingen houdt, vindt vanzelf produkten
en een manier van distnbutie die sukses
zal hebben.»

Veto: Kan je Acco eigenlijk zomaar
vergelijken met eender welke andere

.ondememingr Acco is toch ontstaan
vanuit de ideeën van demokratisenng
van het onderwijs: men wilde de studie-
kost voor studenten zo laag mogelijk
houden. De taak van Acco ligt dan in het
verzorgen van zo goedkoop mogelijke
kursussen. Hoe wil u dat realiseren?

Heidens: «Je mag één ding niet uit het
oog verliezen: wij leven in een ekonomi-
sche realiteit. Wij kunnen ons niet
veroorloven dat te ignoreren. Wij zullen
professioneel 'moeten werken, want an-
ders gaan onze produkten één voor één
verdwijnen, of dat nu kopies zijn, of
boeken, of kantoormateriaal. Voor al
onze produkten is er een konkurrentie.
Dat betekent niet dat wij ons sociaal
engagement uit het oog zouden verlie-
zen. Maar Acco is als een krentenbrood,
en als je niet oplet dan worden de
krenten eruit gepikt langs alle kanten»

«Zo moeten wij bijvoorbeeld leven
met konkurrentie op het gebied van
wetenschappelijke uitgaven. Het is be-
langrijk voor een universiteit dat proffen
publiceren. Uiteraard wil ik die uitgaven
graag verzorgen, maar we zullen daar-
voor moeten vechten»

Veto: Wat gaat u daarvoor doen? De
auteursrechten opdrijven of prestigieu-
zere uitgaven verzorgen?
Heidens: «Die vraag komt nog te vr~
Maar als u vraagt naar mijn fundamen-
tele ingesteldheid ~ ga ik ervan uit dat

Mouw

Heidens: «Uit de gegevens waarover ik
nu beschik, kan ik niets afleiden dat
Arm ertoe zou verplichten de koers van
de globale korting voor aandeelhouders
te verlaten. Als iets de klant niet meer
aantrekt, dan stop je daar natuurlijk
mee. Maar voorlopig zie ik zulke aanwij-
zingen niet»

«Waar er mogelijk problemen kun-
nen rijzen is op het gebied van het
aantrekken van kapitaal: gaan wij zo
voldoende kapitaal bij elkaar kunnen
brengen om de projekteç die _wewillen
realiseren ook waar te kunnen maken?
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de huis-
vesting van Arm. Wat valt er nu

Veto: Acco heeft zijn kursusprijs toch
altijd laag kunnen houden, juist doordat
onder andere de auteursrechten van
proffen laog waren en de uitgaven
goedkoop. Als u van politiek verandert,
zal het dan noodzakelijk worden om
Acco te subsidiëren bijvoorbeeld? Om
een sociale sektor mogelijk te maken op
hel gebied van voeding en huisvesting;
blijkt dat nodig Ie zijn.

Heidens: «Toen die beslissing genomen
is, was ik nog niet aangenomen. Ik heb
gehoord dat ze noodzakelijk was. Je
moet er rekening mee houden dat wij
geen monopoliepositie hebben. Als je de
grote kursussen verliest aan de konkur-
rentie, dan kan je de kleintjes niet meer
subsidiëren. Bij de kleine oplages zeggen
ze: Acco, doe maar. Maar de grote
oplages. daar loert iedereen naar»

«Onze konkurrentie op dat gebied
Heidens: «Ik heb enkel mijn fundamen-
tele ingesteldheid gegeven. ~ moet eerst

(Foto Hendrik Delagrange)

de cijfers bekijken om me een beeld te
knnnen volgen over de te volgen ~
politiek. Ik ben wel tegen elke vorm van
bescherming. Op een gezonde markt,
met een gezond produkt en een profes-
sionele ingesteldheid hebben wij dat niet
nodig. Volgensmij moet niet het produkt
gesubsidieerd worden, maar moet de
herverdeling gebeuren op het vlak van
bijvoorbeeld de studiebeurzen. De pro-
ducent krijgt het trouwens te gemakke-
lijk bij subsidies: hij kan lange tijd met
een verouderd produkt en verouderde
produktiemetodes blijven werken, want

komt van de kringkursusdiensten van de
grote kringen. Maar ik ben nog niet
voldoende ingewerkt om die konkurren-
tie nu al juist in te schatten. Hoe werken
die kringen? Over welke apparatuur
beschikken ze? Wie betaalt die? Om
over deze hele problematiek een diep-
gaand standpunt te formuleren is het dus
nog te vroeg. Ik zeg dus ook niet dat het

doorbreken van het principe van de
eenheidsprijs onomkeerbaar is. Daar-
over kan in de toekomst nog gediskus-
sieerd worden.»

dadelijk op wanneer je de winkel
binnenkomt? Hij is verouderd, niet alles
is even funktioneel. en hij is niet altijd
klantvriendelijk. Daar moeten we in de
toekomst een mouw aan passen.»

«Op het moment bevinden de Winkel.
de kantoorhandel en de drukkerij zich in
Leuven zelf Voor de winkel zal dat
uiteraard zo blijven. Maar ik kan me
voorstellen dat bijvoorbeeld de drukkerij
naar de periferie verhuist. Dat zal
uiteraard afhangen van de prijzen op de
immobiliënmarkt Maar we moeten
streven naar een manier om zo goed-
koop en efficiënt mogelijk te produce-
ren.»

Oxfam uitbouwen.
Op dit ogenblik verkoopt de Oxfam-

Oxfam Wereldwinkel is een Derde Wereldwinkel reeds 21 verschillende
Wereld-organisatie die niet gelooft dat produkten, waarvan de bananen uit
liefdadigheid de oplossing is vQ9r de Nicaragua, wijn uit Algerije en koffie de
onderontwikkeling in de Derde Wereld. bekendste zijn. Hun produkten komen
Hun slagzin is "Irade not Aid" (Handel, uit 12 landen als Tanzanië, Kaapverdië,
geen hulp). Oxfam aantonen dat eerlijKe Cuba, Vietnam, Mozambique .... Oxfam
handel met Derde Wereldlanden ook is niet alleen een importeur van produk-
daadwerkelijk kan. Daarom verkopen ten, maar organiseert ook akties. Zo is
zij produkten uit die landen. De ver- Oxfam erg aktief binnen VAKA, heeft
kochte produkten moeten aan een aantal het een trekkersrol binnen de anti-apart-
kriteria voldoen. Eén aspekt is het aantal heidsbeweging, is aktief binnen het
tussenhandelaars te beperken, een ander Nicaragua-komitee, 11.11.11, enz.
is de vereiste dat de produkten zoveel Wie zijn solidariteit wil tonen met de
mogelijk in het land van herkomst Derde Wereld en zichzelf met (h)eerlijke
worden afgewerkt Zo blijft de meer- produkten wil verwennen kan terecht in
waarde van een bepaald produkt in het de Oxfam-Wereldwinkel-Leuven in de
land zel( Ten derde wil Oxfam,,4af de Tiensestraat, naast~Accq.,,_~ezieD.de
producenten een minimum-aJnldóp.. winkcl vollcdlg woidr.Jgb,md
prijs wordt gegarandeerd, zodat zij vçor vrijwilligm 74jn ~uwe, ~erkets
zichzelf een zekere toekomst kunnen na~urlijk steeds welkom.

Bon

«Dat zal uiteraard een zorgvuldige
voorbereiding vergen. en die begint met
de begroting van het lopende jaar. Op de
lange termijn staat Arm zeker voor
belangrijke investeringen. In de strategi-
sche planning die ik daarvoor wil
opstellen, moet alles bespreekbaar zijn.»

Veto: Alles?
Heidens: «Alles. Er zullen waarschijn-
lijk konfliktsituaties ontstaan. maar van-
uit overleg zal Arm in de toekomst nog
verder groeien. Daarin heb ik het volste
vertrouwen»

Bart Capéau
Erik Paredis

Ronny Tielen
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K. Dobbelaere en A. Vergote: 'Godsdienst, meetbaar?'
Teveel ruimtevaart?

Groenen: niet vergrijzen.

M. Eyskens en L. Tobback: 'Uitgedaagd door Machiavelli. '
In naam van mensen met een handicap.
Perestroika en de menselijke factor.

H. van den Berghe en E. Vermeersch: 'Dilemma's van de genetica:
De weerbarstige hedendaagse muziek.

Een concilie met protestanten. .
Onze wereld door kaarten vertekend?

G. Bodifée en L. van Gerven:
'Wetenschap naar de gemeenschap, verdund of verdiept?'

Kunstenaars: de gesubsidieerde subversieven.
Artificiële intelligentie.

Rectoren R. DiUemans en L. de Meyer:
'De zorg.yoor onze universiteiten:
De sponsor als tiende muze.
Christelijk fundamentalisme. NNEMEN

Supergeleiders, - .• ~ ..uO
nog steeds koudkoorts?

Een jaarabonnement van 8 nummers? Slechts 980 rr!
Interesse? Stort op nr. 431-0600051-76

of telefoneer tijdens de kantooruren nr. 016/22.92.21.

, .

LOVANIUM

Tennis - Squash - Petanque
Bridge - Hockey

Galgenbergstraat 41
3000 Leuven

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

BASIC
L01"US
·MS.DOS
D.BASE 111(Deel 1)
D.BASE 111(Deel 2)

Negen openlucht tennistertemen in gema~n
baksteen. Waarvan drie met verlichting. •
Drie openlucht tennIsterreinen In kunstgras,
zens in de winter bespeelbaar, en

onmlddelliik aanpasbaar aan de vereisten van andere sporten IO.a.) hockey. • Een hal met drie
tennisterremen In greenset en twee squashbanen. • Twee petanquepisten • Ruime
parkeermogelijkheden. Dus een familiale tennis- en squashclub V()()( liefhebbers en
kompetitiespelers .• Een befaamde tennisschool geleid door bekwame leraars • Mini-tennisschool
vanaf 6 jaar.• Tennisstages van elk niveau, zowel V()()( longeren als V()()( volwassenen • Tenrus.

tornooien, ontmoetingen en interclubs

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

De seminaries omvatten telkens 8 uur les, van 8.30 u. tot
12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u.

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

JOKER
TOERISME

Specia&t in Kreatief en Voordelig Reizen!

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

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

'tmuziekdoosje

Diestsestraat 51 A (wandelstraat)
Leuven
• 016/22.29.66

Grote keuze:
o Compact Discs
o Fenoplaten
o Cassettes
o Singles
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De studie van kunst

Voor de mensheid
Het lijkt weer wat beter te gaan, maar de laatste jaren kende de

studie van kultuurprodukten aan de universiteit een enorme
terugval door het dalend aantal studenten. Kunstenaars, om

niet te spreken van literatoren, zijn zelden ambitieuze, dynamische
jonge wolven met grote kommunikatieve vaardigheden. Ze houden
zich vaak bezig met de duistere kanten van de mens, ze kijken meer
achteruit dan vooruit. Nogal wat mensen twijfelen er niet aan: van
kunstenaars kan je niets leren. Anne Sheppard denkt heel anders. In
Filosofie van de Kunst, een inleiding tot de estetika die onlangs in de
Aula-reeks verscheen, besluit ze haar verhandeling met een warm
pleidooi voor de studie van de Kunst.

BLOKKEN Deze wuffies hebben een volledige vierde zit maar ze twijfelen niet (Foto Koen Hendrickx)

Acco versus kursusdiensten len' blijven enkel binnen de eigen
beperkte groep van leden van de eigen
kring. Bovendien gaat niet alle geldnaar
de studenten zelf terug via redukties op
kursussen, er blijft doorgaans heel wat
geld plakken bij de organisatie (de kring
dus) zelf. Een gratis vat op een TD,
getrakteerd door het presidium, valt
voor ons niet binnen het kader van
"sociale voordelen" voor de leden.

De konkurtenten
Acco probeert zoveel mogelijk kantoormateriaal aan te bieden

aan haar klanten. Hoewel er ook pocketkalkulators, labojassen,
het Nederlands-Italiaans Zakwoordenboek van Prisma tot zelfs

de albums van Hagar of van Vascoworden verkocht, staat Acco bij het
grote (studenten)publiek toch vooral bekend om zijn kursussen. Alleen
daarom maakt Acco begin oktober een heuse stormloop mee, alleen
daarom zijn wij allen aandeelhouder geworden. Logisch dus dat Acco
niets moet hebben van kapers op de kursusmarkt. Hoe studentvriende-
lijk Acco haar imago ook wil uitbouwen, het zijn vooral de
kursusdiensten van de fakulteitskringen waarmee het bedrijf in een
konkurrentiestrijd verwikkeld is. Een strijd, waarin Acco niet direkt
aan het langste eind trekt.

Het principe van eender welke uitgave - kursusdienst van een grote kring kan én
van de Streekkrant, Eco's Slinger van . door het vrijwilligerswerk én door de
Foucault tot een Inleiding in de Alge- fantastische verkoop van de grootste
mene Metafysika toe - is krek hetzelfde: oplagen zeer goedkoop werken. De
probeer zoveel mogelijk eksemplaren kursusverantwoordelijken van het vrK
aan de man de brengen. Voor kursussen schreven vorig jaar in een lezersbrief in
is dat vaak nogal problematisch. De Veto: "De prijs bij vrK is 1 BCr.per blad
oplage daarvan is niet afhankelijk van (kaft niet inbegrepen) zowel voor leden
het kommercië1e talent van AaxJ, maar als niet-leden. Bij AaxJ zelf ligt die prijs
wel van het aantal studenten dat een beduidend hoger. (...) Eventuele over-
bepaalde richting volgt. AaxJ heeft dus blijvende winsten gaan naar vrK maar
de verkoop van baar meest bekende komen via allerhande aktiviteiten onver-
produkt niet helemaal zelf in de hand, mijdelijk weer bij de studenten te-
rnaar is voor een goed stuk afhankelijk recht."
van e~terne f~ren als de toe~mst- ACXXJ zit stevig in de maag met die
m~eliJkheden di~. aan bepaalde diplo- konkurrentie. In Acco-Aktueel, het PR-
ma s verbonden ZIJn. blaadie van het bedrijf fulmineert de
Wil ACXXJ op een kommercieel verant- anoJeme editorialist: "De huidige stu-
woorde manier kursussen uitgeven, dan dentenorganisaties - met de grote fakul-
moeten er twee strategieën tegelijk teitskringen als trendsetters - investeren
ontwikkeld worden. Ten eerste: zoveel . echter in huizen, kopen wagens, hersty-
mogelijk kursussen uitgeven. Ten len fakbars, organiseren massa-evene-
tweede: tussen die kursussen, zoveel menten en dure buitenlandse reizen ... Ze
mogelijk kursussen met een grote oplage kreeëren met andere woorden dure maar
te pakken krijgen. Voor ACXXJ is dit vluchtige ééndagsvliegen. En ook al
laatste van wezensbelang, omdat men wordt dit alles gelegitimeerd door het
steeds is uitgegaan van het solidaritelts- belang van de kring, een - op de keper
principe: alle kursussen kosten per blad beschouwd - ongezond "corporate
evenveel. Grote kursussen 'betalen' op egoism", het neemt niet weg dat je de
die manier de in verhouding duurdere indruk krijgt dat bij dit alles meer het
kleine kursussen. smalle eigenbelang van een paar indivi-
Daar wringt nu net het schoentje. duele studenten doorweegt dan het

Kursussen met mega-oplagen, die vindt algemene belang van de brede studen-
men vooral in Rechten, Toegepaste tengemeenschap". Hierin schuilt natuur-
Wetenschappen, Geneeskunde, richtin- lijk een kern van waarheid: de 'voorde-
gen met flink meer dan duizend studen-
ten en een gigantische gemeenschappe-
lijke eerste kandidatuur. Nu hebben de
kringen (zoals vrK, VRG, Medica) een
eigen kursusdienst opgericht. Voor een
goed stuk was dat ook noodzakelijk: een
aantal kursussen zijn té klein, bundels
van oefeningen veranderen jaarlijks,
sommige protTengeven hun kursussen in
verschillende deeltjes uit, ... Voor ACXXJ is
het onmogelijk en onrendabel dergelijke
kursussen uit te geven. De kursusdien-
sten beperkten zich echter niet tot het
opvullen van het "gat in de markt". Ook
zij moeten leefbaar blijven, en daarom
werden er snel 'grote' kursussen door de
kursusdiensten zelf uitgegeven, kursus-
sen die voor ACXXJ wél aantrekkelijk zijn.
Een nieuwe konkurrentie-oorlog was
begonnen.
Het voordeel van de Kursusdiensten is
dat zij fleksibeler zijn door hun nauwere
band met de studenten en de protTenvan
de eigen fakulteit. Het voordeel van
Acc.o is dat zij professioneler zijn, meer
garantie bieden voor kontinuïteit (kur-
susdiensten blijft per slot van rekening
vrijwilligerswerk) en de hele studenten-
gemeenschap ten goede komt. Een

Laat de kursusdiensten ~hter nog hun
onmiskenbaar nut hebben, sommige
aspekten doen ons toch twijfelen. Zo
meldde een verantwoordelijke van het
Historie-presidium: "Wij gaan tegen-
woordig naar De Raaf. Die garandeert
ons goedkope kursussen, omdat hij ook
een aantal oplagen van grote kringen
heeft." Op die manier wordt De Raaf
zo'n beetje een alternatieve ACXXJ. Al-
leen, de supplementaire winst komt de
student niet meer ten goede via allerlei
kortingen op kantoorartikels, maar ver-
dwijnt in de privee-zakken van een
middenstander.

Een ander gevaarlijke weg wordt er
opgegaan met een vorig jaar door
Sociale Raad opgezette overleg tussen de
kursusdiensten. Hierin proberen "de
groten" om "de klein~es" onder de arm
te nemen. Het gevaar is hier identiek als
in het voorbeeld met "De Raaf' als
katalysator achter een nieuw verbond:
men zet gewoon een tweede kursus-
imperium op, en bouwt zo een parallelle
struktuur als AaxJ uit. Alleen, de garan-
ties voor een écht sociale politiek zijn
stukken minder gegarandeerd dan bij
ACXXJ.
Meer aangewezen lijkt ons een ver-

dere uitbouw te zijn van de relatie
kursusdiensten-Acco, In het verleden is
zo'n overleg altijd spaakgelopen op
wederzijdse stijfkoppigheid en onwil om
elkaar als een valide gesprekspartner te
aanzien. Onder impuls van de hogerver-
noemde Werkgroep Kursussen van S0-
ciale Raad is dit overleg eveneens
opnieuw op gang gezet. Hopelijk zet zich
deze positieve ontwikkeling dit akade-
miejaar verder door. Zodat naijver plaats
kan maken voor een gezonde samenwer-
king.

Walter Pauli

Het boek is geschreven zoals een ver-
baal, als een schets van de verschillende
stadia in de kunstschepping, met de
daarbij horende teoriën over de kunst.
Kunst is de nabootsing van iets in onze
leefwereld, iets konkreet of iets abstrakt,
zoals de rechtvaardigheid in een relatie.
Maar Kunst is meer, zij is ook ekspressie.
De kunstenaar bootst iets na omdat hij
iets wil uitdrukken, wat dan gebeurt in
een vorm die de ekspressie aan banden
legt. Kunst heeft, tenslotte, ook schoon-
heid Ligt die in de ekspressie of kan ze
ook in de vorm liggen?

Genieten
Het interessante aan deze manier van
schrijven is hoe Sheppard aantoont dat
de verschillende teoriën over kunst zich
steeds teveel koncentreren op één aspekt
van het kreatieve proces. Tolstoi hield
het in zijn teorie bij de ekspressie: kunst
is "besmetting" van het gevoel, de ware
knnstenaar drukt emoties uit en roept die
ook op. Bell en Fry daarentegen, baseer-
den zich op de vorm. De essentiële
eigenschap van een kunstwerk is de
signifikante vorm. Het is in de waarne-
ming van die 'Vorm dat het estetisch
genieten ontstaat Volge~ Sheppard is
dat zoeken naar de teorie over Kunst
zinloos omdat kunstwerken te verschei-
den zijn, omdat in het éne kunstwerk de
vorm en in het andere de ekspressie van
primair belang is.

Bij baar bespreking haalt Sheppard
voorbeelden aan van Plato tot Derrida
en van Homerus tot Joyce. Toch zijn het
vooral de Britten, en dan vooral de
Engelse literaire meesters, die baar aan-
dacht krijgen: Dickens, Wordsworth,
T.S. Eliot De problemen die ze oproept
en bespreekt zijn echter fundamenteel,
en op elk gebied van de Kunst toepas-
baar.

Engels is verder ook de nuchterheid
van de schrijfster. Het boek is strak
gestruktureerd en er is dan ook weinig of
geen plaats voor lange uitweidingen of
anekdotes. De besprekingen zijn vrij
akademisch. Zo zal Sheppard de argu-
menten die ze gebruikt om een teorie te
verwerpen zelf nog eens gaan nuanceren.
Een enkele keer wordt baar behandeling
daardoor zelfs ronduit saai. Toch blijft
het werk boeiend voor de echt geïnteres-
seerde lezer. Hij krijgt een overzicht van
de traditionele vragen, zoals die naar de
subjektiviteit van het kunstwerk, en van

DE VERSCHRIKKELIJKE ACCO-ENQUETE

de belangrijkste teorieën en personen.
Hoewel Sheppard hierbij het onderwerp
met grote eruditie behandelt, blijft baar
boek toch toegankelijk.

James

Zoals het een "echt' bedrijf past, heeft ACXXJ een aantal Slechts 5% gebruikt ACXXJ als stam-kopiecentrum. De grote
enquêteurs op pad gestuurd om het potentiële kliënteel te publiekstrekkers voor humane wetenschappen zijn vooral
interviewen. Men vond 731 bereidwilligen. Alpha Copy in de Tiensestraat (de onbetwiste nummer één)
Opvallend is dat 90,3% de kwaliteit van de kursussen erg Copyfact (Parkstraat) en Copytheek (Tiensestraat). De
waardeert. 68,5% krijgt de klere van rekte-verso kursussen. positivisten trekken met ganse horden over de vloer van
51,1% vindt de lage prijs erg belangrijk, 13,2% kan die prijs Captain Copy (Naamsestraat) en Schreurs (Naamsesteen-
geen zier schelen, erwijl 35,5% de prijs momenteel geen weg). Wat voor ACXXJ natuurlijk nadelig uitvalt, is het grote
probleem vindt De humane wetenschappers stellen duidelijk aantal kopiehuizen in Leuven.
strengere normen aan hun kursus (kwaliteit, datum van Bij de papierhandel houdt de koper absoluut geen rekening
verschijnen, prijs) dan de positieve, die blijkbaar-al tevreden met het merk van papier. Nu hadden wij geen enquête nodig
zijn als ze eender welke kursus krijgen. De meeste studenten om te weten dat studenten niet azen op een bepaald merk van
trekken naar Acco om hun kursus te kopen. Het blijkt echter kladpapier ("Man, dit is uw kladpapier." Of "Het land van
dat de kursusdiensten hierin Acco op de voet volgen, net als het kladpapier van het land") Studenten kijken wel naar prijs
bij de aankoop van handboeken. Acco kent duidelijk zijn en kwaliteit. Hoewel er nog een vrij grote markt is voor
voornaamste konkurrent: "In dat kader is dan ook de tekstverwerkingssystemen, blijkt meer dan 25% reeds over
vaststelling dat de kringkursusdiensten zowel de kursusdienst een PC te beschikken. En allemaal maar 'naughty games'
en de boekhandel (van Acco, nvdr.) steeds als een schaduw spelen ...
volgen. Zij blijken de échte konkurrenten te zijn van Acco. Als algemeen besluit blijkt dat Acco 'uitstekend' skoort
Cijfer hen weg en Acco steekt met kop en schouders uit wat betreft de kwaliteit van de kursussen en het assortisse-
boven de konkurrentie." ment van de papierhandel, 'goed' wat betreft ligging,
Acco skoort bar slecht met haar kopie-dienst. Waar men openingsuren, prijs papier- en kursussen, 'matig' voor service,

geprobeerd heeft een kwaliteitsimago naar voor te schuiven, inrichting enkWältflîrvm11rnptes;-'Stectl~vool1frijsvamle- -- .
slaat dit bij de brede studentenmassa helemaal niet aan. boekl:n eJO~I~!lf(fm-~sm5qe.,lJo,pi~()I('ff) ~~~~..J:1~,:t~=.

Wat de moeilijkheidsgraad betreft valt
het werk uiteen in twee stukken. Het
eerste deel, zowat een overzicht van de
mogelijke teorieën is vlot en gemakkelijk'
geschreven. Daarna, wanneer Sheppard
dieper ingaat op het probleem van de
interpretatie, in bet bijzonder die van de
literatuur, wordt het boek vrij moeiliJk
voor een inleiding. Sheppard wil aanto-
nen dat er van een kunstwerk meer dan
één interpretatie mogelijk is en dat je van
een kritikus bijgevolg ook niet kan eisen
dat hij bewijst dat ziJn interpretatie de
enige juiste is. Wel kan je vragen dat hij
zijn interpretatie toetst, bijvoorbeeld aan
andere werken of aan verwachtingen bij
het publiek.
Het meest technisch wordt Sheppard

in de laatste hoofdstukken, wanneer ze
het heeft over elementen die een rol
spelen bij de interpretatie. Hier wordt
het boek ook minder toegankelijk. Ze
gaat specifiek in op literatuur en richt
zich duidelijk tot een Engels publiek. De
kunstliefhebber of de kunstfilosoof die
niet vertrouwd is met James, Eliot en de
andere Engelsen zal deze hoofdstukken
maar met moeite verwerken. Hij moet
ook even wennen aan het skepticisme,
waarin Je duidelijk de echo's van de
angelsaksische taalfilosofie hoort. Sbep-
pard is geneigd te stellen dat waarheid en
betekenis op het vlak van de logika
liggen en niet gelden voor literatuur.
"Ligt de fout misschien hierin dat we ons
over het algemeen op de analogie van de
taal beroepen", vraagt ze zich terecht af.
Ze besluit dat kunst betekent op de
manier waarop sym~len betekenen.
Kunst heeft geen waarheid en betekenis
op zich. Zoals een symbool verwijst ze
naar iets, roept ze iets op. De taak van de
kritikus is volgens Sheppard de lezer een
verantwoorde manier te verschaffen om
naar een werk te kijken, om iets van de
symboliek op het spoor te komen en
daardoor het werk beter te leren waarde-
ren.

Marxisten
In de kunst kan iemand zichzelf en de
anderen beter leren begrijpen, wat dan
weer kan leiden tot meer moraliteit
Omwille van die mogelijkheid willen
sommigen, zoals Tolstoi en de Marxisten
de kunst onderwerpen en alleen be-
paalde kunst toelaten. Anderen, zoals
Matthew Amold kennen aan de kunst
een grotere autonomie toe. Ook hier
slaagt Het werk erin de tegenstrijdige
standpunten te relativeren en weet het
weer voldoende vraagtekens te plaatsen
bij de waarde van te beperkte zienswij-
zen.
Sheppard besluit met een verdediging

van de studie van de kunst. Omdat kunst
vaak zo'n subtiele, indirekte invloed
heeft, zegt ze, moeten we ons bewust
worden van onze estetische ervaring.
Immers, het is niet alleen belangrijk te
weten hoeveel een film, een schilderij of
een boek zijn maker opgeleverd heeft,
het mag ook wel boeiend zijn te
begrijpen hoe de estetische ervaring van
kunstwerken ons zowel positief als
negatief kan beïnvloeden. De studie van
de kunst draagt hiertoe bij en kan
bovendien die ervaring verrijken. Met
haar boek heeft Sbeppard een belang-
rijke bijdrage tot dit doel geschreven.

Koen Hendrickx
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De dopingproblematiek (onder ?)belicht delikate aangelegenheid In dezelfde
atmosfeer kadert trouwens de ophefma-
kende bevinding, enkele jaren geleden,
dat vele topsporters uit het 'American
football' en de NBA (de zwaarste
basketbalkompetitie ter wereld) drugs
nemen om de stress te onderdrukken.

Zoals men dat mag verwachten in een
boek over een bijwijlen erg specialisti-
sche problematiek, konfronteert Nelis-
sen de lezers van De anabolica mannen
met de visie van eksperten ter zake. De
auteur heeft helaas verzuimd die menin-
gen bijeen te brengen in een of enkele
specifieke hoofdstukken. Nu staan ze her
en der verspreid doorheen het boek,
waardoor ze aan impakt missen, en
bovenal te weinig gekonfronteerd wor-
den met andere opinies, zeker waar het
omstreden teorieën betreft. Een goede
illustratie hiervan zijn meerdere artsen
die publiekelijk verklaarden, de eersten
reeds in de jaren '70, dat ze vóór het
gebruik van doping zijn, indien dit onder
medisch toezicht gebeurt. En waar
Nelissen dan toch eens twee meningen
tegen mekaar uitspeelt, houdt hij zich
zelf nadrukkelijk op de vlakte en laat na
bijvoorbeeld' een derde specialist te
raadplegen. Zo plaatst hij de (algemeen
aanvaarde) mening van dokter Dönicke,
wereldwijd erkend en gerespekteerd als
dopingspecialist, botweg tegenover die
van de Nederlandse prof Van Rossum,
een veeleer omstreden figuur in de
dopingdisk:ussie.

jaren regelmatig kon verwijten bij posi-
tieve gevallen de tering niet steeds
konsekwent naar de nering te zetten, was
ze toch de eerste grote sportbond die
werk maakte van de dopingbestrijding.
Geen enkele sport is immers gediend met
een 'geval Simpson'. Simpson was een
Britse renner, ooit zelfswereldkampioen,
die in de Tour de France van '67 tijdens
de beklimming van de Mont Ventoux
ineens van de fiets viel en overleed Het
gerecht stelde vast dat de dood te wijten
was aan een kombinatie van hitte,
alkohol en amfetamines. Het publiek
reageerde geschrokken, de gerechtelijke
instanties begonnen kontroles bij renners
uit te voeren. Om deze negatieve publici-

Hypotekair teitsgolf van de wielersport in te dijken,
. .. hebben de wielerbonden de verplichte

De WIelersport heeft een kwalijke repu- dopingkontrole ingevoerd
tatie wat betreft het dopinggebruik. .
Paradoksaal genoeg komt dat waar-
schijnlijk doordat de Internationale
Wielerunie (UCI) reeds in de tweede
helft van de sixties dopingkontroles
hield Hoewel men de de UCI door de

Waar. Abraham de doping haalt
Hetsportjaar 1988 gaat ongetwijfeld de annalen in als het jaar van i keren...Maar niets daarvan. Nochtans

de doping. Nooit eerder werden in één jaar tijd zo frekwent zijn de prestaties van 'Fast Flo' in
sporters uit alle mogelijke disciplines op gebruik van en handel datze~de Seoel nog veel .~pmerkelijker

in dopingprodukten betrapt. Bovendien werden ditmaal ook twee van de dan die ~an Johnson. ZIJ ~erlegde de
aU rtmanifestati tlui dEed d vi1l grenzen m de vrouwensprmt, en nogergrootste spo estanes on inster rst was er e vau e e kl . been . 1049" 21 34"

d d la 'T' d F . Pedr Del d' geen em qe: , en , overron e .tere rour .e .rance-WIDDaar 0 g~. 0 - Witgewassen 100 respektievelijk 200 meter. Telkens
met een uiterst doorzichtige kunstgreep - en nauwelijks twee maanden minstens drie tienden beter dan de vorige
later liep Ben Johoson in Seoel tegen de lamp. Door de ongebreidelde besttijden. Iets dat enkel speurneus
kommercialisering van de topsport zijn de druk op de atleten en allerlei Nelissen ontgaan is?
belangen dermate toegenomen, dat blijkbaar steeds meer sportlui hun
toevlucht nemen tot onnatuurlijke hulpmiddelen. In zijn onlangs
gepubliceerde boek De anabolica mannen vertrekt Jean Nelissen, een
Nederlands sportjoemalist, van deze vaststellingen om de dopingproble-
matiek toe te lichten.
Nelissen begint zijn betoog met de . voorbije zesjaar. Nadat Nelissen dit ons
'affaire Delgado'. Dit hoofdstuk is feite- w mooi heeft voorgerekend, verwacht
lijk een staalkaart van wat zijn boek had elke atletiekkenner natuurlijk dat hij
kunnen zijn. Vrij uitgebreid en uitste- vervolsens Florence Griffith zal ontrnas-
kend gedokumenteerd, kortom degelijke
joernalistiek. Niet enkel het verhaal van
Delgado's positieve plas krijgt zijn aan-
dacht, maar hij gaat ook in op Delgado's
medische begeleiding, het nut van pro-
benecide (dit is een probaat middel tegen
jicht, dat echter ook de aanwezigheid
van anabolikasporen in de urine mas-
keert) en de politieke druk vanuit
Madrid op de w.edstrijdjury.

Perico
Jammer genoeg meteen ook het enige
hoofdstuk waarin Nelissen duidelijk
stelling neemt, en Delgado flink in zijn
hemd zet. Ondanks krantekoppen genre
"Jichtpatiënt wint Tour" bleek Delgado
niet in het minst aangedaan door de
beroering rond zijn persoontje en de
smet die aan zijn overwinning kleeft.
Integendeel, zakenman 'Perico' dreef
zijn vraagprijs voor het rijden van een
kriterium zelfs op (tot 375.000 fr).
Nooit heeft Delgado publiekelijk zijn
spijt betuigd over het voorval. Verder
laakt Nelissen de houding van het
Spaanse publiek, dat van geen doping
wilde weten, en van de pers. "Journalis-
ten huilen mee met de wolven in het bos.
Het is de weg van de minste weerstand
om met oogkleppen op zich achter de
volksheld te scharen." (p. 22)
Wie verwacht had dat het hoofdstuk.

Delgado de ideale springplank zou
vormen tot enkele kritische, diepgra-
vende hoofdstukken, komt van een
koude markt thuis. Nelissen vertelt op
professionele en zeer gedetailleerde
wijze zijn verhaaltjes, die uiteraard wel
kaderen in de problematiek, maar er zit
geen lijn in het geheel. In de inleiding
laat Nelissen weten dat hij slechts beoogt
achtergronden te belichten, zijn boek
mist echter een duidelijke stellingname,
men weet nooit waar hij eigenlijk heen
wil of wat hij precies wil bewijzen. Een
hoofdstuk als dat over Gert-Jan
Theuoisse, net als Delgado positief
bevonden in de Tour '88, is misschien
wel fijn voor de talrijke supporters van
de Nederlandse klimmer, maar levert op
zich geen essentiële bijdrage tot het
boek.
Elke lezer die geen volslagen leek is in

de sportwereld zal tot zijn grote ergernis
moeten vaststellen dat Nelissen nauwe-
lijks anticipeert op voor de hand lig-
gende vragen. Nemen we bijvoorbeeld
het geval Ben Johnson. Hoewel Nelissen
er in geslaagd is een koherent beeld van
Johnsons direkte omgeving én haar
praktijken ineen te puzzelen (beeld dat
inmiddels trouwens is bevestigd door de
verhoren van de Canadese onderzoeks-
kommissie), wordt de link met Johnsons
titel op de wereldkampioenschappen te
Rome nergens onderzocht. 'Big Ben' liep
daar wel een memorabel wereldrekord
(9,83"), maar heeft inmiddels in Toronto
toegegeven dat hij toen ook 'geprepa-
reerd' was.
Verder valt ook de frappante progres-

sie van Johnson op. In '83 weegt hij
64 kg, in '87 al 77 kg. Wetenschappers
verklaren dat deze gewichtstoename in
zo'n korte periode niet enkel aan
Johnsons krachttraining kan toegeschre-
ven worden. Ter vergelijking: ook Carl
l..ewis werkt met gewichten, maar weegt
vandaag de dag even veel als in '83. In
'82 loopt Ben de 100 meter in 10,30", in
Seoel finisht hij in 9,79". Zelfs bij een
superbegaafd atleet als Lewis verloopt
die progressie in subtiele honderdsten
van een sekonde: van 10" naar 9,92" de

Anderzijds moet gezegd dat de rol van
de pers hier niet geminimaliseerd mag
worden. Het wielrennen is het slacht-
offer van haar populariteit. Veel renners
klagen aan dat ze aanzien worden als
Imisdadigers, dat aan een positieve plas
meer aandacht besteed wordt dan aan
moord en verkrachting. Hoewel de
voorbije jaren overduidelijk gebleken is
dat in de wielersport zeker niet meer
geslikt wordt dan in bijvoorbeeld de
atletiek, poogt Nelissen, nochtans zelf
een wieleljoernalist, nergens dit nega-
tieve imago te relativeren. Integendeel,
I op enkele uitzonderingen na komen al
• zijn voorbeelden uit het wielermilieu.

Broodroofi -En hiermee krijgt de kompetentie van
Ide auteur toch wel een flinke deuk. Met
.geen woord (tenzij dan in een appen- ~et hoofdstuk(je) over de 'dopingja-
diks) rept hij over dopinggebruik bij gers valt ook korter uit dan wenselijk.
sporttakken waarbij vooral kracht ver- De rol .van de overheid wordt bijvoor-
eist ~:. sommige atletieknummers, po- ~Id uït het oog ~erloren. N~htans een
werliftmg, gewichtheffen,... Het is een uDl~kegelegenheid om de dopmgproble-
publiek geheim dat in het bodybuilding- ma?ek eens te belichten in een bredere
cirkuit hormonen geslikt worden alsof sociale ko~tekst - w~~ de ~opingplaag
het om snoep gaat. Nelissen weet van beperk~. ZIch natuurlijk met tot het
niets. Ook over een totaal andere s~rtmilieu; stimulantia zijn ook in trek
doping-kategorie, de zogenaamde beta- bIJ studenten, chauffeurs, politici, ... - of
blokkers, rept de auteur met geen woord eens m te gaan op de etische aspekten.
Deze produkten hebben een kalmerend Maar dat is wellicht te veel verwachten
effekt dat bij sporten als boog- en ~an een boek dat duidelijk mikt op
gew<:rsc~etc:n~e~ ook biljarten als erg liefhebbers van kant-en-klaar lektuur.
gunsng -ervaren--wordt· ....Récënt"·wètd-- - Ol • _ ...... _ ..(MK.).J
bi~en de wer~ld-snookerbond nog een De anabolica mIlIInen, Jean Nelissen;

(Foto Roei Ruttens) hevige polemiek gevoerd rond deze WIN Publiciteit bI! 1988.

Doping en medische begeleiding

"Atleten zijn cocktails"
Vorig jaar mag dan mis-

schien wel de grootst do-
pingeksessen met zich mee-

gebracht hebben zie elders op deze
pagina), op het eerste gezicht lijkt
er in '89 weinig veranderd. Er gaat
nauwelijks een dag voorbij zonder
dat een zoveelste dopinggeval ge-
signaleerd wordt. Bovendien zijn er
de opzienbarende werkzaamheden
van de Canadese onderzoekskom-
missie, die de achtergronden van
de 'zaak Johnson' napluist. Regel-
matig nemen insiders als een Carl
Lewis de hypokrisie rond doping,
ja zelfs hun kollega's sportlui op de
korrel.

moet het KB van '78 gewijzigd worden,
en dat kan nog wel even duren. Het
spreekt voor zich dat na een positieve
kontrole een straf moet volgen, zoniet
kunnen we er beter mee ophouden. Wij
voeren jaarlijks ongeveer 1500 kontroles
uit, onafhankelijk van de kontroles door
het parket. Dopinggebruik in de sport is
immers strafbaar, zodat de rechterlijke
macht moet nagaan of de wet wel
nageleefd wordt. Er bestaat gelukkig
voldoende koördinatie tussen beide in-
stanties, zodat we dubbel werk vermij-
den. Wij spelen positieve resultaten
steeds door naar de betrokken sportbon-
den én naar het parket, dat doorgaans de
interne rechtspraak van de bonden
overneemt."
"We maken weinig onderscheid tus-

sen amateurs of professionele sporters,
bij ons vooral voetballers en wielrenners.
Dat heeft niets te maken met broodroof
men moet dat integendeel binnen het
kader van de professionele sport bekij-
ken. Om de broodwinning van de profs
te vrijwaren, moet men er vooral over
waken dat deze tegenover mekaar do-
pingvrij blijven. Anderzijds is de sport
ook fel gemediatiseerd, met een enorme
impakt naar de brede lagen van de
bevolking, waarvan 70% aan sport doet.
Hier speelt dus een soort voorbeeldfunk-
tie. Merk trouwens op dat de kontroles
slechts één aspekt zijn van onze doping-
aanpak. Minstens zo belangrijk zijn de
preventieve kampagnes die we voe-
ren."
Men vraagt zich natuurlijk af waarom

slechts relatief weinig atleten betrapt
worden, terwijl bijvoorbeeld gerepu-

Op het kabinet van Volksgewndheid is teerde atletiekinsiders al meer dan eens
men zich bewust van het probleem. verklaard hebben dat waarschijnlijk de
"Een oplossing zou zijn ons te wenden helft van de finalisten in Seoel '88
tot "de labo's van Keulen, U~w:j1t,. ~o~rd w~ "Dat heeft allel! te
~t1Ejl_OO_l~tfIi~r- Vmhl&l'IDV1Uè1zeer subtiele, medlseh
der van minister WeclqfÎ~~~~g van de atleten,'

Ook in ons eigenste patattenlandje
worden we frekwent met grote en
minder grote schandalen gekonfron-
teerd. De afwikkeling van de Zaak Van
Landeghem. Graaf Lippens, burgemees-
ter van Knokke maar tevens golfspeler,
die hautain weigert een dopingkontrole
te ondergaan. En onlangs nog de pole-
miek rond Etienne De Wilde (De
Standaard sprak van een 'Belgenmop').
Omdat in Vlaanderen momenteel
slechts één labo erkend wordt, moesten
ekspertise en tegenekspertise daar wel
uitgevoerd worden, waarop de rechter
oordeelde dat zoiets in strijd is met de
rechten van de verdediging. Een gevaar-
lijk precedent natuurlijk, omdat deze
uitspraak feitelijk een juridisch vakuüm
geschapen heeft.

. verklaart dokter Renno Roeland, die
onder andere verbonden is aan het
BOIC. "Men weet 100% zeker hoe de
atleten reageren op de verschillende
produkten, dat wordt voor elke atleet
individueel bepaald door sommige labo-
ratoria in Noord-Amerika en Canada.
Dat durf ik met absolute zekerheid
beweren. Hormonenpreparaten kunnen
gemiddeld tot drie weken na inname
opgespoord worden. Voor de ene atleet
kan dat wat meer zijn, voor een andere
weer minder."
"Ben Johnson kwam terug uit bles-

sure en is waarschijnlijk in tijdnood
geraakt om tegen de Spelen de topkondi-
tie te pakken te krijgen. Hij heeft zijn
trainingsvolume moeten vergroten en
heeft risiko's genomen. Florence Griffith
heeft het spel handiger gespeeld, maar
dat ook zij doping gebruikt heeft staat zo
goed als vast. Als je ziet wat die in een
jaar tijd aan spieren heeft bijgewonnen ...
Om nog te zwijgen over haar vooruit-
gang. Drie tienden van een sekonde over
beide spurtnummers is niet normaal
voor iemand die reeds jaren aan de top
stond. Vergeet niet dat zij op de Spelen
van '84 reeds het podium haalde."

Cocktails
De Franse sportarts dokter François
Bellocq, erg in trek bij tal van topsporters
maar erg ornstreden in het dopingvraag-
stuk, gaat ervan uit dat een arts de
hormonenspiegel van een sporter mag
aanvullen indien deze tekorten vertoont,
net wals hij supplementaire vitaminen
of mineralen kan voorschrijven. Dokter
Roeland riposteert hierop al even gede-
cideerd: "Absolute waanzin, je hebt het
resultaat immers niet meer onder kon-
trole. Met één hormoon kan je de
effekteD Deg mlD ef meer in de h.
houden, met meerdere is de uitkomst

niet te voorspellen. Vergelijk het met
longkanker. Men weet dat rokers een
groep met verhoogd risiko vormen, ook
wie werkt met asbest loopt gevaar. De
risikofaktor wordt echter zo maar event-
jes 100 maal groter voor wie met beide
in aanraking komt. Als je,dan bedenkt
dat sommige sportlui ware hotmonen- •.
cocktails ingespoten krijgen... Zelfs de
geneeskunde gaat niet vrijuit. Ook daar
heeft een zekere kommercie zijn intrede
gedaan. Er zullen wel steeds artsen met
een plooibaar geweten gevonden wor-
den."
Hoe dokter Roeland de evolutie in het

dopinggebruik inschat? "In de nabije
toekomst zal de doping nog wel in de
hormonensfeer blijven hangen, gewoon
omdat daarmee de beste resultaten
bereikt worden. Wellicht daarom hoort
men tegenwoordig minder van de fa-
meuze bloeddoping. Dit betekent uiter-
aard niet dat het niet meer toegepast zou
worden, laten we ons daar geen be-
goochelingen om maken. Bloeddoping
zou eventueel tediagnosticeerd kunnen
worden - het is immers een vorm van
doping en is als dusdanig opgenomen in
de strafwetgeving - maar vooralsnog
wordt er niet op gekontroleerd, Dit zou
namelijk erg gesofistikeerde apparatuur
vergen, en dat kost al gauw enkele
tientallen miljoenen. Bovendien moeten
bloedstalen afgetapt worden, en daar
tegen kunnen nogal wat bezwaren gefor-
muleerd worden, te vergelijken met het
afnemen van bloedstalen bij kontrole op
dronkenschap. "
"Zelfs van de kateder wordt nog

gebruik gemaakt. Wie geloot wordt
voor de dopingkontrole en weet dat zijn
urine niet zuiver is, kan in vrij korte tijd
en zonder al te veel moeilijkheden die
urine vervangen, t.t.z. mits de hulp van
bijvoorbeeld iemand die medisch ge-
schoold is, om de sonde te steken. Dit is
erg moeilijk na te trekken in een
laboratorium omdat urine feitelijk geen
'leeftijd' heeft. Het is met andere woor-
den haast onmogelijk om na te gaan van
wanneer de plas die een sporter binnen
brengt feitelijk dateert." (MK)
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'"'Chinesestudenten over Tien An Men

'Demokratie komt .er pas als Deng dood is'
Dein Leuven studerende Chinese studenten zijn niet zozeer bang

als wel voorzichtig geworden na het bloedbad en de repressie in
hun land. Praten wilden ze wel, graag zelfs, maar geen foto's of

namen. Slechts onder deze voorwaarden konden we vijf studenten bij
elkaar krijgen die hun visie wilden geven op de gebeurtenissen en de
toekomst in hun land. Uit de toch uiteenlopende opvattingen die we te
horen kregen valt alvast op te maken dat wat hen betreft, de dagen van
het regime geteld zijn. Anderzijds wijzen ze nadrukkelijk elk model van
de hand: China moet zelf zijn toekomst bepalen.

België is een· van de eerste landen
geweest om Chinese studenten op te
nemen. Dat was in '79. Nu zijn er in ons
land zo'n vier- à vijfhonderd, waarvan
cirka honderdtwintig in Leuven. Ze zijn
wel een stuk ouder dan de meesten van
ons: gemiddeld vijfentwintig jaar. Ze
komen hier dan ook vrijwel alleen om te
doktoreren, of om zich als assistent te
vervolmaken.
Om naar het buitenland te kunnen

moeten ze een engelstalig eksamen
afleggen. De financiële kant van de zaak
- beurzen van het buitenland, overheids-
steun of hulp van familie uit het
buitenland - komt pas op de tweede
plaats.

Spionage
Politieke kontrole is er altijd wel ge-
weest, maar de laatste jaren werd daar
niet veel drukte om gemaakt. De aspi-
rant-vreemde student moest beloven in
het buitenland nooit zijn land af te vallen
en altijd de KP te verdedigen. Zo'n
belofte is natuurlijk gauw gedaan, en de
vrijheid van de studenten werd er niet al
te drastisch door ingeperkt.
Na de jongste gebeurtenissen is de

kontrole drastisch verscherpt. Bovendien
krijgen de studenten die naar hun land .
terugkeren van de ambassade een bewijs
van goed gedrag mee. En dat de Chinese
ambassade werk maakt van haar kon-
trole, daar moet niet aan getwijfeld
worden. Amper een dag nadat studenten
solidariteitsakties voor hun kollega's
thuis aankondigden, kwamen er tele-
foontjes van de ambassade: of ze toch
maar verstandig wilden blijven, en hun
toekomst niet op het spel wilden zetten
met hun lamtrarevolutionaire aktivitei-
ten ? Een dergelijke efficiëntie kan na-
tuurlijk niet zonder hulp vanuit studen-
tenmiddens, wat het klimaat er nog meer
gespannen op maakt.

Biaotai

officiële versie. Niet akkoord betekent
onvermijdelijk een slechte job later of
geen diploma. De Chinese studenten
spreken dan ook van hersenspoeling.

Numerus clausus
Om de situatie onder kontrole te krijgen
vaardigde de regering nog heel wat meer

En de meest korrupte elementen zijn de
machthebbers. Om korruptie te vermij-
den hebben we dus demokratie nodig."

Hoe die demokratie er'moet uitzien is
nog niet heel konkreet. Allereerst is
persvrijheid en vrije meningsuiting no-
dig. Maar dit alleen houdt dit de
korruptie natuurlijk niet tegen. De Chi-
nese leiders lijken wel aan inteelt te
doen: zij benoemen hun kinderen en
neven op de belangrijkste postjes in het
leger, in de ondernemingen en in de
regering. Om dit te vermijden moet een
meerpartijenstelsel ingevoerd worden.
Op die manier is er kontrole van de
bevolking op wat de verantwoordelijken
doen. Wie niet voldoet kan afgezet
worden.

kameraden komt dat doordat we hier
aan die vrijheid gewoon zijn geraakt.
Wanneer men van die elementaire vrij-
heden verstoken blijft, dan zijn de
diskussies over hoe men die vrijheid doet
funktioneren niet w van belang.

GorbieOf ze dan nog wel voor het socialisme
zijn? De basisidee van het socialisme, De idee dat de ekonomische hervormin-
iedereen gelijke mogelijkheden geven gen maar kunnen lukken wanneer er
om zich te ontwikkelen, is een goed demokratie is, lijkt wel rechtstreeks
uitgangspunt. Deng Xiaoping is evenwel overgenomen te zijn van Gorbatsjov.
geen echt socialist. Hij valt eerder te Onze gesprekspartners menen dan ook
vergelijken met een feodaal heerser. dat de richting waarin zij willen gaan
China kent al eeuwen keizers en als het dezelfde is als deze waarin waarin
van de Chinese studenten afhangt moet Gorbatsjov gaat. Wel is het jammer dat
Deng 'the last emperor' zijn. Juist het in de Sovjet-Unie afhangt van de
daarom hebben ze een grote afkeer van persoon van Gorbatsjov alléén. Dat
een personenku1tus voor de leiders, wals maakt het demokratiseringsproces hoe-
in China gebruikelijk is en door de leer genaamd niet onomkeerbaar. Overigens
van Konfusius gerechtvaardigd wordt. willen ze het Sovjet-Russisch model
"Zhou Enlai was a good man anti that is evenmin als het Amerikaanse model
all", zeggen ze over de vroegere premier kopiëren. De Chinezen willen hun eigen
van China. .maatschappij uitbouwen. Ze zullen in de
Maar een demokratisch systeem kent praktijk wel ervaren wat goed en slecht

ook korruptie. Volgens onze Chinese is.

...~.;a .... , Jkilf.4!S. "I,~i1< I< j •• '"t" . ~-<: "t.~..;a... .l, " ;n~.\ ·,1· ft «i ".:: " t, t ot,
*n~ .,~ .~~ ~.&aOl "~~.'j .A ,~"';. ..-t!'_i<:t.,ff·S·"

51ü. * K&
PEOPU:'S DAILY (OVERSEAS EDtTJON)

.IUI=- ~2l"'AJI+- (11:.1-11)

r:p at ~ R' ~ {IJ{ ~ ~~~~".x~••M~~;EI*-~~a ••'1
•• ~.lIt1.#"+!la. '1<!<Il5HIiI",,,

(il'llirHrJli,.xt-<t*.1>,.
,j,t1;:'-,:t<.._"'r-h..Jj' af:"l

*ii!jl"'!lt4'1i.IIV,.iI.!I!'''")t~1I.4I,
~·"'"f..::!'s.!:hll t-n·~.~\~.f't.._ !~«(:#1.:."

Jl~. ff>f·"l<#_. -(;(f,.--",f"".i.., ~**c\(JY::,
1~jt~ ,~:~f."!.,:,>~~~- t>*.'~tt~~.f:(<J.~.

~~J!':u.. :':'t: ..~)" lt:,.~}.· .~*""l'JA:""
Of.'ft)!',r.·Z:'··."~~;'l.~A~d:"-~.

~::rn.tji~*~·tl,~:;,~.1" .....i»:, 1<,t::i:;, -;.-[1.

~.sk"
M~:t'~IJt1;.N;l'H*1i tif~. til:. -\';f...,.
~.~I!!II:~fIit:".,;HL »1H~~:f.''''t..tt"
. ~f: 111( i, 'r

maatregelen uit: studenten uit het mid- \ l' N SV (d I 1)
delbaar worden aangeraden eerst naar veto WInt proces tegen ee
het leger te gaan voor ze met hun hogere
studies beginnen en de numerus clausus
wordt zodanig georganiseerd dat nauwe-
lijks nog studenten aan de gevaarlijke
Caku1teiten(wals humane wetenschap-
pen) mogen beginnen. Het einde van de vorige Veto-jaargang kende enkele nogal
. Het is zeer d~ ~aag of deze ver- • . 'emotionele' momenten. Eén daarvan was ongetwijfeld het
meuwde 'opvoeding m de geest van het proces dat de Nationalistische Studentenvereniging (NSV)
kommunisme' het verlangen naar demo- d da Vi . d Rech An d
krati bi d tud t zal itdoven Het aanspan e tegen Veto om t eto weiger e een top twoor van

e IJ es en en w . h NSV bli U" d liik d da ddebat over de noodzakelijke politieke et .~ pu ceren. Item e ~ w_er t proces oor ons gewonnen.
hervormingen beeft immers veel diepere Maar blijkbaar heeft het NSV na die eerste keer de smaak te pakken
oorzaken. In '78 werd het roer in China gekregen, want ze weten nu van geen ophouden meer. Ondertussen loopt
nogal drastisch omgegooid: het ekono- er namelijk een tweede proces tegen Veto, over een tweede Recht op
misch systeem werd gedeeltelijk gelibe- Antwoord. Die zaak komt. voor op maandag 16 oktober. U kan niet
ralis_eerd,de buitenlan~ handel wer? helemaal meer volgen?
gestunuleerd, ... Door die opendeurpoli-
tiek werden kontakten met andere lan-
den mogelijk. Sindsdien ontstond het
besef dat China nog een lange weg had af
te leggen om de welvaartsstandaard van
de Westerse landen te bereiken. Op
politiek vlak kwam men in kontakt met
systemen waar persvrijheid en vrijheid
van meningsuiting bestaan.

Korruptie .

Op de vraag wanneer ze daaraan
jenken te kunnen begirinen klinkt una-
niem: "Als Deng dood is". Op dat
moment kan het debat over het politiek
systeem pas beginnen. Dan zullen ook
de leden van de KP, die deelnamen aan
de betogingen, hun mening durven
zeggen. Natuurlijk is dat op zich geen
garantie. Misschien komt er na Deng een
nieuwe diktator, misschien komt er
burgeroorlog, misschien komt er een
massabeweging die sterk genoeg is om
een nieuw demokratisch systeem te
kreëren, ... Dat weet niemand, maar vóór
Deng dood is, lijkt er niet veel te
veranderen. Daarvoor houden de hui-
dige leiders te veel vast aan hun privile-
ges.

De Chinese studenten geven dus de
moed niet op, ook niet na de repressie in
hun land. Door het schrijven van
artikels, het organiseren van seminaries,
diepen ze de idee van demokratie verder
uit, en wachten ze op het moment dat ze
die ideeën in praktijk kunnen omzet-
ten.

Bart Capéau
Luc Jaassens

De geschiedenis herhaalt 'zich

De aanleiding voor het eerste proces
waren enkele" artikels die Veto publi-
ceerde na de betoging van 'Jong Vlaan-
deren' op 9 maart: die avond trokken
NSV, Vlaams Blokjongeren, Voorpost,
TAK en aanverwanten door Leuven
onder de slogan "On'afhankelijk Vlaan-
deren, bouwsteen voor een Europa der
Volkeren". Zoals op de meeste betogin-
gen van ekstreem-rechts, werd ook op
deze gereageerd met een tegenbetoging.
Na de ontbinding van de 'Jong Vlaande-
ren' -betoging kwam het echter tot een
treffen tussen betogers van beide kanten
en de rijkswacht. Leuven werd voor de
zoveelste maal herschapen in een slag-
veld.

Horde

onze bus. Het NSV daagde Veto, in casu
onze verantwoordelijke uitgever, voor
de korrektionele rechtbank. .
De uitspraak is ondertussen gevallen.

Veto moet het Recht op Antwoord niet
plaatsen omdat het beledigend is voor de
schrijver van het artikel (volgens het
NSV zou die "corrupt" en "hypocriet"
zijn) en voor Veto in het algemeen.
Voorbeelden? "Om een aantal gevaar-
lijke incfividuen in Leuven niet voor het
hoofd te stoten, heeft Veto partij gekozen
voor mensen die zich verdedigers van de
demokratie noemen, maar-in werkelijk-
heid rasechte fascisten zijn die alle
demokratische verworvenheden willen
vernietigen" of "Dat Veto hand- en
spandiensten verleent 'aan een horde
gevaarlijke marginalen en mee de hetze
tegen de rijkswacht aanwakkert, getuigt
van een bijzonder ondemokratische in-
gesteldheid." Behalve beledigingen in
die trant, werden er ook nog zonder
noodzaak derden bij de zaak betrok-
ken.

In Leuven bestaat zoiets als.de Finan-
ciële Kontrole Kommissie (FKK), een
orgaan dat subsidies toekent aan zoge-
naamde 'vrije verenigingen', organisaties
die aan 'maatschappelijke bewustwor-
ding' doen, maar geen fakulteitskring of
Loko-raad zijn. Wanneer een vereniging
erkend wordt door het FKK, kan ze
subsidies krijgen. Erkenning veronder-
steld echter dat ze geen offensief fysiek
geweld pleegt, en dat ze zich houdt aan
de mensenrechten en de wet op het
racisme. Op basis van die kriteria is het
NSV jaar na jaar uit de boot gevallen.

Jassen
In een poging om het FKK in

diskrediet te brengen, besloot het NSV
vorig jaar een mantelorganisatie, de
Werkgroep Migratie, op te richten, Met
'maatschappelijk bewustmakende' akti-
viteiten wist de Werkgroep Migratie
juist geteld 5203 frank aan substdies bij
elkaar te schrapen. Op 5 mei werden wij
er via een persmotie triomfantelijk van
op de hoogte gebracht dat het FKK
bedrogen was. In Veto 28 volgde een
artikeltje over het jongste 'eksploot' van
het NSV.

Hart
Maar blijkbaar was het net dat

waarop het NSV zat te wachten. On-
middellijk kwam er een nieuw Recht op
Antwoord. Konden ze hun naam nog
eens in Veto zien verschijnen. De redak-
tie besloot echter opnieuw het Recht op
Antwoord niet te publiceren. En u kan
het al raden: opnieuw een korrektionele
dagvaarding. Op 16 oktober worden de
pleidooien gehouden. Een dag om nu al
. uw.nieuwe.akademische agenda te

nevueJ OOOC Ort 188'leneqarf:>t.rik

(I

De reakties van de Chinese studenten op
het bloedbad en de repressie in hun land
zijn ook in Leuven ongeveer identiek
aan die over de hele wereld. De spontane
woede heeft hen het gevaarlijke van hun
eigen situatie uit het oog doen verliezen.
Nu zijn ze bezorgd om hun toekomst: zal
hun paspoort ingetrokken worden? Wat
met hun fam.iiie? Hun beurs? De KUL
heeft al steun geboden: de toegekende
beurzen worden verlengd, tenminste als
de betrokken studenten dat wensen. Op
korte termijn is dat een welkome hulp,
verzekeren de studenten ons, het stelt
hen in staat hun studies af te maken.
Maar wie weet hoe het politieke land-
schap in China er binnen een jaar
uitziet? Maar op lange termijn is de door
de KUL geboden hulp ontoereikend.
Terugkeer naar China is immers onver-
mijdelijk.
Direkt na het bloedbad op het Plein De laatste vier jaar werd de diskussie

van de Hemelse Vrede zij~ al enkele over het politiek systeem in China nog
oudere stu~nten naar ~ terugge- intenser door de problemen die de
keerd. Ze wi!'en tot elk: pnjs problemen ekonomische hervormingen met zich
met het regune ve~Jden:.~ hebben meebrachten. In de vrije ekonomische
een beroep, een ~amilie en ZIJndus ~r zones ontstond de mogelijkheid om
kw~tsbaar. De. }ongere studen!en ZIJn belastingen te ontduiken. De vrije markt
radikaler: ze ZIJn naar het bwtenland stimuleerde de produktie van allerlei
vertrokken om hun land te dienen, maar gadgets naar Westers voorbeeld, terwijl Enkele dagen na het verschijnen van
de huidige. regering heeft bij hen geen elders ~ China nog grote armoede was. Veto 23, waarin uitgebreid. verslag ge-
enkel krediet meer. Bovendien zorgde de prijsvorming op daan werd van de gebeurterussen, bracht
Een terugkeer naar het vaderland die vrije markt ook voor woekerpraktij- het NSV een Recht op Antwoord .

belooft overigens ~een pretje te worden. ken. Als gevolg daarvan wordt China binnen. Bltjkbaar gingen de ~SV'ers niet
In .~e ~verslt~lte~ IS daar nu ~n momenteel gekonfronteerd met een in- ec~t akkoord met wat er in .?e Veto-
politieke indoktrinatiekampagne .biao- flatie van om en bij de 20%. Onder de artikels beweerd werd. Nu schrijû de wet
tai, aan de gang. Dagelijks worden de Chinese intellektuelen ontstond een de- bepaalde vereisten voor voor een Recht Maar met dat ene proces is het nog
resoluties van.het Centraal Komitee ov~r bat over de oorzaken van deze negatieve op Ant~oord. Zo mag het ~et beledi- niet afgelopen. Nog voor de uits~~aak
de gebeurterussen gedurende versehei- tendenzen. Hun analyse: "Er bestaat een gend ZIJn en ma~ het met zonder gevallen was, had het NSV namelijk al
dene uren bestudeerd. Maar de bedoe- tegenstelling tussen de gelibera1iseerde noodzaak derden bIJ de zaak betrekken. een tweede tekst klaargestoomd. Over
ling is helemaal niet om op die manier de produktiekrachten en het autoritair poli- Omdat de redaktie oordeelde dat aan die een volledig andere zaak, wel te ver-
den:rkratische en politie~ diS~ÎK~ ti~~~1Pe ~~ el ~'et vol~n was, werdXe NS_V- s~~ILJ~~1*lt.
bev9rderen. Er wordt g~~llnk'iWI minge~'tJ.teft'; ~. . m t gepubliceerd. Het d . rde met Vet in het vo/kff(d I~t
batteerd' tot iedereen akkoord is met de welvaart ook meer korruptie mogelijk. 0 Iwe kregen een dagv rding in neg~9&n~~'n'&J1tffljg clè:fJ t~ ro
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enzovoort.

t"~~~~_\t,ULTRA MONTES
reisburo

Bondgenoten/aan 131
3000 leuven

Tel (016)20.17.03
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 08.30 - 12.15 u

13.15 u - 17.30 u

zaterdag: 9.30 -12.15 u (1/1-31/7)
13.15 u - 16.30 uGoede Reis

Biologische
levensmiddelen

groenten, fruit,
zuivelwaren, brood en
c: gebak, fruitsappen,

0~ vlees en charcuterie,
è'>v

'Q~o

Alleen zondag en maandag gesloten

AUTOH.IJSCHOOL
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km/u J/mol K 457~. r:n1~3] % 7Rr:;(\ - _ cm Ti l: :1'1l:X)'68°Zn1
PhV:Ml:820 V1eN:mJ/I\... _"",II0PaCm1"CC( tl:V/mol]71t
J(kgK) J/kg~ I~J:;C 1"'1", F:m rao/s NaCI+457 !-JA \I" A lAr W(m Sr)
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MERCATOR
AllE KAT. RIJBEWIJZEN A, B, C EN D.
ATTEST BROMFIETS.
SPECIALIST, VRACHTWAGEN· AUTOBUS.

ADRESSEN EN OPENINGSUREN:
Ie HEVEALEE,Au.I ...... t 3t. (Nllm .. Poortl011123 2&29

O.g.UJkl van' tot 12.30"en van ,. tot 1'.30 u.

en Ie HEAENT.O.LV,ouwpl.tn89·0'"U'" 70
KO~TENBERa, C. Schutrmanll .. n Z CV. DtwII.pl.'n) ozml. 89 03
ZAVENTEM.Ktlkpl.ln 2O.02/72O:IV ot
Olo.lIlk ... n 17tol" u.

QIEUW BIJ MERCATOR 111-.
Oel.nl.rr.ln, waar I.deree';:

-aan de mees. gunsIlO' voorwaard.n
-onder deskundloe leiding
-met .Io.n voerlulo of voerlulo van de school, de
oelenlngèn kan kom.n 88nl ... n.
Ons oelenl."eln Is o.leoen I. Haasrode, Ambachtellike
zone, In de onmldd.llilke nabllheld van hel exameneen·
Irum. Iel.: 018/ 23 38 71
On. klnloor '.r pl•• I •• 11op.n:
d.g.IIJkl •• n 1110112 u.n .. n 1410117 U.Ook zalerd.g.n

zondag.

'" ".-
'-;':.'CULTUREEL ONTMOETINGSCENTRUM DE SPUYE

INSTITUUT VOOR LICHAMELUKE OPLEIDING
Tervuursevest 101, 3000 HEVERLEE, 016/22.03.24
Open: maandag - vrijdag: van 9 tot 24 uur, zaterdag:

van 9 tot 20 uur, zondag: van 10 tot 20 uur.

Tet. ()16!2() 783()
b~ ~{~,T~:40~ 3()()()·1i lttuvM
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Dillemans wil overgaan tot aktie

Zeg niet zomaar hervorming
tegen het Plan Dillemans

Rektor Dillemans liet zich bij -het
uitwerken van zijn plannen natuurlijk
niet alleen inspireren door eksterne
motieven, als de vereisten van de ar-
beidsmarkt. Sinds '86 zijn er verschil-
lende denkgroepen binnen de universi-
teit zelf aan het werk die de knelpunten
van de verschafte opleiding onderzoch-
ten. Aan twee centrale problemen tracht
het plan Dillemans wat te doen. Ener-
zijds het groot aantal mislukkingen in de
eerste kandidatuur en anderzijds de grote
studiedruk.
Een oud zeer is het groot aantal

mislukkiqgen in de eerste kandidatuur.
Het invoeren van een grotere gemeen-
schappelijkheid moet nu het vrijstellin-
gensysteem versoepelen. Een vak waar-
voor men eenmaal geslaagd is, moet
geen tweede keer afgelegd worden,
wanneer men een andere richting begint.
Niet slagen in het eerste jaar betekent
dan ook geen volledig tijdverlies meer.
Maar Dillemans wil opnieuw veel ver-
der. Op het moment kunnen alle eerste-
jaars in januari proefeksamens afleggen.
Deze dienen als een eerste evaluatie van
de leermetode die de student tot nog toe
heeft gebruikt. Slechte resultaten op die
proefeksamens zijn een alarmsignaal.

ken en hulpmiddelen (film, komputer ...),
leidt de verdere ontwikkeling van de
wetenschap onvermijdelijk tot een im-
mense verhoging van studiedruk. We-
tenschappelijk onderzoek wees uit dat
een studiebelasting van 1900 uur per
jaar meer dan voldoende is. Veel richtin-
gen overschrijden echter deze maksi-
male grens. Daar wil Dillemans nu
komaf mee maken. Minder vakken en
minder dikke kursussen. Alle weten-
schappelijke ontwikkelingen bijhouden
is toch onmogelijk geworden. Universi-
tair onderwijs moet zich dan ook
beperken tot het aanleren van een
metode. Vermindering van het aantal
uren les met maar liefst een vierde is een
konkreet gevolg. Aldus komt ook ruimte
vrij voor persoonlijk initiatief en zelfstu-
die. Ter kompensatie zou er een inten-
sere persoonlijke studiebegeleiding door
de professoren moeten komen.

turen, die als primaire taak een algemene
vorming hebben en de specialisatie
uitstellen tot een later stadium van de
vorming. Dergelijke polyvalente kandi-
daturen bevatten een groot gemeen-
schappelijk gedeelte met daarnaast een
major, dit is een pakket vakken dat een
inleiding geeft in de richting die men
later wil volgen. Zo komt men tot de
kandidatuur maatschappijwetenschap-
pen met major ekonomie of rechten,
naargelang de keuze.
Deze polyvalentie leidt echter ook

onvermijdelijk tot een devaluatie van het
wetenschappelijk nivo van de opleiding.
De reden hiervan is dat de specifieke
vereisten van de arbeidsmarkt de inhoud
en de vorm van de universitaire oplei-
ding gaan bepalen. Een voorbeeld daar-
van is de enkele jaren geleden inge-
voerde herstrukturering in de opleiding

ls het van rektor Dillemans afhangt, studeren de eerste kaaners
van volgend jaar geen wiskunde, rechten, psychologie of
andbouw meer, maar 'maatschappijwetenschappen, major

ekonomie' of 'eksakte wetenschappen, major natuurkunde'. Op zijn
Amerikaans dus. Bovendien krijg je geen vijftien of twintig eksamens
meer, maar maksimaal tien, en als het even kan, nog minder. Tenslotte zal
er ook veel minder les gegeven worden. Je zou er een jaar later voor
geboren willen zijn. De definitieve goedkeuring van wat 'het plan
Dillemans' heet, werd begeleid met een goedverzorgde mediakampagne
(De Standaard, De Zevende Dag), maar over de diepere achtergronden
wordt inmiddels angstvallig gezwegen.

invoeren van nieuwe studierichtingen in
het technisch onderwijs moeten zorgen
voor het nodige geschoolde personeel.
Ook de kaderfunkties ondergaan gron-
dige wijzigingen. Door de groeiende
kompleksiteit van onze kennis, ontwik-
kelen slechts enkele 'super-intellektue-
len' nieuwe technieken. Het manage-
ment dient nu veeleer de nieuwe technie-
ken in het bedrijf te implementeren in
plaats van ze uit te vinden. Omdat de
gebruikte technieken zeer snel verande-
ren is het nutteloos ze aan te leren tijdens
.de hogere (al dan niet universitaire)
opleiding. Wanneer men tot de arbeids-
markt toetreedt, zijn ze al achterhaald
Ze worden meestal ad hoc, in de
bedrijven zelf, aangeleerd Ook notie
van sommige wetenschappen, bij\.oor-
beeld informatika, kennis van talen en
kulturen, naast een sociale attitude, met
name identifikatie met de doelstellingen
van het bedrijf en een vlotte omgang met
mensen, wordt in bedrijven als een
onontbeerlijke vereiste gezien.
Deze veranderingen vergen een aan-

gepaste hogere opleiding. In een rapport
van de NRWB (Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid) over de nieuwe
universitaire strategie wordt daarom
gepleit voor het opleiden van twee
soorten kaders aan de universiteit. Ener-
zijds de zogenaamde 'generalisten'. Zij
zouden een opleiding moeten krijgen die
minder specialistisch is dan wat het
huidige licentiaatsnivo biedt.
Anderzijds een kleine groep echte

'specialisten' die baanbrekend weten-
schappelijk onderzoek ten dienste van de
maatschappij moeten doen. Deze spe-
cialisten ontwikkelen nieuwe produkten,
nieuwe produktietechnieken en nieuwe
beheerstechnieken. Zij hebben nood aàn
doorgedreven vorming in het kader van
een derde cyklus, na de licentiaatsoplei-
ding. Deze derde cyklus was in België tot
nog toe beperkt tot het maken van een
doktoraatstesis. In de toekomst zouden
echter hoorkolleges en seminaries op
topnivo georganiseerd worden voor
deze studenten. Eén van de problemen is
hier evenwel dat er voor derde cykluson-
derwijs in België geen beurzen zijn, zodat
deze vorming slechts voor een nieuwe
elite lijkt weggelegd te zijn.
Al deze bedenkingen, hebben rektor
Dillemans geïnspireerd in zijn aanhou-
dend pleidooi voor polyvalente kandida-

Aktie
Om het niet alleen bij woorden te laten
voegde rektor Dillemans een heus tijd-
schema aan zijn plan. Tegen september
'90 moet er een voorstel tot rationa1isatie
zijn per faIrulteil Daartoe dienen de
Permanente onderwijskommissies en fa-

Rektor Dillemans legde zijn plan op tafel
in februari. Toen werd het besproken op
de Akademische Raad. Het is echter niet
enig in zijn soort. Ook de VUB is grondig
aan het hervormen. En tijdens de
vakantie kwamen de rektoren van alle
Vlaamse universiteiten zelfs tot een
akkoord om aan hun universiteiten
gelijkaardige hervormingen door te voe-
ren. Deze hervormingen moeten aan de
nieuwe taak van de universitairen in
onze samenleving vorm geven. Daar-
over is de laatste jaren al veel geschre-
ven. Nu men daadwerkelijk overgaat tot
hervormingen, is een samenvatting van
de belangrijkste besluiten van dit denk-
werk niet overbodig.

Operator
De manier waarop onderwijs wordt
.verschaft, hangt grotendeels af van de
specifieke vereisten van de arbeidsmarkt.
Vóór de Tweede Wereldoorlog deelde
men het arbeidsproces op in steeds
kleinere, stereotiepe deelhandelingen
om aldus steeds steeds sneller en steeds
meer te te produceren. Produktie aan de
lopende band was het prototype. Deze
elementaire handelingen vereisten
slechts een beperkte beroepsopleiding.
Enkel een kleine groep kaders behoefde
een teoretische vakspecialisatie: inge-
nieurs om het produktieproces te ont-
wikkelen, ekonomisten voor het kom-
mercieel beleid, leraars ...Elite-onderwijs
was legio. Om het ekonomisch leven na
de verwoesting van de tweede oorlog
weer op te bouwen, waren meer gediplo-
meerden nodig. Een gematigde demo-
kratisering van het hoger onderwijs in
de jaren vijftig en zestig moest aan deze
verhoogde vraag naar kaders tegemoet
komen.
Vandaag worden overal in het pro-

duktieproces en in het dienstenwezen
'nieuwe technologieën' ingeschakeld.
Deze vergen van alle funkties, ook op de
lagere echelons, enige vertrouwdheid
met de vernieuwde technologie. Een
_veel voorkomende funktie is bijvoor-
beeld machine-operator. Deze operato-
ren staan in voor het bedienen van
komplekse machines die verschillende
taken aankunnen, bijvoorbeeld het be-
sturen van robots in de autofabrieken.
Het bedienen van deze machines veron-
derstelt een degelijke opleiding. De
verlenging van de leerplicht en het

Rektor Dillemans heeft groot gelijk als hij zegt dat onze maatschappij steeds ingewikkelder wordt en dan ook gespecia1iseerde
mensen nodig heeft, tiende-cyklussers enzovoort, zoals deze naarstige man hier? (Foto Archief)

kulteitsraden dit jaar allerlei voorstellen
uit te werken omtrent de vakken die
kunnen geschrapt of gefusioneerd wor-
den. Werk genoeg dus voor de studen-
tenvertegenwoordigers op deze raden.
Ondertussen gonst het echter al van

geruchten over de wildste interpretaties
die aan het plan gegeven worden. Aan
de fakulteit ekonomie wil men aan de
proefeksamens een definitief karakter
geven. Wie echt ondermaats presteert
mag niet meer voortdoen. Aan de
fakulteit wetenschappen wil men dan
weer de studenteninspraak omzeilen.
Men heeft een beperkt komitee opge-
richt waar niet één student in zit. Geen
wonder overigens wanneer men weet
dat het plan Dillemans niet louter draait
rond een vermindering van het aantal
lesuren en een versoepeling van de
vrijstellingenregeling.

van de Japanologen. De huidige oplei-
ding Japanologie bestaat louter uit de
beheersing van het Japans met daarnaast
een ruime aandacht voor recht en
ekonomie. Taallrundige en literaire as-
pekten komen nauwelijks meer aan bod.
Van een echte filologische opleiding is
dan ook geen sprake meer.
Die sterke banden tussen het universi-

taire onderwijs en de vereisten van de
arbeidsmarkt, waren ook terug te vinden
in vroege versies van het plan Dillemans.
Na reakties van zowel studenten- als
proffenzijde zijn de uiteindelijke voor-
stellen dan ook wat afgezwakt. Het luidt
nu dat er 'rekening houdend met moge-
lijke samenvoegingen, fusies en opheffin-
gen een grotere gemeenschappelijkheid
tussen richtingen bevorderd wordt' en
dat er 'blijvende aandacht aan een brede
algemene vorming wordt geschonken,
waarvan spiritualiteit en reflektie nood-
zakelijke komponenten zijn.'

Dringend tijd om de studiemetode aan te
passen.
Dillemans wil nu van die proefeksa-

mens eerder een heroriënteringsproef
maken. Slechte resultaten betekenen dan
dat men misschien niet de juiste richting
gekozen heeft. Door de grotere gemeen-
schappelijkheid kan men in januari nog
gemakkelijk overstappen naar een aan-
verwante richting. In de oorspronkelijke
versie werd zelfs gewag gemaakt van
heroriëntering richting HOBU (sic). Zo
maakt men van die proefeksamens
definitieve eksamens.

Op die manier lost men het probleem
van het grote aantal mislukkingen na-
tuurlijk niet op. In plaats van ernstig
onderzoek naar de oorzaken van lage
slaagcijfers, wordt de student gewoon
doorverwezen naar een andere richting
of instelling.
Een tweede knelpunt is de studiedruk.

Zonder efficiënte pedagogische technie-
Bart Capéau

Jan Verstraete

pese burger. Zonder de minste gêne gaat
duiden zij keer op keer een kristen-demokraat
aan als opmerkelijkste Europeaan. Ook dit-
maal werd deze traditie gerespekteerd. De ons
niet onbekende "heer Dillemans" mocht deze
prijs in ontvangst nemen. Zonder verpinken
beschrijft May Claerhoudt hoe Dillemans de
prestigieuze trofee ontvangt, "een beeldje van
May Claerhoudt". Waar Dillemans die bijzon-
dere Europese dimensie haalt, blijft ons nog
steeds een raadsel. Wij meenden steeds dat hij
onafgebroken de mond vol had over Ameri-
kaanse grootheden als Stanford en Harvard
(de brain-dain, weet u wel), maar soit. Het zal
zijn nieuwe verkieztngskampagne als rektor
van de KUL (Kristen-demokratische Universi-
teit Leuven) alleszins niet schaden.

geoefend om diepe zeeën te bevaren en zo
nodig te beslissen over leven en dood in de
eeuwigheden van een ogenblik." Tenslotte
weetMay Claerhoudt het wezen, het zijn, de.
persoonlijkheid, de hele grandeur van de heer
Dillemans samen te ballen in een overweldi-
gende syntese: "Een spektakel van een man,
een gevaarlijk man, een man om lief te hebben
of eeuwig te vrezen in een totale oorlog, want
naast hem kijken kan men niet".
May Claerhoudt legt hiermee, in één

snijdende pennetrek, de meest innerlijke
innerlijkheid van onze rektor bloot: hij is
niets meer of niets minder dan een nieuwe
Dzengis Khan, een tweede Attila, een jongere
uitgave van' de gevreesde Assurbanipal. 'fin
het bezit van troepen te land, te lucht en ter
zee", zoals May opmerkt, staat hij klaar om
een Tweede Veroveringstocht te beginnen.
Dillemans de Grote stráált gewoon.
Met God en May Claerhoudt aan zijn zijde

lijkt hij op de Toornige Kristus van het Laatste
Oordeel, donder en banbliksems slingerend
naar zijn tegenstanders. Wie durft Hem ervan
te weerhouden Rektor voor het Leven te
worden à Vpo~, (llema~<L...,ze~\~( Nie-I
mand. I I ~! \ ~~ -

De heer Dillemans
"De Volksmacht" , het blaadje van het ACW, is
doorgaans te braaf en te saai om ons te
kunnen boeien. Wij lezen nooit graag zo'n
tijdschriften, waarin de enge bindingen aan
de eigen zuil tot enige joernalistiek kriterium
gelden. Navelstaarderij, een hevig vijandbeeld
tegen alles wat anders is, ongenuanceerdheid
en zelfverheerlijking zijn immers zowat de
klassieke ingrediënten van zo'n periodiek.
Aan onze dégoût hiervoor kunnen zelfs de
vierendertig variëteiten van oranje, waarmee
de Volksmacht wordt opgefleurd, niets veran-
deren. Eén rubriek van dit blaadje heeft zich
onverwacht weten op te werken tot het
amusantste van wat er in de Vlaamse pers te
lezen valt. We hebben het dan over de
semi-filofische en vooral diep-kristelijk-
personalistische kolumn "Indruk" van schrijf-
ster May Claerhoudt. Zelden zijn we echter zo
ontroerd geworden als op 9 juni, toen ze een
visionair stuk pleegde met als titel "De heer
Dillemans".
In het kasteel van Laarne hadden de

kristen-demokraten namelijk de Europaprijs
uitgenikt aan de ~t.Ye"di~sté1lit(\~

Ondanks zijn eerder bescheiden gestalte,
heeft onze rektor toch een overweldigende en
verpletterende indruk gemaakt op de ginds
verzamelde kristen-demokraten. Bewogen ge-
tuigt May Claerhoudt: "Deze mens is een
enkeling, bewoond door een meervoudige
ziel. Hij stond voor ons, in het energieveld van

ersoonlijkheid, als een S,tolplvan over-
n : "In staat en



14 Veto, jaárgang 16 nr. 1 dd. 28 augustus 1989

Jongeren en studenten-
programma's
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I(_ALYPTA ..... ----....
NATUURVOEDING mer tenr
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droogvruchten, brood,
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Parijsstraat 21 - 3000 Leuven
016/23.01.60

Mechelsestraat 20-24
LEUVEN
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.. .... I
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Studentencafé
Oude Markt 4-5-6
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'M' 016/22.95.52 - 23.77.55
Fax: 016/22.42.96
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Bruno Verbergt over zijn programma

uNoodzakelijk, spannend en
gevaarlijk"

OP het programma van het
Klapstuk dit jaar staan
veertien voorstellingen

van koreografen uit zes landen.
Enkele sluiten aan bij het teater,
terwiil sommige andere dan weer
verwant zijn met de beeldende
kunsten. Om ons in dit doolhof
enigszins wegwijs te maken, gaf
Klapstuk-programmator Bruno
Verbergt ons nadere uitleg bij de
verschillende stukken.

gen. LA Anqd, zijn eerste voorstelling na
Klapstuk 87, legde heel goed de gevoe-
ligheden bloot van wat er omgaat in zijn
leven.»

«Frankrijk kent ongeveer 110 koreo-
grafen en danskompagnieën. Als er zo'n
groot aanbod is van een bepaald land en
van de Franse dans, kan je een selektie
maken of kiezen voor één iemand
Duroure is geboren in '64. Hij is net zo
oud als ik. Dat is wel belangrijk voor
mij, een festival maken met jonge
mensen die niet veel ouder zijn dan het
publiek. Duroure is bovendien een
bijzonder boeiend kunstenaar. Hij is
kontinu op wek naar andere horizonten,
nieuwe impulsen. Hij is zeer nieuwsgie-
rig. Drie voorstellingen van Duroure zijn
nooit erg gelijkend. Van een boeiend
kunstenaar wil je alles tonen.»
Veto: Een andere Fransman is Daniel
Larrieu:
Verbergt: «Larrieu is een koreograaf die
in Frankrijk een enorme opgang heeft

gekend. Hij heeft ook al internationale uit een andere hoek dan de buto-dans,
bekendheid Anima is één van de werlcen Hij is van opleiding beeldhouwer, en het
die ik met poëzie konnoteer, maar dan is eigenlijk in het weken naar de perfekte
niet de romantische flauwekul, maar wel uitbeelding van het lichaam dat hij de
een hedendaagse poëzie die erin s1aagt stap naar de dans heeft gemaakt»
alledaagse bewegingen en dansbewegin- «Toch vind ik hem zeer Japans. Hij
gen heel fijn aan elkaar te plaatsen. Het is maakt met die nieuwe middelen een
heel intuïtie(» beeld van Japan wals ik het Icen. Eén

.. van de belangrijke spanningen in zijn
Veto: Teshigawara IS een Japanner. In k i de . t eedheid
een vorig imeme» met ~to heb je wer. IS s~g ussen wr . c:n
gezegd dol men in Japan groog kopiëert.. verfijnde estetiek. Eé~ van de spelers IS 10
u -I '_.'~.... .l.l ;_;'~';n Japan topmodel. Ze IS een beeldschone
rum UUflJI(."",,"r IS er een van ." ...... 1C'o Hii Iaa di boonbeid
~ rsti1a1 1l hi die kwiize? vrouw. ~ P tst e sc et naaste 1]6' es gawara we~ I]ze zijn dansen op glasscherven. Als er iets is
Verbergt: «Eén van de grote verschillen dat mij iets vertelt over Japan, dan is het
tussen de Japanse en onze kultuur is dat die spanning, die wreedheid»
ons kriterium van originaliteit bij hen Vi t • E taan -I:.. k twee

I . d Id In J . h da e o. r S '"' Jaar 00vee mm er ge t. apan IS et zo t Nederlanders op het programma: Jan
men de enkele meesters van de buto- Rits e Roxane Huilmand:
dans blijft kopiëren. Saburo Teshiga- ema n
wara is westers, meer naar onze normen. Verbergt: «Twee Nederlanders die alle-
Toch herneemt hij stukken uit zijn vorige bei een zeer nauwe band met Vlaande-
voorstellingen en gebruikt hij soms. ren hebben. Roxane Huilmand is Neder-
dezelfde muziek. Maar wat hij brengt, landse, maar woont en werkt in Brussel.
het oorspronkelijke in zijn werk, komt Haar produktie is een ko-produktie van

Veto: Je opent al op zondag 3 oktober,
met De Keersmaeker: een oude bekende
én een herneming.
Verbergt: «De Keersmaeker hoeft je
niet te verbazen. Zij is ontegensprekelijk
de belangrijkste dame in de hedendaagse
dans, niet alleen in dit land, maar
misschien over de hele wereld Wat De
Keersmaeker doet is echt heel erg
belangrijk. Ik zeg het steeds opnieuw.
Het is sterk eigentijds vernieuwend
werk. Er is niet veel over te vertellen: je
moet het gewoon zien. Ik weet dat het
moeilijk is, zondagavond voor het aka-
demiejaar naar Leuven te komen, maar
het is echt een heel belangrijke reden om
nog even te wachten met het kot in te
richten.»
Veto: Er zijn vijf Klapstukkreaties: Bei
mir bist du schon; 0 Boom, Qaurere,
Co;mono Nox en Lijn 9. Dat is veel
Verbergt: «Het is ook heel belangrijk
voor de rol die een festival kan spelen om
opdrachten te geven, om de plannen van
kunstenaars te steunen»
-Bei mir bist du schën van Karlon

Fonteyn is een bewuste keuze om een
debuut te steunen, De kreatie is goed
geslaagd»
«0 Boom van Alain Platel is een

wereldpremière. Als er één jong Belgisch
kunstenaar is waarvan ik vind dat hij
moet gesteund worden, dan is het Alain
Platel. Hij legt maatschappelijke bekom-
mernis in zijn werk, maar doet dat heel
fijngevoelig en heel subtiel, met veel
bumor en relativering. Hij bad plannen
voor een produktie, die het Klapstuk dan
mee geproduceerd heeft.»

«Maria Muiioz en Pep Ramis, die
Quarere dansen, zijn twee jonge Spaan-
se dansers. Hun werk getuigt van een
eerlijkheid en oprechtheid die ik zelden
heb gezien. Ze kregen in Barcelona, dat
op weg is zich-te ontwikkelen op het
gebied van teater en dans, eerst geen en
daarna een beetje middelen. Ik wil ze
met mijn volle gewicht steunen.»
Veto: Lijn 9 is een projekt met jonge
kunstenaars. Zoiets kan hetfestival meer .
identiteiJ geven, maar het is wel altijd een ~ vervolI van i 1 stuk brengt zo .~etsgroots teweeg dat ~r
waagstuk. Vorige keer was Alchemie, hoofdredakteur v~ N?tes. een Ned~r- veel mensen bIJ betrokke~ raken .. Er IS
dat i dez lfde lijn lag, ook niet meteen lands dansblad Hij zal 10 elf ontmoetm- een sfeer van komaan, let s go. Er IS een':00 ~. gen praten met de koreografen. De roes die je niet hebt zonder festival. In
een gv teger: . gesprekken zullen doorgaan in het Stuc november heerst er na het festival dan
Verbergt: «Het geeft in. zekere .ZlD en de toegang is gratis.» ook meestal een soort van festivaldepres-
kachet aan het festival. Het ISeen projek; «Korteweg is iemand die in zijn sie, ook bij het publiek. Daartegenover
met vier dansers, één opera-regisseur en recensies en in zijn gesprekken over dans staat dat al de Klapstuk-toeschouwers de
vier beeldende kunstenaars dat op negen vaak een frisse en onbevooroordeelde weg naar het Stuc zullen kennen»
verschillende lokaties d<;><>q;~t.De ~kst kijk op de voorstellingen heeft» Vi t • Ni Kla tuk 87 werd er een
in het programmaboekje biJ het projekt e o. a 'PS .
I idt als volgt· 'Jong werk tonen op een Veto: We hebben het nu gehad over moreel verslag opgesteld. Dat zei onder
:ternationaal· dansfestival is tegelijker- allerlei maniere~ om een publiek te meer dol de festivalformule ..beho~~
tiid d, oodzakeJiik en gevaar- bespelen. Maar in de eerste plaats moet kon worden. Hoe omschrijven Jullie~ spannen nooezaxeuj .. blo k liik he .,-- doo . nliik: diefi le?lijk. Het is spannend, want het belooft Je Je. pu re natuur I] . r~'tU:n ; elge I] ormu.
aan het publiek verwachtingen voor nu wat Jed,pTO_.K!.amdemeert.voZnJJaar 'feb J ., Verbergt: <<Eenfestival houdt een kon-

la oodzakeliik, t h t i éé gezet< uw voorste ungen mooi . , idd I .en ter; n ~ wan e IS n ,. L dol . t at ma ere centratie in van nu e en, energie, aan-
van de schaarse middelen voor begin- m_~ten zlJn.; me een II! K< bod, publiek, tema, plaats en tijd. Daarin
nende kunstenaars om in het daglicht te vISIeop dans. ligt ook het sukses van een festival. Voor
treden, en gevaarlijk omdat het festival Verbergt: «Ik programmeer met intuïtie zo'n festival krijgje grotere aandacht van
zeer snel een kader kreëert waarin zowel en gevoel. Ikzelfbenjong en ik kies voor het publiek, en er is, wals ik zei, een
het goede als het minder goede ervan voorstellingen die ik goed vind, waarvan festivalroes, de zin om iets au fond te
worden uitvergroot.' Het is binnen die ik denk dat ze een jong publiek aanspre- doen. Er is ook meer aandacht van de
kontekst van spannende, noodzakelijke 'ken. Het is niet zo dat we een voorstel- pers. Je krijgt meer middelen los. Buiten
en gevaarlijke dingen te brengen dat Lijn ling naar Leuven halen omdat ze ergens het festival komen er nog maar weinig
9 wordt gemaakt. Met die bekomm~rnis een grote publiekstrekker was. Mooi wil internationale produkties naar Leuven,
heb ik de hele tijd jong werk heb Zitten ook zeggen: interessant, autentiek, sub- gewoon omdat het te duur is. Uiteinde-
programmeren> tiel» lijk komt die formule de dans ten

Veto: Jean-F~ançois .Duroure ~ aanwe- Veto: Boze tongen beweren we~eens ~t g~~~~ is het kader dat het festival
zig met maar liefs: drie voorstellingen. Je Verbergt bepaalde acts, Belgische blJ- h Als . taaLeuven

h .. nde d. k sc ept, een groep me n rgeeft hem zelfs carte b~he, want I] voorbeeld, p_rogrammeert 0 r ru kan komen bïvoorbeeld omdat er hier
~rengt een werk dol nog met af was toen van het Festival van Vlaanderen. geen zaal beschikbaar is, dan zouden we
Je het program~~r~ t~:S Durou~e Verbergt: (verwonderd) «Wordt dat gemakkelijk in Brussel kunnen laten
DatwordJbevaakkgezdaneK<: h

C
est· fr!mçmaaQlS.rgezegd? Ik zou wel willen weten waar je optreden. Maar omwille van die koncen-te tent . e IS mooI, daar' .. da . '" tlakki dat vandaan hebt. Nee, IS mets van tratie van plaats doen we t met. ~a er

opperv tg. aan» uiteindelijk nog bijkomt is dat Je alle
Verbergt: «Dat w?rdt gezeg~ ja. Maar Veto: In de festivalperiode worden alle voorste~.gen ~t elkaar plaatst, dat je
Van Duroure zou ik ~es ~en tonen. stucaaivueiten gekoncentreerd op dans. de mogelijkheid hebt om ver~den ~
Hij werd op Klapstuk 87 bijzonder goed Is dol niet nefas{ voor nieuwe studenten leggen en dat er daar ook een nJkdom uit
onthaald. Over ru:'program~tie waren .1~I:/ienlJ;gmoeten1kef11lismaken met het de kijkervarin~komt.»
we tevrederp Er_Zl~ verschillende rede- stuc?.__/ . Veto: E.inhOudelijk aspekt is fit /reuze
nen om hein te~bälen. "Eetr lïeeI . van de groepen. Het Klapstuk is bijvoor-belangrijk gegeven is hem blijven vol- , Verbergt: «Ik denkehet met. Het Klap- , '

(Foto Koen Hendrickx)

onder andere het Kaaitheater. Ze is.lid
van de groep Rosas. Capricieuse is een
dansvoorstelling op 24 stukjes voor
vioolsolo van de negentiende-eeuwse
Paganini, een toneelvirtuoos-vioolspeler.
De voorstelling staat in dezelfde week
als de Wittgenstein-voorstelling. Een
mooi kontrast. ..

«Ritsema is, een op en top Amster-
dammer. Hij heeft bij het Werkteater
gewerkt. Dat maakte produkties die hier
in het Stuc kwamen toen wij nog op de
humaniora zaten. Hij heeft de Interna-
tional Theatre Bookshop in Amsterdam
opgericht Hij is echt een man van het
teater»

Veto: Waarom programmeer je eigen-
lijk teater? Je hebt al een voorstelling
minder dan Michel in 1987 (14 tegeno-
ver 15), en een paar daarvan zijn zuiver
toneel

Verbergt: Dat er een teaterregisseur op
het programma staat, heeft te maken met
het feit dat wat hij doet zeer nauw
aansluit bij wat veel uitgenodigde korea-
grafen aan het doen zijn en in die zin veel
vertelt over dans. WlItgenstein Incorpo-
rated, bijvoorbeeld, is een voorstelling
die heel minimaal, met een minimum
aan middelen, denken, taal en lichaam
met elkaar in verband brengt. Het is een
vorm van belichaming. Zo zijn er noch
in Wittgenstein, noch in dans duidelijke
personages.»
Veto: En dan is er nog een Canadees:
Loek.

Verbergt: oLalala Human Steps is een
fenomeen. Vorig jaar maakten ze een
grote toernee en waren ze onder andere
in De Singel te zien. Het is echt iets wat
ik niet aan de Leuvense studenten wil
onthouden. Loek is iemand die door
mensen als Bowie en Byme wordt
gevraagd en die daar heel voorzichtig op
reageert, die geen videoclips wil maken,
maar dans en die bijzonder spannend en
goed werk maakt.»

«De voorstelling is voor een groot
deel als een rockkoncert. De muziek is
van de West Indian Cie. Er is een
Indische zangeres op de scène. De
muziek staat heel luid. Het is spektakel
van de beste, maar ook van de verstan-
digste soort.»

Veto: Dat zal de publiekstrekker wel
zijn, zeker?

Koen Hendrickx
Johan Reyniers

8runo's diepe hart en dat geeft mij op een bepaalde manier
de kans om te voelen wat er Î1l deze
spannende tijd waarin we leven aan de
hand is.»

beeld geen staalkaan van wat er op dit «Het Heengaan van Ritsema riep veel
moment aan dans te beleven valt in de ' verschillende reakties op. Mensen gin-
wereld. gen buiten, anderen waren onberoerd

Voor de fotomap vroegen we foto's die
de koreografen om een bepaalde reden
nauw aan het hart liggen. Ritsema koos
een foto uit Libération van een Chinese
student op wiens gezicht je nog hoop kan
aflezen, maar waarvan je nu weet dat het
valse hoop was en dat die jongen nu
misschien in de gevangenis zit. Toch
maakt Ritsema geen politiek teater wals
we dat in de jaren zestig kenden. Zinnig
bezig zijn hoeft niet politiek te zijn.»

Verbergt: «Nee, het is geen staalkaart
Het is natuurlijk wel een representatie
van wat ik vind dat er aan interessante
nieuwe dingen te doen is. Het is geen
formele staalkaart van per land de
belangrijkste koreografen of een inhou-
delijke staalkaart rond een bepaald tema.
Het is een selektie van werken waarvan
ik diep in mijn hart vind dat ze juist
zitten. Ik heb letterlijk een visie op de
danswereld in de zin van dat ik op wek
ga, dat ik ga kijken en vergelijken.»

Veto:Erkomt~knietsuitde V.s;terwijl
.. de Amerikanen vorige keer nadrukkelijk

Veto: Vuui Je dat JOuw Klapstuk erg aanwezig waren.
verschilt van dol van de vorige program- . .
mator Michel Uynerhoeven: Verbergt: «Een voorstelling uit de VS

naar Leuven halen kost veel geld. Maar
vooral: het centrum van de nieuwe
generatie dans ligt niet meer zo duidelijk
in New Vork of de VS, maar eerder hier,
in West-Europa. De groten van de
hedendaagse dans, dat zijn er misschien
vij~ waaronder toch De Keersmaeker en
Fabre van bij ons.»
Veto: Je had het over maatschappelijke
bekommernis. In hoeverre is ook amuse-
ment belangrijk in de programmatie ?

Verbergt: «In principe beîiàder ik het
niet anders dan Michel. We hebben ons
allebei altijd gebaseerd op veel gaan
kijken en een vergelijking van wat er
allemaal leeft. Ook benader ik, net als
hij, de dans vanuit een zekere maat-
schappelijke bekommernis. Kunst slaagt
erin van op een bepaalde manier uit te
leggen wat je niet op een andere manier
kan uitdrukken. New Demons, bijvoor-
beeld, is een voorstelling die zeer sterk
een spektakelelement heeft, rockmuziek
gebruikt, spektakulaire filmbeelden en
fantastische sprongen. Ook daar zie ik
een maatschappelijke bekommernis. Die
voorstelling vertelt mij iets over de
maatschappij van vandaag, dat juist die
voorstelling vandaag wordt gemaakt,
dat er zoveel aandacht besteed wordt
aan het spektakel, aan de energiè die in
de.dans wordt gestoken~Dat.I~gl
mij Juist de eigenheid van deze tijd bloot

Verbergt: «Het komt niet op de eerste
plaats, maar het is zeer belangrijk, Iets
wat niet aangenaam kan verteld, beluis-
terd of bekeken worden is niet interes-
sant, is saai. Zoals naar een museum
gaan ook aangenaam kan zijn. Een
festival is een goed museum waar ook
wel eens grappige _diAgen ~ .kunpen
zitten.»

Koen Hendrickx
Johan Reyniers
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JE KAN JE NAAR DE TOP
WERKEN.

JE BANK+VERZEKERINGSTEAM

Beleef
wat er in

Vlaanderen
leeft.

Vlaanderen leeft, Vlaande-
ren beeft. Elke dag op de kul-
tuurpagina's van De Morgen.

Met dag na dag het Café des
Arts: bladzijdes boordevol
nieuws over teater, film, mode,
muziek, rock en aanverwant
kultureel vermaak.

Aangevuld met tips en in-
terviews. Columns van boeg-
beelden zoals Walter Van den
Broeck, Fred Brouwers en
Johan Anthierens. Wekelijks
een 8 blz. uitneembare boeken-
bijlage.

En een spotlight op Jan T.
De veelgeprezen filmkenner
van De Morgen. Rechtstreeks
vanuit één ol andere filmfesti-
valstad of vanop de sofa met
een ster van het Witte Doek.

Daarom, wil je kunnen be-
leven wat er in Vlaanderen en
wijde kulturele omstreken leeft,
lees dan elke dag De Morgen.

FILM, TEATE .. ,
MODE, MUZIEK
Elk~ dag in
D~Morgen.

~ '\l"0rgen

LIBERTY
PHONE

STANDONCKSTRAAT 2
3000 LEUVEN

OPEN VAN 10 TOT 22 UUR

TELEFOON Zonder muntstukken
Zonder telekaarten
Zonder te wachten

BODEDIENST Laat uw vrienden of uw familie
naar ons opbellen en dan krijgt u
de boodschappen op een
cassette

~ ... \,~.--.",,\ -.

TELEFAX Verzending en ontvangst
. van telefax ~

Een acco-aandeel rendeert onmiddellijk, en levenslang.

Met een ACCO-aandeel heb je het belangrijkste instru-
ment in je zak om vanaf de eerste dag je broodnodige
studie-aankopen voordelig te doen.
Inderdaad, voordelig, want met dit aandeel krijg je in
ACCO een direkte korting van 15 tot 20 % op de officië-

Ie verkoopprijs van kursussen. papierwaren, schrijfarti·
kelen. schrijfmachines.
En wat meer is. het ACCO·aandeel is een éénmalige in-
vestering van 750 Fr die je heel leven lang rendeert.
Dus ook als afgestudeerde.

m
«1("('0

. l\antoorhandel Tiensestraat 1~9 verkoopcentrale Tiensestraat 134·136 Kopiedienst vesa'iusstraat I1
Leuren.
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De Pieter de Somer-Aula van architekt Paul Van Aerschot

Opening van nieuwe akademiejaar Chez Maxims'
De Aula Maxima moest een multi-
funktioneel gebouw zijn. Als nieuwe
pronkstuk van onze Unief zal het plaats
moeten bieden aan internationale kon-
gressen en akademische zittingen. B0-
vendien moet het een geschikte ruimte
worden voor koncerten, film- en zelfs
toneelvoorstellingen. Maar tenslotte
moest er vooral een grote aula komen
om eens en voorgoed af te rekenen met
het plaatsgebrek-én fakulteiten als Eko-
nomie en Rechten. Elk van die funkties
heeft zo zijn vereisten op architektonisch
vlak, en de kombinatie ervan is voor
ontwerper Paul Van Aerschot, prof in
Toegepaste Wetenschappen, ongetwij-
feld meer dan een intellektuele vinger-
oefening geworden.
De KUL beschikte tot nu toe over een
tweetal auditoria waarvan de kapaciteit
toch enigszins voldeed om aan grotere
groepen les te geven. De Grote Aula van
het Maria Theresia-kollege telde iets
minder dan 400 zitjes, maar wel veel
staanplaatsen. In de grote aula van het
Sencie-Instituut op de kampus van
L&W, kunnen zowat 550 mensen te-
recht. En daar streken dan ook regelma-
tig hele horden rechtsstudenten neer.
Maar nog kon er' geen gelijke tred
gehouden worden met de spektakulaire
aangroei van Ekonomie en Rechten.
De Pieter de Somer-Aula zou volgens

het oorspronkelijke plan 750 plaatsen
krijgen. Tijdens de uitvoering is dat nog
eens opgetrokken tot niet minder dan
820. Daarvoor moesten dan wel de
geplande tolkenkabines plaats ruimen.
De mogelijkheid om die toch nog in te
passen, weerszijden de regiekamer, blijft
wel bestaan. Ook moet iedereen het nu
stellen met een halve centimeter minder
plaats voor zijn knieën, maar een
zeurpiet die daarover klaagt, want de
ruimte die je krijgt blijft royaal. Toch
blijft het geheel aangenaam kompakt en
blijft de zichtbaarheid, ook op de
allerlaatste rijen, gegarandeerd. Dat
geldt ook voor de plaatsen op de
uiteinden van de rijen. In tegenstelling
tot de halfcirkelvormige opstelling van
de stoelen in het Maria Theresiakollege,
werd hier immers voor een kwartcirkel
geopteerd.
Die zorg om iedereen een goed

overzicht op de evenementen te gunnen,
uit zich ook in details en technische
snufjes. Zo wordt het frame, waaraan het
scherm boven het podium bevestigd is,
op de ideale afstand van het videoprojek-

-c ,,' -,: .... ····'f1i'
. _'~~' .. ";:~f"~--rs s. ,,~_ .. .,_ .I"~"-'~.-.... ."_...... ;~...J,

;.~

tot eksperimenten met minder middelen
en goedkopere materialen. Die hebben
vaak tot interessante resultaten geleid.Het nieuwe akademie jaar moet nog beginnen, en nu al voelen ouwe rotten een generatiekloof groeien

tussen henzelf en de nieuwe lichting kandidandi (candydandy?) die we binnenkort in ons midden
mogen verwelkomen. En niet helemaal ten onrechte. Want in "onzen tijd"was het niet zo evident dat je
aan de Unief ging studeren. Je moest er wel wat voor doen. Geld, afkomst en een dosis gezond verstand

waren natuurlijk niet onbelangrijk. Maar je had bovendien een getraind lichaam nodig, en
monnikengeduld of sterke kameraden om gewoon een zitje te bemachtigen in de aula. Zo'n numerus
claustrofobus als fysische drempel tot het universitaire kon natuurlijk niet langer gerechtvaardigd
worden. Daarom werd in 1986 begonnen met de bouw van de Aula Maxima, officieel de Pieter de
Somer-Aula, naar de vorige rektor. Nog voor begin oktober zullen de laatste likjes verf droog moeten

zijn, want dan opent rektor Dillemans in diezelfde Aula Maxima het akademiejaar '89-'90.

tietoestel afgesteld via een foto-elektri-
sche cel in de muur. En als dan de
hallogeenverlichting gedimd wordt, kan
je er echt knus naar een film zitten
kijken.
Met dat frame zijn we bij de voornaam-
ste bezorgdheid van de ontwerper te-
rechtgekomen: de akoestiek. Tijdens een
les of een toespraak kan het scherm
immers schuin opgehaald worden, en zo
vormt het een akoestische reflektor
boven het podium. Alles in deze ruimte
is er op afgestemd' het geluid, dat
normaal zou fokuseren, maksimaal te
doen uitwaaieren. Voor een voortreffe-

lijke akoestiek is men aan de KUL
namelijk bijzonder gevoelig. Begrijpe-
lijk, na de problemen waarmee men op
dat vlak werd gekonfronteerd in de
Begijnhofkerk.
Voor het ontwerp werkte prof Van

Aerschot dan ook samen met het
laboratorium voor bouwfysika, dat met
de komputer een matematisch model
uitwerkte, en later een maquette van de
aula ontwierp, in funktie van de meest
ideale akóestiek. Ook in de keuze van de
bouwmaterialen en de afwerking werd
hiermee terdege rekening gehouden. Als
jullie straks op met stof beklede stoelen
zitten, is dat omdat de lege stoelen dan
dezelfde kwaliteiten hebben (toch wat
de geluidsabsorptie betreft) als een be-
zette stoel.
Toch moest ook hier naar een kom-

promis gezocht worden. Een specifieke
koncertzaal vertoont immers heel andere
eigenschappen dan een aula, normaal
een "droge" zaal, met een korte nagalm.
En de primaire funktie van de Aula
Maxima is toch nog steeds die van een
leslokaal. Al beseft de ontwerper dat het
uiteindelijke oordeel over de akoestische
eigenschappen van de aula zal gebaseerd
zijn op de kriteria die men hanteert voor
een koncertzaal.

Caissons
Wat de vormgeving van de zaal betreft,
en die is hier toch van primordiaal
belang, verdient vooral het plafond wat
uitleg. In het holle plafond voorzag men
oorspronkelijk een groot dakvenster,
maar om budgettaire en, alweer, akoesti-
sche redenen werd dit plan afgevoerd.
De "tweedehands-oplossing" mag er
best wezen. Als het hele gebouw al
bewust sober-funktioneel gehouden is,
met enkele rekurrente motieven in de
bekleding van de buitenmuren, en op het
terras voor de hoofdingang (cirkel en
ruit, de elementaire figuren waarop de
plannen gebaseerd zijn) dan zal het
plafond toch wel vaker de aandacht van
het publiek afleiden.

In de plafond-koepel is een zoge-
naamd doorhangend plafond aange-
bracht, dat wordt gevormd door enkele
tientallen "caissons", een soort bedde-
bakken, die evenveel vlakken vormen.
Die moeten zorgen voor het uitwaaieren
en het verdelen van het geluid over de
zaal. Het ziet er leuk uit en wordt zelfs
spektakulair wanneer de lichten die

tussen de hakken ingebouwd zijn, aan-
geknipt worden.
Nu is het plafond niet bepaald het

enige onderdeel van de oorspronkelijke
bouwplannen dat omwille van het be-
perkte budget (nou ja, 125 miljoen)
gewijzigd is tijdens de uitvoering van de
werken. Echt rouwig schijnt architekt
Van Aerschot daar niet om te zijn. Er
blijven wel nog maar twee van de vier
geplande pauzeruimtes tussen het foyer
en de aula over, en de buitenmuren zijn
bepleisterd in plaats van met natuursteen
bedekt. Maar anderzijds hebben die
fmanciële beslommeringen aangespoord

Kurk
Zelfs het foyer en die pauzeruimtes
ontsnappen niet aan strenge eisen'wat de
geluidsdemping betreft. Je wandelt er
wel niet over een tapijt, zoals in de aula
zelf maar het lawaai van zo'n duizend
paar voeten wordt gesmoord in de
kurkbepleistering van het plafond van
het foyer. Op dat gelijkvloers zijn er ook
de sanitaire voorzieningen en verschil-
lende afgesloten telefoonkabines. Een
houten panelen wand naast de hoofdin-
gang, ontsluit automatisch via een sys-
teem van branddetektie en vormt zo een
metersbrede nooduitgang, die uitkomt
op het terras waar in een later stadium
het kafetaria wordt voorzien.
Over de inplanting van de Pieter de

Somer-Aula is Paul Van Aerschot zeer
tevreden: centraal gelegen in de stad,
met aansluiting op de Tiensestraat en de
Naamsestraat. Bovendien ontstaat met
de Grote, de Kleine en de Nieuwe Aula
een kompleks met uitgebreide facilitei-
ten voor kongressen en dergelijke. Er
wordt overigens nog een hal voorzien
die voor de rechtstreekse verbinding
tussen de Aula Maxima, de Grote Aula
en het Pauskollege moet zorgen, en nu al
wordt er werk gemaakt van een groot
terras aan het restaurant van het Paus-
kollege. In een later stadium moet dan
ook de klassieke gevel van dat Pauskol-a lege een opknapbeurt krijgen. Voorlopig

~ zal je dus vanuit de pauzeruimtes van de
~ Aula Maxima nog op bouwwerven
'8 blijven uitkijken, maar dat went wel in
~ Leuven.
S Wie het allemaal zelf eens wil gaan
~ bekijken, kan altijd de openingszitting

van het akademiejaar bijwonen, of alsje
rechts- of ekonomiestudent bent, ge-
woon naar de les gaan. Als je d'er zelf
een fuifjewil organiseren moetje wel op
de wachtlijst gaan staan. Alles was al tot
in een verre toekomst volgeboekt, nog
voor de eerste graffiti het gebouw
kwamen opfleuren. "Blowing in the
Wind" en"If I die, I die", prof Van
Aerschot had terecht op meer konteste-
rende ontboezemingen gehoopt. Zoals in
"onzen tijd". Maar die is nu wel
voorgoed voorbij. Iedereen heeft nu zijn
eigen zilje.

Stef Wauters

(Foto Roe\ Ruttens)
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klassiek, pop,
jazz, kleinkunst,
filmmuziek,
folklore,

taaikursussen ...

OKTOBER:

wo
UITLEEN
DIENST

't41t'N • t'~CT IlSr!·l4Sums

DIESTSESTRAAT148
Leuven 016/22.80.00

Het Studentencafé
De Spaghettispecialist

o Zelfgemaakt roomijs'

c
c
met verse boerenmelk
Verse zelfgemaakte pasta's
Verwarmd terras

TIENSESTRAAT 96
3000 LEUVEN
016/20.08.62

Naamsestraat 48
3000 Leuven

.....

VAN HET VAT
ZOVEEL BETER VINIFRANCE

800 m2 verkoopsruimte
1300 verschillende wijnen en sterke dranken

~~ 300.000 tassen in voorraad

Ladeuzeplein 22 - 3000 LEUVEN
• 016/22.72.271~'?4.~:?-S-e ~-'"-,:Ij ~

Voor feesten en recepties gratis glazen ter beschikking
Overtollige aankoop wordt teruggenomen

S.CCv
Computer Center

Schneider:XT, AT,printers, fax

Alle software, Armstrad: Xl, AT,printers

ook Rembrand : Xl, AT

Op maat. Compaq
OKI printers, plotters

Dealer Robocad. Canon printers, fax

Diestsevest 42 Tongersestwg 62
a5ill{~nrul~lIi02ig. 001 3000 Le~veci ~.H -..J'"J.' 3800 St-Trutden ~ n ..IV

n:lJn~ me $' Incln:lJwd:lp I" "l..iV,' n r u 'f 1ib/:nJ uW
(:mS:> OlJlM 016/22~efi)J~6OJo'l) 011/67.11'.76 ,r l:i01Jn:;nm
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tOKO
Sociale Raad ageert

Betogen om te studeren
(of omgekeerd)
Voor wie al een paar jaar in Leuven rondhangt, is Sociale Raad

geen onbekende. Waar een betoging tegen bijvoorbeeld verho-
ging van de studiekosten wordt georganiseerd, een bezetting van

universitaire gebouwen op touw wordt gezet, terwijl er pamfletten
worden uitgedeeld en affiches geplakt, kan Sociale Raad nooit ver weg
zijn. Sora is de geleding van de Leuvense Overkoepelende Kringorgani-
satie (Loko) die inspraak heeft in het beleid van de sociale sektor aan de
universiteit en aanverwante instanties. Daarnaast engageert Sociale
Raad zich in alles wat verder met de demokratisering of de
drempelverlaging van het onderwijs te maken heeft, op nationaal en zelfs
internationaal vlak. Dat liep enloopt niet altijd van een leien dakje, maar
Sociale Raad houdt het toch al vijfentwintig jaar vol. Tijd om het glas te
heffen.
Sociale Raad bestaat dus - in tegenstel-
ling tot wat velen denken - niet al sinds
mensenheugnis als medebeheerder in de
sociale sektor aan deze universiteit, om
de eenvoudige reden dat die sociale
sektor zelf dit jaar hooguit dertig jaar
oud is. Een eind na de Tweede Wereld-
oorlog groeide de idee dat onderwijs
moest dienen om aan iedereen een
gelijke kans op vorming en ontwikkeling
te bieden. Daarbij werd vooral aan de
financiële drempels gedacht die het vele
jongeren onmogelijk maakten hogere
studies aan te vatten.
Dit resulteerde onder andere in de wet

van 3 augustus 1960: die had de
bedoeling de universiteiten voldoende
middelen te geven om een sociale sektor
uit te bouwen. Staatstoelagen voor die
sociale sektor dienden om huisvesting.
voeding en andere zaken in een kollek-
tief en goedkoper aanbod aan de studen-
ten te kunnen verstrekken, en zo de
studiekost lager te krijgen. Zo kwamen
er in Leuven meer goedkope studenten-
kamers in het stelsel van de studentenpe-
da's en werden langzamerhand de Leu-
vense universiteitsrestaurants Alma en
de universitaire sociale diensten. zoals de
medische en de juridische dienst, uitge-
bouwd. Tegelijk kregen de studenten
beperkte inspraak in het beleid van de
sociale sektor. Sinds 1964 bestaat daar-
om Sociale Raad om de belangen van de
studenten te verdedigen.
Sociale Raad is één van de vijf raden van
de studentenorganisatie Loko ofte Leu-

ISOL - Hebt~OOIy
Wij trekken n a\tiJ
samentroepen ij het

vense Overkoepelende Kringorganisa-
tie. De werking van Loko richt zich op
de demokraiisering van het onderwijs in
al haat finesses, waarvan Sociale Raad
de sociale kant 'verzorgt'. Sora levert dus
strijd tegen de financiële en sociale
drempels die participatie van om het
even wie aan het hoger onderwijs in de
weg staan. Met die participatie is het
namelijk - vooral om financiële redenen
- jammerlijk gesteld: de 'lagere' klassen
van de maatschappij zijn bedroevend
ondervertegenwoordigd, de 'hogere'
oververtegenwoordigd. Omdat de be-
toelaging drastisch ingekrompen is en
studeren dus steeds duurder wordt, gaat
het met die participatie alsmaar slechter.
Steeds meer mensen hebben niet de
nodige financiële middelen om aan de
unief te raken. In haar werking ten
voordele van de studenten probeert Sora
niet korporatistisch te werk te gaan:
ondanks het feit dat de wet van '60
alleen maar aan de betoelaging van het
universitair onderwijs heeft gedacht, zijn
de noden van het Hoger Onderwijs
Buiten de Universiteit (HOBU) gelijk-
aardig. Ook hieraan besteed Sociale
Raad aandacht Bovendien wordt er
regelmatig verder gekeken dan de lang-
ste studentenneus. Zo is er reeds een
tweetal jaar een werking rond anti-
racisme. en mobiliseerde men in het
verleden rond algemeen maatschappe-
lijke tema's als werkloosheid, kernraket-
ten, Zuid-Afrika.
De specifieke, werking van Sora ~-

helst drie aspekten: medebeheer. infor-

De Leuvense Overkoepe-
lende Kringorganisatie zoekt
ter ondersteuning van haar
werking in het akademiejaar
1989-1 990 een

Algemeen Sekretaris (m/v)

Hij zal halftijds (19.5 uur per
week) werken met een be-
diendenkontrakt van be-
paalde duur tot 31 juli 1989.
Van hem wordt verwacht dat
hij de algemene vergaderin-
gen van de verschillende ge-
ledingen praktische en in-
houdelijke ondersteuning ver-
strekt om op hun werkings-
terrein tot een doordacht be-
leid te komen en om dit be-
leid met kennis van zaken uit
te voeren.

De kandidaat moet beschik-
ken over degelijke organisa-
torische en administratieve
kapaciteiten.

Zijn taken omvatten:
o het voorzitterschap van de
Financiêle Kontrolekom-
missie der Vrije Verenigin-
gen.

o de administratie (korres-
pondentie. personeelsaan-
gelegenheden, begroting
en exploitatie ....) en het
technisch beheer van de
koepel en haar huisvesting
(verhuur van kamers).

o de koördinatie van de
Vlaamse Studentenfedera-
tie en het verrichten van
studiewerk omtrent proble-
matieken die de konkrete
Leuvense kontekst overstij-
gen en een nationale aan-
pak vereisen.

Eén persoon kan halftijds aan
de slag bij

Sociale Raad

Hij/zij moet zeer dynamisch
zijn en beschikken over de-
gelijke organisatorische en
administratieve kapaciteiten.
Hij/zij is op de hoogte van de
werking van de Algemene
Vergadering van Sociale
Raad en van de verschil-
lende vertegenwoordigende
funkties die de Raad waar-
neemt in het medebeheer
van de Sociale Sektor. Inte-

resse in de problematiek
rond studiefinanciering, huis-
vesting. gezondheidszorg,
studentenrestaurants en alles
wat verder met de sociale
positie van de studenten te
maken heeft, is een absolute
noodzaak.
Hij/zij dient de Algemene

Vergadering praktische en in-
houdelijke ondersteuning te
verstrekken om op haar wer-
kingsterrein tot een door-
dacht beleid te komen en dit
beleid met kennis van zaken'
uit te voeren. Hij/zij verklaart
zich tevens bereid de stu-
denten bij te staan in het
verdedigen van hun belan-
gen in deze aangelegenhe-
den.
Dit kontrakt loopt eveneens

af op 31 augustus 1990.

Schriftelijke sollicitaties, met
Cv, motivering en vermelding
van de speciale kwaliteiten
die voor deze betrekking nut-
tig kunnen zijn, moeten ten
laatste woensdagmiddag 4
oktober om 12.00 uur op het
Loko-sekretariaat aangeko-
men zijn, 's Meiersstraat 5 in
Leuven. Kandidaten dienen
aanwezig te zijn op de Alge-
mene Vergadering van So-
ciale Raad enlof Kringraad.
Zij zullen hiervoor persoonlijk
uitgenodigd worden.

matieverstrekking. mobilisering. Het ....- -,
medebeheer staat voor de studentenaf-
vaardiging naar de verschillende sociale.
geledingen: A1ma, Ac:m. RvS. werk-
groepen. De Raad voor Studentenvoor-
zieningen (RvS) beheert de staatstoela-
gen voor de uitbouw van de sociale
sektor en k6ördineert al de diensten uit
de sociale sektor (huisvesting, Alma's,
sociale dienst, medische dienst,...). De
RvS is het universitair beleidsorgaan
waar de studenten het sterkst vertegen-
woordigd zijn (vijf studenten. naast vijf
proffen en vijf personeelsleden uit de
sociale sektor). Nochtans blijft het ook
daar, zoals in alle medebeheersorganen,
hard knokken om 'het andere kamp' te
overtuigen van de noodzaak van een
stevig uitgebouwde sociale sektor. Ook
in de Raad van Bestuur van de vzw
Alma Universiteitsrestaurants (voor
goedkope maaltijden) zijn studenten
vertegenwoordigd door drie afgevaar-
digden uit Sociale Raad. Tenslotte wor-
den ook vijf studenten naar de Raad van
Bestuur van Acco afgevaardigd, waar ze
pleiten voor goedkope kursussen en
studiemateriaal.

Kreng
Verder ziet Sora het ook als haar taak de
studenten te informeren over alles wat
studenten op sociaal gebied kan en moet
interesseren. Daarvoor worden er werk-
groepen opgericht (anti-racisme. studie-
financiering....). brochures gemaakt, le-
zingen en debatavonden georganiseerd,
artikels in Veto geschreven.
De derde taak van Sociale Raad ligt in

het mobiliseren van de studenten wan-
neer de anti-onderwijspolitiek van de
regering te gortig wordt. Iedereen herin-
nert zich bijvoorbeeld de massale stu-
dentenbetogingen en bezettingen van het
rektoraat en de universiteitsbiblioteek in
'86. Wat die informatieverstrekkende en
mobiliserende rol van Sora betreft, zijn
de kringen uiterst belangrijk. Zij sturen
immers een kringafgevaardigde naar de
tweewekelijkse Algemene Vergadering
van Sora, en kunnen zo de informatie en
de opties van Sociale Raad naar hun
studenten toebrengen, en tegelijk op
Sora hun stem laten horen. Vanzelfspre-
kend horen er echter op Sociale Raad
niet alleen kringafgevaardigden thuis:
iederéén die interesse heeft, kan komen
meewerken. Dit is een oproep.

Ronny Tielen
Lut De Boel

(i.eologische korrekties:
Marc Carre)

I

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
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RIJSCHOOL ERASMUS
DE VEILIGSTE WEG

LEUVEN - BONDGENOTENLAAN 123
KESSEL-LO - DIESTSESTEENWEG 56

Groot oefenterrein
GRATIS

voor Erasrnus-leerlingen Praktijk!

~cat
A (1-2-3)
B
C
D
E

KONINKRIJK BElGtE

@
RIJBEWIJS

ZONDER AFSPRAAK
maandag tot zaterdag van 9 tot 20 uur

OLYMPUS eH'NON

PENTAX MINOLTA
foto V ideo rT).!f. ['l~rtenf
Mechelsestraat 28
Tel. 016/23.84.00 . ..;

3000 Leuven
Fax. 016/29.07.67

ERKENQ VERD~LER VOOR .LEUVEN
Uw kleurfoto,film of dia: vandaag~.nooV~)(fj&.Mu - n\Or~~Jcläarom"14.00,u

-~I·"~r.L;1I l~ r)i, J n!"'~')- _'ïih
Pasfqto5 'I') j!8l<o!jden 111 IV 11 :;

ai bf:m
lBBO /mlO

Leopoldstraat263000 Leuven. 016/22.76.10

TWEEDEHANDS
BOEKHUIS&
ANTIQUARIAAT

Wetenschappelijke boeken op elk gebied
Inkoop - verkoop

MUNTSTRAAT 16 3000 LEUVEN
016/23.76.14

Grammofoonplaten - Muziekkassettes - Compact disc
Klassiek - Pop - Jazz - Film

In leuven zijn er veel campussen ...
Als het om muziek gaat, is er slechts één I

Cc
BONDGENOTENLAAN 30, 3000 LEUVEN

~ 016/23.92.00

RESTAURANT

Indochinese Specialiteiten
Kambodjaanse, Vietnamese, Chinese

's Meiersstraat 3
3000 leuven
.016/23.11.21

Gesloten op woensdag

Maamsestraat 43 Av.G. Henri 215
3000 leuven Woluwe-St-lambert
• 016/23.35.89 .. 02/762.88.08

fermé Ie mercredi



Het Vademekum voor- èerstejaars?

Pompelmoessap,
koeien, proffen
Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan de KU Leuven -

als je dus eerstekanner bent of van een andere universiteit
komt - krijg je door de vlotte hostessen van de KUL een

papiertje in je handen gedrukt met de lakonieke mededeling dat er een
'Vademekum' voor je klaarligt bij het standje van de Leuvense
Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) in de Hallen of in de kantoren
in de 's Meiersstraat 5. Het Vademekum is een handig boekje dat je de
eerste weken (en ook nog daarna) voldoende gevoed, decent gekleed en
fris gekapt door Leuven helpt. En alsof dat nog niet genoeg was, geeft het
ook nog de noodzakelijke wijze raad om zonder kleerscheuren je
universitaire loopbaan door te komen. Wij kennen hier enkele mensen
die hun eigen raadgevingen in de wind sloegen. Wrakken zijn het nu.

"
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Demokratisering blijft de leuze

KULT - Hpt Stuc/Kultuurraad probeert de Leuvense ~qqent~~j~~ v~ ~ feit dat de wereld in zekerj: JIUtte
gekenmerktlwordt door een zekere (soms lichtelijk irritante) artisticiteit. InliChtingen? Bel 23.67.73. Of ga naar het Stuckafee.

- - - -.- - - - (Foto Roel Ruttëns)

HOP HOP~Nièt alleen organiseren sommige presidia joguurtjes door de Leuvense binnenstad om de,automobilisten te tergen,
er is ook nog zoiets als Sportraad, die tot taak heeft u in beweging te houden. Dat probeert men voornamelijk door de organisatie
van een aantal mastodontklassiekers. Er kan worden gelopen, gekwistaxt, gesukkeld en geslenterd. Wij beginnen alvast te
oefenen. En u? (Foto RoeI Ruttens)

Kringraad versaagt niet
voorstellen worden - zoals ze op de
Algemene Vergadering geformuleerd
worden - naar de Akademische Over-
heid en nationale overheid doorgespeeld
en w nodig wordt er ook aktie gevoerd.
Kringraad bekijkt eveneens met argus-
ogen de initiatieven en voorstellen die de
overheid op onderwijsvlak lanceert,
analyseert die en geeft zijn mening
erover.
Naast onderwijs behoort ook 'mede-.

beheer' tot het werkdomein van Kring-
raad. De studentenvertegenwoordiging
in de onderwijskommiscies, de fakul-
teitsraden, de Onderwijsraad, de Akade-
mische Raad en aanverwante staan vaak
voor specifieke problemen die niets met
het behandelde onderwerp te maken
hebben, maar alles met de positie van de
vertegenwoordiging in deze inspraak-
organen : ondervertegenwoordiging, te-
kort aan inwerktijd, gebrek aan gezag
enzovoort. Omdat alle problemen
meestal in dat van het medebeheer
uitmonden, blijft dit een centrale bekom-
mernis.

InOatie

De algemene vergadering boog zich
ook over het probleem van de aanvul-
lende studies. De laatste jaren richt de
universiteit steeds meer studieprogram-
ma's op met de bedoeling meer studen-
ten aan te trekken en haar internationale
faam te verhogen. Om deze program-
ma's te kunnen volgen moet je bijna
altijd een einddiploma behaald hebben.
Deze aanvullende studies worden sa-
mengesteld uit vakken, die deel uit
maken van reeds bestaande licentiepro-
gramma's. Een voorbeeld van een derge-
lijk programma is archivistiek. Dit
post-graduaat programma bestaat
hoofdzakelijk uit vakken, die in de
licenties Moderne Geschiedenis gedo-
ceerd worden. Over een aantal jaren zal
hoogst waarschijnlijk elke historikus die
in.een archief wil gaan ",erken over dit
dtploma móeièn "BèSchikkgn.Voordat (lit
post-graduaat ~tonlf, "yolstond zijn"
diploma van Moderne Geschiedenis.

t

Het inrichten van aanvullende studies
komt dus neer op een verlenging van de
studieduur. Bovendien bestaan voor
aanvullende studies geen studiebeurzen,
zodat ze niet voor iedereen haalbaar zijn.
Daarnaast is er een inflatie van diploma-
namen zodat niemand meer weet welke
betekenis en waarde een bepaald diplo-
ma heeft.

Een weide met een trits koeien en rond En tenslotte is er een volledig hoofd-
hun hoofden de vraag "Kan je mij de stuk gewijd aan 'Studeren'. Alleen hier-
,,:eg naar de unief wijzen T": de voorpa- voor is het al de moeite het Vademekum
gma van de dertiende ~tgave va_nhet even open te slaan. Als je dit deehje
Vademekum ".En met die vraag IS het doorworsteld hebt, heb je meteen een
Vademe~ m één klap ~oorgesteld. eerste inzicht in hoe je best een studie-
~et boekje tracht voor de me~w~?mers planning opstelt, wanneer je voor het
1D ~uven .. op ee~. w dodelijk en eerst een kursus moet openslaan, hoe je
ove':n~hteliJk mogelijke manier de uni- voor jezelf aan een goede studiemetode
versiteit en de stad voor te stellen. sleutelt of waar je terecht kan voor
Verspreid over 320 bladzijden worden studiehulp tout court en in geval van
alle aspekten van het studentenleven specifieke problemen. En niet te' onder-
belicht. De eerste avond datje op je kot schatten uiteraard: je krijgt ook nog een
zit, droom je van een fris pompelmoes- reeks aanwijzingen over 'verkoopsstrate-
sapje? Het Vademekum brengt de oplos- gieën bij eksamens'. '
sing. Zoek in de indeks naar 'pompel- Wat bijvoorbeeld als je op een
moessapje', blader naar de opgegeven mondeling eksamen al meteen de eerste
bladzijde (in de veronderstelling uiter- vraag niet kan beantwoorden? "Je Kringraad is één an de "f
~d dat 'pompelmoessapje' opgenomen begint in zo'n geval best met de tweede rade di Lokov 'lé . in
IS) en lees alles over dit drankje en zijn vraag (tenzij je daar ook geen kaas van n lling~ denJ IS.
vindplaats. ' gegeten hebt natuurlijk). Doe je best om. tegenste tot ~~e
Of je zou voor je kotgenoten graag de tweede vraag in kwestie ruim te vier geeft de naam geen aanduiding

een perfekte spagetti bereiden? Volgens behandelen en eventueel te kruiden met van het werkingsdomein. Kring-
?ns ~kje heb Je daarvoor volgende pittige de~ uit h~ ware leven (het raad is wel een forum, waarlangs'
. ~enten nodig: 750 gram spagetti, moet er ~efst wel Iets mee te maken falrulteitskringen elkaar kunnen
2 ~n gepelde to~te~ .(verse kan ~e~n):~etoont~eehoedekurs~ 'kontakteren en gekontakteerd kun-
natuurlijk ook), 1 klem blikje tomaten- ~e eigenlijk wel mteresseert - dat die de di koö di
puree, 1 groene en 1 rode paprika, 5 mteresse pas twee dagen oud is, doet er nen WOf n,maar naast t mi-
grote uien, 500 à 600 gram gehakt (voor voor de rest geen bliksem toe - en dat nerend aspekt heeft deze raad ook
de laatste niet-vegetariërs), wat cham- kreëert een gunstig vooreffekt. Let wel twee specifieke werkingsterreinen,

, pignons en worteltjes, gemalen kaas en op niet de betweter uit te hangen,want namelijk onderwijs en medebe-
kruiden. Hoe alles gelamkretiseerd die worden dikwijls ekstra op het rooster heer.
wordt in een eetbare spagetti wek je zelf gelegd. Zegt de prof op een gemoedelijke
maar op. Het schijnt in elk geval manier "dat volstaat", begin dan aan de
belangrijk te zijn dat de uities gefruit onbekende vraag." Hoe je dat dan weer . " . ..
worden in een pot met boter tot ze glazig aanpakt, daarvoor schaf je je best het ~ student komJe per d~~tie dageli~ks
worden. Vademekum zelf aan. En daarbij hoef je in kontakt met on~~IWlJs. De mame!,
Behalve dit soort frivoliteiten, vind je niet op een frankske te kijken. Het hele ,,:aaro~, ~t onderwijs ~ordt gegeven, IS

een deeltje met als titel De Loden Gids. geval is namelijk gratis. met altijd Je dat. ~numg~ proffen geven
Hierin krijgje een overzicht van het hele Dat klinkt misschien onwaarschijn- op een bedenkelijke ~er les. De stof
, handelsleven in Leuven. Zoek je een lijk als je hier net aankomt en de groene die gedoceerd wordt, IS.soms verouderd.
ap?teek of een boekhandel, heb je briefjes uit je portefeuille ziet verdwijnen Enkele professoren willen maar ~·te
dringend behoefte aan schoenen of een alsof het niets is. Kringraad, de raad van graag, nog voordat de eksamenperiode
fiets, .of wek je een plaats om je Loko die de uitgave van het boekje in geopend wordt, al eksamens afnemen.
vlinderdasje en je smoking te laten handen heeft, ~ dertienjaar geleden de
wassen... alles staat erin, de volledige bedoeling een gratis service voor de Gezag
Le~vense middenstand, mooi gerang- nieuwkomers te verzorgen. En gratis is. .. Tijdens het voorbije akademiejaar werd
schikt per rubriek. ~e service nog altijd. Op die dertien jaar Op Kringraad worden ~rgeliJke p~oble- ondermeer een nota over proefeksamens
Natuurlijk staan er ook echt belangrijke IS het ~kje wel veel dikker geworden, men aa_ngepaJrt.Om die. r~n IS het voorbereid. Proefeksamens worden op

... dingen in. Zo zijn er bijvoorbeeld en er ..~ een kaartje van Leuven en belangri.ik.dat alle fakulteltskringen. ,een het einde van het eerste semester georga-
hoofdstukken gewijd aan 'Levt!n2" Heverlee bij gekomen. Voor de geogra- afgevaardigde naar. de tweewekeliJ~ -niseerd en zijn bedoeld ter oriêntering
Leuven', aan 'De universiteit èn--aatl fen onder ons. . algemen~ vergadenng sturen. Op di.e van de eerstejaarsstudenten. Deze eksa-
'Studentenwerking'. Dat gaat vaD. het Erik ~ ,~erga~en wordt de te voeren poli- mens stemmen naar vorm en inhoud
inrichten van je kot, over o\tspannings- Kan je mij de weg 1IIJlU de unief wijzen? - ~ek wtg~ppeld. Om de standpunten met een echt eksamen overeen.
mogelijkheden, de struktuur van de (Vademekum voor Studenten KU Leu- inhoudeliJ~ te onderbou~ell, ~n aantal In de nota werd gepleit voor de
universiteit, allerlei studentenvoorzie- ven), dertiende editie, 1989, 100 frank, proble~tieken verder w~ te die~ en afschaffing van de mogelijkheid tot het
ningen tot de werking van de studenten- gratis voor eerstejaars KU Leuven. Eén de werking van de.~. inhoudelijk te verkrijgen van vrijstellingen. Op het
organisaties. adres: :r Meiersstraat 5, 3000 Leuven. schragen worden Jaarlijks ee? aantal eerste gezicht lijkt dit standpunt in het

•. werk. -()f denkgroepen opgencht. De nadeel van de studenten, maar het bleek
dat het verlenen van vrijstellingen - ook
al is het maar voor een klein gedeelte van
de kursus - konsekwenties had naar juni

" toe en de proefeksamens een definitief en
beslissend karakter gaf

ProU
Daarom stelde Kringraad voor een
duidelijke omschrijving van de aanvul-
lende studies te, geven om zo een
proliferatie tegen te gaan. Aanvullende
studies moeten bedoeld zijn om zich
verder te specialiseren in de basisdisci-
pline of om zich te bekwamen in
komplementaire disciplines, en om zich
beter te oriënteren naar de arbeidsmarkt
toe. Om de financiële druk bij verlenging
van de studieduur tegen te gaan werd de
optie van deeltijds studeren in kombina-
tie met werken voorgesteld. Dit ZOIJ het
financieel probleem voorlopig oplossen'
totdat ook de aanvullende studies door
beurzen betoelaagd worden.
In de nota was ook een deel aan de

derde cyklus gewijd, waarbij de nadruk
werd gelegd op een aantrekkelijk dokto-
raat, zowel financieel als intellektueel.
Ook vond de algemene vergadering het
noodzakelijk dat voor een strikte afbake-
ning wordt gezorgd, zowel wat betreft de
duur als wat betreft de financiering van
het doktoraat.
Omdat in zo'n problematieken over-

leg tussen de verschillende fakulteits-
kringen noodzakelijk is, probeert Kring-
raad een forum te zijn waar alle kringen
waar alle kringen terecht kunnen, en
waarlangs alle kringen kunnen worden
gekontakteerd. Zonder kringen is Kring-
raad niets, zonder kringraadafgevaardig-
den kan ze niet werken. Het is dan ook
van het allergrootste belang dat de
nieuwe presidia het belang van Kring-
raad als gemeenschappelijk overleg-
orgaan en werkinstrument inzien. Alleen
zo kan de huidige werking uitgebreid en
verbeterd worden.

Jan Verstraete
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~RIJSCHOOL
uSANDERUS

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

KEERBERGEN: Oud-Stijderslaan 14 'im' 015/51.24.62

+ 6000 in prijs verlaagde titels
20 % tot 80 % goedkoper

+
In- en verkoop van

tweedehands hoeken en studieboeken

De Slegte
Daar wordt een lezer beter van.

<1i
~)

LEUVEN
Bondgenotenlaan 47

3000 Leuven
016/22.68.81

}

TWEEDEHANDS
SPORT
/"
SPEELGOED

ONDERHOUD

Parijsstraat 24, Leuven, 016.23.71.65

DOE HET ZELF
Bureaus

(bestaande uit
tafelblad&schragen)

.Kleerkasten
Hanglegkasten
Boekenrekken



/

sonage - te vergelijken met Keizer Karel
- in tal van legenden: "In de tijd van De
Somer ..." Dillemans zou graag eenzelfde
kanonisatie ondergaan.

Preses: miniatuurdiktator van een fa-
kulteitskring. In grote kringen, liefst van
begoede huize wegens peperdure verkie-
zins«bmpagne. SoIDDligepresessen b1ij-
Iven nog jaaaaren na hun ambtsperiode
hun kring domineren. Zie: Historia.
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Kotgenoot: Er zijn twee soorten kof8e-I noten: de ene soort voorziet de lcoellcast
van kaas. De andere soort zorgt dat die
voorraad kaas in de koelkast niet te veel
aangroeit

Kringrud: Over Kringraad kan je zelfs
een artikel lezen in dit blad. In Kringraad
zetelen studentenafgevaardigden uit alle
presidia en houdt zich voornamelijk
bezig met onderwijs en medebeheer.
Ken Uw Vertegenwoordigers 1

Boogscheut: Afstand van de laatste rij
tot de prof Hoeveel keer zal je niet
vervloeken dat je je boog weer niet
bijhebt

Bissen: Specialiseren.

Brossen: Een lichter kollegerooster vol-
gen dan het officiële.

C: "Alles opnieuw, maar ik was er bijna
door."

EEN HANDIG ZAKWOORDENBOEK
Wie in een universiteitsstad als Leuven een intellektueel gesprek

wil beginnen, moet minstens het gangbare jargon kennen. Het
taalgebruik hier verschilt immers toch enigszins met de

regionale dialekten. Wie niet onmiddellijk wil bestempeld worden als
een 'hoorbare allochtoon', doet er best aan zich van de plaatselijke
terminologie te leren bedienen. Speciaal als service aan alle studenten
biedt Veto een eerste kennismaking met het 'Luivens'.

A: Iedereen die geleerd heeft dat A de
eerste letter van het alfabet is, zit fout In
Leuven is A namelijk een cijfer. Een 'A'
duidt aan dat je wel erg slim bent
AA: Voor de wel héél erg slimmen.
AAA: Voor ongelofelijke vakidioten.
Aa:o: Voor de meesten het eerste bedrijf
waarvan ze aandeelhouder worden.
Vooral bekend voor de typische plasti~
ken zakken en het alom gegeerde
~ We1come-Pack. De eerste week
van het akademiejaar lijken het wel
koopjes bij Harrod's, met meterslange
wachtrijen.
Ad fundum: Kunststukje voor de stoer-
ste jongens onder ons. Plechtige naam
voor iets dat meestal ontaardt in walge-
lijk zuipfestijn. Bier loopt beter af indien ,
pet, lint en codex tot de attnbuten I
behoort

Akademiejaar: Zie: Vakantie.
Ahna: Voor fastfoodprijzen krijg je een
volwaardige hap door je keel Drie
Alma's heten Alma(één, twee en drie),
vier Alma's heten Gasthuisberg, Sedes,
Pauskollege en Meisjescentrum. Iedere
maandag friet.

Assistent: Prof in spé. Stelt eksamens
op, verbetert ze, organiseert onderzoe-
ken, geeft oefeningen, vervangt de prof
Volgens Kringraad ontbreekt het hem
echter vooral aan burotika.
Auditorium: Universitaire klas, maar
dan wat groter. Hoeveel te meer naar
voor, hoe lager; met graffiti op de
banken - hoe meer naar achter, hoe
meer; en een sakrale sfeer - hoe meer
naar achter, hoe minder.

Aula: Auditorium, maar met minder
graffiti.

B: "En ik had nog gedacht een onder-
scheiding mee te pikken." (Nooit kon-
tent, allee).

Bamba: Gekend van de kreet: Abalala-
lalalalalalabamba. Kleverige, zweterige
bedoening. Voor eerstejaars unieke ken-
nismaking met het andere geslacht
Indien allergisch voor bieradem, gelieve
zich te onthouden.

Benoit: Studentenvertegenwoordiger,
ex-preses (zie: preses, Historia). Vriend
van Paul (zie ginds). In de zomer monnik
op de Mont Saint-Michel Bij de orde
van de Groene Michel

Betoging: In lang vervlogen dagen
mogelijkheid tot aankweken van sociale
vaardigheden en groepsverbondenheid.
Laatste twee jaar steeds minder gesigna-
leerd in Leuven. Zie ook: konstruktief
meedenken.

Binnenkant: van een kursus: je kan er
de prof overtekenen, zodat je tenminste
zijn gezicht nog herkent op het eksa-
men.

Cantus: Verzameling van Ad Fundums
(zie daar). Er zijn twee soorten cantus-
sen: de ene soort ontaardt, de andere
ook.

Charles: spreek uit: Sjarel. (voor de
vrienden: dé Sjarel. U als student bent
daar gegarandeerd niet bij). Enige
Wereldoorlog-, Korea-, '68- én
München '72-veteraan ter wereld. Oud-

van Leuven, en momenteel

Historia: Kring van de studenten Ge-
schiedenis van de Middeleeuwen,
Nieuwe en Nieuwste Tijd. Sinds vier jaar
gedomineerd door een verzameling Sta-
tuten, te vergelijken met de Tafelen van
Hammurabi. Preses wordt tot halfgod
verheven. Halfgoden sterven niet, dus

- blijven ten eeuwige dagen rond de kring
zwerven (Zie: Preses, Benoit).

het Universitaire Gele Kruis. Géén
kindervriend.

Confetti's : Komen - na vorig jaar met
bierglazen bekogeld te zijn - nooit meer
naar Leuven, hebben ze beloofd. Ofwel
het enige positieve aspekt van de kring-
verkiezingen van Elconomib.

HuisvestinpHeast: Zoek je een lijstje
van adressen? Is je huurkontrakt niet
onnodig streng? Zit je op een gemeen-
schapshuis en wens je wat raad voor zo'n
kontrakt? Dan moet je hier wezen 1 Op
het gelijkvloers van het Van Dalelcollege
in de Naamsestraat

Rektor: Er zijn twee soorten rektoren:
de ene is een persoon en de ander is een
kafee. Voor de rest geen gelijkenis.Kursus: 'Een reeks van lessen die elkaar

volgens zeker plan opvolgen en een
afgesloten geheel vormen' (Van Dale). ..
Echter meer bekend als het bi.Jbehorende ~el!: Er Z1Jntwee soorten slaag-
papier (de lessen zijn veel minder bekend C!~fers:de cJf~ van de geslaagden en de
bij het studerend publiek). Bij het cJfers v~ de ruet-geslaagden. De eerste
afgesloten geheel horen vooral die din- groep begint men stilaan te vergeten, en
gen die kursusleider wd zegt, maar niet I de tweede groep wordt gewoonweg
in de bi.J'horendepapieren vermeldt 1Een , vergeten.
'kursusleider' heet ook wel 'prof. De Seks: zie: Seksualiteitsbeleving.
'kursuslijder' heet ook wel 'student'. 1 .

. Seksualiteitsbeving: Aan de KUL
~: ,Raad van Loko die de gebruikte woord voor Seks. Vooral
promotie van t Stuc. verzorgt,. en ~- onderwerp van studies, die dan jaren-
maal o~ de twee Jaar het Jaarlijkse lang geheim gehouden worden. Er vindt
AV-projekt verzorgt in Leuven namelijk nogal wat seksuali-
Leysen: den Andree. Twee jaar geleden teitsbeleving plaats. Zorgt samen met
eerste KUI.,eredoktor van het departe- ~laag~jfers (zie ginds) voor het nega-
ment logopedie, als grote maatschappe- tieve imago van de KUL
Iijke voorbeeld van een man die -
ondanks zijn sssspraakgebrek - het toch
maar gemaakt heeft.

Sociale Raad: Iedere kring stuurt zijn
linkse rakker naar Sociale Raad. Daar
houden ze elkaar onledig met diskussies

Maria-1beresiastraat: Straat in de over de gebakken boontjes van Alma.
buurt van het station. Verzameling van j Meest doeltreffende manier om de revo-
aardige kafees: Bar Minou, Bar Splen- lutie te neutraliseren.
did. In die buurt ligt ook het KUL- Solidair' G' h MLB ( .
G th UTL_.,·? : azege van et Z1e
ues ouse." nas s m a name, . ds) Bestaa . all maal 'Specialgm. twt ernaar e

MasscbeIein: Raphaël. Sinds zijn be- Studentennummers'. Enige manier om
noeming tot Voorzitter Studentenaange- rustig een betoging mee te maken: tegen
legenheden, ook benoemd tot gewoon alle leurders van Solidair vertellen dat je
hoogleraar in de fakulteit Geneeskunde. al geabonneerd bent
Na Coens en Dillemans, dé schietschijf .
van Sociale Raad. Belangrijk persoon: SlJOI1I:Ud: Polp~.raad van Lo~.
voorzitter van RvS. Wie echt met 0!llantSeert alle mog~IiJke spo~Vl-
iedereen in zijn fakulteit in de klinch is telten en ~ grootste fuif ~~ het J~, het
gegaan, kan in laatste instantie bij hem LISST (Z1eook: Seksualiteitsbeleving).
proberen gelijk te krijgen.

MecHsch Centrum: Als je een Leuvense
, 'huisarts' wil, vind je die hier. De ploeg
kent het Leuvense studentenpubliek en
hun moeilijkheden op medisch vlak.
Ook in het Van Dalekollege.

MLB: Militanten Lusten Bier is de
nieuwe slogan van de Marxistisch leni-
nistische Beweging. Proberen de mens-
heid zo het essentieel materialistische
karakter van deze wereld te doen inzien.
Sinds de anti-alcohol-kampagne van
Gorbatsjov hebben ze zich blijkbaar in
de Ondergrondse teruggetrokken, tot ze
deze maatregel geanalyseerd hebben.

Nota's: In goed Nederlands: 'notities',
maar dat verstaat hier niemand. In april
en mei vind je ze in de buurt van
kopiecentra.
NSV: gekend van de uitdrukking "'t
zullen die van 't NSV weer geweest zijn,
zeker". Of "Typisch voor het NSV".
Deze zegswijzen zijn meestal te horen na
enkele van het Groot-Nederlandse, heel-
Vlaamse, elitair-studentilcoze akties.
Hun leden zijn te herkennen aan grijze
petjes, vlechten (voor de meisjes I),
blonde haren, blauwe ogen, (bij het
'plakken') boots en kamouflagejack, en
luisteren doorgaans naar voornamen als
Wolfgang, Kurt, Hendrik - AIi komt
minder voor. Hebben soms heimwee
naar vroegèr. Houden zich tegenwoordig
onledig met het plegen van Recht op
Antwoord.
Oude Markt: Er zijn twee markten: de
Oude Markt en de Grote Markt (als we
de VISmarkt en de vrijdagmarkt buiten
beschouwing laten). De Grote Markt is
echter niet de grote, en de Oude Markt is
enkele jaren geleden vernieuwd. Zie: Ad
Fundum, Olé-olé-olé,

Olé-olé-olé: meest ergelijke kreet van
gepatenteerde fuifnummers, in zwang
geraakt na de Mundial (toen 'wij' een
historische vierde plaats afdwongen).
Paul: Vandeput. (Bijna) voorzitter voor X: Verzamelnaam voor een rode saus in
het leven van Kringraad. Notoir lid van de Alma. '

~~ (zie ginds), .,y:_ voorlaatste lettes-uit het alfabet.
r s:s n9~çl~901-; luu_O~.8 t -0 r n~ll n~""de 1.;'
1HDeI': popWlllI"Ste"" olalle Zöe'IWateniîOssèl. uolr up eerste tij

!ft Leuvt!llS&heilige:-ltungeert-als-hoofdper--i&.een..auditmium-

D: liJkt verdomd veel op een haastig Inde bepet Idng blijkt pas bet meestel'-
geschreven B. schap: Slechts de inleiding van de

kursus lezen en een tripel A behalen.Dirk: De Wit Filmprogrammator van
't Stuc. Sinds Dirk horen films als Top Inzicht Inde stof: Een décolleté appre-
Gun en Roboeop tot de "betere film". I' ciëren sommige proffen wel. Als je de
Wie beweerde weer dat 't Stuc enkel stof niet onder de knie krijgt, kan je
elitaire kunst brengt? natuurliJk altijd proberen ze ver boven
Doe-bet-zelf: zie ook "nota's". Spreuk de knie te dragen.

van iemand die altijd naar de les is Johan: hoofdredakteur van Veto.
geweest tot iemand die het nooit heeft Vriend van Dirk (zie aldaar).
gedaan.
DvhO: 'Demokratisering van het On-
derwijs', niet omdat er een ekonomische
nood aan kaderpersoneel ontstond na
WO n, maar omdat iedereen het recht
heeft zich te ontplooien.
E: "De bijvragen kon ik niet zo goed, de
rest ging wel"

Eksamen: Eindelijk magje eens zelf een
babbeltje met je prof maken. Sommigen
vinden de man zo sympatiek dat ze in
september nog een terugkomen.

F: "Had ik net tien bladzijden van de
vierhonderd zevenennegentig niet beke-
ken, en stelt hij net daar alle vragen uit,
zeker!"

Fiets: "He, kleine meid, waar ga je heen
met mijn fiets?' (Vrij naar HvV).
G: Z6 slecht doet geen enkele student
het aan de KUL

Geslacht: Er zijn twee geslachten. Wan-
neer zij van 'het andere' zijn, staat het
reglement van de universiteit niet toe dat
zij op de kamer ontvangen worden (zie
ook de gele bladzijden van de kollege-
roosters).
GeQleeDSCbapshuis: zie ook kotgene-
ten. Er zijn twee soorten gemeenschaps-
huizen: de ene soort heeft altijd kaas in
de koelkast en de andere heeft alleen
schimmel in de koelkast.

Hallen: het Witte Huis van de rektor. In
1986 nodigden een honderdtal studen-
ten zichzelf uit op koffie, koekjes en
logies. Deze piek-nick werd later bekend
als "de Bezetting van het rektoraat". Hier

JuridäIche Dienst: Lieve (zo heet ze) is
echt gespecialiseerd in de specifieke
problemen die studenten tegenlcomén:
dienstplicht, beurzenwetgeving, sociale
zekerheid, arbeidswetgeving, serieuze
last met een prof betwistingen met je
kotbaas ... in het Van Dalekollege.

Katoliek: Komt ook voor in 'Katolieke
Universiteit Leuven'.
K~f~: term ~
dacht door de nieuwe lichting studenten-
vertegenwoordigers (zie: Paul). Valt in
de smaak bij rektoren. Vroeger ook wel
eens ordinair 'kollaboratie' genoemd (zie
ook: NSV).

Leuvens
voor

beginners
en

gevorderden

Studentenkaart: "Ben jij dat op die
foto. Hoe gek!"

Studie-Advies: Hier wordt je alle infor-
I matie bezorgd over studeren, studieme-
todes, overschakelen naar andere rich-
tingen zowel universitair als niet-
universitair. In het Atrechtlcollege,
Naamsestraat 63.
Studiedruk: "Waarom maak je Je toch
om je Studiedruk? Kom mee eeh pint
drinken, ik betaal I"
Tesis: Unieke kans om je studenten-
loopbaan met enkele jaren te verlengen.
De vraag "Hoe staat het met je tesis" is
i niet alleen uiterst indiskreet, maar zelfs
hoogst onbeschoft en misplaatst
Tip van de tong: Obstakel van vele
woorden.
Universitair Koor: De Heikrekeltjes
van de KUL In goede katolieke traditie
verzamelt de universiteit alle kastraten
onder haar studenten. Die worden aan-
gevuld met een legioen zingende maag-
den en één dirigent

Universitaire Parochie: Groep die ie-
dere week in de Begijnhofkerk de
akoestiek van de kerk uittest Bestaan
reeds vijfentwintig jaar.

Universiteit: Van de vraag "Pardon,
waar ligt hier ergens de universiteit,
alstublieft". Identifikatie voor toeristi-
sche bejaarden.

Vakantie: Let op: in tegenstelling tot het
Middelbaar Onderwijs begint de grote
vakantie in Leuven in oktober. Van mei
tot september is het dan werken gebla-
zen.
Veto: Ja, ik wil wel een abonnement
Vmger: Je vinger opsteken bij een
hoorkollege houdt de prof wakker.
VRG: Vlaams Rechts Gezelschap.

Wraakaktie: septemberzittijd. -
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Bij de meest uiteenlopende
lektuur die u dit akademie-
jaar aangesmeerd zal wor-

den, hoort ongetwijfeld een typisch
fenomeen in de Leuvense universi-
taire wereld: de kringbladen.
Kringbladen - voor wie er nog niet
vertrouwd mee is - zijn het literair
produkt van enkele vertwijfelde
schrijvelaars; die tegen beter weten
in hun medestudenten proberen
onderhouden met min of meer aan
de kring (of studierichting) gebon-
den onderwerpen. Goede kringbla-
den zijn dan ook verplichte lektuur
voor wie wil weten wat er leeft in
eigen huis. Slechte kringbladen zijn
niet te genieten. Boeren, burgers,
buitenlui, we vergeleken voor u uw
kringblad met dat van een ander.
Zo weet u tenminste wat u mist.

Kringbladen zijn een vreemdsoortig ras,
niet onmiddellijk onder één noemer te
vatten. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben
we geprobeerd ze te klassificeren aan de
hand van de mate aan humor die erin te
vinden is. Dat is echter een ondankbare
taak. Humor is immers een vrij statisch
gegeven. Een kringblad wordt niet
grappiger naarmate het meer en meer
tracht grappig te zijn. Integendeel. Een
kringblad is grappig, of het is het niet. Er
zijn dingen die echter wél het vergelijken
waard zijn, omdat uit de vergelijking
lessen kunnen getrokken worden, zeker
door de nieuwe redaktieploeg van het
nieuwe akademiejaar. Er is daar de
vorm, en er is de inhoud. Er is ook de
mate waarin een kringblad gelezen
wordt.

Nota's
Misschien kan het de Palfijnschrijvers
ook niet echt schelen hoe hun blad eruit
ziet. Palfijn brengt immers niet veel meer
dan kurkdroge, door en door weten-
schappelijke artikels over uitsluitend
medische onderwerpen. Die zijn best
interessant.. maar de erin verwerkte
informatie kan je net zo goed opzoeken
in vaktijdschriften of handboeken. Nie-
mand schijnt trouwens Palfijn te lezen.
Medika, de kring van de geneeskunde-
studenten, heeft zelf ook wel door dat
Palfijn niet echt een kringblad is. Ernaast
bestaat nog een andere poging, Akuut,
dat door de studenten wel degelijk
verslonden wordt, maar al even doodse
materie brengt. Je kan er namelijk in
vinden wanneer en waar welke dissek-
tieset- en kursusverkoop, Medika-beurs,
lezing of fuif doorgaat. Een okkasioneel
'woordje van de praeses' in dit soort
schoolagenda vermeldt dan nog bij
voorkeur wat Medika heeft georgani-
seerd en zal organiseren, en maakt het
geheel nog een beeqe troostelozer. B0-
vendien hebben de beide Medika-pro-
dukten, en vooral dan Palfijn, er niet
beter op gevonden dan ongeveer elk
eksemplaar achteraan te voorzien van
enkele gelijnde en verder blanko bladzij-
den, met de hoofding 'Nota's'. Net
echt.

Het beste uit dekringbladen

Wat u moét gelezen hebben
lMONbELÎN& [XAMEN ..J

(.

&[U [)( HA~M vAN let'{ I
BlR.OE.Ml> COMPONiST ."
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A5-kringbladen met een iets ander allure
moeten we buiten Letteren en Wijsbe-
geerte zoeken. Irreëel (burgerlijk inge-
nieur), het Winkeliertje (ekonomie) en
Crimmax (kriminologen) lijken gewoon
proper. Crimmax wordt zowaar ge-
drukt, Irreëel wordt ondanks de moei-
lijkheden met het splitsingssysteem hele-
maal door één en dezelfde printer
geproduceerd, 't Winkeliertie ziet er
verzorgd uit. Ook de inhoud van deze
blaadjes is een beetje anders dan anders.
Zo gaan Crimmax en Irreëel af en toe
duidelijk de bezinnende, zelfs verma-
nende toer op, ter gelegenheid van het
Nieuwe Jaar, of frustraties tegenover de

§ studentenoverkoepeling Loko of Veto, of
a: gewoon naargelang de gemoedsgesteld-
~ heid van de schrijvelaars, Verder publi-
~ ceren ze doordachte artikels vol informa-
.~ tie over de meest uiteenlopende onder-

.... -_ I .. r I ::::l werpen. Best grondig, maar kurkdroog.
Dat verwijt kan het Winkeliertie

alleszins niet gemaakt worden. Ekono-
mika zou het namelijk niet aandurven
veel meer te publiceren dan het verslag
van het smartlappenfestival, het songfes-
tival en de Ekonomika-voetbalwed-
strijd. De iets ernstigere bijdragen wor-
den dan nog geleverd door proffen, die
zelf schrijven of geïnterviewd worden.
Het Winkeliertje oogt dan ook chique.
Alle drie hebben deze kringbladen wel
dit gemeen: er staan veel advertenties in.
Het zaakje moet verkocht worden.

BAH! WA.T I~ PAT
VOOfl H N DOMME"

VP-~A(r ?

tekst ziet er uitnodigend uit. De Land-
bouwkring heeft duidelijk een printer,
maar heeft toch nog niet het effekt van
mooie lettertypes voor de titels ontdekt.
De tekeningen blijven jammer genoeg
ook lelijk. Wat de inhoud betreft, is
Floreat wel ongeveer even hartsgrondig
saai als Palfijn. Maar de boerekotters
slagen er tenminste telkens weer in over

Neem bijvoorbeeld de grootte van de eigen kringaktiviteiten (de vergade-
zo'n blad. Enkele kringbladen versehij- I ringen van de Centrale Raad, de werk-
nen nog steeds op A4-formaat: Pa/fijn groepen, de industriedagen, noem maar
(geneeskunde), F/oreat (landbouw) en op) serieus verslag uit te brengen. Ze
De Lastige (architektuur). Welnu, A4 is· worden zelden onderhoudend of zelfs
volgens ons het oubollige formaat van maar interessant, maar Floreat is over-
een schoolkrantîe, De brouwsels die we duidelijk een kringblad en wordt ook
op de middelbare school zelf ineenprut- wel gelezen. Daarnaast bestaat ook nog
sten of voorgeschoteld kregen, hadden zoiets dat Humus heet, met- ongeveer
die afmetingen: een bundeltje stencils dezelfde agendafunktie als Akuut bij de
met twee nietjes erdoorheen. Bovendien geneeskundestudenten.
zijn 'l.Ulke kringbladen over het algemeen
gewoon lelijk. Palfijn bijvoorbeeld ziet
er ongelooflijk rommelig enprinterig uit,
en het geheel wordt absoluut niet
opgefleurd door de flauwe kartoens en
de klunzige titels. Nochtans beloofde
Palfijn begin vorig akademie jaar beter-
schap: "Vanaf heden zullen we proberen
het geheel in een verzorgder kleedje te
stoppen. De bedoeling is om in de
toekomst Palfijn volledig te drukken in
'tijdschrift-formaat'. Dit zal mogelijk zijn
door een verdere informatisering van
Medica's werking en door het gebruik
van de laserprinters van Veto." Nou. Bovendien heeft Hysteria de onheb-

belijke gewoonte bladzijden en bladzij-
den na elkaar te vullen met tekst, zonder
de verademing van een enkele tussentitel

In ongeveer dezelfde richting gaan Hys- of iets dergelijks, om erna dan bladzijden
teria (Moderne Geschiedenis), Bacchus en bladzijden strips te plaatsen. ~och-

. (Oude Geschiedenis en Klassieke Filolo- taris kan je zelfs het meest dorre artikel -
De A4-kringbladen halen .het echter gie) en het Pyromaantje (Romaanse niet overdrijven, natuurlijk - spannend

op geen stukken n.~van d~ spitsbroeders Filologie). Allemaal zijn het kringbladen make~ door het af en toe te onderbreken
die half zo groot ZIJn.Het IS dan ook een van de fakulteit Letteren en Wijsbe- voor iets anders. Er valt dus nogal wat
ongelijke strijd. A~ is namelijk. Het geerte, en ze lijken wel aan kruisbestui- aan te merken, maar precies door hun
Formaat van een Kringblad. Handig om ving te doen. Dik, op verschillende hebbelijkheden zijn deze produkten wat
tij~ens de les onder de bank te lezen, om tikmachines bijeengeraapt, rommelig. In ze moeten zijn: kringbladen. Ze brengen
naar een eksamen mee te nemen, om het produceren van aartslelijke pagina's de roddels, vetes, ruzietjes, veldslagen,
stiekem mee in bed te moffelen. Boven- spant Bacchus toch wel de kroon. Alleen poëzie en frivoliteiten van een doorde-
dien brengt h~t A5-~ormaat ~m een of de hoofding 'redaktioneel' ziet er iet of weekse kring, zijn hartve~armend en
andere reden. iets minder lelijk ogende wat samenhangend uit, verder lijken de bijwijlen volslagen hermetisch voor een
kringbladen met zich mee. En ze zijn _--------------_;,-----------,
gewoonlijk goedkoper. .

Vooreerst zijn daar de proletarische
kringbladen: Dead Rium, Hysteria,
't Pyromaamje, Bacchus. Dead Rium
(kandidaturen Toegepaste Wetenschap-
pen) is ietwat de onverwachte eend: de
andere kringbladen horen immers elk bij
een 'kleine' kring. Maar misschien voe-
len de eerste jaren TW zich ook wel een
kring op zich, een eiland van burgies te
midden van burgies. Daily Rium is
immers een echt kringblad. Naast de
bladen staat - waarschijnlijk uit geldge-
brek - ook de kaft vol, de lettertjes zijn
minuskuul, want gekopieerd van A4
naar A5. Verder stijgt tekenaar Nix
beduidend boven de middelmaat uit. Hij
tekent namelijk niet alleen, hij tekent

i&.~~:rqur:
F/~;beîér.H~~liJ~~>rçn:· ~

wat mooier (behalve de voorpagina), er hoort het ook. In de teksten toont Daily
bestaat iets als een bladschikking, de Rium duidelijk de gezonde kringblad-

Niks
De Lastige, van de toekomstige architek-
ten, valt een beetje buiten de vormken-
merken van de A4-kringbladen. Het
heeft wel de afmetingen, maar het is niet
zo lelijk, behalve - alweer - de voorpa-
gina. Er wordt af en toe aan voor een
kringblad revolutionaire bladschikking
gedaan, er wordt - ook in de tekst - zelfs '
met 'witte plekken' gewerkt, de tekenin-
gen zijn meer dan aanvaardbaar. De
Lastige brengt flauwe strips, artikels
(over doop, sportbelevenissen, absen-
teïsme, ...), gedichten en zelfs bezinnings-
teksten. In De Lastige kan elke architekt
om het even welke roerselen kwijt. Het
leest niet onprettig.

niet-kringlid. De zelfgemaakte tekenin-
gen getuigen van een ontroerend ama-
teurisme, waarbij wij het meest houden
van Aucassin et Nicoleue in het Pyro-
maamje, Dit soort kringbladen vormt
bovendien - onbewust? - het toppunt
van zelfrelativering door de niet afla-
tende klaagzang over gebrek aan lezers,
schrijvers, fotografen, inspiratie, geld,
kortom alles.

Sjiek

4

mentaliteit voor zichzelf en uitslltend
voor zichzelf reklame te maken, met de
nodige zelfrelativering en verwaarlozing
van de lezer natuurlijk. Uit het laatste
nummer, Dead Rium geheten: "Op het
moment dat u 20 Bfr afgedokt heeft en
dit nummer incasseert, bent u voor ons
in geen enkel opzicht nog nuttig: de poen
is binnen en de schone schijn ophouden
voor de volgende editie hoeft niet meer,

Bacchanten een wonderbaarlijke aanleg
te hebben voor het kombineren van de
meest uitzinnige lettertypes. Het Pyro-
maantje-en Hysteria slagen er wel in een
enigszins evenwichtig ogende hoofding
te kreëren, maar ontwikkelen al even
vaak een neiging tot autentiek handge-
schreven bijdragen (het Pyromaantje) of
gotisch aandoende lettertekens (Hyste-
ria).

Fraai
Iets dergelijks vinden we terug bij
Polstok, het blad van de Pol en Sokkers.
Het gekke is echter dat Polstok vooral
reklame maakt voor andere ti~hrii
'tèn: .'CoiiiiiiiWcatie' (tijdsciulft voor

massamedia en cultuur), 'Res PublÎCa'
(Belgisch tijdschrift voor politologie),
Tijdschrift voor Sociologie. Dat is zo
ongeveer de meest verregaande zelfver-
loochening die je je kan voorstellen.
Nochtans oogt Polstok niet slecht: het is
neljes getikt en geschikt, dt}0to's zijn
soms meer dan behoorlijk, en het papier
blinkt Kwa inhoud is Polstok een beetje
kleurloos-professioneel; misschien daar-
om die advertenties voor andere profes-
sionele bladen... •-5

Helemaal anders ziet het Ge177Ulll1lJje
(Germaanse Filologie) eruit Beide bla-
den hebben alleen de buitenissigheid van
het formaat gemeen: Polstok is een half
hoofd kleiner dan een A5-kringblad, en
het Germaantie wordt zowaar op kwar-
to-afmetingen geproduceerd. Misschien
is dat een aarzelende stap in de richting
van het Nieuw WereldTijdschrift, dat
immers op A4-formaat verschijnt. Al-
leen ziet het NWT er gewoonlijk wel
knap uit, wat van het Germaantie niet
onmiddellijk gezegd kan worden. On-
danks de al even oubollige afmetingen
als de A4-kringbladen, is het Ger-
maantie namelijk een heus kringblad.
De voorpagina bijvoorbeeld is vrij lelijk:
een soort van panorainisch zicht op het
L&W-gebouw, met daaronder de naam
van het boekje in een eerder antiek
lettertype. De binnenkant ziet er al een
stuk beter uit: het idee ~an de vertikale
Germaanlje-lijning is bijvoorbeeld wel
aardig. Met het verwerken van de foto's
gaat het dan gewoonlijk weer de mist in,
terwijl er ook van tekeningen niet al te
veel sprake is. De inhoud is de inhoud
van een kringblad voor studenten Ger-
maanse Filologie, die allemaal wel een
schrijfdrang hebben, die soms ook geuit
wordt: veel tekst, interviews met schrij-
vers, gedichten.

Er bestaan natuurlijk nog andere
kringbladen, maar die zijn ons duidelijk
niet onder ogen gekomen. Als we uw
kringblad in handen krijgen - liefst

T~ TE. TE.6C-EkJ f "-1G- doordat u het naar jarenlange traditie
.s. zelf naar Veto opstuurt -, wordt het

CVélt ~ liefdevol besproken. U en wij kunnen er
•e.U.Jä'f ~~~~~J~J'l!0_rden. We~ Isro S~),) , ::::l ~m nTe~arDJët spanmng Uit ~ d:n

~fZ> SlO 2)..~ I 1/9Igen~~
Lut De Boel

want er is geen volgende editie." Vro-
lijk.
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ALPHA
COpy

corl TIENSESTRAAT 83, LEUVEN,
TEL. 016/22.56.01

Gebruik je koppie koppie
Kom naar

ALPHACOPV

PRIJS I OPENINGSUREN
Self-service

... , I maandag-vrijdag
vanaf

\
van 9 tot 18 uur

10,65 zaterdag

OUDE MARKT IS, LEUVEN - 016/201718 I
I van 11 tot 17 uur

.~rUD~Nr~NV~Rl~K~RING
Als U een studentenkamer,
een studio of een
appartement huurt,

Als U gaat autorijden

bijvoorbeeld, moet u een
verzekering sluiten 0
schade te kunnen
vergoeden die u met
auto veroorzaakt. Da'.
wettelijk verplicht.

..
hebt u ook een verzekering
nodig. Wist u dat uw kamer in de
stad automatisch mee verzekerd
is, als uw ouders de nieuwste
ABB-Blokpolis hebben ?Ook al
uw bezittingen zijn dan volledig
mee verzekerd. Uw boeken, uw
muziekinstallatie, uw kleren
vertegenwoordigen gauw een
heel bedrag.

valt u onder de
gezinspolis van uw ..
ouders, als zij een
ABB-gezinspolis hebben.
Want bij ABB blijven ook
die kinderen mee
verzekerd, die zelf nog
geen éigen gezin
gevormd hebben en nog
door hun ouders
onderhouden worden.

sport beoefent

In clubverband bent u _
waarschijnlijk via de club
verzekerd tegen ongevallen.
Toch is het nuttig om eens na te
gaan waarvoor u precies
verzekerd bent. Zijn de
bedragen waarvoor u verzekerd
bent hoog genoeg ? U kunt die
verzekering altijd aanvullen met
een eigen, persoonlijke
ongevallenverzekering.

Om goed verzekerd te zijn

vraagt u best advies van een
deskundige in verzekeringen.
Bij u in de buurt woont zeker
ook een ABB-agent. Met hem
kunt u vrijblijvend praten over
verzekeringen.
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LEUVEN
28 NAAMSESTRAAT
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SeIf-Service Restaurant
I"

GEORGES
H~pIein IS - Munl!lraat 24

3000Leuvea

alle dagen ...
lekker middagmalen I

Spaghetti, Koninginnebapje, Biefstuk,
Filet Américain, Salad Bar, Frieten, ...
+ elke dag: 4 dagschotels!

Open van 12.00 uur tot 13.30 uur - Zaterdag gesloten.
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Inseptember zit mijn gezins-
hoofd - ook wel: mijn vader -
ijverig te rekenen: hoeveel kin-

deren heb ik ten laste (een cijfer dat
geen spektakulaire schommelingen
ondergaat), wat is mijn inkomen
(idem), welke aftrekken mag ik in
rekening brengen, enzovoort. Dui-
zenden gezinshoofden uit het hele
land hebben identieke problemen:
heb ik recht op een studiebeurs, en
zo ja, hoeveel ga ik krijgen. Een
studiebeurs is voor veel studenten
nog steeds een financiële noodzaak
om hoger onderwijs te kunnen
aanvatten. Toch wordt het huidige
stelstel van studiebeurzen met no-
gal wat onbehagen bekeken: de
ene wil hogere beurzen, een andere
rou die beurzen gewoon willen
afschaffen en vervangen door stu-
dieleningen. Wij vroegen Frans
Devenyns van de Sociale Dienst
van Studentenvoorzieningen naar
enige achtergrondinformatie.
Veto: Studeren is een dure aangelegen-
heid. Om een adekwaat stelsel van
studietoelagen te organiseren, moet men
in de eerste plaats die studielrosten
nauwkeurig kunnen inschauen: Overdat
bedrag lopen de meningen nogal uit-
een.
Devenyns: «Het hangt ervan af hoe je
het probléem benaderd. De enge studie-
kost houdt enkel rekening met kosten die
rechtstreeks aan de studies verbonden
zijn: materiaal, kot, vervoer, inschrij-
vingsgelden. Je moet er echter van
uitgaan dat een student moet kunnen
studeren én leven, en bovendien in goede
omstandigheden: de zogenaamde ruime
studiekost. Dit impliceert dus ook dat je
bereid bent het socio-kulturele leven van
de student mee in te rekenen. 'Studeren'
in de echte betekenis van het woord is
namelijk veel meer dan alleen maar de
kursussen volgen. Ik geef de voorkeur
aan die laatste benadering. In deze
optiek zitten we natuurlijk met een
bedrag dat ver boven de maksimale
studiebeurs van de Vlaamse Gemeen-
schap ligt. Die bedraagt 82.500 fr. voor
kotstudenten.»
«Ik vind het wel delikaat om de
studiekost op een magisch getal te
fikseren. Ik zie hier op de Sociale Dienst
mensen binnenkomen met budgetten
van 120.000 à 150.000 frank per jaar.
Daarmee bedoel ik: inschrijving, mate-
riaal, huur, onspanning, voeding en
verplaatsing. Dat zijn natuurlijk gemid-
delden. Die mensen, let wel, weten
allemaal hoe hun budget in mekaar
steekt en letten verdraaid goed op dat ze
ermee kunnen rondkomen. Die budget-
ten laten dus zeker niet toe buitensporig
te leven»
Veto: Wij kennen ook andere cijfers. In
'82 werd in een mVA-studie, onder
leiding van professor Bundervoet. bere-
kend dat de ruime studielrost op zo'n
170.000 fr geschat mag worden.
Devenyns: «Inderdaad. Ik heb onder-
meer geen rekening gehouden met de
kosten voor kledij, toch een vrij groot
bedrag. Daar staat soms wel tegenover
dat de student een studenten job doet, of
dat hij in afspraak met thuis de kinderbij-
slag mag rekupereren, of dat men
rekening houdt met de belastingaftrek
voor kinderen ten laste. Maar ik ben er
niet voor om al deze inkomsten echt in te
kalkuleren. De meeste ouders rekenen
trouwens zo niet, die sommen verdwij-
nen gewoon in het gezindsbudget. B0-
vendien moet de student ook leven
tijdens de weekends, de vakanties, ...
Onze cijfers kunnen lager liggen omdat
heel wat studenten gebruik maken van
de sociale voorzieningen van de univer-
siteit»

Veto: Vaak wordt die gemiddelde studie-
lrostook de hoogte in gejaagd door 'dure'
studierichtingen. In tandheelkunde kost
bijvooorbeeld het basisintrumentarium
verschillende tienduizenden franken.
Devenyns: «Ja, dat is een probleem.
Bijvoorbeeld geneeskunde, waar veel
dure boeken moeten aangeschaft wor-
den, en architektuur, met kostelijk teken-
materiaal, zijn eerder dure studierichtin-
gen. Studenten met financiële moeilijk-
heden kunnen hiervoor trouwens steeds
bij de Sociale Dienst terecht voor ekstra
studiefinanciering. Paradoksaal genoeg

Frans Devenyns over studiefinanciering

"Een jaarlijkse indeksatie van de
beurzen is een minimum-eis"

komen echter steeds minder aanvragen ' sociale achtergrond ze komen.»
voor zo'n bijkomende financiële hulp. «Belangrijkste vaststelling: de loon- en
Nu geloof ik niet dat de doorsnee- weddetrekkenden zijn ondervertegen-
student intussen rijker geworden is. Ik woordigd. De vrije beroepen, hande-
vermoed echter dat er zich reeds een laars, ambachtslieden en landbouwers
automatische selektie heeft voltrokken. oververtegenwoordigd. Dat is natuurlijk
Worden die studies aangevat door men- inherent aan een systeem waarin de
sen die het zich financieel kunnen studiebeurzen berekend worden op basis
permitteren? Ofwel hebben de ouders van de berekeningsnota van de belastin-
reeds vooraf een spaarpotje aange- gen. Je kan het reëele inkomen van die
legd» laatste groep immers niet echt kontrole-
«Je ziet dus hoe voorzichtig je moet ren. Er zijn wel enkele verfijningen

zijn om een studiekost op één cijfer vast geweest. De aftrekken voor pensioen-,
te leggen. Erworden bovendien ook heel sparen en aandelen mogen bijvoorbeeld
wat kosten gemaakt in de marge: men niet meer in rekening gebracht worden.
gaat op studiereis, men leest ekstra Het verbod daarop is een goede zaak
boeken, en waarom niet? Maar dat kost geweest, maar men had verder moeten
natuurlijk. Er worden veel bijkomende gaan>
kosten gemaakt»

Veto: We Ironkluderen dus dat momen-
teel de beurzen over het algemeen
ontoereikend zijn?

aftrekken op hypotekaire leningen voor
onroerende goederen buiten de eigen
woning nog meegerekend worden. Je
kan je de vraag stellen waarom het
verwerven van immobiliën moet geho-
noreerd worden met sociale voorzienin-
gen»
«Wat wel opvalt, is dat de meeste

mensen uit de hoogste socio-professio-
nele kategorie die een maksimumbeurs
krijgen, eigenlijk accidentele situaties
zijn: een overlijden, een echtscheiding,
enzovoort. Over het algemeen is dit
trouwens een opmerkelijke vaststelling:
de maksimumbeurzen gaan niet enkel
naar gezinnen met een struktureel pro-
bleem, maar ook naar accidentele geval-
len»

Veto: Dat betekent dan toch eigenlijk
dat het hele systeem ergens struktureel
mank loopt:
Devenyns: «Het is natuurlijk positief
dat zo'n individuele situaties opgevan-
gen kunnen worden. Maar natuurlijk
stemt het tot nadenken dat heel wat
onbemiddelde mensen zelfs geen studie-
beurs bekomen. Het is oorspronkelijk
toch de bedoeling geweest om de
studenten uit de zogenaamde lagere
ekonomische middens toe te laten hun
fmanciële beperkingen opzij te schuiven
en zo het aan hen mogelijk te maken om
te studeren aan het hoger onderwijs.
Wel, die doelstelling kan binnen het
huidige systeem onvoldoende gereali-
seerd worden.»

Devenyns: «Zo mag je het wel stellen.
De maksimum studiebeurs, voor aan-
vragers met een kontroleerbaar, beperkt
inkomen, is eigenlijk onvoldoende. Met
'kontroleerbaar' bedoel ik een vervan-
gingsinkomen - werklozen, gepensio-
neerden, ... - of een inkomen van loon-
en weddetrekkenden. De andere ink0-
mensgroepen zijn moeilijk te vatten»
«Nu zijn er nogal wat studenten aan

de KUL die zo'n maksimale studiebeurs
hebben: ongeveer 21% van de KUL-
studenten met een studiebeurs van de
Vlaamse Gemeenschap. Dat is een zeer
grote groep. Wij zijn dat gaan napluizen,
wij hebben dat doorgetrokken naar de
hele Vlaamse Gemeenschap, en daar
zien we eenzelfde fenomeen. Onmiddel-
lijk dringt zich dan natuurlijk de vraag
wie deze studenten zijn en uit welke

Veto: In '88 hebben enkele mensen van
Sociale Raad een onderhoud gehad met
toenmalig Minister van Onderwijs Luc
van den Bossche. Sociale Raad stelde
toen voor om in plaats van het netto-
belastbaar inkomen het bruto-belastbaar
inkomen als uitgangspunt te nemen. Van
den Bossche noemde diJ voorstel echter
niet alleen onrealistisch, maar zelfs
onrechtvaardig.
Devenyns: «Waarom? Volgens mij is
het perfekt mogelijk om op basis van het
bruto-belastbaar inkomen een studie-
beurzenstelsel te organiseren. De aftrek-
ken kunnen dan veel striker gereglemen-
teerd worden. Zo zou men een forfetaire
bedrijfskost kunnen vaststellen, of enkel
de werkelijke bedrijfskosten in rekening
mogen gebracht worden. Of je zou een
gemiddelde aftrek kunnen rekenen voor
noodzakelijke vaste kosten. De bereke-
ning hiervan zou weinig moeite kosten.
Op die manier kun je vermijden dat

Veto: Dat verwondert ons niets. Wij
Ironstateren alleen al dat men recht heeft
op een makstmumbeurs - die op zich al
onvoldoende is - als men slechts een
inkomen heeft van 60% van het Socio-

OM EEN STUDIEBEURS TE PAKKEN TE-KRIJGEN
Ten Eerste: Je neemt je agenda en noteert dat alle

formulieren uiterlijk voor 31 oktober 1989 bij de Dienst
voor Studietoelagen in Brussel aankomen.
Ten Tweede: Je doet een persoonlijk gewetensonderzoek.
Onderzoek eerst je nationaliteit. Zijn toegestaan: Belg,

EEG-onderdanen die in België werken, politieke vluchtelin-
gen, vreemdelingen die hier tenminste twee jaar wonen.
Moeilijker is het onderzoek naar je fiskaal statuut.

Raadpleeg hiervoor een info-formulier.
TenDerde: Je bekijkt je palmares. Je moet een officiëlevorm
van hoger onderwijs volgen en vorigjaar geslaagd zijn. Je mag
niet overschakelen - behalve enkele uitzonderingen - naar een
'lagere' richting. Na het doorlopen van een volledige cyklus
van universitair onderwijs of HOBU-lange type krijg je geen
studiebeurs meer.
Ten Vierde:Je gaat uit stelen. Je pikt de belastingsbrief van de
persoon waarvan je ten laste bent. Pik het juiste formulier: dit
van 1987. Kijk naar het cijfer achter 'Totaal van de
netto-inkomsten', en tel daar de afzonderlijke belastbare
inkomsten bij op plus éénmaal het belastbaar kadastraal
inkomen van de student of de persoon waarvan hij ten laste is.
Dit geldt niet voor het eigen woonhuis. Je mag enkele cijfers
aftrekken: hypotekaire leningen, uitkeringen op onderhoud
Mag je niet in rekening brengen: giften en pensioensparen.

Volgensonze Gauss-kurve bekom je waarschijnlijk een bedrag
tussen de vijfhonderd en de vijftien miljoen.
Ten Vijfde:Organiseer een familieteestie. Je moet immers het
aantal personen ten laste weten. De echtgeno(o)t(e) van het
gezinshoofd is ten laste, alle personen - behalve jijzelf - die
hogere studies volgen tellen dubbel. Gezinsleden die meer dan
60.000 fr. verdienden zijn niet meer ten laste, een overleden
echtgeno(o)t(e) telt voor één ten laste indien de partner niet
hertrouwd is; een flink gehandikapte (tenminste 66%) telt voor
twee personen ten laste; een gehandikapt gezinshoofd voor één
persoon ten laste; een broer-milicien of gewetensbezwaarde
voor één ten laste.
Schrijf de cijfers onder 'ten vierde' en 'ten vijfde' op een
papiertje en onthou ze. Neem een formulier van de Sociale
Dienst met de barema's. Valje onder de minimumgrens, krijg
je een maksimumbeurs (82.500 fr indien kotstudent). Val je
boven de maksimumgrens heb je brute pech. De beurzen zijn
ditjaar voor anderen. Zitje ertussen, heb je een of andere beurs.
Let wel: voor gehuwde of zelfstandigestudenten gelden andere
normen. Bevraag je.
Je hebt nu nog meer vragen dan vroeger. Op de Sociale Dienst
in het VanDalekollege (Naamsestraat 80, tel 28.44.28) helpen
zeje graJIg. Bij tudn en ontij, in weer en wind staan ze voor je
klaar. Zokwg bet maar binnen de kantooruren is. (WP)

Vuaal Minimum. Mensen die daarboven
zitten, maar nog flink beneden het
Socio-Vitaal Minimum, krijgen nog niet
eens de maksimumbeurs. Zo vraag je
toch om problemen?
Devenyns: «Natuurlijk zou men in de
eerste plaats de minimumgrenzen moe-
ten aanpassen. Minderbegoede gezinnen
zouden veel gemakkelijker een maksi-
male studiebeurs moeten bekomen. B0-
vendien zou er vanzelfsprekend een
jaarlijkse indeksatie van de studiebeurs
moeten volgen. Op dit moment worden
alleen de grenzen van de inkomenskate-
gorieën van rechthebbenden op een
beurs geïndekseerd. Een indeksatie van
de beursbedragen zelf is dan ook een
prioriteit»
«Aan de andere kant ben ik voorstan-

der van gekombineerde maatregelen.
Het systeem zelf moet uitgezuiverd
worden: een aantal scheefgegroeide si-
tuaties kan gemakkelijk aangepakt wor-
den. Hiernaast zijn er ook onrechtvaar-
digheden die binnen het systeem opge-
lost kunnen worden. Zo heeft de Hoge
Raad voor Studietoelagen een voorstel
uitgewerkt om mensen met één of twee
kinderen met uitsluitend een vervan-
gingsinkomen een hogere beurs te geven.
Dat voorstel zit momenteel geblokkeerd
op het kabinet omwille van 'budgettaire
moeilijkheden'.»

«Een schromelijke fout wordt ook ge-
maakt tegenover een gezin waarvan de
beide ouders gaan werken. Tweeverdie-
ners vallen door hun inkomen haast
automatisch buiten het beurzensysteem,
maar nergens houdt men er rekening
mee dat zij ook aanzienlijk meer kosten
hebben. Trouwens, tweeverdieners zijn
niet altijd gezinnen met een fabuleus
inkomen. Meestal is het ook uit finan-
ciële noodzaak dat beide ouders werken
gaan. In de toekomst zal dit probleem
zich scherper stellen. De ontgoocheling
bij zo'n mensen is dikwijls groot. Ik
herinner me nog steeds het verhaal van
een postbode, wiens vrouw ook een
deeltijdse job had, en waarvan de
kinderen dus geen recht hadden op een
studiebeurs. Hij moet echter de cheques
ronddragen van de beurzen, en was
stomverbaasd toen hij merkte wie alle-
maal wel een studiebeurs kreeg, terwijl
hij zelf uit de boot viel... Ik pleit dan ook
voor een inhaal maneuver voor tweever-
dieners.»

Veto: In het jongste regeerakkoord van
de Vlaamse Eksekutieve lezen we niets
over indeksoties. maar wel over het
invoeren van een stelsel van studielenin-
gen. De studenten zijn daar allerminst
gelukkig mee. .
Devenyns: «Je moet 'studieleningen'
genuanceerd bekijken. Op zich heb ik
daar niets tegen. Met de Sociale Dienst
hanteren wij reeds jaren een systeem van
studieleningen. Sommige bissers - die
geen recht meer hebben op een studie-
beurs - kunnen bij ons onder bepaalde
voorwaarden een studielening krijgen.»
«Ik ben dus voorstander van leningen

als ze louter gebruikt worden als vangnet
tegen de gaten in het systeem. Je kan
hiermee heel gericht individuele situaties
verder helpen. Het is immers onmogelijk
om een perfekt, waterdicht stelsel te
bedenken, waarin geen toevallige on-
rechtvaardigheid voorkomen. Indien
men echter met leningen de studiebeur-
zen wil vervangen - ook maar gedeelte-
lijk - dan zeg ik echter neen. Daar ben ik
volledig tegen, op dat gebied mogen
geen toegevingen worden gedaan. De
nefaste gevolgen van studieleningen zijn
reeds genoeg aangetoond door verschil-
lende studies.»
Veto: Er ziJ natuurlijk wel een mailt-
schappelijke keuze achter een systeem
van studieleningen. De vrijheid wordt
dan meer aan het individu gegeven, heet
het dan, en de Staat wordt ontvet
Devenyns: «Bij leningen moet men
enkele jaren na de studies beginnen met
terugbetalen. Maar op dat moment
betalen die gediplomeerden toch belas-
tingen? Eigenlijk stelt zich hier een veel
fundamenteler probleem. De voorstan-
ders van leningen zien studeren louter als
een persoonlijke investering: het indi-
vidu werkt zich op. Een beurzensysteem
gaat er echter van uit dat studerende
jongeren een investering zijn die ten
goede komt aan de hele maatschappij. In
die optiek is het logisch dat de Staat zich
ook garant stelt een stuk van de kosten te
dragen»

Walter Pauli

I
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.TEAROOM-SNACK
RESTAURANT

IRIS
Leuvens lekkerste flensjes

Leuvens pittigste koffie
Verrukkelijke snacks

Uitgelezen dagschotels
Alles dagvers

Alles met de glimlach

Vanderkelenstraat 27
tegenover de stadsbiblioteek

/

LENEN?
VOOR UW LENING
GAAT U BIJ
EEN SPECIALIST!

BUROSTOCK
De cash en carry kantoormeubelspecialist
Kolonel Begauitlaan 21, 3010 Leuven
(nabij Discoteek Manhattan)
~ 016/29.06.05
Open dagelijks van 10-18 uur,
zaterdag van 10-13 uur,
maandag gesloten.

Studentenprijs :
bureel: 120x60x75 5327 Fr
comfortabele dactylostoel 3865 Fr
Totaal 9192 Fr
- I .

NU: 7.999 BTWin

GRATIS: 10 hangmappen

VERDER ALLES VOORTOTMLINRICHTING VAN
STUDENTEN~ERS TEGEN DE LM-~ST~PRIJZEN
Telefoneer of bezoek ons voor verdere-inlichtingen.
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·PUZZELS
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<lsmoel
<lpink
<luitdos
<lmosbed
<lonteren
<lsijpel
<ltabasko
<llabieler
<leraan
<lbrute
<lpiemels
<lstilde
<lsieren

- I I

~ protesteerden

;:;...;-"
.,," 1- <lvliegend

<lrots
T 1 <ldoorbreken

<lpruts
<lleger
<lbeiaard
<lsaneerden
<lverdun
<lrotsen
<lkakstoel
<lnuloptie

I 1 <lversoberen
~ overvleugeld

-

<lspar
<lpogende
<lijdel
<lafvijlt
<lfijnste
<lree bokke n
<latelier
<linpakt
<lwaarheen
<llekte
<lscheelt

.

I
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~ besluitvormingen
<lwandel
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molligste dijle mest onteert kantlijn gran-
duer tipje uitlopen zwelg distel stikheet
romen levendig gesuste levensecht vitro
uitgepikt rechterbuur puzzel aapje klikt
onthaarde duwtje weverij pikant rasp
slechte bruikbaar boekenrek masseur
verscheping beginletter inpeperde in-
plakten bukt afloste verword oostkust
relatie brevet keerzijde ring studio dur-
ven zaventem toespraak stro taart men-
sentaal neveneffekt keelgat sonatine se-
konde genre detacheer veer aankwe-
kend haalbare onderhoud sanktie eer-
lijke beurt nette kokospalm steef onder-
broek ontbloot vazal retraite snoeper
doorloopt gepland dodecafonie zijwan-
den kouder doorzie dekor rustende
benadruk arena gotiek observeren
mocht spurt uitgeverij ketel doorlieten
levensmoe knip katten vissersdorp
overdekt nobel prutste onderonsje '
zandkuil serenade zwaveldamp
thuiskomt bodems evenredig klun-
gelend uitweek bebouw kwartels
inning prikakties bate stoffen lap-
middel alhier witblauw studie geo-
pend nestkastje vaklui hitsig voor-
stel soms staatsbank benediktijn
funktionele gehijg onkwetsbare
lepeltjes koeiedarmen alma
rondwoelt kursusweek handtas
uitdoen werkboekje verzen-
gende oordeel sekskultuur ek-
steroog samen hoor grondlaag
gelijnd pilsje elfvoud aanhu-
dend delikate geofferd slome
versimpelen uitvinden he-
vigst afkomst sloop festijn
storen ontzegd weldadig fu-
sie dopte simpele regel
raamde zetels liberale vre-
debode sirene koelkast af-
kets aardbei kotbaas polair
winter baar aantreft druk-
proef gedempt bankro-
vers wijnpers huiskamer
bolrond weglacht om-
vormt vijftal vleesmolen
tonale park koudvuur
jlgdgroep kam~aman ma~
k zeewaardig 0 lage schoolrijpe bier-
b ikje weerhaan sandaal versterkt ver-
langd voltrek haakjes noteren zoeken
schulp

<lveto
IEen prijsje

<lvinder Anagrammen : als je de let-
ters in een andere volgorde

<luitstoomden I plaatst, krijg je weer een woord.
Bijvoorbeeld: dertien - dineert
. - intrede - intreed - tierden -
tierend. Je mag bij het oplossen
van de anagrammen zowel de
voorkeur- als de toegelaten spel-
ling .gebruiken, zowel enkel-
voud als meervoud, verbogen
Iwoorden en vervoegde werk-
'woorden.

Om het niet aartsmoeilijk te
maken, hebben we van drie van
de vier puzzels de horizontale
oplossingen tussen een aantal
willekeurige andere woorden
.gemengd en dat lijstje hiernaast
Iafgedrukt Daar kan je je alvast
mee oefenen, want van de
vierde puzzel (je zoekt zelf maar
precies uit welke) staan de
woorden er niet tussen. Die mag
je volledig zelf zoeken. Endege-
nen die de oplossing vinden,
mogen ze inzenden. We verlo-
ten een prijsje tussen de inzen-
dingen .
Er is natuurlijk ook een 'ge-

woon' kruiswoordraadsel. De
oplossing daarvan vind je elders
in dit blad. Daarvoor geven we
dan ook geen prijs.
De oplossingen moeten bin-

nen zijn voor vrijdag 29 septem-
ber op ons redaktielokaal. Als je
ze zelf binnen brengt, kan je van
de gelegenheid gebruik maken

om je abonnement voor

KR 1 TICr ' 1989-90 in orde te
VliJ WOORD brengen, ..

I 2 3 4· 'RAADSEL
5 6 7 8

<lreidansen
<lruikt
<lvriezend
<longekamde
<lschitter
<ltsjonge
<lgeringer
<lklos
<lboer
<lrondliep
<lgevist
<lrespekt

9

10
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zet:

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

zet:

'5 Meiersstraat 5 3000 leuven 1!f 016/22.04.66

f~ [J lfj~ ~ lîJ []
Coöperatieve Vennootschap

TESISGIDS

Heren (vlm)

laatstejaars,
Waarom

(of misschien nog slechter)

als je de voorpagina van je
tesis ook kan laten

lPTTEN
Snel, goed en goedkoop.
bij Alfaset cv
's Meiersstraat 5
(eerste verdieping)
3000 Leuven

HEErT'NtJ OOK EEN

LASERPRINTER

's Meiersstraat 5
3000 Leuven
• 016/220466

TESISWIJZER

Dames (m/v)

laatstejaars,
Waarom

/"'-AKLET TEREN '?,
(of misschien iets beter)

als je de voorpagina van je
tesis ook kan laten

lETTEN
Snel, goed en goedkoop.
bij Alfaset cv
's Meiersstraat 5
(eerste verdieping)
3000 Leuven

[(.]';]
BINNENHUISINRICHTING'* Vinylbekleding en vasttapijt'* Gordijnen en overgordijnen'* Behangpapier en verven'* Lusterie en kleinmeubelen'* Matrassen en studentenkamersÜ:UVI:N

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

VRAAG GRATIS ADVIES

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

titelpagina 's, affiches, uitnodigingen,
titels voor kring- & andere bladen Vaart 15 - 3000-Leuven Tel. 016/22.76.07
1·.01:

lil<l".,in.· ... mches, uilnodisins.n.
lil.l. voor knnl- A .nder. bl.den

OPEN: van maandag tot donderdag, van 10 tot 12 en van 13 tot 19 uur.
Vrijdag van 10 tot 12 en van 13 tot 2Quur.
Zaterdag doorlopend van 9.30 tot 18 uur.

BBL Student
Op naar de grootste onderscheiding.

Ben je student? Dan hebben we een
goeie' tip om het academiejaar met

glans in te zeHen: BBL Student. Een
uniek pakket voor iedereen die wil stu-
deren zonder zijn vrijheid te verliezen.

Vertrekpunt: een Zichtrekening en
een BBL-Kaart. Zo is je geld dag en
nacht beschikbaar. In België en in het
buitenland. Nieuwe kleren? Benzine?
Boeken? Een etentje? Vier cijfertjes op
het klavier en de rekening is betaald,

Maar BBL Student is veel meer. Het
Groene Boekje en drie kredietformules :
het Vakantievoorschot waarmee je reis
al voor je vakantiejob betaald is; het
Studentenkrediet waarmee je afstudeert
zonder ooit in geldnood te raken; het

Studentenkrediet Specialisatie voor de
knapste bollen. En dat is nog niet alles!
Er is een cursus Engels in de USA (de
vrijheid geeft je inderdaad vleugels), een
ultra compleet documentatiecentrum
voor wie alles over economie en finan-
ciën wil weten, drie maanden gratis
lectuur en een gunsttarief voor de belang-
rijkste tijdschriften. Dat allemaal is BBL
Student.

Dus, geen minuut te verliezen. Kom
van 15 augustus tot en met 31 oktober
naar een BBL-kantoor. Je krijgt er je BBL
Student verpakt in een prachtig door-
schijnend koffertje"! Met de BBL kan
je je van meet af 'aan onderscheiden,

*Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.

De BBL denkt aan U•••

0-...
Cl)...,
'"u
u.
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U
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Veto is op zoek naar kritische jonge intellektuelen*

die intelligente teksten schrijven
kreatief lay-outen
razendsnel zetten
levensecht fotograferen
grappig tekenen

of die niets van dat alles kunnen maar

bijdehands ••genoeg zun om het te

te serieus neemt).

leren. De poort van de 's Meiersstraat

staat voor u open (als u zichzelf niet al

(*) een eenmalige kans om uw kurrikulum te verknallen.

Veto
's Meiersstraat 5

3000 Leuven
(016/22.44.38)

Jaargang 16
nr. 1

28 augustus
1989

Hoofdredaktie ,ohan Reyniers
Redaktiesekretaris Waker Pauli

Redaktie
Erik Paredis, RoeI Ruttens,

'an Van der Unden
Salonkommunist

Marcûrre
Doka

Koen Hendrickx, RoeI Ruttens
Tekeningen

Peter Rogiers, Urbis
Geluid

Geert Van Boxem
lay-out en vormgeving

lut Oe Boel, luc ,anssens,
MarseI Lauwers, Erik Paredis,
Walter Pauli, ,ohan Reyniers,

Ronny Tielen, fan Van der Unden,
Ria Vandermaesen

Medewerkers
Poileke Bijnens, Bart Capéau,
lut Oe Boel, Pieter Ghijsels,

Koen Hendrickx, luc Ianssens,
Ronny Tielen, Claudia Van de

Velde, Ian Verstraete, Stef Wauters
Eindredaktie

Erik Paredis, Walter Pauli,
[an Van der linden

KIOSK
Twee jaar geleden werkte de KUL un
een 'mediaplan' AkDllemisclle TijdiJt-
gen wetd immers door geen bood
gelezen. Er was ook Veto, doorn in het
oog van de Abdemi<Iche Overheid,
want het was scbadeIijk voor het
'quality Iabd' van deze unie( Veto
schrijft te negatie( Daarom moest er
wat veranderen. Men dacht aan een
kampuskrant, die inhoudelijk hetzelfde
zou behandelen·als Veto,maar dan 'met
een positieve ingesteldheid'. Een propa-
gandablad dat bewierookt dus. De
krant kwam er echter niet. Was er geen
geld? Of was men niet te vinden voor
de formule? Het plan ging in het

.vriesvak... om er enkele maanden
geleden weer uit te komen. Vanwaar
die plotse herleving? U herinnert zich
vast nog wel dat de kwaliteitskrant De
Standaard met de flitsende kultuurbij-
lage Kiosk kwam aandraven: veel
foto's, weinig tekst, overzichtelijke ko-
lommen vol aktiviteiten. Dat zagen de
mediakenners van de KUL wel zitten.
De kampuskrant werd geboren: met
ingang van dit akademiejaar zal weke-
lijks een krantie op Veto-formaat via
verdeelbakken aan de studenten be-
zorgd worden. Inhoud? Geen redaktie-
neIe bijdragen, wel veel foto's en
kleuren en korte, zeer korte teksties.
Over alles wat er aan deze unief en in
deze stad gebeurt. Een handige agenda
wordt het wel. Over de 'positieve
ingesteldheid' echter geen woord meer.
Is men er misschien van overtuigd dat
de studenten niet ~r p':n, maar
enke,1nog~rentjà 'IOjken" Wij

achten in sPafnling. (JR)

•
LEZERS

B R I E VEN
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 Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkeliJk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen; dit
komt overeen met ±1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden in principe
ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te pIaaIsen.

• Pieter Coutereelstichting vzw homo-
en lesbienneoentrum, Vaartstraat 16,
.. 23.63.27. Onthaal, informatie, ad-
vies en begeleiding rond homoseksuali-
teit: ma 18-20.00 U, zat 15-18.00 U, of
na afspraak.

• Aan alle dommerikjes van de Lepels-
traat: zet 'm op!

• Bezorg jezelf een jaar vol poezenpret
en kom er gratis eentJe· uitkiezen.
Miauw' Miauw!

• teer eenvoudige rebus voor een
vergeet-mij-nietje: jiJ doet Je best, en ik
de rest

• Nu het Ladeuzeplein weer dichtge-
gooid wordt, kun je je standbeeld
krijgen. Ondertussen nog veel sukses
gewenst I

OPLOSSING
kruiswoordraadsel

LOCOMOTIEF
AI.V.NIETS
VREE.SADE.
E•• RZ.RENS
RUILWAARDE
E.BAAR.S.N
NA.ARTS.P.
DIJDEUKJES
EDIK.U.ORK
NAJAARSBUI

OPGAVE OP PAGINA 29

Nog vier bemeubelde studentenkamers vrij
in 's Meiersstraat 5 (verbindingsstraat Hogeschoolplein -

Muntstraat). Centraal gelegen. Gemeenschappelijke keuken
en badkamer. En ... pas geschilderd I Dat alles voor de

demokratische prijs van 3200 fr. Spring eens binnen bij Bart
Capéau, onze gediplomeerde kotbaas, op bovenstaand adres.

Maar spoeien.

• Paul Janssen, staat ge nu weeral in de • Aidslijn:" 23.63.27. FJke werkdag
Veto! tss. 20 en 21.00 u. Informatie en advies
• Poesjes I Poesjes! Hele lieve, kleine rond veilig vriJen en Aids.
poesjes! Stapels van die beesqes in BliJde
Inlromststraat 60, .. 22.00.22.

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

De redaktie beboudt zicb bet recbt voor een zoekertje niet te plaatsen.
Gebruik onderstaand rooster, I teken per vakje, I vakje tussende woorden. Zenden aan of afgevenop 's Meiersstraat5.

ZOEKERTJES·
• Het eerste zoekertJe van het Jaar is
(uiteraard) voor Jou. Nu k:unje beginnen
zoeken naar wie je bent

• Typen van tesissen en alle verslagen:
.. 23.54.76. Liefst na 17.00 u.

• Voor onmiddellijke indiensttreding
bij Veto: sehrjjvers, fotografen, lay-
outers en zetters. Ekstra legale-voorde-
len en 1 gratis konsumptie op zondag-
nacht.
• Raar maar waar! Ik verzamel ge-
droogde muggen. Wie kan mij grote
hoeveelheden hiervan bezorgen? Ik be-
zit genoeg ruilmateriaal: mieren en
oorwormen (gedroogde natuurlijk I).
Jan Roosen, Diestsestraat 137.

ZOEKERTJE
Zetwerk:
Alfaset leuven (016/22.04.66)
Drukkerij:
Rotatyp Brussel
(12.000 eksemplaren)
Abonnementen:
Studenten: 250,-; niet-studenten:
300,-; steun vanaf 600,-; over te
schrijven op rek. nr.
001-0959719-77
Agenda en Ad Valvas:
ten laatste vrijdag voor verschijnen
om 18.00 uur op het
redaktieadres bezorgen
edaktievergadering:

iedere vrijdagnamiddag om 15.00
~---.....,.--~""

10 SF
20 SF
30 SF
40 SF
50 SF
60 SF
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Ziedaar de opdracht, de bestaansreden van
Veto. Temidden van de schier oneindige zee van
jeugdige, kritiekloze naëpers aan deze universi-
teit heeft Veto, als deel van de huidige studenten-
beweging, de morele plicht voor eerstekanners
een misthoorn van maatschappij bewuste, kriti-
sche joernalistiek te blijven. Veto opent doofpot-
ten, licht sluiers op, blaast mistgordijnen van
(politieke) retoriek weg. Veto leidt u zo op tot de
leidersrol die voor u is weggelegd. De leider die
geliefd wordt door zijn volk, maar verguisd door
de politieke, financiële, religieuze, ekonomische
elite, omdat hij hun doen en laten met een
kritisch oog bekijkt.

verantwoordelijkheid draagt. Veto draagt u op
haar schouders. Let op, dat is niet licht.

Veto heeft dan ook geen tijd voor humor.
Vroeger, toen er nog genoeg medewerkers waren,
toen er nog genoeg progressieven waren, was Veto
af en toe grappig. Er was tijd voor. Naast de
bekeringsdrang, die inherent is aan een studen-
tenbeweging, kon er ook wel een lachje af. Er
waren immers nog genoeg bekeerlingen - gemid-
deld per dag bijvoorbeeld - om nog met een gerust
gemoed met zichzelf en de anderen te kunnen
lachen. Maar nu worden de heidenen, de slaven
van het establishment, de rechtsen steeds talrij-
ker, steeds driester ook. En de bekeerders steeds
dunner gezaaid. De oogst zou groot kunnen zijn,
maar arbeiders zijn er weinig. Het geweten van de
natie brengt dan ook maar zelden meer een lach
op de lippen van de lezer.

Maar er moest dus toch meer humor in, ten
allen prijze. Vanaf dit jaar wil Veto immers echt
aandacht besteden aan het potentieel lezerspu-
bliek. En de lezer heeft humor gevraagd? Hij kan
humor krijgen. Een kruiswoordraadsel bijvoor-
beeld, of een denkspelletje. Dat is gelukkig niet al
te vulgair plezier, dus over
die toegeving raken we
hier moeiteloos heen. Er
komen kartoens. Goeie.
Een kolumn. Iets als An-

Veto beseft wel degelijk welk een taak ze daar op thierens in De Morgen, of
zich neemt. Vetomensen beseffen wel degelijk dat, Manu Ruys in De Stan-
als zij er de brui aan geven, het zaad van een heel ....daard.. Humo-Lanoye
potentieel aan kritische, progressief denkende zelfs, ~~e weet. .
jongeren op de rotsen gestrooid wordt. Veto is er U schrijft verdomme uw kolumns zelf maar. WÎj
zich wel degelijk van bewust dat ze een zware hier hebben geen tijd.

Voorwaar een schone taak. We doen het alleen
voor frisse eerstekanners. De rest (tweedekanners,
bissers, lissers, proffen) heeft bijna voltallig de
glinsterende uithangborden van het establish-
ment voor waar genomen en voelt nu alleen maar
meer een participatiedrang in die richting.

Dan past geen maatschappijkritische houding,
natuurlijk. Maar wat u betreft, vertrouwen we er
op dat u minutieus elk artikel - ze informeren u
alle wel over iets - ter harte neemt. En dat u dat
zult blijven doen, een heel jaar lang. Sommigen
doen het daarna ook nog. Ook voor hen schrijft
Veto, maar met dat ietsje minder bezieling.

O·p haar vergadering van 8 mei heeft de Akademische Raad
definitief beslist om de slaagcijfers van het akademie jaar
1987-1988 niet vrij te geven. Daarmee komt er waarschijnlijk

ook voorgoed een einde aan de publikatie van slaagcijfers van de
KU Leuven die sinds 1980 verzorgd worden door de Dienst Universitair
Onderwijs (DUO). Er speelt zich momenteel op het rektoraat namelijk
een kontroverse af rond de slaagcijfers van de afgelopen jaren waarvan
men liever niet heeft dat ze de pers haalt. Dat heeft zo zijn redenen. Het is
al langer bekend dat de slaagpercentages de afgelopen jaren in de meeste
richtingen stelselmatig gedaald zijn. En de afgelopen juli-zittijd heeft
opnieuw onrustwekkende resultaten opgeleverd.

Sinds DUO in 1980 begonnen is met de buiten. Andere universiteiten doen het
stelselmatige publikatie van slaagcijfers, niet. De pers en allerlei instanties be-
is de KU Leuven de enige Vlaamse kommentariëren die dan en dat is niet
unîversiteit die konsekwent haar slaag- altijd ten gunste van onze universiteit.
cijfers vrijgeeft. Of beter: vrijgaf Toen Het zijn toch kommentaren die dikwijls
DUO in januari van dit jaar de cijfers niet verantwoord zijn. Moeten wij dan
van het akademiejaar 1987-1988 verza- naïever of masochistischer zijn dan
meld en geanalyseerd had, besloot het andere universiteiten 1"
rektoraat die voorlopig in beraad te Dat standpunt valt gedeeltelijk te begrij-
houden. De motivatie daarvoor is duide- pen. Binnen de Vlaamse Interuniversi-
lijk: andere uniefs publiceren ook geen taire Raad (Vlir) is er allang geleden de
slaagcijfers, alleen de KU Leuven zal dus afspraak gemaakt om opener te zijn over
onder negatieve reklame lijden als de de slaagcijfers, maar omdat niemand
cijfers laag zijn. Vice-rektor Deruyttere zich daaraan houdt heeft de KUL nu
verwoordde het in april zo: "Alleen besloten dat ook niet meer te doen. Maar
Leuven brengt zijn slaagcijfers naar zo'n politiek lost natuurlijk helemaal

LJ

Deelnemen is belangrijker
dan slagen

niets op, integendeel zelfs.
In plaats van dat de diskussie op een

breed forum gevoerd wordt, blijft alles
nu beperkt tot het kringetje van proffen
en beleidsmensen. Geen enkele studen-
tenvertegenwoordiger beschikt nog over
recente slaagcijfers. De laatste dateren
van het akademiejaar 1986-1987. Het is
zelfs al niet meer gewenst dat er over de
problematiek geschreven wordt. In het
verslag van de Akademische Raad van 8
mei lezen we: "De Rector bevestigt dat
de Academische Overheid alsnog de
publicatie van een verslag van Examen-
statistieken heeft ingehouden. Men be-
treurt de publicatie van een artikel
terzake in het studententijdschrift "Veto"
(...)"

Ondertussen ziet het ernaar uit dat
ook de slaagcijfers van het lopende
akademiejaar in de archieven zullen
verdwijnen. Naar wij van verschillende
zijden konden vernemen is het rektoraat
namelijk niet erg 'opgetogen' over de
slaagcijfers van de juli-zittijd. Over de
hele universiteit gerekend zijn 1658 van
de 5080 eerstejaars geslaagd, dat is
ongeveer 32,5%. Voor een eerste zittijd is
dat nog net te doen. Het probleem zit

Als de dalende trend zich verderzet, slaagt binnenkort niemand meer aan deze unief Maar wees gerust: je zult het niet eens
weten. (Foto Roel Ruttens)

echter in de onderscheiden fakulteiten.
Op verschillende plaatsen schijnen de
slaagcijfers in de eerste kandidatuur
bijzonder laag te zijn. De eerste kandida-
tuur Politieke Wetenschappen bereikt
een triest dieptepunt met 15% geslaag-
den. Ook verschillende richtingen bin-
nen L&W zouden dat cijfer benaderen.

Veel meer informatie konden we niet
verzamelen. Verwonderlijk is dat niet.
Telkens opnieuw kregen we in de
fakul~ten te boren dat ze daar niet over
de slaagcijfers bêSchikten, "maar dat ze
wel op het rektoraat te krijgen zijn".
Onzin natuurlijk, want het rektoraat
krijgt zijn cijfers juist van de fakulteiten .•
Tot we van een goede ziel vernamen dat
hij vanuit het rektoraat de opdracht
gekregen had geen slaagcijfers aan de
pers bekend te maken. Hij had er zelfs
nog een ekstra telefoontie van het
rektoraat bovenop gekregen.

Paniek
Wat is er dan gebeurd? Men wil op het
rektoraat duidelijk niet dat de slaagcij-
fers uit bepaalde richtingen bekend
raken. Zo schrijft rektor Dillemans op
18juli een brief naar alle dekanen met de
volgende mededeling: "Geachte Colle-
ga's, ik verneem van diverse zijden dat
journalisten op verschillende plaatsen
informeren welke de examenresultaten
zijn voor bepaalde specifieke studieja-
ren. Ik verzoek dat geen afzonderlijke
resultaten meegedeeld worden aan de
pers en dat de journalisten doorverwe-
zen worden naar het rectoraat. Wij
zullen dan enkel de totalen Ie kandida-
tuur Ie zittijd voor de hele universiteit
meedelen en argumenteren dat de afzon-
derlijke resultaten voor één zittijd per
studiejaar niet erg significant zijn. Het
spreekt vanzelf dat we paniekerige pers-
berichten over afzonderlijke resultaten
per studiejaar best kunnen missen."

Dat de resultaten van één zittijd niet
echt signifikant zijn, daarvoor valt wel
iets te zeggen. Maar het slaagcijfer voor
de hele universiteit is dat al evenmin.
Bovendien kunnen cijfers van eerste zit
wel degelijk een aanduiding geven van
wat we te verwachten hebben voor het
globale resultaat. En ze geven allicht
aanwijzingen of de dalende trend van de
laatste jaren zich verderzet. De beperkte
gegevens die wij konden verzamelen
geven alvast geen hoopvol beeld.

Ondertussen zou men er op het
rektoraat aan denken (nog maar eens)
een werkgroep op te richten die zich
over het hele probleem moet buigen.
Een broodnodig initiatief want de slaag-
cijfersdiskussie gaat al jaren mee. Hope-
lijk worden er studenten uitgenodigd om
mee te diskussiëren. En krijgen die
eindelijk de beschikking over recente
slaagcijfers.

Erik Paredis

eRMOEST MEER HUMOR IN. Zeiden ze,
op de redaktievergadering. Haha. Dit is
zo ongeveer het meest dorre studenten-
blad dat er te vinden is. Artikels en

interviews zijn doorwrochte doordenkers: kul-
tuur, Palestijnen, vrouwen, sociale sektor, univer-
sitair beleid, politiek. U noemt het maar en we
hebben er hier wel eens een gefundeerd artikel
over geschreven. Luchthartigheid wordt geweerd
als was het een automatisme. En als het dan toch
eens wat vrolijker moet, worden het lullige
foto-onderschriften of cynische rechtsbovens.
Zelfs over de onmiskenbare, aangeboren frivoliteit
van de kringbladen wordt er alleen maar door-
dachte kritiek gespuid. Het eerste nummer van
het nieuwe akademiejaar wordt dan nog eens
ekstra verzorgd.

Omdat u het bent, en waarschijnlijk eerstekan-
nero Voor u schrijft Veto namelijk met dat ietsje
meer bezieling. U dient immers nog gevormd te
worden.

U bent nog maar net ingeschreven aan De
Universiteit, en u weet nu dat de maatschappij u
nodig zal hebben, en u weet dûs dat u, eens De
Universiteit u 'vaarwel ende levet scone' toewuift,
niet zomaar, vrijblijvend, in die maatschappij kan
floreren, dat u de gemeenschap niet ten gronde
kan dienen zonder op de uitwassen ervan een
kritische, maar helende vinger te leggen. Natuur-
lijk kan u dat niet IUweet ook dat De Universiteit
u tot die taak zal opleiden. Dat weet u dan
verkeerd. De Universiteit leidt niet op tot een
kritische houding. Maar dat weet u dus nog
niet.

De grap van de slaagcijfers

* Mikrokosmos van Ro-
sas (koreografie A.T. De
Keersmaeker) op 1/10 om
20.30 uur in de Stads-
schouwburg. -_...., .........-....

* Bei mir bist du schön
van Wo bist ist (kor. Karion
Fonteyn) op 4, 5, 6 en
10/1 0 om 20.30 u en op
9/1 0 om 22.30 u in Vla-
mingenstraat 83.
"* 0 Boom van Les Ballets
C de la B (kor. Alain Platel)
op 7, 9 en 10/1 0 om
20.30 u in het Arenberg-
instituut.* Lijn 90p 10,11,12,13,
17, 18, 19, 20, 24 en
25/1 0 om 18.00 u in het
Stuc.* Quarere van Mal Pelo
(kor. Maria Mufioz en Pep
Ramis) op 11, 131"(Jl- ~,.,..~
Stuc.* /shi-no-hana van Cie
Karas (kor. Saburo Teshi-
gawara) op 12 en 13/10
om 20.30 u in de Stads-
schouwburg.* Het Heengaan van jan
Ritsema (regie Jan Ritse-
ma) op 12/1 0 om 22u30
. en op 13 en 14/10 om'
20.30 uur in Vlamingen-
straat 83.* La Anqa van Cie Jean-
François Duroure (kor. J.F.
Duroure) op 14/10 om
20.30 uur in de Stads-
schouwburg.* La maison des plumes
vertes van Cie Jean-Fran-
çois Duroure (kor. j.F. Du-
roure) op 16/1 0 om 20.30
uur in de Stadsschouw-
burg.* Cosmono Nox van Cie
Jean-François Duroure
(koreografie l.F, Duroure)
op 18/1 0 om 20.30 u in
de Stadsschouwburg."* Capricieuse van Roxa-
ne Huilmand (kor. Roxane
Huilmand) op 17, 18 en
19/1 0 om 20.30 u in Vla-
mingenstraat 83.* Wittgenstein /ncorpo-
rated van jan Ritsema en
johan Leysen (regie jan
Ritsema) op 18 en 19/10
om 20.30 u in het Stuc.* Anima van Cie Astrakan
(kor. Daniel Larrieu) op 20
en 21/1 0 om 20.30 u in de
Stadsschouwburg.
"* New Demons van La-
lala Human Steps (koreo-
grafie Edouard Loek) op
23, 24 en 25/1 0 om 20.30
uur in de Stadsschouw-
burg.




