
ZWARTE LIJST - Deze week in Veto: een tip van de vunzige sluier wordt
opgelicht! Krotten van koten, kamers naast dancings, treiterige kotbazen, lastige
paters en meer van dat moois ... Misschien zit jouw kot er ook wel tussen: neem
snel de lift naar pagina 3. (foto Hielke Grootendorst)

Een bijzondere vorm van research

Belgische uniefs en
Iraakse nachtkijkers
De Amerikaanse troepen wisten niet goed wat hen overkwam

toen bij de eerste gewapende konflikten de Irakezen over
nachtkijkers bleken te beschikken, en die spullen vanzelfspre-

kend op hun tanks gemonteerd hadden. Ondermeer in de slag om de
Saoedische stad Khafji zouden die nachtkijkers de Iraakse troepen een
aanzienlijk voordeel hebben opgeleverd. James :Baker kon hiermee
bepaald niet lachen en beschuldigde Nederland er onomwonden van het
embargo overtreden te hebben. Na enig speurwerk, ondermeer door het
weekblad Vrij Nederland, werd het duidelijk dat de nachtkijkers en
periskopen het label 'Dit is Belgisch' droegen. Ook het dagblad 'De
Morgen' besteedde nogal wat aandacht aan deze affaire. Wat tot hiertoe
niet vermeld werd, is dat dit produkt aan Belgische universiteiten werd
ontwikkeld.
OIP (Société be/ge d'Optique et d'Instru-
ments de Précision), een producent van
optische apparatuur uit Oudenaarde,
heeft zich reeds sinds haar ontstaan in
1919 gespecialiseerd in militaire bestel-
lingen. Het bedrijf werd indertijd trou-
wens opgericht op vraag van het Bel-
gisch leger, door ondermeer de Sociétë
Générale':Het -IS dan ook niet verwon-
derlijk dat OIP niet alleen een van de
huisleveranciers werd van de nationale
strijdkrachten, maar haar produkten ook
aan andere geïnteresseerde kopers ver-
kocht. Op die manier -ging Oll" Zieli
haast eksklusief oriënteren op militaire
toepassingen: in 1987 was haar militaire
produktie goed voor 96% van de totale
omzet.

Het meest gegeerde en het best

verkopende eksportprodukt van OIP is
de zogenaamde gosg/e, een nachtkijker
die ondermeer ontwikkeld werd in het
kader van de modernisering" van de
Belgische Leopard l-tanks, OIP had
hiervoor een kontrakt met de vliegtuig-
fabrikant Sábca. OIP bezat echter zelf
niet de 'nodige know-how voor de
ontwikkeling van zo'n- nachtkijkers.
Daarom werd vanaf februari '87 kontakt
opgenomen met het labo van professor
Stals van het Limburgs Universitair
Centrum. Er werden ook verschillende
kontrakten gesloten voor onderzoek
naar het "aanbrengen van harde lagen
op germaniumvensters".
Die research was kruciaal voor de

aanmaak van een warmtebeeldapparaat,
vervolg op p.5 11>

Afgifte: Leuven X (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus)

op breeddenkendheid, en geestesverruiming, dan grijnzen
ons kaalgeschoren koppen op lederen brede schouders toe.
En dat bezorgt ons gegarandeerd een bad trip. Nee, dat is
hier geen échte kotnmune meer, wij zijn hier weg. En wie
ons liefheeft volge ons. Harehare.

Hare, de zeventiende jaargang van uw lijfblad komt met
dit nummer aan zijn End. We vinden het jammer, maar

toch ook een beetje een opluchting. Als je zo al zeventien
jaar bezig bent, dan wordt het wel een beetje een sleur, en
onze ouders beginnen te vragen wanneer wij eindelijk
afstuderen. Onze kinderen - niemand weet nog goed van
wie precies - vinden het ook gênant worden, wanneer ze
hun medestudenten moeten wijsmaken dat die Wp, Sw, KH
of RVM géén familie is. Het wordt dus tijd voor de aflossing
van de wacht. Wij hebben onze laatste hoop op een aanbod
van De Morgen laten varen, ondanks alle patetische beloften
van (een weliswaar straalbezopen) Peul, bij ons afscheid
eind jaren zestig. We zullen het toch maar eens in het
onderwijs proberen. Met hetzelfde entoesiasme, dezelfde
idealen ook. Dat spreekt. Maar met andere kleren, en netjes
gekapt en geschoren, maar dat geeft niet zo. Wij voelden ons
hier de laatste jaren toch al een beetje bekeken. En als we
dan terugkijken met onze wijde pupillen, en een appèl doen

Kursussen 10% duurder?
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Sinds 1990 ondergaat Acco, onder impuls van een nieuw beleid, een
hele reeks interne veranderingen. Meestal komen die wijzigingen
de studenten ten goede, maar er zijn .uitzonderingen, De

voorgestelde prijsverhogingen van de kursusbladprijs zijn niet van die
aard dat de studentenbeweging meteen hoera begint te roepen.
Integendeel, Sociale Raad vindt dat het voorstel niet strookt met de
. bestaansreden van Acco, na~lijk het leveren van goedkope kursussen
aan studenten. De studentenvertegenwoordigers van Sociale Raad zijn
van oordeel dat de kursusprijs echt het laatste is waarop Acco kan
terugvallen voor haar financiële reddingsplan. Toch wijst ook nu alles op
een prijsverhoging van de kursusbladprijs. Op één jaar tijd zal dit
waarschijnlijk tot de tweede zware prijsstijging van Acco-kursussen
leiden.

financieel nog niet veel kan veroorloven,
toch zag men liever geen tweede prijs-
verhoging in zo'n korte periode. De
studentenfraktie haalde ook nog een
aantal andere argumenten aan tegen de
verhoging. De beruchte kopieerdrempel
kan studenten er toe aanzetten massaal te
gaan kopiëren, in plaats van de kursus-
sen te kopen. Nadat de studenten dat
element aanbrachten, ontspon er zich
een lange diskussie over de omvang van
het kopieerverschijnsel onder studenten,
waarbij ook professor Seynaeve, lid van
de fraktie van oud-studenten, de direktie
wees op voorbeelden uit de praktijk. De
studentenfraktie wees bovendien op het
recente voorbeeld bij Alma, waar de
omzet achteruitging na prijsverhogin-
gen. De direktie was hiervan echter niet
echt onder de indruk, omdat het volgens
hen vooral om boeken of om passages
zou gaan die door studenten gekopieerd
worden. Volledige kursussen werden
volgens de direktie slechts zeer zelden
gekopieerd.

Kopieerdrempel
Volgens de studenten fraktie loopt ook

het imago van Acco bij de belangrijkste
doelgroep, de studenten, gevaar door

Acco en de snelle lijken

Na deze uitleg werd het voorstel door
de studentenfraktie en door enkele oud-
studenten onder vuur genomen. Ook al
was men van oordeel dat Acco zich

zo'n hoge prijsstijging. Ook dat argu-
ment werd door de direktie voor een
deel genuanceerd. Anderzijds echter was
ze toch bereid - na diskussie weliswaar -
een aantal tegemoetkomingen te doen.
Konkreet werd het idee geopperd de
volgende drie jaar geen strukturele
prijsverhoging door te voeren en de prijs
van het Acco-aandeel konstant te hou-
den.

: :

Indeksatie
Omdat Stavenuiter tijdens de diskus-

sie te kennen had gegeven voor een
jaarlijkse indeksatie te zijn - mogelijk
zelfs zonder beslissing van de Raad van
Bestuur - kreeg de diskussie een andere
wending. De stuj.enten stelden dat
permanente indeksaties door hen nooit
aanvaard zullen worden. Zij vonden het
bovendien onaanvaardbaar dat zulke
beslissingen genomen zouden worden
zonder de studenten daarover te raadple-
gen. Een oud-student stelde voor de
prijsverhoging toch door te voeren, maar
daarbij rekening te houden met de
kostenstruktuur van de kursussen, ten-
minste als men die binnen ongeveer 6
maanden zou kennen. Dat betekent dat
de kursusbladprijs zou kunnen dalen.
Omdat niemand echter zicht heeft op die
kostenstruktuur, kan dat net zo goed een
stijging worden.

Algemeen Direkteur, Jef Heidens,
deed dan nog een oproep om toch voor
ogen te houden dat Acco dan weliswaar
iets duurder zou worden, maar dat de
konkurrentie op dit prijsnivo onbe-
staande is. Hij diepte twee boeken op uit
zijn direkteurstas en rekende voor dat
Kluwer voor een vergelijkbaar boek
2,3 frank per blad aanrekent, terwijl
Acco na de prijsverhoging met 10% op
1,7 frank per blad zal zitten.
Uiteindelijk werd besloten de beslis-

vervolg op p.2 11>

KASSA Het imago van Acco loopt bij de belangrijkste doelgroep, de studenten,
gevaar door een prijsstijging. (Foto Archief)

De Raad van Bestuur van Acco besprak
op haar vergadering van 2 mei enkele
belangrijke beslissingen die in de nabije
toekornst genomen kunnen worden."
Voorstellen van de direktie tot prijsver-
hogingen van de kursusbladprijs en van
het Acco-aandeel werden toegelicht. De
reaktie van de Raad van Bestuur, die
bestaat uit zeven bestuurders-afgestu-
deerden en vijf bestuurders-studenten,
was bijna voorspelbaar. De studenten-
fraktie was tegen een nieuwe drastische
prijsverhoging voor de kursussen. De
zeven niet-studenten dachten daar ken-
nelijk anders over.

Snuitterapie
Cees Stavenuiter, de direkteur van de

uitgeverij, hield tijdens de vergadering
van de Raad van Bestuur een uiteenzet-
ting over de evolutie van de kursusblad-
prijs. Hij baseerde zich daarvoor op een

. aantal ideeën uit zijn rapport van 26
maart 1990, waarin hij een oordeel
velde over de uitgeverij en een gezond-
makingsterapie voorstelde. Hij kwam
terug op een aantal beoogde resultaten
uit dat rapport. Het realiseren van een
break-even binnen 9 maanden was
volgens hem nog niet gehaald, al was
Acco wel een eind in de. goede richting
gegaan. Een tweede beoogd resultaat
was het maken van een lichte winst
binnen 21 maanden. Om dat te realise- .
ren stelt hij een bijkomende 'terapie'
voor. Op 17 mei 1990 besliste de Raad
van Bestuur om de kursusbladprijs met
12.5% te verhogen (van 1.36 naar 1.54
voor Acco-Ieden) en niet met 17.5%,
zoals in het oorspronkelijk voorstel van
Stavenuiter.

Stavenuiter gaf dan meer uitleg over
de omvang van de door de direktie
gewenste prijsverhoging. Het voorstel
houdt een verhoging met 10% van de
kursusbladprijs in. Stavenuiter haalde in
dat verband drie oorzaken aan. Aller-
eerst was er de vorig jaar gevtaagde
verhoging van 17.5% die toen niet:
helemaal werd doorgevoerd. Daarom
vroeg hij betverschil van 5% in rekening
te brengen. Ten tweede kwam er 3.5% bij
voor verrekening van een intern 'lijk'.
Het gaat hier om een gevolg van een
onderzoek naar de kopiedienst. Daaruit
bleek dat die aan kostprijs werkte voor
de uitgeverij. Stavenuiter maakte de 10%
vol door - 1.5%. te rekenen voor een
indeksaanpassing.
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

.De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. 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 plaatsen.

Germenie
In het artikel over de presidiumverkie-
zingen bij Germania, verschenen in
Veto 29, lijkt de auteur het nodig te
vinden om zowel het oude als het
nieuwe presidium een stevige veeg uit de
pan te geven. In plaats van een objektief
verslag van de verkiezingen en een
kritische maar objektieve evaluatie van
het afgelopen werkingsjaar, kreeg het
Veto-publiek een door de auteur ge-
kleurd schrijfsel voorgeschoteld. Het
kwistig gebruik van uit hun kontekst
gehaalde 'feiten', retorische overdrijvin-
gen ("Het presidium heeft over de gehele

lijn gefaald") en sorns zelfs flagrante
leugens, getuigt van een gebrek aan
primaire loyaliteit ten opzichte van de
eigen kring en van de afwezigheid van
elke vorm van joernalistieke etiek.

De kritiek op de kampagne en het
programmaboekje van het nieuwe presi-
dium is in zekere zin gegrond, maar
daaruit afleiden dat deze mensen "niet
uitblinken door entoesiasme en kreativi-
teit" is een uiting van bijzonder weinig
vertrouwen in het beoordelingsvermo-
gen van de mensen die vóór gestemd
hebben.

Erger is dat de schrijver een hele
jaarwerking afbreekt op basis van enkele
ongenuanceerde en zonder de relevante
kontekst gepresenteerd 'feiten'. Dit is

niet alleen een denkfout, maar getuigt
bovendien van joernalistieke oneerlijk-
heid en is een steek in de rug van de
mensen die zich een jaar lang voor
Germania hebben ingezet.

Het feit dat bijvoorbeeld het toneel-
abonnement en de feestweek slechts een
'matig sukses' kenden (wat de feestweek
betreft houdt dit zelfs geen steek) is
eerder te wijten aan een groeiende
passiviteit vanwege het publiek, waar
ook andere kringen mee te maken
hebben, dan aan het 'falen' van het
presidium. Ook het 'revue-incident' is
totaal verkeerd weergegeven: het is niet
zo dat niemand aan een zaal gedacht
had. De enige zaal die voor Germania in
aanmerking kwam, was op het moment
dat de revue moest doorgaan voor een
lange periode door een andere kring
gereserveerd.

Het is een feit dat Germania een
moeilijk jaar heeft gehad door het
wegvallen van enkele presidiumleden en
door het feit dat enkele individuen hun
verantwoordelijkheid niet namen. De zo
ontstane leemtes zijn echter op een
bevredigende manier ingevuld door an-
dere presidiumleden. Voor deze mensen
komt het artikel zeer hard aan. Wat de
achterliggende motieven van de auteur
zijn is ons helemaal niet duidelijk, maar
we vragen ons wel af waar Veto naartoe
gaat als het toelaat de interne werking
van een kring op zo'n subjektieve manier
en zonder enige kennis van zake wordt

veroordeeld. Wij wensen het nieuwe
presidium veel sukses en hopelijk meer
waardering voor hun werk.

Walter Schrooten, preses
Gunter Peeters, vice-preses

Germania 1990-1991
nvdr: U weegt joemalistieke etiek en
loyauteit jegens de eigen kring tegen
elkaar af Dat kan natuurlijk niet" een
student germaanse die schrijft over zijn
eigen kringverkiezingen, kan niet anders
dan ook de negatieve aspekten hiervan
zo waarheidsgetrouw te vermelden. En
als er nogal wat negatieve aspekten te
vermelden zijn, passeren die allemaal de
revue. Dat kan pijnlijk zijn, maar dat is
net het gevolg van een korrekte interpre-
tatie van die 'joemalistieke etiek:

Inspraak
"Daarbij is duidelijk dat de CVP de
sleutel in handen heeft. Zij willen, onder
invloed van KUL-rektor Dillemans, he-
lemaal niet horen van een meer diep-
gaande inspraakregeling." (citaat De
Morgen 16 mei)

Als het waar is dat rektor Dillemans
niet wil horen van studenteninspraak
waarom zitten wij bier dan nog? Studen-
ten kunnen hen blijkbaar geen bal
schelen.

Peter Embrechts,

Demokratisch kokkerellen in het luchtledige

Alma Centraal opent deuren

De puree zal er bij beken stromen en de gehaktballen zullen er bij
honderden tegelijk de vleespotten verlaten. Als je de nieuwe

, keuken van Alma, de COP (Centrale Opslag en Produktie) voor
de kenners, enkel op haar naam beoordeelt, zullen zulke gooi- en
smijttaferelen in Heverlee volgend jaar te bewonderen zijn. Maar de
nieuwe keuken aan de Celestijnenlaan, gelegen tussen Citee en IMEC is
v.eel meer dan alleen maar massaproduktie van maaltijden voor
studenten. Een ruimere keuzemogelijkheid, hogere kwaliteit en verbete-
ring van de werkomstandigheden voor het personeel zijn belangrijke
voordelen van deze COP. De keerzijde is het prijskaartje van meer dan
200 miljoen. Het staat vast dat Alma de studenten op de een of andere
manier zal laten meebetalen.
De bouw van een nieuwe centrale
keuken is voor Alma een noodzakelijke
investering. Al meer dan vijftien jaar is er
sprake van om de bestaande keuken,
gelegen onder Alma 2 en sinds 1964 in
gebruik, te vervangen. De huidige keil-
ken is immers een mooi staaltje van
industriële archeologie. Ze is gebaseerd
op het 'classic cook-hot-hold-serve
system', wat inhoudt dat de bereide
maaltijden warm gehouden moeten
worden tot het opdienen.

Dit systeem heeft echter drie grote
na~len. De personeelskosten lopen hoog
op doordat de apparatuur veel handen-
arbeid vereist. Het feit dat de maaltijden
warm moeten gehouden worden tot het
opdienen, sluit de mogelijkheid uit om
een produktie op langere termijn te
organiseren. Daarbij is het voor het
personeel stresserend werken omdat ze
de maaltijden op korte tijd moeten
bereiden. De twintig grote kookketels
nemen veel plaats in beslag en worden
enkel op de piekmomenten (de vroege
voormiddag en de late namiddag) ge-

bruikt. De kwaliteit van de uitrusting en
de lokalen is trouwens niet meer dezelfde
als vroeger. Ze naderen immers hun
dertigste verjaardag.

Pitamientjes
De oude keuken beantwoordde vol-

gens alle betrokken partijen niet meer
aan de vereisten: kwaliteit kombineren
met lage prijs en grote variatie. De
meeste studenten wensen een breed
assortiment. Dit is moeilijk haalbaar in
de traditionele grootkeuken aangezien
bier de produktie aan de distributie
gekoppeld is. In 1977 werden in de
'Nota betreffende de aanpassing Alma-
infrastruktuur op halflaoge termijn', een
aantal alternatieven voor de vervanging
voorgesteld: renovatie van de bestaande
keuken, nieuwbouw of overheveling
naar de magazijnen in' de Bierbeek-
straat.

De voorkeur ging na diskussie uit naar
een nieuwbouw waar alle centrale dien-
sten gegroepeerd zouden worden. Daar-

mee begonnen de problemen echter pas
goed. Vooral de technische diensten van
de universiteit sprongen bijvoorbeeld
nogal vrijblijvend om met kostenramin-
gen. Zij hebben als technische adviseurs
een belangrijke taak in het bouwprojekt,
maar hun kostenbewustzijn is niet altijd
even groot als dit van Alma. De nieuwe
keuken zou in het eerste voorstel in de
buurt van' Gastbuisberg gebouwd wor-
den met het oog op samenwerking met
de keuken van de ziekenhuizen voor de
aankopen en stockeringen.

In 1981 werden echter plannen ge-
maakt voor de inplanting van de COP
op de hoek van de Celestijnenlaan en de
oprit van de autosnelweg. Argument
was de nabijheid van Alma 3 en de
gemakkelijke toegankelijkheid. Ook de
financiering van de centrale keuken
kreeg in 1985' een principiële goedkeu-
ring, maar- bet, Sint-Anna-plan besliste
vlak daarna om de sociale toelagen
drastisch te verminderen en de investe-
ringsmogelijkheden voor de sociale sek-
tor te schrappen.

Pas op 14 juli 1987 besliste de Raad
van Beheer van de KU Leuven om 50
miljoen te voorzien ten laste van het
patrimonium van de universiteit en om
aan Alma een goedkope lening toe te
kensen. Enkele maanden later wordt de
inplanting aan de Celestijnenlaan defini-
tief goedgekeurd en op 2 april 1990 geeft
Alma-direkteur Toon Martens, vanop
een bulldozer, dan toch de definitieve
start van de werken.

Wat de opeenvolgende kostenramin-
gen betreft: eind 1979 worden de kosten
geraamd op ruim 100 miljoen. In 1981

bedraagt de schatting van de technische
diensten 175 miljoen. Alma kreeg na
deze te hoge schatting meer inspraak bij
de inrichting en de keuze van de
apparatuur. Geen architekturale hoog-
standjes dus. Op die manier wou men de
kosten beter in de hand houden. On-
danks deze ingrepen is de kostprijs van
het hele projekt na al die jaren uitstel
opgelopen tot zo'n 200 miljoen.

Tot de voordelen van de COP be-
hoort het aanbieden van een brede
waaier van maaltijden. In 1986 bestond
het produktaanbod uit ongeveer 300
elementen. Vanaf november 1991 zal dit
aantal geleidelijk .aangroeien tot een
slordige 1169 mogelijkheden. De
nieuwe COP zal volgens de Alma-direk-
tie ook voor een betere kwaliteit van de
maaltijden zorgen. In de nieuwe keuken
zal men immers 'vakuüm' gaan koken.
Dit betekent dat de verschillende ingre-
diënten op traditionele wijze bereid
worden, maar dat ze nadien luchtledig
verpakt zullen worden in plastieke zak-
ken. Op die manier behoudt men alle
mineralen en worden de vitaminen niet
afgebroken.

Bovendien moeten de maaltijden niet
langer warm gehouden worden tot het
opdienen, maar zal men ze na bereiding
opslaan in de koelruimte van de COP of
van de verschillende Alma-vestigingen.
De produkties zullen in grote hoeveel-
heden gebeuren in plaats van elke dag
kleine hoeveelheden op beperkte tijd
klaar te maken. Door deze veranderin-
gen kunnen produktie en transport beter

, op elkaar afgestemd worden. Door de
maaltijden langer op voorhand - Mar-
tens spreekt van enkele dagen - te
bereiden, zal de levering van de maaltij-
den aan de verschillende restaurants
meer gespreid verlopen.

Poen klachten
Naast al die voordelen blijft er echter

het probleem van de financiën. De
nieuwe keuken is inderdaad een noodza-
kelijke verbetering, maar dat wil niet
zeggen dat de studenten de kosten van de
COP en van de aanpassingswerken in de
restaurants moeten meebetalen. Daar-
om wordt er nadrukkelijk gevraagd dat
alle kosten zo laag mogelijk gehouden
worden. Het verlagen van de kosten zou
kunnen bereikt worden door een selek-
tieve automatisering van de produktie-
planning, het kookproces en het intern
transport.

Dit moet luidens de voorstellen van
de Alma-direktie gebeuren door een
strenge aanpak. Zo zal de kwaliteit van
de grondstoffen gekontroleerd worden
volgens strikte normen. Eenmaal in de
keuken zullen bovendien nauwgezette
hygiënische maatregelen in acht geno-
men worden. Het personeel zal er
werken gehuld in plastieke mantels,
kapjes en overschoenen. Een proces-
komputer zal de komplekse bereidings-

_ _processen helpen sturen. Men zal boven-
dien meer rekening proberen te houden
met een aantal konsumentenverlangens
zoals het leveren van 'light-produkten'
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en vegetarische voeding, evenals het
gebruiken van verse groenten.

Toon Martens beloofde immers een
inspanning te doen om aan de talrijke
klachten van de studenten, Alma's beo
langrijkste doelgroep, tegemoet te ko.
men. Martens heeft met de recen
enquête onder het Alma-publiek trou-
wens een duidelijk zicht op wat dl1
studenten het meest ergert. De voor-
naamste klachten gelden de te dure
prijzen. Bovendien moet Alma 's avon
langer open blijven, volgens de studen-
ten. Op het vlak van de kwaliteit zijn e.
vooral klachten over de groenten en de
temperatuur van het eten. Een andere
klacht die door het werken met deze
nieuwe keuken opgelost moet worden, Î!
het kleine aanbod van goedkope sch~
tels,

Indien de aannemers Alma gunstij
gezind zijn, zal deze superkeuken vanal
oktober kunnen proefdraaien en in d
loop van het volgende akademiej
geleidelijk de produktie van de oud,
keuken kunnen overnemen. Zien wat h
worden zal...

Florence Debroi
Olivier Lescro~

Acco
<lil vervolg van p.t

sing uit te stellen. De volgende Raad VI
Bestuur werd vastgelegd op 23 mei, ~
zo de studenten fraktie de kans te geve
te overleggen met de basis. Dat overle~
inmiddels gebeurd, en kan kort same
gevat worden: alle kringvertegenw
digers waren van mening dat Acco
zich niet kan veroorloven dergelijl
prijsverhogingen op een voor de stud
ten essentieel produkt als kursussen d
te voeren. De vraag is nu of de Raad VI
Bestuur dat" studentenstandpunt 10
delen. De verwachtingen zijn dat dat nl
het geval zal zijn, omdat voor
bestuurders-afgestudeerden niet de kl
susprijs primeert, maar wel het zo s
mogelijk gezond maken van het ~
Acco. Jammer, want volgens de stud~
ten kan Acco er ook tegen een il
langzamer tempo financieel boven
komen.

Ronny Tiell
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Kamers om te vermijden

Tenzij u specialiseert
in schimmels
De tijd is aangebroken waarin velen onder ons tussen twee

kursussen door hun gedachten laten afdwalen naar de
droom kamer die re volgend jaar willen betrekken. Wie het dit

jaar niet zo getroffen heeft of het spuugzat is om door de eigenaar
uitgemolken te worden, informeert bij vriend en vijand of nergens de
ideale kamer vrijkomt. Mondelinge reklame en de appreciatie van de
vorige huurder spelen een kniciale rol in de zoektocht naar een geschikte
woonst. De Grote Kotenquête van Sociale Raad (zie vorige Veto) peilde
bij zo'n 2400 studenten naar een persoonlijk oordeel over hun kot.
Sommigen lieten geen twijfel bestaan over hun mening en raadden hun
eigen woonst kategoriek af aan eventuele kandidaten. Een overzicht.
De verwerking van de 2400 fiches die
Sociale Raad (Sora) in de loop van de
maand december binnenkreeg, is een
titanenwerk dat niet op enkele maanden
geklaard kon worden. De hoofdbrok
van de konklusies zou dan ook pas na de
zomervakantie naar buiten gebracht
worden. Vorige week konden we wel al
een paar globale resultaten trekken, uit
eenvoudige berekeningen. Prioritair voor
Sera was echter vooral het aanduiden
van een aantal koten met 'verborgen
gebreken': kamers waarvan de kandi-
daat-huurder op het eerste gezicht niet
kan vermoeden welke nadelen er aan
verbonden zijn.

Enquête
Bij het .opsporen van de verborgen

gebreken ging Sora uit van de subjek-
tieve appreciatie van de huidige huurder:
in eerste instantie werden alle koten
geselekteerd waarvan de bewoner(s)
hun woonst 'zeker niet aanraden' aan
nieuwe huurders. Zo werden op de
priveekamermarkt 107 van de 2000
koten weerhouden. De volgende faze
bestond uit een reeks huisbezoeken door
mensen van Sora om na te gaan hoe
ernstig die 107 fiches waren ingevuld.
Na gesprekken met bewoners, waarin

de omgeving van kafee 'Den Boule'
schijnt bijvoorbeeld nogal wat amok
gemaakt te worden: de bewoners van
een deel van Vaartstraat 9 en van
Schrijnmakersstraat 2, 3 en 5 klagen .
steen en been over nachtlawaai. Andere.
punten waar het er 's nachts hevig aan
toe gaat zijn uiteraard de Oude Markt
(voor Parijsstraat 47) en fakbar 'Dulci'
(voor Brabançonnestraat 63).

Vertrouwen
Veel meer klachten nog gaan over

lawaai binnenshuis, dat normaal stude-
ren onmogelijk maakt. De oorzaak
hiervan ligt meestal in de slechte isolatie
(dunne muren, eventueel door goedkope
snelbouw) waardoor elk kuchje van de
buurman hoorbaar wordt. Een veel
voorkomend ongemak, dat zo lastig kan
zijn dat huurders niet langer dan een jaar

die hun oordeel nuanceerden en onder-
bouwden, blijkt dat er nog zo'n 32
huizen overblijven die door de huidige
huurders sterk worden afgeraden.
Het kan vrij arbitrair lijken om uit het

groot aantal minderwaardige kamers dat
waarschijnlijk op de markt aanwezig is,
er een paar uit te lichten. Toch zijn er een 11 , P «
aantal faktoren die aangeven dat de lijst' !SP
van 31 op zich een vrij grote waarde
heeft. Ten eerste is er de vorm van de
enquête die, door haar manier van
vraagstellen, het gemakkelijk maakt om
klachten naar buiten te brengen: vooral
mensen die een negatief oordeel hebben
over hun kamer zijn gemotiveerd om de
fiche in te vullen. Vervolgens denkt Sora
dat de uitgebreide enquête ongeveer 30%
van het kameraanbod in Leuven be- .. I' f
strijkt (ongeveer 1100 adressen), toch
een belangrijk deel. Tenslotte blijkt dat
een groot deel van de huizen die slecht
uit het onderzoek naar voor komen, ook
bij de Huisvestingsdienst zelf al geruime
tijd een slechte reputatie hebben.
De kamers die in de lijst werden

opgenomen, worden door de huurders
om verschillende redenen sterk afgera-
den. Op basis daarvan kan men een
drietal kategorieën afbakenen. Een eer-
ste klasse bevat huizen die door overdre-
ven lawaaihinder geplaagd worden. In

willen blijven. Burenlawaai is onoverko-
melijk voor de huurders van Lepelstraat
80, Broekstraat 59-61, Naarnsevest 92,
Remi Vandervaerenlaan 7, Emile Ma-
thieustraat 9, Monnikenstraat 7, Blijde
Inkomststraat 154, Schrijnmakersstraat
2, 3 en 5, Vesaliusstraat 103, Parijsstraat
47, Vlamingenstraat 28 en Parkstraat
195. Daarnaast komen er ook sorns
klachten voor over een lawaaierige
centrale verwarming (Parijsstraat 47 en
Naarnsestraat 79).
Een tweede groep gebreken heeft als

voorwerp de kotbaas: veel studenten
besluiten een ander kot te gaan zoeken
omdat de eigenaar niet aan hun ver-
wachtingen beantwoordt. Grofweg kan
men de bezwaren in twee klassen
onderverdelen. Een eerste herbergt de
eigenaars die zich niet aan vooraf
gemaakte afspraken houden: opletten
geblazen dus als je een kontrakt tekent in

Het kersverse politiereglement op de studentenkamers verplicht de bouwers van
nieuwe koten een groot aantal veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht te
nemen. Eindelijk. (foto Hielke Grootendorst)

rondsluipen. Vooral op Johannes XXIII
lijkt dit een probleem.
De bewoners van de mannelijke

burchten zijn overigens meestal niet erg
te spreken over het reglement en het
sluitingsuur. Opvallend zijn de vele
negatieve kritieken op de fiches van
Pius X en Justus Lipsius. Voor de eerste
gaat het vooral om een gebrek aan
hygiëne en sfeer in het gebouw, voor de
laatste om de kloostermentaliteit en het
slechte eten. Die faktoren zorgen er
blijkbaar samen voor dat de twee
residenties het slechtst skoren op de
vraag 'zou je deze kamer aanraden aan
nieuwe studenten?': in 'de Just' ant-
woordt de helft 'zeker niet of misschien',
in Pius X is dat 30%. Aan de slechte
reputatie van Justus Lipsius zou op korte
termijn wel gewerkt worden. De opge-
warmde Alma-maaltijden 'kunnen door
de nieuwe COP (zie elders) gevoelig
verbeterd worden.

Roos' een tijdlang enkele kamers van Het Heilige Geest-kollege en hei
Terbank bezette. Pauskollege, die geen sociale huurtarie-

... .. ven aanbieden, stellen hun residenten in
In de grotere tehwzen. h~kt het gr~t- ongeveer dezelfde mate tevreden: telkens

ste pro~leem d~ lawaaIhm~er te ZIJn, zo'n 20% zou zijn kamer 'zeker of
zowel binnenshuis als van buiten. Vooral misschien niet' aanraden aan nieuwe
op Citee ~ordt nogal eens g~k1aagd over kandidaten. 'De Paus' skoort globaal
het lawaai van het Rekreatiecentrum of gezien toch iets positiever: 75% van de
va.? de Almawerken en ove~. slecht huurders zou zijn kamer 'waarschijnlijk
gelsoleerde deuren. In het Meisjeseen- of zeker wel' aanraden aan eventuele
trum .~n op <_::a?IilIoTo,:es ho~dt men opvolgers, er zijn geen klachten over
het biJ.lawaai ?m~~nshUlS. In die I~.tste eigenaar of huisreglement en men wijst
twee IS er dUlde~Jk <>?k een hygiëne- spontaan op de 'goede sfeer' in huis.
probleem: sommigen signaleren er zelfs 'De Geest' heeft dan weer te kampen
ka~kerlakken. Wat er 9Qk van zij, feit is met het probleem van een verouderde
dat er. mee~~~ls klac.hten voorkom~n infrastruktuur: er is vaker een gevoel van
over onhygleOl~he tOllette~ .en nalatig onveiligheid (nooduitgang, elektriciteit,
poets~rs~ne~1. Op het MelSJ~ntrum brandblussers, lift) 00 van gebrek aan
en Citee b~IJven er bo~~ndten vaak hygiëne ('te weinig onderhoud, verou-
keu~engeurtJes hangen, bij gebrek aan derde douches'), Een enkeling zag zelfs
afzuigkappen. kakkerlakken in de douches. Maar
Nu bet- Meisjescentrum door het vooral het huisreglement en de sfeer

versoepelen van het sluitingsuur zijn moeten het ontgelden: 'een despotisch
burcht-imago heeft verloren - slechts uitwijzingssysteem; na eerste zit vlieg je
één fiche van de 52 alludeert er nog op - buiten; gevangenissfeer door voortdu-
blijven er nog twee 'kolleges' over waar rende aanwezigheid van subregenten'.
de toegang 's avonds beperkt is: het Pius De klachten over de residenties die
X-kollege (Tervuursevest) en het Justus van de unief afhangen zijn echter klein
Lipsius-kollege (Minderbroedersstraat). bier vergeleken met de klachtenstroom
Enkel mannelijke studenten worden die in de fiches over bepaalde privee-
door de ~lJ Leuven dus nog 'kort residenties te lezen is. Globaal gezien
gehouden'. De enkele eksklusief vrou- skoren deze 'instellingen' zeer slecht op
welijke tehuizen klagen dan weer over de vraag 'zou u de kamer aanraden?': in
het feit dat er nog steeds 'gluurders' Home Thomas Morus (privee) ant-

Wat we lekker voor onszelf houden

De beste koten
van Leuven
Ongeveer 15% van de Leuvense woningmarkt is in handen van

de universiteit zelf, onder de vorm van kamers en appartemen-
ten in de zogenaamde 'residenties'. Het wonen heeft er een

ander karakter dan op priveekoten: men leeft er vaak samen per gang,
met gemeenschappelijk komfort (toilet, douche, teevee), waardoor er .
meer 'ambiance' is dan elders. Sommige van die residenties hebben door
de jaren heen een aparte reputatie opgebouwd, in goede of in slechte zin.
De Grote Kotenquête van Sociale Raad laat voor het eerst toe na te gaan
in hoeverre de bewoners zelf die reputatie bevestigen of ontkrachten.

De residenties vallen uiteen in drie types.
Ten eerste zijn er de gesubsidieerde
universitaire tehuizen wals Citee, Ca-
millo Torres, het Meisjescentrum of
Terbank. Ze worden beheerd door
Studentenvoorzieningen en bieden lage
huurprijzen, die berekend worden op
basis van het netto-inkomen van de
ouders. Daarnaast zijn er de niet gesubsi-
dieerde residenties, waar de huurprijs
een stuk hoger ligt en soms ook eten
aangeboden wordt. Tot die tweede
kategorie behoren vier tehuizen: H.
Geestkollege, Pauskollege, Groot Begijn-
hof en het Leo XIII-seminarie. Tenslotte
zijn er nog de private residenties, die
niets met de KV Leuven te zien hebben
en in handen zijn van privee-eigenaars of
van een of andere geestelijke orde.
Daaronder vallen bavoorbeeld Home
Thomas Morus, Lerkeveld, Regina
Mundi of Regina.Pacis,
De veertien gesubsidieer-de tehuizen

(daarnaast zijn-er nog vijf kleine huizen)
komen uit het onderzoek van Sociale
Raad relatief goed naar voor. In Holle-
berg, Edith Stein, Sedes of Terbank
bijvoorbeeld worden geen noemens-
waardige problemen gemeld en geeft
men spontaan aan dat er een 'goede
sfeer' heerst. Kleinere kwaaltjes zijn er
natuurlijk altijd: de zomerhitte in Edith
Stein, de lift die blijft hangen in Holle-
berg of VTM die voor 'Kommissaris

woordt 42% daarop 'zeker niet of
misschien', voor Regina Mundi 40%,
voor Lerkeveld (Jezuiëten) 27%, voor
Regina Pacis 18% en voor het kleine
Huis Vandercapellen (Parkstraat 70)
zelfs bijna 60%.

De grootste privee-residentie in Leu-
ven, Home Thomas Morus, had al niet
zo'n fris imago en komt zo mogelijk nog
slechter uit het onderzoek van Sociale
Raad. De 43 ingevulde fiches geven zo'n
uitgebreid skala aan klachten dat we hier
enkel een samenvatting kunnen geven.
Op het vlak van veiligheid is men
praktisch unaniem negatief: geen nood-
uitgangen, geen of onvoldoende brand-
blussers en smalle en steile trappen.
Bovendien zou volgens sommigen het
alarmsysteem niet ingeschakeld zijn en
zouden de aanwezige brandslangen geen
water spuiten. Een ruime meerderheid
van huurders wijst op de overlast lawaai
binnenshuis, soms veroorzaakt door
herrieschoppers die zonder toestemming
de boel komen op stelten zetten en er
voor zorgen dat er af en toe iets gestolen
wordt. Over de hygiëne in de toiletten en
de (kleine) keukens breken slechts weini-
gen een lans, maar vaak wordt er
gewezen op de gebrekkige verwarming,
die 'alleen op zondagavond, als de papa's
en de mama's langskomen' zou funktio-
neren.

Op de privee-residenties die in han-
den zijn van geestelijken klaagt men niet
alleen over het strenge huisreglement,
dat 'elk jaar langer en onzinniger' zou
worden en waarin 'na ondertekening
nieuwe elementen opduiken' (Lerke-
veld). Veel studenten hebben het niet zo
begrepen op 'de staat van de toiletten
('verstopt, stinken ') en de gemeenschaps-
ruimten. Over de eigenaars en huisbe-
waarders van al deze privee-residenties
werden ook prachtstaaltjes (eufemis-
tisch) scheldproza neergeschreven. Deze
vorm van samenwonen blijft inderdaad
iets heel aparts, waarvoor een speciale
motivatie waarschijnlijk noodzakelijk is.
Of zoals een bewoner van het huis
Sint-Maarten (Sint-Maartensstraat 42)
het uitdrukt: "Ik zou het niet aanraden
omwille van de nonnen; wel voor de
stilte".

Pieter De Gryse

Blijde Inkomststraat 154, Emile Ma-
thieustraat 9, Parijsstraat 47 of Maria
Theresiastraat 92 (vertikt het om de
keuken in te richten). Soms duiken er
ekstra kosten op die niet waren aange-
kondigd (Arthur De Greefstraat 4,
Parkdreef 5) of laten herstellingen lang
op zich wachten (Lepelstraat 80, Vla-
mingenstraat 28). Andere keren gaat het
om het doorbreken van een of andere
klausule (Arthur De Greefstraat 4: geen
tweede zit mogelijk).
Daarnaast zijn er ook eigenaars die

door de huurders gewoon als 'zeer lastig'
bestempeld worden. Het gaat in die-
gevallen meestal om inbreuken op de
privacy (onverwacht binnenkomen in de
kamer: Ravenstraat 92 of tijdens week-
ends: Frederik Lintstraat 7) en om
kontrole op het bezoek (Parkdreef 5).
Sommigen hebben voor dat laatste
trouwens een' efficiënt middeltje: ze
zorgen ervoor dat er geen kotbel is, zodat
iedereen bij de eigenaar zelf moet bellen
(Maria Theresiastraat 92, Vlamingen-
straat 28 en 73). Daarnaast hebben
sommige kotbazen blijkbaar gewoon de
reputatie een 'lastig of bemoeiziek karak-
ter' te hebben (Ravenstraat 92, Vesa-
liusstraat 103, Vlamingenstraat 73).
Een derde kategorie klachten betreft

de materiële staat van het gebouwen het
onderhoud ervan. Op dat vlak doen zich
soms ekstreme toestanden voor waarbij
allerlei ongedierte het huis onveilig
maakt: van onschuldige muisjes (Naam-
sestraat 79) tot hele kolonies ratten
(Lepelstraat 80). In 'normale' omstan-
digheden laat de eigenaar het niet zo ver
komen, maar zelfs dan klagen velen over
een slechte algemene- toestand (Gelde-
naaksevest 116) en een onhygiënische
staat van het sanitair of de keuken-
(Brabançonnestraat 71, Frederik Lint-,
straat 5, Naamsestraat 79, Naarnsevest
92, Windmolenveldstraat 1 en Raven-
straat 92).

Zwartboek
Huizen waar een groot aantal studen-

ten wonen, zo blijkt uit het onderzoek,
zijn soms niet voldoende uitgerust om
iedereen te laten douchen of koken.
Tussen de 33 fiches vinden we drie grote
huizen waar maar 1 douche voorzien is
voor om en bij de 30 mensen: Maria
Theresiastraat 92, Windmolenveldstraat
1 en Naamsestraat 79 (ook maar één
klein keukentje). Het spreekt vanzelf dat
het in die gevallen onmogelijk is om de
douche enigszins proper te houden.
Klachten over geurhinder vanuit toilet-
ten en keuken zijn in bovenstaande
gevallen dan ook niet uit de lucht
gegrepen.
Ondanks bovenstaande klachtenre-

gen over de 32 huizen in kwestie, zijn de
huurprijzen er allesbehalve in verhou-
ding tot de aangegeven kwaliteit. lil veel
gevallen (minstens 9 huizen, waaronder
Jozef Il-straat 24, Dekenstraat 16 en 18,
Paul Lebrunstraat 26, Geldenaaksevest
116 en Maria Theresiastraat 16/18)
wijzen de huurders op de vele ekstra
kosten die door de eigenaar onverwacht
worden aangerekend voor alles en nog
wat: verwarming, verplichte maaltijden,
kuiswerk,... Het kan dan ook niet
verbazen dat de gemiddelde huurprijs
van de 32 koten (samen goed voor 101
fiches) gevoelig hoger ligt dan die van de
rest van de priveekamermarkt: 5665 fr
tegenover 5372 fr normaal.
Het marktsegment van de (dure)

kamers van minderwaardige kwaliteit
bedraagt waarschijnlijk ongeveer 3 à 5
procent, als men veronderstelt dat het
onderzoek van Sora een representatief
staal van kamerbewoners beslaat. Het
enige middel dat de huurders voorlopig
hebben om deze 'ekstrernisten' te lijf te
gaan is de mondelinge kommunikatie en
initiatieven als het zwartboek van S0-
ciale Raad. Wie echter als nieuweling in
Leuven arriveert en in een van die huizen
terechtkomt, spreekt veelal alleen met de
eigenaar-verhuurder en kijkt w over de
'verborgen gebreken'. Daarom moet de
eigenaar ook op andere manieren onder
druk gezet worden om iets aan de
schandalige toestand te doen. Voor
wanneer een huurwetgeving voor stu-
dentenkamers?

Pieter De Gryse

De 1100 adressen waar Sociale Raad
informatie over verzamelde, kunnen
ingekeken worden tijdens de maanden
juni, juli en augUSIUS,op werkdagen van
15.00 lol 17.00 u in s Meiersstraat 5
(gelijkvloers).
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Geen studenteninspraak voor SP en CVp·

Over 'kape1lekespolit~ek'
gesproken
Afgelopen week is het dekreet betreffende de Vlaamse universitei-

ten in de onderwijskommissie van de Vlaamse Raad besproken.
Ondanks eerdere verklaringen van SP en VU en zelfs een

toezegging op het laatste moment van CVP-voorzitter Van Rompuy, is er
daarbij niets veranderd aan het artikel over studenteninspraak de
studenten mogen enkel een advies uitbrengen, maar krijgen geen garantie
op stemgerechtigde aanwezigheid in de bestuursorganen. Vooral de
ronduit zwakke houding van de SP en het harde standpunt van Coens
vielen op. Dan heeft de Antwerpse lobby beter geskoord: na de
samensmelting van de drie Antwerpse instellingen tot één unief, mogen
ze daar nog wat ekspanderen.
Vermits de Sociale Ekonomische Raad
Vlaanderen (Serv) en de Raad van State
hun adviezen over het universitaire
dekreet hadden ingeleverd, kon de on-
derwijskommissie van de Vlaamse Raad
vorige week een bespreking aan het
dekreet weiden. De uiteindelijke stem-
ming wordt eirid mei verwacht. Alhoe-
wel de studenten nog verschillende
fundamentele bezwaren hadden (in-
schrijvingsgelden, universitaire ekspan-
sie, financiering) besloot Kringraad al
haar krachten te richten op het enige
artikel dat misschien nog kon geamen-
deerd worden. Artikel 62 geeft de stu-
denten enkel recht op een demokrati-
sche, door het universiteitsbestuur inge-
stelde studentenraad, die adviezen over
aangelegenheden die hen aanbelangen,
aan de akademische overheid kan geven.
Nationaal hebben studentenvertegen-
woordigers wel zitting in de Vlaamse
Onderwijsraad.
. Dit artikel geldt alleen voor de vrije
universiteiten. In de rijksinstellingen is
de studenteninspraak gegarandeerd door
het aparte dekreet voor deze instellingen,
waardoor de studenten zitting hebben in
alle beleidsorganen. Voor de vrije instel-
lingen wordt door dit artikel de klok
teruggedraaid. Een advies is immers
steeds vrijblijvend en betekent geen
garantie dat er met de mening van de
studenten echt rekening wordt gehou-
den.

Inbinden
Inspraak begint bovendien bij het

recht op informatie. Vermits er geen
aanwezigheid op bestuursorganen wordt
gegarandeerd, zullen de studenten af-
hankelijk zijn van de selektie van de
informatie door de akademische over-
heid. Wie bepaalt bovendien welke
'aangelegenheden de studenten aanbe-
langen'? De studenten vroegen mede-
zeggingsschap en geen betutteling. De
voorgestelde regeling houdt tenslotte een
gevaar in voor de bestaande studenten-
inspraak, die in de praktijk reeds een
studentenvertegenwoordiging op be-
paalde nivo's inhoudt. Door verwijzing
naar deze wet heeft de akademische
overheid steeds een chantagemiddel in
handen: ze kan dreigen om de huidige
studenteninspraak af te bouwen.

Kringraad besloot dus politieke steun
te zoeken om dit slechte en zelfs
gevaarlijke artikel te laten amenderen.
Bij eerdere kontakten hadden Agalev en
de VU reeds toegezegd om de studenten-
eis te steunen en effektief een amende-
ment in te dienen. Maar vooral de SP
heeft het dekreet van Coens zwaar onder
vuur genomen. In januari verklaarde
voorzitter Frank Vandenbroucke nog
aan Veto (Veto nr. 17) dat de SP met een
aantal aspekten van de ontwerpversie
van Coens absoluut niet kon akkoord
gaan: "Inbinden? Zoals het dekreet er
momenteel uitziet, wordt dit voorstel in
de Vlaamse Raad niet gesteund door de
SP." Vandenbroucke noemde de regeling
van de studenten inspraak ekspliciet als
een van die punten.
Vertegenwoordigers van Kringraad

hadden op 8 mei nog een gesprek met
Vandenbroucke. De bedoeling was na te
gaan wat de, SP zou ondernemen om
artikel 62 te veranderen. Tijdens dat
gesprek begon de voorzitter onmiddel-
lijk het oorspronkelijke SP-standpunt af
te zwakken: de voorgestelde regeling
was toch w slecht niet, men moest ook
het positieve ervan kunnen inzien. Uit-
eindelijk beloofde hij dat de SP toch zou

aandringen op een wijziging en een
amendement zou indienen. maar veel
kans op sukses zag hij niet.

Zo bleef nog de CVP over. Tijdens de
onderhandelingen op het kabinet van
onderwijsminister Coens was herhaalde-
lijk toegezegd dat er een betere regeling
voor de studenteninspraak rou uitge-
werkt worden. Het kabinet heeft echter
nooit woord gehouden. Ook Coens zelf
heeft herhaaldelijk straffe verklaringen
afgelegd. Zo zei hij in een gesprek met
studenten op de redaktie van de Gazet
van Antwerpen (GVA, zaterdag 22
december 1990): "Ik zal met jullie
radicaal de weg opgaan van een maxi-
male inspraakregeling, omdat jullie de
eerste betrokkenen in het onderwijs-
gebeuren zijn ... U vindt in mij een ware
bondgenoot." Bliikbaar heeft Coens
eigenaardige opvattingen over het begrip
'radikaliteit', want zijn uiteindelijke
voorstel was noch radikaal, noch maksi-
maal.

Koppigheid
De reden daarvoor moet natuurlijk

niet ver gezocht worden. Van de vrije
universiteiten heeft enkel de VUB een
maksimale studenteninspraak met stu-
dentenvertegenwoordigers in de Raad
van Beheer. Aan de katolieke universitei-
ten gaat de studenteninspraak minder
ver. Het is dan ook vooral rektor
Dillemans die zich uitdrukkelijk heeft
verzet tegen een duidelijke regeling voor
de studenten vertegenwoordiging. Dille-
mans wil absoluut geen studenten in de
Raad van Beheer van de KU Leuven.
Op die manier zou wel eens het eigen,
katolieke karakter van de instelling in het
gedrang kunnen komen. De Raad van
Beheer is immers het hoogste bestuurs-
orgaan aan de universiteit.

Veel moest er dus van de CVP niet
verwacht worden. Toch-had Kringraad
vorige week woensdag, toen de bespre- .
kingen in de kommissie reeds volop aan
de gang waren, nog een gesprek met
CVP-voorzitter Herman Van Rompuy.
Van Rompuy herhaalde de visie wals die
door Dillemans verdedigd wordt, maar
stond anderzijds positief tegenover de
studenteneisen. Hij zag wel wat in een
. kompromis wals dat reeds eerder door
Kringraad was uitgewerkt, namelijk een
meer algemene omschrijving, dat stu-
dentenvertegenwoordigers deel uitma-
ken 'van de beleidsorganen aan de
universiteit waar aangelegenheden be-
sproken worden die de studenten aanbe-
langen'. Hij beloofde dit voorstel te
steunen en het over te maken aan
volksvertegenwoordiger Van Peel, on-
dervoorzitter van de CVP en lid van de
onderwijskommissie.

Na deze positieve reakties en toezeg-
gingen had Kringraad hoop op een
gunstige evolutie van de besprekingen in
de kommissie. Van een echte bespreking
van het dekreet was er echter geen
sprake. De.CVP en de SP wensten in de
kommissie geen enkel amendement,
noch technisch, noch inhoudelijk te
bespreken. Amendementen van de op-
positiepartijen (PVV en Agalev) werden
weggelachen. Pogingen van de VU om
amendementen in te dienen ofte steunen
kregen volgende CVP-reaktie: "Alle
stemmingen zijn politieke stemmingen,
gij moet meestemmen met de meerder-
heid." Waarop een VU-mandataris: "Dit
is nog altijd een demokratie, wij mogen
in de kommissie toch nog onze eigen
mening verkondigen."

Zo werd de VU verplicht om tegen
haar eigen amendement in verband met
studenteninspraak te stemmen. Toch
diende ook CVP-er Van Peel nog vol-
gend amendement in: "De studenten zijn
vertegenwoordigd in elk orgaan van het
universiteitsbestuur dat materies behan-
delt die hen rechtstreeks aanbelangen."
Nà een felle reaktie van Coens dat alle
materies aan een universiteit de studen-
ten aanbelangen, trok Van Peel zijn
amendement in.

Tijdens die kommissiebesprekingen
noteerden we ook volgend hoogst onge-
bruikelijk incident. De CVP-fraktie
kreeg plots telefoon van professor Lie-
ven Van Gerven. Van Gerven is niet
alleen hoogleraar maar ook voorzitter
van het Davidsfonds. Hij drukte de
kristendemokratische fraktie op het hart
- wij parafraseren even - "dat studen-
teninspraak niet kon omdat hij geen
Nederlandse toestanden wilde aan zijn
universiteit".
We zijn die standpunten al langer

gewoon van Van Gerven. Ieder jaar
wordt bijvoorbeeld het Verslag van
Studeatenvoorzieningenêoorgelegd aan
de Ondernemingsraad van de KUL Dat
verslag behelst ook een stuk 'Studenten-
organisaties', dat meestal geschreven
wordt door de vrijgestelde van Sociale
Raad. Steevast neemt Van Gerven dan
het woord om te stellen "dat zoiets niet

thuishoort in een officieel KUL-verslag,
en dat dit volgend jaar niet meer mag
gebeuren". De rest van de vergadering
knikt dan braaf. Na de vergadering
wordt door de andere 'aanwezigen eens
hartelijk gelachen ("Je -kent Van Gerven
toch"), en ieder jaar opnieuw neemt het
Verslag van Studentenvoorzieningen
trouw het stukje van de studenten op.
Waarmee meteen bewezen wordt wat de
beste taktiek is tegen Van Gerven's
tirades: straal negeren.

Rekening
Alhoewel de besprekingen in de

kommissie dus weinig goeds voorspel-
den voor de eindstemming in de kom-
missie op vrijdag 17 mei, zou de
Vlaamse Eksekutieve diezelfde vrijdag
nog een bespreking aan het dekreet
weiden. Volgens Chris Vandenbroeke,
kabinetsmedewerker van VU-minister
Sauwens, zou daar ook de studentenin-
spraak behandeld worden, maar moes-
ten de studenten rekening houden met
een kompromis, een kompromis dat ook
geen verandering van het artikel kon
inhouden.

Op initiatief van voorzitter Vanden-
broucke zou ook de SP-fraktie, die tot
dan kwasi volledig afwezig was gebleven
in de besprekingen, een amendement
indienen. Dat amendement zou gewoon
de studenteninspraak zoals die dit akade-
rniejaar bestaat, voor de toekomst vast-
leggen. Vrijdag werd echter duidelijk dat
de Eksekutieve geen wijziging van het
artikel had voorgesteld. Exit studenten-
inspraak dus. SP-er Baldewijns vond het
zelfs niet meer nodig om het SP-amende-
ment in te dienen. -
De CVP en Coens zijn dus, ondanks

eerdere verklaringen, op het harde
standpunt van de katolieke instellingen

Franky Boy kan de laatste maanden niet zo makkelijk meer skoren.
Ontgoochelde supporters beginnen al afkeurend tefluiten als hij weer eens van
de linkerftank naar het centrum oprukt (foto Rob Stevens)

en Dillemans blijven staan. Maar ook de
SP heeft de studentenbeweging zwaar
ontgoocheld. Voor iemand die ver-
trouwd is met de Belgische of Vlaamse
politiek, is dat eigenlijk ook geen verras-
sing. Zoals Van Rompuy reeds had
aangegeven in zijn gesprek met de
vertegenwoordigers van Kringraad, heeft
elke partij haar eigen domein en in-
vloedssfeer. Een dergelijke politiek kan
enkel blijven werken of in stand gehou-
den worden als ook elke partij op haar
eigen terrein blijft en van de invloeds-
sfeer van de andere afblijft.

Zo was het voor iedereen duidelijk
dat SP-ministers Luc Vandenbossche en
Norbert De Batselier de verdediging van
respektievelijk de RUG en de VUB op
zich namen en dat Coens de katolieke
instellingen en dan vooral de KUL
beschermde. Een dergelijke politiek
houdt minder rekening met de algemene
onderwijs- of studentenbelangen, maar
vooraf met de belangen van de instellin-
gen. Van daar ook dat een ernstig debat
in de kommissie over dit dekreet niet
mogelijk was. Was het niet precies
SP-voorzitter Vandenbroucke die zich in
januari in Veto afzette tegen een derge-
lijke 'kappellekespolitiek'.

Ongebruikelijk
&

Maar niet getreurd. De Antwerpse
lobby heeft er tenminste wel een amen-
dement doorgekregen. Op de akademi- .
sche raad van mei vroeg dekaan Goed-
seels van Landbouwwetenschappen zich
nog af hoe Antwerpen ook de inge-
nieursjaren van landbouwwetenschap-
pen zou kunnen aanbieden. Het ant-
woord ligt in een wijziging die de
Eksekutieve vrijdag nog beeft' aange-
bracht. Het dekreet stelt nu dat de
Vlaamse regering een initiatief zal ne-
men om de onderwijsbevoegdheid van
de Universiteit Antwerpen uit te brei-
den, in het kader van een algemene
programmatie van het universitair on-
derwijs, zodra de drie Antwerpse instel-
lingen de beslissing nemen één te wor-
den.

Dit betekent dat in het dekreet een
verdere universitaire ekspansie wordt
ingeschreven. En de Antwerpse univer-
siteiten hebben nog een interessant
verlanglijstje: ingenieurs jaren van land-
bouw- of biowetenschappen en een
richting toegepaste wetenschappen (bur-
gerlijk ingenieur). Hoe dit artikel te
rijmen valt met het veelbesproken poli-
tiek' akkoord over de universitaire
ekspansie tussen de partijvoorzitters van
de CVp, SP en VU, is nog de vraag. Of
zijn de heren nu al teruggekomen op de
plechtige belofte dat de kandidaturen
landbouwwetenschappen in Antwer-
pen, de integratie van de Ekonornische
Hogeschool Limburg in het Limburgs
Universitair Centrum en de kandidatu-
ren Toegepaste Ekonornische Weten-
schappen in Kortrijk het absolute einde
betekende van de ekspansie ?

Piet Schreurs

KRINGVERKIEZINGEN IN PSYCHOLOGIE·
.SOBERE KAMPAGNE, GERINGE OPKOMST
Psychologie - Op donderdag 16 mei, op de valreep voor de
blokperiode, mochten de studenten van de psychologische
kring hun- stem uitbrengen in een uiterst matte verkiezings-
ronde. Slechts één vierde van de studenten (ongeveer
driehonderd man) getrooste zich de moeite op zoek te gaan
naar de stembus. Je kan het ze echter niet kwalijk nemen, als
je de organisatie bekijkt. En dat terwijl er een heel jaar
gewerkt is aan de statuten, waar de reorganisatie van de
verkiezingen een belangrijke plaats moest innemen.
Men zegt wel eens dat de psychologische kring als het

ware een grote kring is met de mentaliteit van een kleine.
Psychologie telt inderdaad meer dan duizend leden, maar
daarmee houdt de vergelijking met de grote kringen volledig
op. Overvloedige verkiezingsbacchanalen waarbij het bier
rijkelijk over de trappen stroomt, is voor de doorsnee
psychologiestudent een schrikbeeld. Zij houden het liever
sereen en eenvoudig. Ook het verkiezingsbeleid is daarvan
een voorbeeld. Er zijn geen 'presidium'verkiezingen (nog
zo'n woord waar ze een hekel aan hebben) met een aantal
ploegen die tegen elkaar opkomen. De stemming gebeurt
hoofdelijk, wat wil zeggen dat er op iedere kandidaat die
voor een funktie opkomt, persoonlijk wordt gestemd. Men
hoopt dat daardoor de inhoudelijke komponent van een
kandidatuur aan belang wint.

Of men daar dit jaar in geslaagd is, valt te betwijfelen. Er
was geen debat met of publieke voorstelling van de
kandidaten. Een aantal geschreven motivaties lagen voor de
geïnteresseerden slordig op een hoopje bij de stembus. De
hele organisatie van de verkiezingen is eigenlijk minder
geslaagd te noemen. De meesten zaten biijkbaar met hun
gedachten al een paar weken verder (de eksamens, weet u
wei?). Kan je ze het trouwens kwalijk nemen?! De

verkiezingen zelf werden gehouden op een dag dat de
tweede kandidatuur geen les had en de derde licentie op
stage zat. Zo schakel je natuurlijk al een hoop potentiële
kiezers uit.

De totale onbekendheid van de kandidaten weerhield de
kiezers er niet van kwasi iedereen te verkiezen. Na een vurige
verkiezingsstrijd vorig jaar tussen eerst twee,' daarna drie
kandidaten voor het kringkoördinatorschap, kregen de
studenten dit jaar slechts één kandidaat voorgeschoteld. Paul
Sas, vorig jaar vice-kringkoördinator en vertegenwoordiger
op kringraad, nam de uitdaging aan en won glansrijk. In een
kort gesprek bleek al snel dat Paul wist wat hij wilde. Hij eist
van alle verkozen kringmedewerkers een totale inzet. Inzet
vormt immers de basis en zinvolheid van een kringwerking.
Om meer entoesiastelingen aan trekken, moet er informatie-
doorstroming zijn, men moet laten zien dat de kring leeft.
Ook de gewone student moet het gevoel krijgen dat er
mensen zijn die zich voor hem inzetten"
Een belangrijke schakel in dat proces is de jaarverant-

woordelijke; hij zou zelfs een soort 'kringopleiding' moeten
krijgen. Ook de kringvalven zijn-een essentieel instrument
bij de doorstroming en moeten dan ook overzichterlijker en
aantrekkelijker gemaakt worden. Om de financiële werking
wat meer armslag te geven, moet de sponsoring op punt
gezet worden. De demokratisering van het onderwijs is geen
loos woord zonder inhoud voor Paul. Ze is voor hem nog
steeds het fundament van een aktuele kringwerking, wat
tegenwoordig voor velen echter niet zo vanzelfsprekend is.
Tenslotte beschouwt hij het verkiezingsentoesiasme als een
persoonlijke zaak. Door hun stem uit te brengen, uiten de
kiezers immers hun waardering voor de kring en zijn
werking. (BP)
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Vanaf 2 augustus, toen Iraakse troepen Koeweit binnenvie-
len, heeft de Golfoorlog de internationale media volledig
beheerst Waar in het begin de nadruk voornamelijk op de
oorlogsaktie zelf gericht was, werd vrij vlug duidelijk dat een
kompleks net van diepere oorzaken aan de basis van deze
krisis lag. Het simpele vijandbeeld - Saddam Hoessein als
een tweede Hitler, als een omhooggevallen krankjorum
soldaatje - hield geen stand. De Golfoorlog wordt dikwijls
ook niet meer beschouwd als de spreekwoordelijke "stap te
ver die iedere dolle diktator nu eenmaal maakt" Bij nader

inzicht was de oorlog eerder een resultante v~ een aantal
krachten en belangen die de politieke, ekonomische en
sociale realiteit van het Midden-Oosten al een tijdje bepalen.
Een van die elementen - en niet de minst belangrijke - is de
praktijk van de Noord-Zuidhandel: verschillende Westerse
bedrijven verdienen aardig wat geld met de wapenhandel
aan de Derde Wereld. Saddam heeft zijn Scuds, bunkers,
Mirages, kerncentrales, tanks en andere superkanonnen voor
goed wat geld in Europa gekocht De Golfoorlog heeft ook
laten zien dat de moderne krijgsvoering een zaak van

gesofistikeerde hoogtechnologie is. Dat impliceert dat
wetenschappers en universiteiten over de hele wereld mee
hebben geholpen aan het ontwikkelen van een berg
wapentuig dat in eerste instantie honderdduizenden doden
heeft opgeleverd. Ook de Belgische universiteiten zijn
betrokken in dat militair-industrieel kompleks. Ook de
Katolieke Universiteit van Leuven. Meer duidelijkheid
scheppen bij dat onzichtbare mechanisme, is de joernalistieke
pretentie van deze reportage.

dit is
elgisch

Rektor Dillemans heeft het meermaals
in zijn toespraken verkondigd: een kato-
lieke universiteit is een etisch projekt, en
wetenschap is niet waardenvrij. Toch
kan hij niet ontkennen dat dit uitgangs-
punt dikwijls wishfull thinking blijft.
Sinds de Tweede Wereldoorlog kreeg de
oorlogvoering een belangrijke stimulans
van de wetenschap. Het omgekeerde
was evenzeer waar: door de oorlog werd
de hele wetenschappelijke wereld gemo-
bi1iseerd en kregen universiteiten be-
langrijke financiële injekties. Met de
atoom-bombardementen op Hirosbima
en Nagasaki heeft bovendien de techno-
logisering van het krijgsbedrijf een waan-
zinnige vlucht genomen.

Die ontwikkeling beeft er overigens
toe geleid dat er momenteel een weder-
zijdse afhankelijkheid bestaat tussen
militairen en wetenschappers. De mili-
tairen zijn totaal afhankelijk van de
wetenschappelijke inventiviteit om hun
arsenaal permanent te verbeteren en te
vernieuwen. De wetenschappers krijgen
van de militaire overheid dan weer
gigantische sommen die hen in staat
stellen om onderzoek te verrichten. Die
bedragen zijn steeds indrukwekkender
geworden.

In hun boek 'Stars Wars' (Epo, 1986)
geven de VUB-onderzoekers Patriek De
Boosere en Robert Berloznik hiervan
een overzicht. Voor de Tweede Wereld-
oorlog besteedden de VS ongeveer 1%
van hun BNP aan defensie. Tijdens de
oorlog steeg dit tot 38%, terwijl het in de
periode nadien nooit meer daalde onder
de 5%. Binnen het totale defensiebudget
steeg het aandeel van Research and
Development voortdurend: van amper
1% tot 10%. In 1940 gaf het State
Department van Landbouw meer uit aan
wetenschappelijk onderzoek dan Defen-
sie. In 1961 waren die verhoudingen
danig veranderd, en gaf Defensie 45
maal zoveel aan R&D dan Landbouw.

Die gegevens uit de VS kunnen
overigens ook naar andere landen geëks-
trapolleerd worden. In de hele wereld
werken naar schatting meer dan 400.000
fysici en ingenieurs aan militair onder-
zoek. Militaire R&D slorpt, afhankelijk
van de berekeningswijze en de bron,
tussen 25% en 40% van de fondsen die in
de wereld aan wetenschappelijk onder-
zoek besteed worden. InBelgië bedragen
de rechtstreekse onderzoekstoelagen van
Defensie in 1991 ongeveer 830 miljoen
frank. (Universiteit en Beleid, 23 april
1991, p.4) Volgens Frank Barnaby,
ex-direkteur van he Zweedse Sipri, is
militaire research d aktiviteit die het
meest verantwoord. jk is voor de wa-
penwedloop.

Iedere R&D, en zeker de militaire,
wordt echter meestal gekoppeld aan de
onaangename gewoonte om op ieder
dossier een label van strikte geheimhou-
ding te plakken. Open cijfers zijn taboe,
ook in België. Sinds enkele jaren heeft
men bijvoorbeeld de komputer-kataloog
'Iweto' opgestart, maar wetenschappers
die ermee gewerkt hebben verzekerden

dat dit systeem soms kwasi onbruikbaar
was. Officiële verslagen van de Onder-
zoeksraad van de KUL putten niet uit in
gedetailleerdheid, zeker niet als het gaat
om konkrete inkomsten van specifieke
bedrijven. Ook Leuven Research and
Development, de vzw die een groot
gedeelte van het kontraktonderzoek en
de industriële spinn-offs van de KUL
behartigt, is een spreekwoordelijk "ge-
sloten huis."

En toch investeert ongeveer iedere
sektor van 's lands ekonomie in weten-
schappelijk onderzoek. Cijfers uit hoger-
vermeid nummer van Universiteit en
Beleid geven ook informatie over de
bedragen die 29 verschillende ekonomi-
sche sektoren in Vlaanderen aan R&D
besteden (p.24-25). Defensie werd in de
tabel niet opgenomen. Dat betekent niet
dat er in Vlaanderen geen militaire of
semi-militaire R&D bedreven wordt.
Het geval van OIP spreekt in dat geval
boekdelen: wetenschappers houden zich
enkel bezig met het aanbrengen van
deklagen op germanium - op zich niets
op tegen - maar weten drommels goed
dat hun bevindingen later een haast
eksklusief militaire toepassing krijgen.

Op de volgende twee bladzijden
analyseren we een tweede voorbeeld. De
aktiviteiten van de Belgische bouw-
nijverheid in de Golfregio impliceren
een (zij het op het eerste zicht zeer
indirekte) universitaire betrokkenheid
bij de Golfoorlog. Maatschappijen als
Besix hebben talrijke (semi- )militaire
installaties in verschillende Golfstaten
gebouwd. Dergelijke bouwheren kun-

nen echter in niets vergelekqt worden
met gewone 'aannemers': het gaat dik-
wijls om bouwkunde-departementjes in
privee-handen, waar ook aan hoogtech-
nologische research wordt gedaan. En
voor die technologie is regelmatige steun
vanuit de universiteiten onontbeerlijk.

Dat wordt door de betrokkenen
eigenlijk ook niet ontkend. In een
telefonisch vraaggesprek zei prof. De
Meester, voorzitter van ondermeer de
Belgische Betonmaatschappij en van
Besix, dat "onze onderneming op dit ,
moment waarschijnlijk nog een paar
studies aan universiteiten heeft lopen,
maar ik kan hierover geen nadere
informatie verstrekken." Besix is met de "
bouw van talrijke installaties misschien
het duidelijkste voorbeeld, maar mag
zeker niet als een unikum beschouwd
worden. In een laatste bijdrage (p.8)
proberen we nogmaals duidelijk te
maken dat deze reportage niet moet
gezien worden als het proces van één
professor of één onderneming. Aan deze
KUL zijn tientallen professoren bijzon-
der aktief in het bedrijfsleven. Vandaag
neigt het publieke debat in de richting
om zo'n ontwikkeling zonder meer toe te
juichen. De praktijk van OIP toont
echter dat hiermee enkele niet ongevaar-
lijke implikaties verbonden zijn.

De hele reportage over een universi-
taire betrokkenheid bij de Golfoorlog
roept belangrijke vragen over de end-use
van uitvindingen en wetenschappelijk
onderzoek. Wij stelden enkel vast dat de
meeste wetenschappers hiervoor althans
gedeeltelijk de ogen sluiten, of hiermee

o

De fosfaatfabriek in Alkaim zou ook gebruikt worden voor de aanmaak van
gifgas. (Foto Hielke Grootendorst)

alleszins niet graag gekonfronteerd wil-
len worden. Professor Stals van het
LUC, die een tijdlang de OIP-kijkers
hielp ontwikkelen, zag hierin geen gra-
ten. Hij motiveerde dit met het argument
dat zijn onderzoek ook burgerlijke toe-
passingen zou kennen. Professor Hugo
Vandenberghe praat zelfs met geen
woord meer over het verleden.

Professor De Meester (Belgische Be-
tonmaatschappij, Besix) verklaart dan
weer: "Ik ben tegen aanwendingen voor

. louter militair gebruik. Zo'n voorstel is
ooit ter sprake gekomen, en ik heb
verklaard dat ik hiervan geen voorstan-
der was. Wel ben ik ook geen tegenstan-
der van de bouw van militaire installa-
ties die dienen voor de verdediging van

ons eigen land". Anderzijds moet hij ook
toegeven dat de grens niet altijd even
duidelijk is. Als een maatschappij civiele
vliegvelden bouwt in een land dat reeds
jaren in oorlog is, moet men toch naïef
zijn om niet in te zien dat die ook - en
vooral - door militairen gebruikt wor-
den? "Ten eerste wil ik opmerken dat in
de periode van de bouwvan de vliegvel-
den, ik nog geen voorzitter was. Ten
tweede stelt zich die vraag ook bij ons- '
projekt Etisalat, dat gebouwd wordt
voor de plaatselijke RIT. Is dat een
militair kompleks? Ik rou dat niet
onmiddellijk beweren. Maar natuurlijk
weet ik dat in oorlogstijd het leger die
kommunikatielijnen zal gebruiken."

Walter Pauli

Contract research
... vervolg van p.l

bekend onder de populaire naam "infra-
roodkijkers". Het team van professor
Stals onderzocht hoe een beschermlaag
op lenzen van germanium kon aange-
bracht worden. Desgevallend diende die
beschermlaag ook krasvrij te zijn. Het
kontrakt tussen het LUC en OIP werd
bovendien afgesloten met de steun van
de Dienst voor Programmatie van het
Wetenschapsbeleid. Deze dienst ressor-
teert onder het kabinet van de Eerste
minister, en beheert nogal wat onder-
zoekskontrakten die met geld van het
Ministerie van Landsverdediging wor-
den gerealiseerd.

Einde 1987 'sprongen de kontrakten
tussen het LUC en.OIP plots af wegens
het· faillissement van laatstgenoemde.
Een ander kontrakt met OIP dat rond
die tijd eveneens afsprong, was dat me'
professor Hugo Berghmans van de
fakulteit Wetenschappen van de KUL.
Hij wil echter geen verklaringen meel
afleggen over de toenmalige kontrakten
met OIP ("pmdat dat onderzoek nooit
gebeurd is"), en werd na enig aandringen
zelfs bijzonder kortaf: "Dat onderzoek is
nooit doorgegaan. Niemand heeft dus

interesse in wat in die kontrakten stond.
Dat is verleden tijd."

Berghmans is gespecialiseerd in poly-
meeronderzoek. KU Leuven: Current
Research and Know-How vermeldt als
'techniques' van zijn onderzoek onder-
meer: "Calometry, X-ray scattering, op-
tical and electron microscopy, spectro-
scopy, optical rotation." Als we deze
topics vergelijken met het soort militaire
apparatuur dat OIP levert, dan kan
alleszins gesteld worden dat het zeker
niet onmogelijk is dat ook een van de
laboratoria van de KU Leuven zich
inschakelde in de aanmaak van militaire
apparatuur.

Die samenwerking met de universitei-
ten lag echter aan de basis van het
faillissement van OIP. De spitstechnolo-
gische research die de produktie van de
goggles met zich meebracht, kostte OIP
immers handenvol geld. Toen het Bel-
gisch leger aarzelde om orders te plaat-
sen bij 0Ip, werd het bedrijf hierdoor
met reusachtige likwiditeitsproblemen
gekonfronteerd. Toen Landsverdediging
een weinig later toch een bestelling voor
1500 nachtkijkers plaatste, was er echter
geen redding meer mogelijk en ging OIP
failliet. Merkwaardig is dat slechts drie

dagen na het neerleggen van de OIP-
boeken de Nederlandse wapenprodu-
cent Oldelft (ook wel bekend als 'Delfts-
instruments') reeds een overnamebod op
OIP deed.

Jordanië
Oldelft is' een wapenproducent met

een al bij al twijfelachtige reputatie:
Oldelft is zeer aktief in het Midden-
Oosten, waar het goede kontakten on-
derhoudt met Irak. Zo leverde het bedrijf
tussen 1974 en 1980 ongeveer voor 120
miljoen gulden - dus voor 2 miljard 160
miljoen frank - aan het Iraakse leger. In
1980 barstte echter de Golfoorlog uit
tussen Irak en Iran. Op een moment dat
het voor Oldelft pas echt interessant rou
worden om in die regio allerlei zaakjes te
verrichten, kondigde het Nederlandse
parlement een wapeneksportembargo af
voor Irak en Iran. Oldelft wilde echter
niet weten van de financiële aderlating
die dit embargo zou meebrengen, en
ging gewoon door met de nu illegaal
geworden handel. Toen deze praktijken
in 1983 toch aan het licht kwamen,
bleek dat er massaal nachtkijkers ver-
kocht waren aan Irak, Iran en Libië. Bij
het daarop volgend gerectitelijke onder-
zoek van het Haagse ministerie gaf
Oldelft de feiten toe, maar verklaarde
ook ermee te zullen stoppen.

Door de overname van OIP kreeg
Oldeft plots toch opnieuw uitzicht op .

dat aanvankelijk verloren afzetgebied. In
België is de wapen wetgeving immers een
stuk lakser dan in Nederland. Yia
Jordanië met name zou heel wat hoog-
technologisch militair materiaal naar
Irak gesluisd zijn. Aanvankelijk werd dat
heftig ontkend. Op 21 februari ver-
klaarde woordvoerder Tuur Van Wal-
lendae1 van minister van ekonomische
zaken Willy Claes (SP) dat "aan OIP
geen vergunning meer verstrekt is sinds
België in 1980 de wapeneksport naar
Irak verbood. OIP is niet zo gek om ons
een vergunning voor eks~. van kijkers
naar Irak te vragen. Daarmee maken ze
geen kans."

Geen volle veertien dagen later moest
Ekonomische Zaken die geruststellende
verklaring echter inslikken: "België heeft
inderdaad in 1989 een eksportvergun-
ning gegeven aan het Belgische bedrijf
OIP-instruments voor de levering van
nachtkijkers aan Irak." De hele OIP-
handel gebeurde dus strikt legaal. Tege-
lijk werd bekend dat Oldelft zelf de wet
rechtstreeks overtrad door nog in de-
cember vorig jaar aan Irak wapens te
leveren via Jordanië. Het zou gaan om
drie dag/nachtsystemen met warmte-
beeld, dus apparatuur die analoog is aan
de toestellen die het LUC hielp ontwik-
kelen. Maar daarvoor kunnen de weten-
schappers natuurlijk niet meer verant-
woordelijk gesteld worden ...

Walter Pauli
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Een bedrijf als een ander _

De aktiviteiten Van
Besix-Sixconstruct

Tijdens de oorlog tussen Irak en (he a/lies was geen enkel '
bedrijf erg scheutig met berichten over eventuele zakelijke
kontakten met Irak. Zo'n informatie-stop lijkt op het eerste zicht

voordelig voor het bedrijf in kwestie: negatieve publiciteit wordt immers
steeds liever vermeden. Aan die taktiek zit echter ook een minder
aangenaam kantje: als er dan toch lucht komt van zo'n transaktie,
vermoedt de publieke opinie onmiddellijk louche praktijken. Zo
gebeurde het ook met het Belgische betonbedrijf SBBM-Sixconstruct,
ook wel Besix genoemd. Een Britse krant meldde dat deze onderneming
de gifgasfabrieken en speciale bunkers van Saddam Hoessein had
gebouwd, waarop de hele pers zich op dit zaakje stortte.

SSBM-Besix is een bouwonderneming
die ressorteert onder de holding Belgi-
sche Betonmaatschappij nv. SSBM-Six-
construct werd en wordt reeds decennia
gekontroleerd door twee families: de
Nederlandse familie Stulemeyer en de
Vlaamse familie Tytgadt. De voorzitter
van de Raad van Bestuur van zowel
SSBM-Sixconstruct als de Belgische
Betonmaatschappij is KU Leuven-pro-
fessor Paul De Meester, een specialist in
kernenergie (zie kader). De Meester is
sinds 1982 bij de holding betrokken. Nu
was Besix in het verleden aardig aktief in
de kernsektor: de maatschappij bouwde
de verschillende kerncentrales van Doel
en Thiange. Paul De Meester heeft
hierover trouwens in 1989 een driedelig
standaardwerk geschreven: 'Technische
aspekten van kernreaktors' .

AA Gent

i ,

tem Health Consortium. In 1976 werd
hiervoor een kontrakt getekend ter
waarde van 35 miljard frank voor de
bouw van twee volledige militaire zie-
kenhuizen. bestemd voor de Nationale
Wacht in Saoedi-Arabië. Het ging om
een samenwerkingsverband van PRB
(hoofdaandeelhouder met 51%) met
filialen van Electrabel, Electrofina, So-
beraap, Asco, Six Construct Internatio-
nal. CEl en Ets. A. De Meester (heeft
hoegenaamd niets te maken met Pau! De
Meester).

Deontologie

Terminaal
Intussen profileerde Besix zich op

andere terreinen steeds meer openlijk als
een onderneming die weliswaar gespe-
cialiseerd is in civiele bouwwerken"
maat die. indien nodig, niet per se gekant
is tegen eventuele militaire implikaties.
. Ook waS hierbij dikwijls ekspliciet '
sprake van een samenwerking met
universiteiten. Op Flanders Tecbnology
'89 pronkte Besix samc<nmet de UCL en
het elektronische bedrijf BRA bijvoor-

beeld met de door hen ontwikkelde '
Terrascan. In 'Industrie-Magazine' van
mei 1989 heet het dat de TerrasCan "een
hoogtechnologisch apparaat is om de
ondergrond elektrisch 'te onderzoeken."
Het is bruikbaar in heel wat domeinen:
"mijnprospektie, steengroeven. burger-
lijke en militaire bouwkunde" ...

Opmerkelijk is dat Besix op het einde
van 1990 - dus in volle Golfkrisis - de
Oscar van de Eksport van de Dienst
voor Buitenlandse Handel krijgt. De
motivatie hiervoor luidt "Besix wacht
niet op aanbesteding, maar getuigt van
initiatief en vindingrijkheid in het aan-
bieden van ren totaalprojekt. Tenslotte
heeft Besix enkele jaren geleden haar
aktiviteiten gediversifieerd, ondermeer
naar de elektromechanische sektor toe."
Deze tekst is niet weinig hypokriet: niet
alleen verzwijgt men angstvallig alles
wat naar Irak verwij~ maar ook wor-
den alle militaire projekten doodgezwe-
gen...

Toen eind januari de 'rel' rond Besix
en haar bunkers losbarstte. reageerde het
bedrijf nogal verkrampt. In 'De Stan-
daard' van 23/1/1991 wordt vermeld
dat "het bedrijf zegt dat zij sedert ·1986
geen enkele opdracht meer vervulde in
Irak". Wie dieper op die situatie ingaat,
heeft echter redenen om hieraan te
twijfelen. In het 'Jaarverslag 1988' lezen
we bij de 'gekonsolideerde verbintenis-
sen'. onder de hoofding 'Waarborgen
samengesteld door derden voor rekening
van de onderneming': "Irak: 62 mil-
joen." .Doorgaans wijst dit op borgstel-
lingen voor werken die in staat van
uitvoering zijn of die gepland worden.
Bovendien blijkt Besix volgens alle
opeenvolgende recente jaarverslagen te
beschikken over een 'bijkantoor' in Irak.
In een kort telefonisch vraaggesprek gaf
Paul De Meester een andere interpreta-
tie:
De Meester: «Die gekonsolideerde re-
keningen gaan waarschijnlijk om tegoe-
den of waarborgen uit bet verleden. En
dat 'bijkantoor' in Irak moet je ook niet
per se letterlijk interpreteren: dat kan
evengoed een kantoor in Brussel zijn dat

Prof. Paul De Meester, voorzitter van de Raad van Bestuur van Besix-Six-
construct en de Belgische Betonmaatschappij. is een van de weinige échte
betonbaronnen. (Foto Leen Van Limit)

onze belangen in Irak behartigt.»
«Ik weet daarvan trouwens ook niet

alles. Ik ben slechts voorzitter van de
Raad van Bestuur. Dat is een zeer
formeel orgaan dat vier keer per jaar
samenkomt. Maar voor zover ik inge-
licht ben. hebben wij geen enkel kontakt
meer met Irak sinds 1986.»
Veto: Toch meldde het tijdschrift 'Bel-
gian Business Abroad' in januari 1990
dat een aantal Belgische bedrijven in
1989 in Bagdad aan een beurs hebben
deelgenomen. In die opsomming bevond
zich Sixconstruct; naast CFE en ande-
ren?
De Meester: «Daarvan ben ik niet.op de
hoogte. Dat zou mij verbazen»

Alleszins bleef Besix-Sixconstruct tij-
dens de Golfoorlog aktief in de regio.
Besix werkte de hele oorlog door met
Indische gastarbeiders aan de cargo-
terminal van Dubai-Iuchthaven en de
toren van de staatstelefoonmaatschappij
in Etisalat. Ook na de oorlog ziet het er

Dit konsortium boekte jaar na jaar
verlies. wat in juli 1979 uiteindelijk tot
het faillissement leidde. Besix heeft toen
trouwens nog geprocedeerd tegenover
bepaalde andere betrokken partijen. De
Bijzondere Belastings Inspektie en het
Hoog Komitee van Toezicht startten een

Ook in de internationale verbintenis- onderzoek omtrent smeergeld. Er wer-
sen van Besix-Sixconstruct en de nv den bedragen genoemd van 8.5 tot 11
Belgische Betonmaatschappij is kern- miljard die in Riad zouden zijn overhan-
energie een konstante. Volgens het boek digd. Vier niet-geïdentificeerde Belgen
'Star Wars' (Epo, 1986) van VUB- zouden bij deze deal betrokken zijn. Het
vorsers Berloznik en De Boosere werkt parket van Brussel begon hieromtrent
Besix reeds jarenlang als onderaannemer een gerechtelijk onderzoek, maar tever-
van het Amerikaanse Bechtel. Bechtel is geefs.
momenteel trouwens een van de lei- In de jaren tachtig ging het dan toch
dende ondernemingen in de weder- beter. Naast enkele grote werken aan de
opbouw van Koeweit. De Bechtel Cor- metro in Bagdad kreeg Besix het zoge-
poration is een van de grootste bouwers naamde Projekt 505 toegewezen, wat de
van kerncentrales in de VS. De oude bouw behelsde van een driehonderdtal
Bechtel behoorde tot de vijf rijkste vliegtuigbunkers en acht vliegvelden.
mannen van de VS. Zijn nazaten erfden Die hele opera'tie zou 11.5 miljard frank
een Amerikaanse familiereus. in de Besix-kas brengen. Ondermeer de

De politieke bindingen van Bechtel konstruktie van deze gesofistikeerde
lopen eksldusief via de Republikeinen: bunkers werd zwaar op de korrel
George Scbu!tz, direkteur bij Bechtel, genomen tijdens de Golfoorlog. Boven-
was minister van Buitenlandse Zaken dien kan men ook andere deontologi-
onder Reagan. Caspar Weinberger, Rea- sche vragen stellen. Ongeveer de hele
gan's minister van defensie. was vioe-» jaren tachtig lang w~ Irak in een
direkteur van Bechtel. Minstens even bloedige oorlog verwikkeld met buur-
belangrijk - zeker in alles wat met de land Iran. Hoewel er een verbod op
Golfoorlog te maken heeft - is Philip wapenelcsport naar,lrak gold voor Belgi-
Habib, speciaal gezant voor het Middel1- sche bedrijven, mochten er wél vlieg-
Oosten van, Reagan en later alctief in velden aangelegd worden, Volgens de
Centraal-Amerika. Hij is adviseur van logika van de wetgever' hebben vlieg-
Bechtel. Bechtel 'heeft de naam zó velden' immers niets met wapens te
invloedrijk te zijn, dat het een publiek maken. .
geheim is dat de bewindslieden van Ditmaal probeerde Besix toch een
Bechtel de Midden-Oostenpolitiek van zekere geheimhouding rond de zaak te
de VS mee sturen. 'De relatie met zo'n bewaren. Uit haar jaarverslagen geeft de,
machtige holding zou ook Besix geen onderneming de indruk opgetogen te
windeieren leggen: Besix zou jarenlang zijn dat ze zo'n kontrakt heeft kunnen
verschillende lukratieve opdrachten mee- lospeuteren, Niettemin doet ze er alles
pikken, voornamelijk in Irak en Saoedi- voor om hieraan geen ruchtbaarheid te
Arabië. , , geven: "De maatschappij neemt ten-

Opvallend aan het lijstje van Besix- slotte deel. in associatie. aan grote
verwezenlijkingen is echter dat het verwezenlijkingen. Voor België zijn dat:
meestal - niet altijd ,- om militaire of de werken in de voorhaven van Zee-
serni-militiare r~ties gaat. (zie 'Van brugge en de sluis te Berendrecht, en
alle markten thuis' opp. 7) Daar.bij boren overzee ziekenhuisprojekten in Algerije
enkele gigantische projekten. In de jaren en belangrijke inrichtingen in Irak."
zeventig wilde het echter niet zo goed (Jaarverslag 1985)
vlotten met de verschillende Besix-
projekten in Irak. Zo was er de affaire
met het in de jaren zeventig gebouwde
komplek:s van Albïm,' een stikstof-
fabriek die later een kwalijke reputatie
kreeg als het produktiecentrum van de
gifgassen. Alkaïm werd echter gebouwd
samen met het chemisch bedrijf Sybetra,
een dochter 'Van de Generale.

De koöperatie met Sybetra was
allesbehalve suksesvol - Sybetra ging
zelfs failliet aan de gevolgen van deze
onderneming - bij de bouw van het
gigantische ziekenhuisprojekt Eurosys-

op zakelijk vlak goed uit voor Besix, Het
Amerikaanse Bechtel staat immers in
om de olieproduktie terug op te starten
en de wederopbouw aan te pakken. Die
wederopbouw is netjes onder grote
bedrijven van verschillende nationalitei-
ten verdeeld: zo krijgt de Zweedse firma '
Ericsson de telekommunikatie-opdrach-
ten, terwijl 36 Amerikaanse. Britse.
Franse, Saoedi-Arabische en Cyprioti-
sche ondernemingen opdrachten moch-
ten uitvoeren inzake elekricititsvoorzie-
ningen, waterleidingen. rioleringen. we-
genwerken, havenbouw, luchthavens •...

Met de tijd wordt het imago van Besix
opnieuw opgekrikt, en kan de beurs-
specialist van Trends op 14 maart 1991
in alle zekerheid schrijven: "De Belgi-
sche Betonmaafschappij zal via dochter
Besix echter een graantje meepikken van
de wederopbouw van Irak en Koeweit."
Tja, life goes on. Voor sommigen.
althans.

Wal~r Pauli

tee van de EG.
Toch moet hij na eeä tijdje ontgoo-

cheld gçraakt zijn in het akademische
milieu. Misschien hebben zijn twee
niet-v.erkiezingen als rektor (De Mees-
ter was eenmaal tegenkandidaat van
De Somer, eenmaal van Dillemans )
daarmee wat te maken. In de jaren
tachtig stijgt alleszins zijn aktieve
interesse voor het bedrijfsleven. Zo
zetelt hij enkele jaren in de Raad van
Beheer van de Bank van Brussel-lam-
bert. Het meest van al geraakt De
Meester echter geboeid door de bouw-
sektor. Vanaf 1982 maakt hij zijn
intrede bij de nv Algemene Belgische
Betoruriaatschappij. Pau! De Meester
heeft zich sindsdien bepaald toegelegd
op deze sektor. Momenteel is hij
voorzitter-van de Vereniging der Belgi-
sche Aannemers van werken van
burgerlijke bouwkunde.(VBA) en in
deze funktie lid van de Nationale Raad
van.de Nationale Konferentie van het
Bouwbedrijf voorzitter van de Raad
van Bestuur van respektievelijk de nv
Belgische Betonmaatschappij, de nv
Ondernemingen SBBM-Sixconstruct
(Besix), de nv Algemene Aannemin-
gen Vanhout, de nv Sanotec en de nv
Betonimmo. .

Interessant is tenslotte' dat Paul De
Meester zich ook engageerde in het
Belgisch Komitee van de World Ener-
gy Conference en de World Petroleum
Conference. De Golfoorlog zal hem
dus om meer dan één reden geïnteres-
seerd hebben. (WP)

. OE MEESTER VAN ALLE OORLOGEN?'
Tussen de biografieën van de aktieve werd hij bovendien dekaan van de'
akademici van de KU Leuven is die fakulteit Toegepaste Wetenschappen,
van Paul Jozef August De Meester een funktie die hij na herverkiezing
(1935, Antwerpen) wellicht een van bleef uitoefenen tot in 1981,.
de meest markante. De Meester moet De Meester werd eveneens in het
een meer dan gemiddeld begaafde 'beleidsteam' van rektor De Somer
student geweest zijn. Na zijn inge- opgenomen. Hij werd lid van het Buro
nieursstudies trekt bjj naar de Vs,waar van de Akademische Raad en de Raad
hij als research assistent aan de Univer- van Beheer als Groepsvoorzitter Ek-
sity of Pennsylvania (Philadelphia) een sakte Wetenschappen. Hiernaast zou
Master of Science in Metallical Engi- hij nog - maar niet steeds gelijktijdig -
neering (1960) haalt. In 1961 werd hij zetelen in de Onderzoeksraad, de Raad
Diplomé de l'Iastitut National des vaD Beheer van Leuven Research en
Sciences et Tecbniques Nucléaires van Development, de Raad van Beheer
Saclay in Frankrijk. Intussen was hij van bet Rekencentrum en de Raad van
reeds verbonden aan het Studiecen- Beheer van het Interuniversitair Mi-
trum voor Kernenergie (SCK) te Mol, cro-Elektronica Centrum (Imec). Hij
waar hij het op 'korte tijd tot afdelings- bekleedde verder de vrij prestigieuze
hoofd bracht. Vanaf 1961 doceerde De funktie van voorzitter van de Konink-
Meester aan de katolieke Ufsia te lijke Vlaamse Ingenieurs Vereniging
Antwerpen - hij is er vandaag overi- (Kviv).
gens nog steeds buitengewoon hoogle- Tijdens die hele karrière is bij Pau!
raar. In 1965 stapte hij van het SCK De Meester zijn oude liefde voor de
over naar de KUL, waar hij meteen de kernenergie nooit verdwenen. Zo pro-
akademische graad van docent kreeg. fileerde hij zich op talrijke debatten en

Paul De Meester begint dan een in verschillende geschriften als een
akadeinische karrière. In die loopbaan prominent voorstander en verdediger
valt vooral de immense energie op die van kernenergie. Dat uitte zich ook in
de man betuigt inzake allerlei ambten ' zijn meer beroepsmatige aktiviteit: hij
en funkties die we "van bijwnder is oud-voorzitter van het Genootschap
maatschappelijk nut" kunnen noemen. Metaalk\mde van de Belgische afdelin-
Binnen de universiteit zetelde hij bij- gen van de American Nuclear Society
voorbeeld in massa's raden en vergade- (sinds 1986 is hij trouwens feUow van
ringen. Vanaf 1969 werd hij afdelings- deze instelling). Hij is bovendien lid
verantwoordelijke van Metaalkunde van het Wetenschappelijk en Tech-
en Kernenergie. In de eerste helft van _!llsch Kornitee van Euratom, na van
dejarenzeventigzeteldehijindeRaad 1974 tot 1981 voorzitter te zijn ge-
voor,~tudenteQvoorzieningen.ln 1975 weest van het Crest-Energy Commit-
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Een gebetonneerde zakenrelatie

Onze vrienden uit het Midden-Oosten

Nade onthullingen in de Britse pers werd Sixconstruct-Besix (zie
de pagina hiernaast) met de vinger gewezen: zij zouden de grote
boosdoeners zijn die zaakjes verrichten met Irak. Nu was het

zelfs voor oppervlakkige waarnemers geen groot geheim dat er nogal wat
Belgische bedrijven aktief geweest zijn in Irak. De officiële eksportcijfers
spreken voor zich. De merkantiele geest van een groot aantal Belgische
ondernemingen heeft zich gretig op het kapitaalkrachtige Midden-
Oosten gestort: 0;1 ismoney, weet u wel. Een overzicht van de handel met
verschillende landen geeft een cynische illustratie van de Noord-Zuid
handel: zaakjes zijn zaakjes, en of daar het welzijn van de gewone
bevolking mee gediend wordt, is een zaak van absoluut ondergeschikt
belang.

Het tijdschrift Belgian Business publi-
ceert jaarlijks een lijst met de vijftig
belangrijkste handelspartners van Bel-
gië. Sinds 1989 is Irak opnieuw in die
lijst opgenomen. Tijdens de Eerste Golf-
oorlog tussen Irak en Iran, die van 1980
tot 1988 duurde, waren de meeste
handelsverrichtingen met Irak zo goed
als stopgezet. Niet alleen hebben de
meeste Belgische ondernemingen gere-
deneerd dat ze wel goed gek zouden zijn
om zo'n hoog risiko te lopen, België kent
ook een wet die de handel met oorlog-
voerende landen regulariseert. Zo mo-
gen er bijvoorbeeld geen wapens ver-
kocht worden aan landen die zich in
staat van oorlog bevinden.

Aartsrivaal
Onmiddellijk na die Golfoorlog wer-

den de handelsrelaties nauwer aange-
haald. Irak moest immers voor een groot
stuk heropgebouwd worden, en een
aantal ondernemingen wisten dus de
weg naar Bagdad bijzonder vlug te
vinden. In de eerste zes maanden van '89
werd de uitvoer naar Irak meer dan
verdubbeld in vergelijking met '88: van
2.5 miljard naar 6.2 miljard. Vooral
farmaceutische en chemische produkten
(29%), metaalbouw (24%) en elektrische
apparaten en machines kennen een
gegeerde afname. Die cijfers waren nog I
steeds ver verwijderd van de piek uit
1982, toen er voor 15.5 miljard frank
uitgevoerd werd.

De Belgische bedrijven .werden dan
ook voorzichtig aangemoedigd om terug
kontakten te leggen met Irak. Zo maakte
de Nationale Delcrederedienst bekend
dat het terug financiële risiko's zou

verzekeren van bedrijven die zaken doen
met Irak. In Belgian Business Abroad
luidde in januari 1990 de 'Konklusie van
de Kredietverzekeraar' voor Irak nog
"Troefkaarten: oliereserves, geostrategi-
sche ligging en aanwezigheid van twee
grote stromen. De heropleving kondigt
zich aan. Toch blijft voorzichtigheid
geboden, ondanks de regeling van di-
verse financiële geschillendossiers." En
elders schreef het blad: "De oorlog is
verleden tijd. Bagdad werkt allerlei
plannen uit en bouwt aan tal van
projekten."

Kortom, niemand in de Westerse
wereld opperde vóór de Iraakse inval in
Koeweit ook maar een bezwaar tegen
het feit dat er mooie zaken gedaan
werden met Irak. In de populair-ekono-
mische periodieken is geen woord terug
te vinden over de 'dolle duivel' Saddam
Hoessein, de 'totalitaire' Baath-partij of
het 'afschuwelijke lijden van het arme
Koerdische volk'. Wel integendeel. Goed-
keurend wordt geschreven: "Hoessein
kan het zich in elk geval permitteren om
harde standpunten in te nemen tegen
aartsrivaal Iran en tegen die andere
vijand, Syrië." En ook, met de nodige
sympatie voor de staatsorganisatie: "Over
het algemeen is de Iraakse administratie
beter opgeleid en efficiënter dan die van
de Arabische landen." (Belgian Business
Abroad,januari 1990, p.72)

Relaties
Eenjaar later (januari 1991) waren de

geluiden al heel wat minder zelfver-
zekerd. Irak stond nog steeds op de 48ste
plaats in de ranglijst, maar men verze-
kerde toch: "het valt sterk te betwijfelen

(foto Hielke Grootendorst)

of dat volgend jaar ook nog het geval
gaat zijn." En ook nog: "Ook voor de
huidige krisis werd Irak beschouwd als
een risikowne. In het licht van wat er nu
ten tonele wordt gevoerd, is verdere
kommentaar overbodig." Intussen had-
den grote Belgische bedrijven als Dred-
ging International Coppée Lavalin, Sy-
betra en Prayon Rupel zich reeds
opnieuw in grote projekten in Irak
geëngageerd.

De Belgische handel met Irak staat
echter niet op zichzelf, maar wordt door
de meeste grote bedrijven beschouwd als
een deel in een geïntegreerde Midden-
Oosten strategie. En die is wat België
betreft niet onbelangrijk. In zijn 'Beleids-
brief: Naar een Vlaams eksportbeleid'
(stuk 308 90-91 van de Vlaamse Raad,
dd. 8 maart 1990) gaf minister De
Batselier een overzicbt van de werking
van de handel naar de verschillende
regio's. Zo verleende het Fonds voor
Buitenlandse Handel voorschotten ten
belope van maksimaal5O% van prospek-
tiekosten naar nieuwe markten.Jn totaal

werden er 26 maal geprospekteerd naar
het Midden-Oosten. Deze regio werd
enkel geklopt door het Verre Oosten (29
prospekties), maar gaat bijvoorbeeld
Noord-Amerika (22 missies) en het toch
voor de eksport als interessant be-
schouwde Oost-Europa (11 missies)
vooraï, .

Nu is één van de belangrijkste eksport-
sektoren van België alles wat met
aannemingen, bouwen konstruktie te
maken beeft. Volgens het Nationaal
Instituut voor de Statistiek (cijfers van
1989) bedraagt het percentage 'metaal
en scheepsbouw' in de totale Belgische
eksport niet minder dan 33.3%. Daar-
mee is 'de bouw', vóór rubber en chemie
(20.4%), vemweg onze grootste eksport-
sektor.

De bouwsektor heeft overigens reeds
een lange traditie van aanwezigheid in
het Midden-Oosten. In 1985 schreef Rik
Saelens aan de fakulteit ekonomie zijn
licentiaatsverhandeling 'De problema-
tiek van de werkeneksport naar het
Midden-Oosten en Noord-Afrika voor

VAN ALLE MARKTEN THUIS
Belgische firma's zijn al jarenlang aktief in landen uit beide kampen van de
Golf. In onderstaand (uiteraard niet-limitatief) lijstie publiceren we de
voornaamste projekten die we konden registreren. De aanwezigheid van
(semi)-militaire kontrakten is verbazingwekkend hoog.

Jubail: in Saoedi-Arabië. De bouwonderneming CFE werkt aan een
vormingscentrum voor de marine, een kontrakt van 2.3 miljard. Tegelijk werkt
de baggermaatschappij Dredging International aan de uitbouw van een
'zeekanaal' in datzelfde Jubail, ter waarde van 3 miljard.

Khamis Mushayt: in Saoedi-Arabië. De bouwonderneming CFE bouwt
hier een militaire akademie.

Irak: CFE participeert voor 50% in een internationaal konsortium voor
de bouw van 'woningen'. Toch gaat het ook hier om "een kontrakt met
defensie"

Bagdad: in Irak. Tractebel (Jaarverslag 1986, p.35) voert uitvoerbaar-
heidsstudies uit naar het bouwen van een vak voor de metro. Tegelijk meldt
Tractionel (jaarverslag '82, p.14) "een aanhoudende aktiviteit in onze diensten
voor studies van stations en lijnen onder zeer hoge spanning: Saoedi-Arabië,
Irak en Libië hebben grote bestellingen bij ons gedaan."

Riaad: in Irak. Bouw van een militair ziekenhuis voor de Nationale
Wacht. Ondermeer Electrabel Engineering International en Six Construct
International (Besix, nvdr) participeren hieraan (Berichten van de Dienst voor
Buitenlandse Handel, december 1990).

Dubai: in de Verenigde Arabische Emiraten. Besix bouwt zowel het
telekommunikatiecentrurn Etisalat als de wolkenkrabber Adia.

Minna Quaboos: in Oman. Besix werkt hier aan een havenprojekt.
Daha: in Quatar. Besix werkt hier aan een havenprojekt.
Damman: in Saoedi-Arabië. Besix werkt hier aan een havenprojekt.
Aboe Dhabi: in de Verenigde Arabische Emiraten. Besix werkt hier aan

een havenprojekt.
Koeweit: Antwerpse Bouwwerken Verbeeck/Maurice Delens bouwden

het Mubarak Al-Kabeer ziekenhuis voor 2.7 miljard.
Basrah: in het zuiden van Irak. Nv d'Hooghe start in '82 met de

uitwerking van het met het Iraaks ministerie van defensie gesioten kontrakt
voor studie en uitvoering van een industriële wasserij voor de Militaire School
van de Zeemacht 'Chalile al Arabi'. D'Hooghe nv zorgt voor de studie; levering
van machines en supervisie op de installaties. De kapaciteit bedraagt dagelijks
zes ton natwas en één ton droogkuis, en wordt daarmee "één van de
belangrijkste van het Midden-Oosten." (Berichten van de Dienst van
buitenlandse handel, maart 1982, p.4).

Basrah: in het zuiden van Irak. Internationale luchthaven, met
medewerking van Besix.

Mosuul: in Irak. Internationale luchthaven, met medewerking van Besix.
Bagdad: in Irak. Internationale luchthaven 'Saddam Hoessein', volledig

afgewerkt. Hieraan werd gewerkt door Besix.
Arbil: in Irak. Regionale luchthaven, met medewerking van Besix.
Amara: in Irak. Regionale luchthaven, met medewerking van Besix.
Kirkuk: in het noorden van Irak. Regionale luchthaven, met medewerking

van Besix.
Najaf: in Irak. Regionale luchthaven, met medewerking van Besix.Deze en

al de vorige vlieghavens worden door Hugo van Dienderen in een Vrije Tnbune
in Trends (14/02/91) omschreven als door Six ·Construct gebouwde
"luchtmachtbases".

Eurosystem Hospitalier: in Saoedi-Arabië. Dit zou een ultra-moderne
hospitaaleenheid moeten geweest zijn, gebouwd door Besix in samenwerking
met ondermeer Fabricom en-de wapenfabrikant PRB. Dit opzet draaide uit op
een financiële ramp en ging niet door:

Alk3im: in Irak. Besix bouwde hier in samenwerking met Sybetra - een
dochter van de Generale Maatschappij - 's werelds grootste fabriek voor
fosfaathoudende meststoffen voor ongeveer 27 miljard. .

Akashat: in Irak. Vijfmaanden na het voorgaande afgesloten, met dezelfde
partners. In het jaarverslag van de Nationale Investeringsmaatschappij 76/17
lezen we hierover: "De verwezenlijking van deze projekten, ten bate van de
Iraakse ontwikkeling, zal tevens gedurende jaren een gunstige weerslag hebben
op onze ekonomie." (p.42) Profetische woorden: twee jaar later was Sybetra
failliet, en Irak gebruikte de installaties van Alkaün en Akashat naar alle
waarschijnlijkheid voor de aanmaak van gifgas.
Een mogelijk verklaring voor die vaderlandse populariteit in het Midden-Oosten
vonden we in de Financieel-Ekonomische Tijd (5/11183). Belgische firma's
zouden specialisten zijn in "de geïnterpreteerde en bedrijfsklare oplossing van een
specifiek probleem." Zeg dat wel. (WP)

de Belgische Bouwsektor.' Hij &.eeft
hierin ondermeer lange lijsten VIllJ wer-
ken, waarbij één konstante opvalt: het
enige kriterium of erbepaalde bouwwer-
ken aangevat worden, is of de opdracht-
gever betaalt. Het valt dan ook op dat
Belgische bouwheren in wwat het hele
Midden-Oosten aktief zijn, en goede
relaties onderhouden met zowel Koe-
weit en &oedi-Arabië - de twee aarts-
vijanden in de Golfoorlog -, maar ook
evenzeer met Libië, een land waarmee
officieel slechts sinds kort weer voorzich-
tige handelskontakten worden opge-
bouwd.

Inde
populair-ekonomische

periodieken is geen woord
terug te vinden OIJer de
'dolle duiver Soddam

Hoessein.

Zo lazen we ondermeer in het jaarver-
slag van 'Electrabel' dat haar dochter
'Fabricom International', een zoge-
naamde engineeringsfirma, in het Libi-
sche Benghazi een kerncentrale bouwde
(p.28). Achteraf gooiden Amerikaanse
bommenwerpers allerlei strategische
plaatsen in Libië plat, inklusjefBenghazi,
en werd het voor Belgische bedrijven een
stuk moeilijker om gindSzaakjes te doen.
Onlangs zijn er echter weer intensieve
kontakten met Libië om een aantal toen
afgesprongen kontrakten - ondermeer
van Generale-dochter Tractebel - even-
tueel terug te hernieuwen.

Die kontakten worden meestal gelegd
door een merkwaardige alliantie tussen
het VBO met Philippe Bodson en de
Waalse socialistiscliè partij. Met name
PS-kopstukken Urbain, minister van
Buitenlandse Handel, en Anne-Marie
Lizin, staatssekretaris voor Europa '92,
spelen hierin een prominente rol. Als het
weekblad Trends op 7 februari '91
schreef dat Lizin "goed thuis" is op de
Arabische Markt, is dat niets anders dan
een vriendelijk understatement: Lizin
beeft ongelofelijk interessante kontakten
met tal van Arabische landen. Het is niet
voor niets dat zij een ekonomische missie
naar Bagdad begeleidde in 1989 (zie
pagina hiernaast), dat de PS Jan Cools
vrijkreeg en minister Urbain in 1989
plots ervoor pleitte om terug te starten
met wapenleveranties aan Irak.

Ramadan
Er waren overigens bedrijven die zich

ook daadwerkelijk repten om terug aan
de slag te kunnen in Irak. Dredging
International voert baggerwerken uit
voor de aanleg van een kanaal in de
omgeving van Basra. Een staaltje van
cynisme werd gegeven door het inge-
nieursburo Coppé-Lavalin, dat in fe-
bruari 1990 een kontrakt van 3.5 miljard
frank tekende met het Ministerie voor
Industrie voor de levering van twee
nieuwe produktielijnen in een chemi-
sche fabriek te Alkaün. De gifgasreputa-
tie deed plots niet meer terzake ...

Ook na de oorlog was het een gedrum
van belang. De Belgian International
Construaion Industry (BIC!), een lobby-
groep van de Nationale Konferentie van
het Bouwbedrijf waar bouwgroepen,
engineering-buro's en banken lid van
zijn, haastte zich na het staakt-het-vuren
naar Saoedi-Arabië. De onderhandelin-
gen moesten immers afgelopen zijn voor
de 16de maart, het begin van de
ramadan. Samen met Bici trokken de
bouwgroepen CFE, Besix en VanRijme-
nant en de studieburo's De Cloedt en
Chäpeaux naar Saoedi-Arabië. Al deze
bedrijven waren reeds voorheen in de
golfstaten aktief en zullen dat in de
toekomst waarschijnlijk nog zijn. Als
Guido Despiegelaere in Knack dit mi-
lieu typeert als "in die kleine, gesloten
wereld gonst het van enkontroleerbare
geruchten. Niets is officieel en even
weinig definitief" , dan is dat een uitste-
kende typering van een gehaaide zaken-
wereld. We zijn benieuwd over welke
hoog-technologische (semi)-miIitaire in-
stallaties ook ditmaal weer onderhan-
deld werd.

Walter Pauli



8 Veto, jaargang 17 nr. 30 dd. 21 mei 1991

KU L zendt haar zonen uit

De kunst van het
schnabbelen
De vorige pagina's zouden de indruk kunnen gewekt hebben dat

Paul De Meester de enige hoogleraar aan deze universiteit is met
een belangrijke funktie in een internationale onderneming. Dat

is natuurlijk niet waar. Er zijn tientallen professoren die een minstens
even indrukwekkend kurrikulum kunnen voorleggen. En, zoals Paul De
Meester het zelf zegt, "kan men hiervan nooit een volledige lijst
samenstellen. De meest handigen slagen er immers in hun zaakjes
helemaal toegedekt te houden." Waarriiee hij onmiddellijk zelf de
beperkingen van zo'n steekproef aangeeft. Zijn uitspraak impliceert
echter niet dat geen mooi overzicht zou kunnen gemaakt worden van
professoren met een druk beroepsleven buiten het strikt akademische.
Wel integendeel.

De KU Leuven zelf vraagt niet liever
dan dat een aantal professoren tot de
prominenten van dit land behoren.
Zoiets draagt in belangrijke mate bij tot
het prestige van de instelling. Bovendien
kunnen politieke en zakenrelaties van
professoren van pas komen bij belang-
rijke beslissingen aangaande de KUL" of
kunnen door hun bemiddeling vaak
gunstige kontakten gelegd worden met
het bedrijfsleven, of niet oninteressante
voorwaarden bedongen voor kontrak-
tonderzoek. Tenslotte zijn het soms
aangename causeurs, genre Mark Eys-
kens, die hun kolleges - als ze die al
geven, op zaterdag - met pittige anekdo-
tes kruiden.
Nu hebben de universiteiten reeds

jarenlang de mogelijkheid tot 'deeltijdse'
arbeid'. Zo bestaat ef het 'gasthoog-
leraarschap': mensen die slechts een jaar
aan de KUL verbonden zijn en dus door
de aard zelf van hun' akademische
opdracht hun hoofdbezigheid elders
moeten hebben. Moeilijker is het gesteld
met het fenomeen van het 'buitenge-
woon hoogleraarschap'. Buitengewoon
hoogleraren en docenten hebben, in
tegenstelling tot de 'gewone' akademici,
geen full-time opdracht Toch lijkt ons
dat dit statuut soms misbruikt wordt
door professoren met een bijzonder druk
ekstra-beroepsleven. De universiteit
wordt voor hen dan een soort 'eiland'
om in tijden van nood +, dat kan een
regeringswisseling zijn - een welkome
pauze in te lassen. Zij nemen dan een
soort sabbaticalleave aan de universiteit
zeli

Het verwondert dan ook niet dat een
aanzienlijk gedeelte van de meest promi-
nente politici, bankiers of beheerders
van grote ondernemingen, of een kombi-
natie van dit alles (denk aan Gaston
Eyskens) hun hele leven aan de KUL
bleven doceren. Een zoektocht naar de
bedrijven, parastatalen of socio-ekono-
mische instellingen en organen die Leu-
vense wetenschappers in hun raden van
beheer of direktiekomitees opnemen,
geeft dan ook een goed beeld van de
maatschappelijke invloed van deze uni-

versiteit, en van de zuil waarmee ze
verbonden is. Ook vandaag telt de KUL
onder haar akademici enkele persoon-
lijkheden die gerekend kunnen worden
tot het kleine cenakel van absolute
decision-makers van België. En dan
beperken we ons nog tot de professoren
(en schenken we geen aandacht aan de
leden van de Raad van Beheer), en
koncentreren we ons op het ekonomi-
sche domein (en onderzoeken we niet
speciaal de politieke links, of de deel-
name aan bijvoorbeeld de gerechtelijke,
kerkelijke of kulturele wereld). Omdat
de opsomming te lang zou worden,
beperken we ons meteen tot de markant-
ste voorbeelden.

Karrière
Natuurlijk zitten de meeste hooglera-

ren die binctingen hebben in belangrijke
ekonomische kringen in de fakulteiten
Rechten en Ekonomie, dat volgt uit het
karakter van die richtingen. En de
'fraaiste eksemplaren', om het een beetje
oneerbiectig uit te drukken, vindt men -
logisch - onder de emeriti die reeds een
rijkgevulde karrière achter de rug heb-
ben.
Zo telt de fakulteit ekonomie onder

haar emeriti Albert Coppé, van '77 tot
'81 voorzitter en nog steeds ere-voorzit-
ter van de Raad van Beheer van de
Generale Bank. Naast een hele politieke
karrière bij de CVP (volksvertegenwoor-
diger in '46-'52, minister van Openbare
Werken, Ekonomische Zaken en We-
deropbouw) heeft hij nog andere belang-
rijke socio-ekonomische funkties be-
kleed: vice-voorzitter van de EGKS
('52-'67), lid van de Europese Kommis-
sie van de EG ('67-'73), lid van de Raad
van toezicht van de nv Philips ('46-'52),
voorzitter van de bedrijfsraad van het
Bouwbedrijf ('74-'82).
De fakulteit der Rechten heeft twee

minstens even invloedrijke emeriti: de
onlangs overleden Femard Col/in en
Robert VandepuIte.Collin was jarenlang
voorzitter, achteraf erevoorzitter van de
Raad van Beheer van de Kredietbank,

erevoorzitter van Continental Foods,
beheerder van Bayer nv, en vroeger ook
voorzitter van de Antwerpse Diamant-
bank ('64-'68) en van de Belgische
vereniging van Banken (64-67). Robert
Vandeputte is een van de weinige
ministers (Financiën tijdens de korte
regering van Marc Eyskens in '81) die
nooit in het parlement zetelden. Vande-
putte begon reeds voor de oorlog zijn
karrière als kabinetschef bij Ekonomi-
sche Zaken ('39-'40). Tijdens de bezet-
ting was hij algemeen sekretaris van de
Belgische Vereniging van Banken ('64-
'67) en dienstdoend direkteur van de
Nationale Bank van België ('43-'44),
zeker in die periode een kruciale funktie
in het bestuur van het land.
Nadien begon zijn 'lange mars' door-

heen allerlei financiële instellingen, z0-
wel in de privee als in overheidsctienst.
Hij wordt gevolmachtigd beheerder van
de Nationale Maatschappij van Krediet
aan de Nijverheid ('44-'48), daarna
beheerder en ctirekteur van de Maat-
schappij van Krediet aan de Midden-
stand en aan de Nijverheid in Kongo
('47-'61). Later werd hij kortstondig
voorzitter van de RMZ ('59-'62), lid van
de raad van beheer van' de ASLK
('58-'75). Vandeputte bekleedde tevens
de prestigieuze funktie van goeverneur
van het Internationaal Monetair Fonds
('71-'75), was voorzitter van het Bel-
gisch-Luxemburgs Wisselinstituut en
plaatsvervangend goeverneur van de
internationale ban" voor Wederopbouw
en Ontwikkeling ('71-'75).

Allleen al met deze drie eminente
figuren heeft de KUL de absolute top
van twee van de belangrijkste Belgische
financiële instellingen (Generale Bank
en Krectietbank) en de Nationale Bank.
De enige grote bank die op het appèl lijkt
te ontbreken, is de Bank Brussel-Lam-
bert. Die leemte wordt dan weer door de
aktieve generatie akademici opgevuld.
Theo Peeters, buitengewoon hoogleraar
Ekonomie, is de huidige voorzitter van
de Raad van Bestuur van de Bank
Brussel-Lambert. Hij was tot voor kort
tevens voorzitter van de Vlaamse Raad
voor Wetenschapsbeleid, een instelling
met een tamelijk hoog gezag die onder-
meer rapporten opstelt over de taak en
funktie van de universiteit in de maat-
schappij. Peeters is lid van de Raad van
Beheer van de stichting Flanders Tech-
nology International, lid van de Euro-
pese Liga voor Ekonomische Samen-
werking, lid van de Raad van Beheer en
het Buro van de studiegroep Europese
Politiek van de Belgische afdeling van de
'Trans-European Policy Stucties Asso-
ciation'. Voorheen was hij ook ctirekteur
van het Beleggingsfonds Rorento van de
Robecogroep '(84-89).

John Van-Waterschoot. ooit in proces
tegen de KUL (zie kader), emeritus
hoogleraar ekonomie, is nog steeds
voorzitter van de Belgische beroepsvere-
niging van verzekeringsondernemingen.
Hij begon als joernalist bij de ekonomi-
sche redaktie van de Nieuwe Standaard
en de Nieuwe Gids ('45), waarna hij
overstapte naar de ekonomische besluit-
voming: attachee bij minister van Eko-
nomische Zaken Coppé ('50), algemeen

EEN GOEDBETAALDE DUIVENTIL
Drie jaar geleden staakte het VRG
omdat professor Hugo Van Den
Berghe zijn kollege naar zaterdag wilde
verplaatsen vanwege steeds te druk
bezet - de man is immers lid van het
CVP-partijburo. Dat was meteen een
konkrete uiting van ongenoegen van
studenten tegenover praktijken van te
drukke of te ambitieuze hoogleraren.

De studenten hebben echter niet
altijd alleen gestaan in hun protest. Er
bestaan immers wettelijke of specifieke
KUL-voorschriften van wat kan en
wat niet kan. Zo wordt in regel iedere
KUL-hoogleraar die een parlementair
mandaat uitoefent, automatisch een
beetje uitgerangeerd naar de rang van
'buitengewoon' hoogleraar. Vandaag is
dat bijvoorbeeld het geval met euro-
parlementslid Lode Van Outrive (SP),
en werd dat ook even toegepast bij
eks-senator Roger Blanpain (Volks-
unie), die dan later weer vlug 'gewoon
hoogleraar' werd.
Toch is dat niet voor iedereen

evident. Zo presteerde Herman De
Croo (PVV) het om full-time aan de
slag te blijven als hoogleraar aan de
VUB, terwijl hij naast volksvertegen-

woordiger tegelijk minister van onder-
wijs was. Volgens De Croo hoefde die
toch niet onaardige kumul de goede
uitoefening van ieder van die taken
afzonderlijk niet te verstoren. Ook aan
de KUL is deze logika niet aan
iedereen besteed. Enkele jaren terug
procedeerde prof. John Van Water-
schoot (Ekonomie) zelfs tegen de Raad
van Beheer van de KUL, omdat hij
eiste volgens zijn oude en hogere rang
te worden uitbetaald toen hij voor de
CVP in de senaat zetelde.
Een onverwachte tegenstander van

het ongebreideld schnabbelen was de
vorige KUL-rektor Piet De Somer. Bij
de opening van het akademiejaar
'78-'79 viel hij onverwacht zwaar uit
naar het absenteïsme van zijn eigen
professoren. Maar laten we liever de
retoriek van De Somer zelf spreken:
"Op dit ogenblik loopt de universiteit
minder het gevaar een 'ivoren toren' te
zijn dan een duiventil te worden, waar
voortdurend in en uit gevlogen wordt.
Heel wat duiven ondernemen zodanig
veel en lange vluchten dat de duiventil
voor hen eerder een tweede verblijf-
plaats lijkt."

(...) "De universiteit zit dus met de
voortdurende zorg het full-timeship
van haar hoogleraren zo reëel mogelijk
. te maken. In geen geval kunnen wij
aanvaarden dat de aureool van het
professoraat aan de universiteit ge-
woon uitgebaat wordt om winstge-
vende eksterne aktiviteiten mogelijk te
maken. Voor een aantal hoogleraren
kan de akademische overheid moeilijk
precies beoordelen in welke mate hun
eksterne aktiviteiten de normale dienst-
verlening overschrijden en een hoofd-
bezigheid zijn geworden. Die hoog-
leraren zouden voldoende loyauteit
aan de dag moeten leggen om hetzij het
statuut van 'buitengewoon hoogleraar'
aan te vragen, hetzij hun eksterne
opdracht te beperken. Wij hebben de
stellige overtuiging dat ook in deze
aangelegenheid, onder het mom van
akademische vrijheid, door sommigen
geen rekening wordt gehouden met de
richtlijnen waarbij eksterne aktivitei-
ten beperkt worden tot maksimum
twee halve dagen per week." (Piet De
Somer, Cijfers. Rede bij de opening
van het akademisch jaar 1978-1979)

(WP)

sekretaris van de Ekonomische Raad
van Vlaanderen ('54), ko-ctirekteur Buro
Ekonomische Programrnatie ('59), voor-
zitter van de bedrijfsraad Tekstiel en
Kleding ('68).

Later ging hij opnieuw even naar de
politiek: attachee bij het kabinet van
premier Gaston Eyskens, ook al een
KUL-hoogleraar ('68), CVP-senator
('71-'81). Intussen - hij was nog steeds
hoogleraar en in '71-'72 zelfs dekaan -
werd Van Waterschoot lid van de
algemene vergadering van de Raad van
Europa en de algemene vergadering van
de Westeuropese Unie ('77-'82), voor-
zitter van het Instituut voor Tekstiel en
Konfektie van België, lid van het direk-
tiekomitee van het Verbond van Belgi-
sche Ondernemingen (sinds 1984). Na
zijn emeritaat in '85 werd hij in '89 nog
vice-voorzitter van het Europees komi-
tee der verzekeringen.

Het hoeven echter niet enkel hoog-
bejaarde emeriti te zijn. Fakulteiten als
Ekonomie en Rechten tellen nogal wat
professoren die in 's lands ekonomie

. aktief zijn. Een van de markantste is
Jean-Paul Abraham van Ekonomie, de
echtgenoot van Groepsvoorzitter Hu-
mane Wetenschappen prof. Emma Vor-
lat. Abraham is een van die professoren
die hier op zeer losse basis werkt: hij is
sinds 1983 gastprofessor. Abraham was
vroeger ondermeer ambtenaar aan de
Hoge Autoriteit van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal ('58-
'67), ambtenaar Kommissie van de EG
(68-70), voorzitter van de Raad van
Beheer van het Studiecentrum voor
Financiewezen in Brussel (77-83) .. Hij
heeft een akademische loopbaan opge-:
bouwd aan de Universiteit van Namen,
waar hij ondermeer dekaan was van zijn
fakulteit. Tevens doceerde hij aan het
Europakollege in Brugge. Vandaag is hij
vooral bestuurder-direkteur van de Pari-
bas-bank, maar ook nog voorzitter van
het redaktiekomitee van 'Bank- en Fi-
nanciewezen', voorzitter van de Raad
van Bestuur van Total België nv en lid
van de Raad van Bestuur van de Société
Universitaire Européenne de Recher-
ches Financières. Bij de Paribas vindt hij
overigens Algemeen Beheerder prof.
Karel Tavernier terug, die ginds even-
eens lid van Raad van Bestuur is.

Walter van Gerven, buitengewoon
hoogleraar aan de rechtsfakulteit en
advokaat-generaal aan het Hof van
Justitie te Luxemburg, was van '82 tot
'88 voorzitter van de Bankkommissie,
lid van de Raad van het Belgisch-
Luxemburgse Instituut van de wissel, lid
van de Hoge Raad van Financiën en lid
van het Raadgevend Komitee van het
bankwezen van de EG. In de periode
hiervoor ('76 tot '82) zetelde hij in de
Raad van Beheer van zowel de Bank
Brussel-Lambert als Janssen Pharma-
ceutica.

Vaasl Leysen, buitengewoon hoogle-
raar ekonomie, is wat men noemt een
"beherend vennoot" in verschillende
vennootschappen van de 1. Van Breda &
Co. Hiernaast was hij algemeen voorzit-
ter van het Vlaams Ekonomisch Ver-
bond ('70-'76), bestuurder bij Sabena
('80-'86) en bestuurder bij de NMBS
('74-'86) - hetgeen echt iets anders
behelst dan het werk van een machinist.
Leysen heeft zich ook in de pers

-'verankerd: beheerder van de Financieel
Ekonomische Tijd, beheerder van de

(Foto Hielke Grootendorst)
heerder van de stichting 'vns ~rtáeel',
maar ook meer dan een gewone vinger
in de pap in het Antwerpse hoger
onderwijs: lid van de Hoge Raad van de
Ufsia en lid van de Raad van Beheer van
de Handelshogescbool van Antwerpen.
Hij doet ook aan goede werken: voorzit-
ter van de Vlaamse Gemeenschap van
het Rode Kruis, voorzitter van het
Wereid Natuurfonds (WWF) België,
voorzitter-kommissaris van de Katedrale
Kerkfabriek in Antwerpen.

Pillekes
Marc Eyskens - u welbekend uit de

media - was vroeger gewoon hoogle-
raar, maar nu toch al geruime tijd
buitengewoon hoogleraar. Zelfs reeds in
die eerste periode kon men de vraag
stellen of iemand met een dermate goed
gevulde biografie nog tijd heeft voor
fundamenteel wetenschappelijk onder-
zoek. Naast zijn talrijke funkties als
staatssekretaris (Vlaamse streekekono-
mie, Ruimtelijke ordening en Huisves-
ting, later Begroting, Vlaamse Streek-
ekonomie en Huisvesting) en minister
(Ontwikkelingssamenwerking, meer-
maals Ekonomie, premier, Financiën,
Buitenlandse Betrekkingen) was en is hij
- we beperken ons tot cenO kleine
selektie - verbonden aan de Krediet-
bank, kommissaris-generaal en voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van de
KUL-UCL, goeverneur van het IMF en
de Wereldbank (80-81 en 85-88), lid
van het Centraal Buro van het Spaarwe-
zen (66-71), lid van het Uitvoerend
Komitee van de Trilaterale Kommissie
(73-77), redakteur van Knack Magazine
(72-76), lid van het Raad van bestuur
van het Francqui-Fonds (1988), ...
Ook in andere fakulteiten lopen

mannen met een beladen kurrikulum. In
de fakulteit Toegepaste Wetenschappen
engageerden nogal wat professoren zich
in de bouwsektor. We vernoemen slechts
emeritus-hoogleraar Fernand Mortel-
mans, lid van het architektenburo NOB
('64-'80) NOB, lid van het architekten-
buro Abem ('74), lid van AIPC, lid van
de Belgische Betongroepering (onder-
voorzitter sinds '86), lid van de Techni-
sche Raad van Seco, lid van de redaktie-
raad van het tijdschrift 'Cement', terwijl
gewoon hoogleraar Jan Delrue via zijn
eigen buro Archiduc ondermeer aan
deze KU Leuven heel wat opdrachten
binnenhaalt.

Bij Farmacie heeft men Paui Janssen,
reeds KUL-eredoktor, aangetrokken als
buitengewoon hoogleraar. Janssen is
niet min of meer dan een van 's werelds
voornaamste top-industriëlen in de far-
macie. Sinds 1953 is hij gedelegeerd
bestuurder en researchdirekteur van
Janssen Pharmaceutica Beerse. Janssen
is ook vice-president van de multinatio-
nale farmaceutische holding Johnson &
Johnson, bestuurder van de Federatie
der Chemische Nijverheid van België
(1979), Lid van de Nationale (tot 1987)
en de Vlaamse Raad voor Wetenschaps-
beleid. Hij behaalde tientallen prijzen en
onderscheidingen, zoals Belgisch Zaken-
man van het Jaar in 1983, erelid voor
het leven van de South African Pharma-
ceutical Society, en - je moet pakken wat
je krijgt - de Johnson Medal voor
Extra-ordinal Achievements en de 'Open
Mind' Award in Psychology, uitgereikt
door de Janssen Research Council...

Walter Pauli
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Enals u hel soms beier kan...
Ter afsluiting van onze zeventiende

jaargang willen wij graag het
laatste woord aan de lezer laten.
Het laatste woord interesseert toch
geen hond, 't is het hoogste woord

dat telt. En dat houden we nog altijd voor
onszelf. Bovendien geven we de lezerw het idee
dat hij ook nog enige inbreng heeft in Veto. Hij
koestert die gedachte, tegen beter weten in
overigens, en diep in zijn hart wetend dat Veto
toch in elkaar gedraaid wordt door een selekt en
ondoordringbaar klubje, allemaal leden of
sympatisanten van een bepaalde politieke bewe-
ging. Onze ultieme doelstelling, zo treffend en
met zoveel doorzicht verwoord door onze
rektor ("Ik weet wel dat het jullie bedoeling is
deze katolieke instelling steen voor steen af te
breken en op haar puinen een rood imperium
op te bouwen."), geraakt er een beetje door op
de achtergrond. Wat ons geheim afbraak- en
wederopbouw labeur dan weer ten goede komt.
Nu hebben onze opdrachtgevers echter

alweer enkele van onze kameraden tot zich
geroepen. Andere missies, andere horiwnten
wachten hen. Eén moet de koepel van de
basiliek van Scherpenheuvel rood verven, een
ander moet kafee 'De Reynaert' overnemen,
nog één doet al een tijdje goed werk in Vorst.
Meer kunnen we daar niet over kwijt. Wij
rekruteren dus nieuwe medestanders. De eerste
drie jaren - opleiding en training - hoef je niets
te doen. Je naam staat dan in het kolofon, soms
ook onder een artikel dat - gekodeerd - vanuit
het Hoofdkwartier wordt doorgefakst. Daar-
naast mag je wat lay-outen, fotograferen of
ontwikkelen, zetten en vooral luisteren. Je
verneemt alles over de strategie van Loko
(Leuvense Onderafdeling Kommunistische On-
dermijning), en we leren je bouwen natuurlijk.
Met het neerpoten van 0Ii§ rood imperium
zullen wij de arbeidende klasse vrij metselen,
Maar nu vermommen wij de nakende

diktatuur van het proletariaat nog even met een
demokratisch sausje: de zelfgenoegzame kom-
mentaren van de machthebbers, opiniemakers,
papen en ontaarde kunstenaars. 't Is de high
society, het kruim' van het volk, de elite van de
massa, bet Volk.

Tavernier, Karel, Ekonomie, Algemeen Be-
heerder KU Leuven: «Ik heb het veel te druk
om het echt regelmatig te kunnen lezen, maar ik
vind wel dat het blad beter is geworden dan
vroeger. Het ergert mij soms wel dat er mensen
meeschrijven die je nauwelijks student kan
noemen, en de teneur van sommige artikelen is
dan ook - voor zover ik daarover kan oordelen
- niet altijd representatief voor wat er leeft
onder de studenten. Maar een studentenblad
moet zijn eigen politiek kunnen bepalen»

De Broek, Marc, Romaanse, Voorzitter Onder-
wijsraad: «Ik lees Veto regelmatig, en moet het
trouwens telkens op maandag mee naar huis
nemen. Mijn kinderen, die studeren, staan
daarop. Ik lees Veto vooral vanuit mijn eigen
bezigheden. Ik verzorg sinds acht à negen jaar
de organisatie van de universitaire konferenties,
en de Veto-berichtgeving daarover is telkens
uitstekend. De bijdragen zijn akkuraat, en ik
ben niet de enige die dat zegt. Ook mijn
kollega's vinden die stukken interessant, vaak
kritisch ook. Want de eerste funktie van Veto
blijft toch het opiniëren»
«Mijn tweede invalshoek is die van voorzitter

van de Onderwijsraad. Ook daar is de bericht-
geving zeer korrekt Soms dreigt voor Veto het
gevaar waar alle 'studentenbladen wel mee
gekonfronteerd worden. Men moet ervoor
opletten niet te gaan navelstaren, door zich te
sterk te richten op de enge universitaire wereld,
en de bredere maatschappelijke dimensie van
de universiteit uit het oog te verliezen. Sommige
problematieken zouden heel anders geduid
worden, indien dat meer zou gebeuren. M8aJ
over het algemeen is Veto er de laatste.vier, vijf
jaar kwalitatief sterk op vooruit g~a!r.. De
kartoens vind ik eerlijk gezegd niet zo estetisch,
maar oe fotO's WOrden door Hielke goed
verzorgd»

Schreurs, Piet, Studenten vertegenwoordiger
Ák:;:!_emische Raad: «Kwalitatief is Veto zeer
hoogstaand, i?ker het beste studentenblad iµ
Vlaanderen. Het is altijd zeer kritisch;" maar
soms iets te negatief. Het is een onmisbaar
instrument voor de studentenbeweging, al zou
men soms toch wat positiever kunnen staan ten
opzichte van de Raden van Loko, en hun
politiek. Al bij al een bende toffe gásten.»

Burggraeve, Roger, Godsdienstwetenschap-
pen: «Ik lees Veto heel graag, het is voor mij de
ideale toegang tot de studentenwereld. Je vindt
er informatie over de kringwerking en over de

studentenbeweging die Je nergens anders kan
vinden. Het is dan ook erg boeiend. Ook de
t€g~lmatige uitgebreide temabijdragen of inter-
views vind ik joernalistiek zeer goed. Ik wil u
dan ook graag {e!i!iteren met uw blad, het is erg
belangrijk, ook in zijn duidirrgsfunktie omdat
men de dingen tenminste durft te Zè.ggenwals
men ze ziet,»

Requilé, Marianne, Studente Psychologie: «Ik
lees Veto elke week. Ik begin vanachter, bij de
zoekertjes en het kruiswoordraadsel, maar
tenslotte lees ik alles. Het zijn ook niet zoveel
pagina's. Het interessantst vind ik dat de meeste
artikels ook echt over de studenten zelf gaan. Ik
vind ook de voorbeschouwingen bij de teater-
programmatie van het Stuc zeer goed, zo weet
je waar je naartoe kan. Er is wel overdreven met
de berichtgeving over het dekreet van Coens,
dat las je op de duur niet meer, ik weet dat ook
van andere studenten»

Goossens, Pascale, Hoofdredaktrice Campus-
krant. «Ik lees Veto niet altijd even grondig,
maar toch elke week minstens diagonaal. Ik heb
de indruk dat het blad dit jaar toch lichtjes van
strekking veranderd is. De dossiers zijn zo
mogelijk nog beter uitgewerkt met nog meer
objektief feitenmateriaal. Maar, en dat is typisch
Vetozeker, soms gaat het dan toch te ver, en gaat
men op de sensationele toer» .

«Veto heeft heel zeker een specifieke funktie
aan de universiteit: het moet mistoestanden aan
de kaak stellen. De kritische, misschien wat
linkse blik van Veto wordt door de lezer dan
ook snel gerelativeerd. Veto is nu eenmaal Veto,
en het wordt ook zo gelezen. Ik leanalleen maar
zeggen: d~ zo voort- .

Dewit, Dirk, Programmator 'I Stuc: «Ik vind
het zeer belangrijk dat Leuven een studenten-
weekblad heeft met een onafhankelijke redak-
tie. Dar is de grote kracht van Veto, en
onderscheidt het van de Campuskrant. Het is
jammer dat de kwaliteit door het komen en
gaan van redakteurs wel eens wisselvallig is,
maar die kwaliteit is dus zeker aanwezig.»
<<}Ietis goed dat men een paar duidelijke

lijnen ~t,!9!!!s de aandacht die dit jaar werd
besteed aan liet onderwijsdekreet. Als men dat
op den duur een beetje te veel gaat vinden, dan
ligt dat ongetwijfeld aan de mentaliteit van de
. studenten tegenwoordig. Men vindt dat wel
.interessant, maar het mag vooral niet te veel
zijn. Wat dat betreft is er misschien wel een
kloof tussen Veto en zijn publiek. Wij ervaren
bij het Stuc trouwens hetzelfde»
«Voor de kultuurberichtgeving zou het beter

zijn als er wat meer kontinuïteit bestond.
Mensen moeten zich kunnen inwerken, en niet
alleen met interesse maar ook met kennis van
.zaken de Stucprogrammatie opvolgen. Maar
die kritieken betreffen vooral schoonheids-
fouten, want ik sta erg positief ten opzicht van
Veto.»

(f010 Renaal Schrooten)

Delmartino, Frank, Dienst voor internationale
relaties: «Ik lees Veto regelmatig, maar niet
systematisch. Mijn zoons, die studenten zijn,
zijn waarschijnlijk trouwere lezers. Ik laat het
door mijn medewerkers wél altijd nakijken,
zodat ze me kunnen signaleren wanneer er iets
instaat dat van belang is voor onze dienst. Wat
ik dan lees, heb ik altijd bijzonder gewaardeerd.
Niidragen over de internationale dimensie van
de univf.i5iteit en de problematiek van het
studeren in het Di'i!.enland zijn buitengewoon
goed gebracht. Ik vind Y~to dan ook een
essentiële komplement bij de êamp~!(fant, en
het belang van het blad is zeer groot. Ik heb $:!
zeer positieve waardering voor het blad in het
algemeen, omwille van zijn kritisch-opbou-
wende toon,»

Vercauteren, Peter, Student Archeologie: «Ik
lees Veto niet echt vaak, de lay-out is niet
aantrekkelijk, en de onderwerpen spreken mij
ook niet echt aan. Dan vind ik de Campuskrant
beter. Maar ik vind het wel positief dat Veto de
andere kant van de zaken belicht, dat hun
invalshoek kritischer is.»

Blanpain, Roger, Rechten: "Ik zie het wel altijd
liggen en neem het ook wel eens mee, maar ik
heb echt te weinig tijd om het regelmatig te
lezen. Het is zeker informatief en al hoor ik wel
eens klagen dat het blad van een zekere
ideologische strekking zou zijn, zelf heb ik dat
toch nog niet kunnen vaststellen. Echt veel kan
ik er jammer genoeg niet over zeggen, maar dat
is mijn eigen schuld.»

BiDiet, Juk, Sociale Wetenschappe_n: «Ik lees
Veto altijd en vind het niet slecht Het biedt
interessante informatie over wat er leeft onder
de studenten. Hun standpunten kan je nergens
anders vinden. De funktie van Veto is kritisch te
zijn, als Veto al niet kritisch is, dan weet ik niet
wie het hier nog zou zijn. Ik vind dan ook dat
Veto soms rustig nog wat kritischer mag zijn.»

Tjandramaga, NicoIas,preses J1TK: «Over het
algemeen vind ik Veto vrij goed, de ekstra Veto
over het dekreet was zelfs uitstekend. Men
klaagt _wel eens dat Veto wat student-vreemd
zou zijn, met al die kunst-artikeltjes en zo. Dat is
dit jaar ook wel zo gebleven, maar de vraag is of
dat wel te vermij_denvalt...
«De werking van het VTK werd wel zeer

~pgevolgd: Prof. De Meester werd geïnter-
viewd naar aanleiding ,'3n ons debat over
ingangseksamens, het 'ïaiwan-symposïum werd
belicht. We mogen dan ook niet klagen, al
worden wel eens negatieve dingen over de
kringen geschreven, zonder die eerst na te
trekken. Maar !fu! wordt dan wel korrekt
rechtgezet. Het zou ook iëük zijn indien er wat
meer ruimte zou komen voor Leuvense aktuali-
teit, dat zou veel studenten ongetwijfeld interes-
seren. De kartoens tenslotte vind ik best
grappig»

Van Gorp, Hendrik, Germaanse, uittredend
dekaan L& W: «Ik lees Veto zeer trouw, omdat
het mij als dekaan voeling gaf met wat er leefde
onder de studenten. Ik vind dat dit jaar vooral
de dossiers in verband met het dekreet in het
oog sprongen. De ekstra bijlage over het
dekreet was een bijzonder goede brok informa-
tie waarover de meeste proffen eerder niet
beschikten. Men vreesde misschien wel dat men
aan andere universiteiten zijn voordeel zou
proberen te doen met die informatie over de
betrokkenheid van rektor Dillemans bij het
totstandkomen van het dekreet, maar joernalis-
tiek was die bijdrage van hoog nivo.»
Goedseels, Victor, Dekaan Landbouwweten-
schappen: «Ik ben geen regelmatig lezer.
Andere dekanen krijgen Veto toegestuurd,
dacht ik. Of moet je daarvoor abonnee zijn. Nu
goed, laatst ben ik Veto gaan zoeken omdat er
een artikel in stond wat mij zeer interesseerde,
en ik kon het blad zeker appreciëren. Maar ik
kan er moeilijk een meer algemene uitspraak
over doen»

Dierckx, T'tnne, Studente Kommunikatiewe-
tenschappen: «Ik vind Veto heel leuk, vooral
omwille van de zoekertjes. De artikels over
onderwijsproblematiek kunnen wel eens saai
zijn, ik ben niet zo geïnteresseerd in die
problematiek. Natuurlijk kijk ik ook elke week .
uit naar de artikels van. mijn favoriete redak-
teurs, die mij verwennen met literaire parelijes.

.. Ach wat zou het leven zijn zonder Veto? Ik
wens jullie dus nog veel sukses voor de
toekomst. Tot slot wil ik nog graag de groeijes
doen aan mijn mama en papa en kapper
Guy.»
Geerts,' Guido, Germaanse: «Ik vind Veto
zeker niet slecht. Af en toe staan er interessante
artikelen in, soms gaat men te uitvoerig in op
onbelangrijke problematieken. Echte kritiek
heb ik dan ook niet op het blad, alleen gaat men
soms overdreven diep in op onnozelheden»
Casteels, Rik, Geneeskunde, Groepsvoorzitter
Biomedische Wetenschappen: «Ik ben een te
fragmentair lezer om een echt objektief oordeel
uit te spreken over Veto. Als ik het vaker zou
lezen, zou ik ongetwijfeld wel positieve elemen-
ten kunnen vermelden, wals het initiatief op
zich, het feit dat de studenten een eigen blad
uitgeven. Inhoudelijk zou ik dan misschien
negatieve kritieken moeten geven. Ik beloof dat
ik Veto volgend jaar beter zal lezen, dan kan ik
tij de volgende rondvraag een meer genuan-
ceerd ant,,'!)9rd geven»

YsseHng, Samuel, Filosoof ~!!vfijnmenina kent
men wel, ik word elk jaar gekontak1eèid. Ik
vind het blad zeer professioneel gemaakt, en
zeer nuttig bovendien, voor studenten én voor
docenten door de onderwerpen die erin aan de
orde worden gesteld. Soms stel ik me wel de
vraag of de studenten zich daar wel in
herkennen. Niet alleen omwille van de progres-
'siviteit van het blad, maar omdat het niet altijd
schijnt te passen in de mentaliteit van veel
studenten. Dat zou eens grondig en kritisch
moeten geanalyseerd worden, dat naar huis
gaan in de weekends en zo. Die studenten
wonen in Oudenaerde, in West-Vlaanderen; die
léven niet in Leuven.»

Roegien, Lieve, Studente Germaanse: «Ik hou
van Veto, en DOS meer van de redakteur die mij
minstens één keer per week vroeg of ik ook niet
wou schrijven voor Veto, wat ik daJi toch qiet
heb gedaan, gelukkig voor de Veto-fans en voor
mijn tesis die in 1991 af zal zijn in plaats van in
1995. Mijn lievelingsartilcels waren mijli eigen
zoekertjes en bet interview met de kotmadam
van Dillemans. .De rest was soms nogal
moeilijk. Desalnietemin een dikke proficiat
voor alle medewerkers.»

Burms, AmoId, filosoof «Ik ben een trouwe
lezer, maar ik vind het moeilijk om daar nu zo
op in te gaan. Ik heb sympatie voor het blad,
maar toch ook geen uitgesproken oordeel. Het
is dan ook zinloos om daar zo telefonisch op te
reageren. Als u nu rustig met mij over Veto zou
willen praten, dan zou ik dat wel interessant
vinden. Dan konden we daar eens bij gaan
zitten, en er eens over nadenken. Nu heb ik
eigenlijk nog steeds geen uitspraak gedaan, en ik
kan dat ook niet zomaar, Nee, ik vind Veto niet
te kritisch .. Kritisch zijn is een gewoonte, de
laatste decennia. In die zin is Veto een
traditioneel blad. Maar ook ~t is eigenlijk nog
geen uitspraak over het blad.»
Belt even later zelf terug: «Weet u, ij{ h!!b
helemaal geen hekel aan Veto, maar wel ,aan
enquêtes»

Stef Wauters
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DEKREET - "'Dat is meteen ooIc het griezelige en vervreemdende aan de huidige
onderwijshervorming: zij is onafwendbaar. Het nieuwe Europa eist een bepaald soort van
universitair onderwijs, en die eisen kunnen onmogelijk genegeerd worden. Wie fundamenteel
protest heeft - konkreet: wie zich ten allen prijze verzet tegen iedere vorm van selektie,
polyvalentie of tegen de differentiatie tussen generalisten en specialisten - plaatst zich meteen
buiten het maatschappelijk aanvaarde discours. Enkel opmerkingen "binnen het gevraagde
model" worden aanvaard." (uit Veto 15,Dekreet-Veto, van 14/1) ~~~ .
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Nu de eksamenstress iedere Vetolezer
zwaar toetakelt, blikken we nog eens-met

weemoed terug op het afgelopen akademie-
jaar. Het ging snel, véél te snel. Er was geen tijd
om te blokken, nauwelijks om te eten. De
akties tegen het dekreet, tegen de uitwijzing
van Kwasi en Janet, tegen de kottaks. De
sportklassiekers, het massale kultuuraanbod,
de pijlsnel stijgende Almaprijzen ...

Onze fotografen hotsten van hot naar haar
en legden de boeiendste beelden voor u vast.
Na deze mooie kiekjes duiken wij voor enkele
maanden onder. In september zijn we er terug.
Met of zonder U.
(Samenstelling foto s: Hielke Grootendorst)

BRUSSEL - "De betoging zelf
was een plezante en luidruch-
tige bedoening. fen schier
onuitputtelijke voorraad 'pira-
ten', voetzoekers en vuurwerk
begeleidden het soms oorverdo-
vende geschreeuw. De slogans
waren trouwens ietwat onorto-
doks. "Coens idioot, ge hebt ons
lang genoeg gekkiot", "Coens
moet vallen op zijn ballen" en
"Coens, krapu/, ge zijt nen dikke
lul" waren natuurlijk niet de
officiële orde woorden. "
(uit Veto 13 van 17/12) --

LEUVEN - "Traditioneel is de ontbinding van een massaie studentenbetoging
Leuven het beginsignaal voor een kat-en-muis-spelletje met de rijkswacht.
rijkswacht en politie het spelletje willen blijven meespelen blijven de mensen nstuunu

" uit de kafees stromen. En ze bleven inderdaad meespelen, met agressieve
waarbij rake "klappen uitgedeeld werden. In totaal werden negen studen
administratief voorgeleid. Pas rond 1.30 achtten de ordediensten de situatie
genoeg om zich terug te trekken." (uit Veto 12 van 10/12)
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24 U UR - "Vooral op dinsdagavond leek het wel alsof op het parkoers en tussen de standjes een hele donderdagavondmeute
rechtstreeks van de Oude Markt was gedropt. (...) Het zal de kleine ploegen worst wezen, Zij kwamen immers gewoon voor
de ambiance die er rond het plastieken voetbal plein hangt tijdens de 24 uur. Wanneer er iemand in Adamspakje voorbij je
loopt, weet je dan ook dat de nevenklassementen volop aan de gang zijn. " (uit Veto 6 van 29/10)
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KOTTAKS - "Sociale Raad had voor de tweede keer tot nrotest
opgeroepen en met relatief sukses: evenveel man;festánte~ als de
eerste keer verzamelden voor het stadhuis. Het zag er immers naar
uit dat het kompromis dat het stad§h5tuur uitgewerkt had - geen
opslag voor studenten met ~jjDeurs of verminderd inschrijvings-
geld noch voor de r~denties - er waarschijnlijk zou doorkomen.
De studenten wisten toen nog niet dat de rektor kort voor de
gemer:ntf!raad verklaard had dat een dergelijke maatregel een
regelrechte "oorlogsverklaring" zou betekenen aan de universiteit. "
(uit Veto 21 van 2512)

....

VLUCHTEN - "Maar de politie had het duidelijk zo niet begrepen.
fen tiental agenten maalden met de wapenstok een einde aan de
aktie van de ûgere schoolkinderen. Door kommisQris LeendeI's
werd het politiegeweld wel erg cynisch afgedaan als een 'lcommuni-
If.a,iestoornis~ Ondertussen verklaarde hij dat een school zich ijkt
moet bemoeien met het uitwijzen van vreemdelingen." (flit Veto 7
van 5111) .

GEHUISVEST
'~/e studenten hebben
kunnen ondervinden dat
schaarste onfrisse praktij-
ken veroorzaakt. Te hoge
prijzen natuurlijk, maar

ook ongunstige kontrakten
en barslechte verblijfs-

omstandigheden: kamers
die niet klaar zijn, huizen
zonder toiletten, een ver-
warming die voortdurend
uitvalt. De ervaring van
'81 heeft geleerd dat het

drie à vier jaar duurt voor-
aleer de kamermarkt zich
herstelt van de tekorten.

~ (uit Veto 24 van 1813)
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KONCERT - En toen Washet ineens afgelopen. De lichten doofden en iedereen rende de tent uit, op zoek naar een plaatsje
in de bus, er bleef zelfs geen tijd meer over voor een bisnummertje van de winnaars. Zelfs de tappers werden verrast door
deze massale ontruiming. Ze boden prompt gratis pinten aan, tevergeefs. Een ware enti-klimsks. (uit Veto 20 van 1812)
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Standaarddeviatie
Dat Standaard Boekhandel een beetje afwijkt van andere '
boekenwinkels wisten we al, maar de akties die voor de komende
maanden op stapel staan, zullen je toch opnieuw verrassen. Niet
alleen kan je zonder verplichting deelnemen aan een wedstrijd met
een prijzenpot van ruim 125.000 frank, je krijgt er tot 31 juli nog
tien procent korting op een heel gamma toeristische gidsen ook

Nu stonden ze bij Standaard Boekhandel al langer bekend
om hun breed aanbod aan reisboeken en landkaarten, maar dit
is toch wel een unieke kans. Op de aantrekkelijkste serie
reisgidsen, de Insight Guides,
krijg je op vertoon van de
bon hieronder 10% kor-
ting. Insight Guides is
misschien wel de meest
bekroonde reeks reis-
gidsen ter wereld. Er zijn meer dan 100 titels, in het
Engels én in het Nederlands. De boeken brengen
je naar de meest exotische bestemmingen
(Thailand, Brazilië, Hawaï, ...) al is er natuurlijk
ook een Insight Guide over Londen, Parijs,

-I STUDENTEN Rome of Dublin.
KOPERS KAART Je doet er dan ook goed aan om, na

de onvermijdelijke examens, bij Stan-
11 aankopen = -10% daard Boekhandel langs te komen.

~ I Natuurlijk komt de aankoop Ook voor land- en stadskaarten
van je InsightGuide ook nog op trouwens. Ze hebben er de hele reeks
je Studentenkoperskaart. Na 11
aankopen krijg je van ons een
boekenbon ter waarde van 10%
van het gecumuleerde bedrag.
Je Studentenkoperskaart blijft
18 maanden geldig.

Michelin-kaarten, en alles van Eur~
cart en De Rouck, voor korte of
langere uitstappen. En misschien kan
je ook wel een taalgids gebruiken.

- -BON
·10% Bid AANKOOP VAN
INSIGHT (CITY)GUIDES

Geldig tot 31 juli 1991. Niet cumuleerbaar met andere voordelen.
Je aankopen komen wel nog op je studentenkoperskaart.

nder het blokken en tussen je examens door
droomje vast al van de vakantie. We raden je aan
je hoofd er een beetje bij te houden, al durven we -

in deze laatste Veto - toch even je aandacht vragen voor
onze zomerwedstrijd. .

Inde maanden joH, augus-
tus en september maak je kans
op te gekke prijzen door vanop
je vakantielocatie een ~ te
sturen naar de Standaard Boek-
handel in Leuven. De mooiste
en origineelste kaartjes worden
door een~~ van studenten en
professoren ~rd. Neem
er rustig de tijd voor, wánt~
prijzen zijO meer dan de moeite

Zomag de hoofdprijswinnaar indeWinkêl~v,
boeken gaan uitkiezen, uit het komplete assortunëfit,,,,en
krijgen negen anderen een boekenbon van 10.000 mee naar
huis. Verder zijn er 40 troostprijzen, tenminste als je een
boekenbon van 250 frank nog een troostprijs kunt noemen.
Zoals het een' grootse wedstrijd betaamt, worden de
winnaars verder nog eens extra verwend met een educatief
bezoekje aan het verdeelcentrum van Standaard Boekhandel,
en een gezellig diner annex prijsuitreiking.

Gooi deze advertentie dus niet weg, en stuur je kaartje
op, vanuit Firenze, Parijs, Blankenberge of Bokri.ik, naar
Standaard Boekhandel, Naamsestraat 57, 3000 Leuven. De
( - - . jury zal zowel het kaartje als jullie
.,. ACTIE J' spitsvondige groeten op de achterkant

I beoordelen. Vergeet verder vooral ~et
I je eigen (thuis)adres te vermelden, zodat
we je kunnen contacteren als je ge-
wonnen hebt

1~5.000fr. prijzen

Op de papierafdeling
van

Standaard Boekhandel
betaal je VOOrde
kursusblokken

A4, wit, gelijnd/geruit

L slechts49 fr.J
c:: ,

Standaard Boekhandel.
NAAMSESTRAAT 57, 3000 LEUVEN-

Beter op reis met
.. ... ·Insight Guldes

.; Alle Insight Guides worden geschre-
ven door professionele auteurs die ter
plaatse wonen en werken .

.; Meer dan 200 originele foto's, spe-
ciaal voor deze gidsen gemaakt door
vakfotografen, natuurlijk allemaal in
kleur .

.; De reeks heeft tot nu toe al 22 onder-
. scheidingen gekregen. Onklopbaar!
.; Gemiddeld 350 bladzijden
.; Meer dan 100 titels. Er zit vast ook
iets voor jouw reisbestemming bij.
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keling van de sociale wetenschappen en
technieken, ook wat betreft de visies van
andersdenkenden op dat gebied. Het
HIW en de PSW waren geen getto voor
katolieken alleen; via de afgestudeerden
had Leuven, vooral Brants, kontakten
met bijvoorbeeld het vrijzinnige Brus-
selse milieu. Daarom kon men gerust
een wetenschappelijke dialoog voeren.
Na de teoretische fundering en de
diskussies kwam echter het vertaalwerk
naar de kristelijke waarden en de sociale
etiek. Wetenschappelijk evolueerde men
dus, maar het waardenpatroon bleef
voor een groot stuk hetzelfde. Alleen
trachtte men in praktijk te brengen wat
de kerk tot dan toe niet had gedaan: de
oude en de moderne waarden nauwge-
zet met elkaar in verband· brengen en
verzoenen, en zo een nieuwe syntese tot

Veto, jaargang 17 nr. 30 dd. 21 mei 1991 13

Daens vormde daarop een uitzondering,
en werd daarom minder geapprecieerd
door ~n heel aantal hoogleraren. Het
kenmerk van die konservatieven was dat
zij de grote principes van het ekono-
misch liberalisme behouden wilden zien,
terwijl de progressieve sociaal-katolie-
ken een grondige struktuurhervorming
wensten»
Veto: «Het ideeëngoed dat in de jaren
'90 ontwikkeld werd, kon als gevolg van
de omstandigheden toch niet onveran-
derd blijven?»
De Maeyer: «Velen evolueerden in hun
ideeën, maar anderen stagneerden. Hel-
leputte bijvoorbeeld, die stichtend voor-
zitter was van de Volksbond, in 1891
opgericht als de federatie van de toen
reeds bestaande katolieke arbeidersbon-
den, en Deploige zijn blijven staan in
1895. Beiden verdwenen uit de leiding
van de Volksbond. Helleputte heeft als
overtuigd ultramontaan en korporatist
nooit de teorie omgezet in de praktijk
zoals bijvoorbeeld een Georges-Ceslas
Runen»
Meerts: «Deploige durfde in 1905 nog
treuren om de gescheiden vakverenigin-
gen. Hij vond dat men moest blijven
ijveren voor gemengde vakverenigingen,
terwijl op dat moment talrijke mensen
rondom hem verder zijn gevorderd in
hun visies over verzekeringen of de staat.
Wanneer Victor Brants, rond de eeuw-
wisseling de belangrijkste figuur aan de
PSW; enkele jaren na Rerum Novarum
begon te ijveren voor een kollektief
arbeidskontrakt, werden er door ver-
scheidene hoogleraren erg afwijkende
stellingen ingenomen. Het ekonomisch
liberalisme zag alle kontrakten immers
als private aangelegenheden, behorend
tot het burgerlijk recht. Wie pleit voor
een kollektief arbeidsrecht wil de burger
niet meer uitsluitend als individu be-
schouwen. Dat is een wijziging in de
manier van denken»
De Maeyer: «Die wijziging zette zich
slechts zeer langzaam door. Men ging
pas vanaf 1900 denken in de richting van
arbeidskontrakten en ook van verplichte
sociale verzekeringen. Deze ideeën zijn
echter maar verwezenlijkt geworden
tijdens het Interbellum of na de Tweede
Wereldoorlog. De diskussies leefden nog
voort 30 of 40 jaar na Rerum Novarum.
De maatschappelijke processen waren
toen natuurlijk niet tot stilstand geko-
men. De feiten staken soms zelfs de
teoretiscbegliskussie voorbij-

Wereldoorlog
Veto: Steunde de Leuvense school zich
enkel op de Kerkelijke filosofie en haar
eigen geschriften, of werden ook ideeën
uitgewisseld met andere wetenschappe-
lijke centra?
Meerts: «Ook in de teorievorming
wilde Leuven in kontakt komen met
niet-katolieken. Juist daarom vond een
hoogleraar van de Brusselse universiteit
Leuven zo gevaarlijk: naast het feit dat
men zich zeer goed dokumenteerde,
probeerde men ook diskussies aan te
gaan. Deploige bijvoorbeeld voerde in
zijn tijdschrift Revue Sociale Catholique
een ganse polemiek met Durkheim in
Parijs, wat bewijst dat hij door Durk-
heim serieus werd genomen. De studie-
kringen maakten analyses over sociale
politiek en ekonomie, en ook daarbij
werden andersdenkenden toegelaten»

De katolieke arbeidersbeweging viert al wekenlang feest. Het
orgelpunt van de honderdste verjaardag van Rerum Novarum
wordt een grootscheepse bijeenkomst in Brugge op 26 mei.

Maar reeds op 5 mei hield kardinaal Danneels een vurig pleidooi voor
een encykliek over de 'res novae' van vandaag, het zoeken naar
bevrijding uit armoede en uitbuiting. Een ietwat eigenaardig pleidooi,
gezien het feit dat de paus zopas zijn ... encykliek 'Centesimus Annus'
(het honderdste jaar) afkondigde. Blijkbaar wijdt dit schrijven voor
Danneels onvoldoende uit over het probleem bij uitstek van onze tijd: de
strukturele ekonomische ongelijkheid tussen Noord en Zuid. De
bekommernis om de etiek in de (markt)ekonornie klonk eveneens door
op het driedaagse kollokwium over Kristelijke Sociale Etiek dat in de
week van Hemelvaart aan deze universiteit werd gehouden.

De receptie van Rerum Novarum aande KU Leuven

Samenleving naar middeleeuws
model

onrechtstreeks gevolg van Rerum Nova-
rum en van de ermee gepaard gaande
gewijzigde kerkelijke en sociaal-politieke
kontekst»

Veto: Hoe sterk was de invloed van de
encyklieken van Leo XlII in Leuven
voelbaar op doktrinair gebied?
Meerts: «Leuven heeft een grondige
.analyse gemaakt van het natuurrecht op
basis van het thomisme, Er is een
volledig antropocentristisch mensbeeld
ontworpen, teruggaande op de aristoteli-
sche filosofie, Van daaruit ontstond een
maatschappijbeeld, waarin het individu
en zijn betrokkenheid op de gemeen-
schap zich tot elkaar verhouden in een
permanente spanning. Zo Kwammen tot
de rol van de korporaties, van de staat,
de vakverenigingen, kortom tot een heel
gamma van sociaal-ekonomische stellin-
gen. Telkens verwees men naar Rerum
Novarum als gezagsargument of als
bron. Terwijl de geschriften van de leden
van het HIW getuigden van een funda-
mentele vraagstelling, ging de belang-
stelling van de PSW veeleer uit naar de
heroriëntering van de ekonomie naar
kristelijke overtuiging.»

(Foto Hielke Grootendorst)

De Maeyer: «Rerum Novarum had als
tekst een legitimeringsfunktie, vooral
voor de zich ontwikkelende 'sociale
werken'. Maar tegelijkertijd was de tekst
een soort stok waarmee de konservatie-
ven diezelfde werken hebben aangepakt.
De tekst was overigens zeer vaag. Er
werden geen konkrete sociaal-ekono-
mische opties naar voren geschoven. Het
ging veeleer om een etisch dokument.
De inhoud ervan is echter nieuw.
Voordien bekeek de Kerk de sociale
problematiek in hoofdzaak als een ar-
moedevraagstuk met moreel-religieuze
dimensies. In Rerum Novarum werd het
materiële -en 'de ekonomie -verbonden
met de etiek. In deze kontekst funktic-
neerde de Leuvense scbool, naast andere
wetenschappeljjke centra»

Veto: In sommige kringen van de
katolieke bourgeoisie begreep men rond
dejaren '80 dat de traditioneel-paterna-
listische liefdadigheid tekort schoot ten
aanzien van de sociale problemen. Was
deze tendens aan de universiteit ook
merkbaar?
Meerts: «Binnen het HIW werd in de
jaren '90' .het vernieuwd filosofisch
denken in verband gebracht met sociale
studie. Simon Deploige, rechterhand
van kardinaal Mercier, heroriënteerde de

Maar ook honderd jaar geleden waren er
in het katolieke bolwerk KV Leuven al
gelijkaardige geluiden te horen. Het is
interessant om de standpunten na te
gaan van de Leuvense intellektuele elite
rond de eeuwwisseling aangaande de
tema's die in Rerum Novarum werden
aangesneden. Bij de ontwikkeling van
ideeën in een snel veranderende samen-
leving op het einde van de 19de eeuw,
dus ten tijde van Rerum Novarum, zijn
in Leuven vooral twee instellingen van
belang geweest: het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte (HIW) en de School voor
Politieke en Sociale Wetenschappen
(PSW), dé voorloper van de fakulteit
Pol&Soc. De oprichting van beide
instituten is onrechtstreeks het gevolg
van de gewijzigde sociaal-ekonomische
kontekst in België en in Europa, die
bevorderd werd door het pontifikaat van
Leo XIII. De paus stimuleerde het
wetenschappelijk onderzoek, en zocht
tevens naar een nieuwe plaats voor de
Kerk in de samenleving. Het HIW werd
opgericht in 1889, dus vóór de afkondi-
ging van Rerum Novarum, terwijl de
PSW het licht zag in 1892.

Tomas
Over die boeiende periode spraken

we met twee 'insiders'. Jan De Maeyer is
sekretaris van het Katoliek Dokumenta-
tie- en Onderzoekscentrum (Kadoc). Hij
werkte mee aan het standaardsyntese-
werk De christelijke arbeidersbeweging
in België. /89/- 1991. dat vorige week
door het Kadoc werd uitgebracht. Kris-
tine Meerts is wetenschappelijk mede-
werkster aan het departement geschiede-
nis.
Meerts: «De paus heeft in 'Leuven twee
keer ingegrepen. Een keer met zijn
encykliek Aeterni Patris (1879), die de
katolieke filosofie wou hervormen naar
middeleeuws model, in de geest van
Thomas van Aquino. Leo XIII wou zo
de katolieke geloofswaarheden verzeke-
ren en zich tegelijkertijd openstellen
voor de moderne evoluties op kultureel
en wetenschappelijk gebied. Daarop is
kardinaal Mercier ingegaan, met als
gevolg dat er in 1882 in Leuven een
leerstoel Thomistische filosofie kwam.
In 1889 werd dan het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte opgericht. Terwijl het
HIW als een rechtstreeks gevolg kan
worden gezien van deze encykliek, is de
oprichting van de School voor Politieke
en Sociale Wetenschappen veeleer een

Activeer je talenkennis
tijdens de vakantie

CU,RSUS DUITSE
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sociale wetenschappen naar het tho-
misme. Dat was voor hem een roeping,
een opdracht als gevolg van de pause-
lijke encyklieken. Hij kreeg gaandeweg
meer sociaal geïnspireerde filosofische
kursussen toegewezen. Hij richtte studie-
kringen op, 'cercles d'études sociales',
waar hete sociale hangijzers werden
getoetst aan de oorspronkelijke thomisti-
sche leer,»
De Maeyer: «Deploige stimuleerde de
studiekringen om zich te richten naar de
kristelijke sociale werken; de priesters
werden sinds de Sociale Kongressen van
Luik (1886, '87 en '90) gezien als
maatschappelijk werkers. Niet enkel
meer de traditionele pastorale, devotio-
nele werken, maar ook een werkmans-
kring, een patronaat, of een vakvereni-
ging behoorden na Rerum Novarum tot
het pastorale 'instrumentarium'; midde-
len waardoor de kerk de mensen kon
bereiken en evangeliseren. Tot dan toe
waren er twee gescheiden werelden: de
materiële en de geestelijke, individueel-
morele. ~

Voorhoede
Veto: Rerum Novarum is een dankbare
tekst om op te steunen. Men kan er
verschillende kanten mee op. Zowel
konservatieven als sociaal-katolieken ci-
teerden vlot allerlei passages om hun
gelijk te bewijzen. Tot welke strekking
behoorde Leuven?
De Maeyer: «Leuven zat in die periode,
in de voorzichtig-progressieve hoek. De
toenmalige rektor stond open voor de
moderne wetenschappelijke technieken,
die hij stimuleerde binnen de universi-
teit, en stond ook vrij dicht bij wat men
noemt de kristen-demokratie. Er werd
hem verweten dat hij nogal wat kontak-
ten onderhield met prièster Daens. Hij
sloot zich niet af voor die gistende
katolieke wereld. Leuven gooide niet
meteen de deur dicht voor de progressie-
ven,»
«De Leuvense Sociale School zal je

echter nooit hebben horen zeggen dat
het kapitalisme onmogelijk was. Het
moest hoogstens gekorrigeerd worden
door staatsinterventie. Waar het om ging
was de bescherming van de zwakkere in
de samenleving tegen de sterkere: de idee
van de sociale rechtvaardigheid. Men
heeft er steeds op gelet dat veranderingen
haalbaar bleven. Teoretisch waren de
ideeën ook zeer goed ondersteund en
gefundeerd. Wat men adviseerde aan de
overheid, had een zekere realiteits-
waarde»

Meerts: «Het HIW en de PSW hebben
wél mensen gevormd die dan verder
konden evolueren. Veel latere kristen-
demokratische, politieke leiders hebben
aan de PSW hun eerste vorming geno-
ten. Mannen zoals een pater Rutten die
later zelf deel uitmaakten van de kriste-
lijke arbeidersbeweging, stonden meer in
de voorhoede»

Interbellum

Veto: Welke houding namen de Leu-
vense professoren aan ten opzichte van
veel radikalere stromingen in de arbei-
dersbeweging zelf?
De Maeyer: «Het is niet verwonderlijk
dat Leuven vanuit de belangstelling voor
sociale problemen openstaat voor wat
priester Daens doet, omdat zijn werk
uiteindelijk-een logische verderzetting is
van die kristelijke zending in het sociale
leven. Bepaalde professoren stelden zich
weliswaar hard op tegenover Daens,
maar anderen onderhielden heel hun
leven kontakten met hem,»
Meerts: «De laatste groep vormde de
studenten echter niet in hun sociale
teorieën. Professoren die werkelijk so-
ciale leerstoelen bezetten, hadden min-
der kontakt met Daens, en waren veel
voorzichtiger. Hun grote bezorgdheid
ging immers ook uit naar het bewaren
van de eenheid onder de katolieken.

De Maeyer: «Op basis van een aristote-
De Maeyer: «Hoewel men zich geen lische analy~ streefden de Leuvense
voortrekkersrol toeëigende, was men professoren die voorstellen deden voor
uitstekend op de hoogte van de ontwik- de oplossing van de sociale kwestie naar

"'" een maatschappij van het midden, met
.' - een sterk centrum, onder het motto: in

medio est virtus. Hierin zou de arbeider
een rechtvaardig loon krijgen en een
betere positie. Op het platteland wilde
men de kleine boeren leefbare bedrijven
geven. Ook de winkelier wilde men
beschermen tegen een overspoeling door
de opkomende grootwarenhuizen of
socialistische koöperatieven. Het pro-
gramma voor de verwezenlijking van die
objektieven werd konkreet en stap voor
stap uitgeschreven, rekening houdend
met het harmoniemodel: de arbeiders en
de boeren, de middenstand en de pa-
troons moesten trachten in vrede samen
te leven. De arbeiders moesten bijvoor-
beeld de middenstand niet tegenwerken;
zij hadden hun eigen funktie en dienden ---
zich te specialiseren»

stand brengen. De Kerk had zich tot dan
toe slechts anti-liberaal en anti-modern
opgesteld. Op alle nivo's werd de slagzin
Nova et vetera van toepassing: ekono-
mie, wetenschap.j filosofie. Het hele
toenmalige wereldbeeld werd erin be-
trokken»

Spinnerij
Veto: Is de Leuvense belangstelling voor
sociale vernieuwing niet voor een groot
stuk te wijten aan de sociologie, een
opkomende wetenschapstak aan het
einde van de 19de eeuw?
De Maeyer: «De Leuvense professoren
wilden morele waarden niet enkele
vanuit een teoretisch koncept hanteren,
maar gingen de realiteit van de mensen
sociologisch meten. Die sociologische
resultaten brengen ze in kontakt met de
moraal. Dat was het n~euwe denken»
Meerts: «Brants pakte zijn studenten
mee naar de fabrieken om te kijken naar
wat daar gebeurde. Gebaseerd op deze
induktieve metode verschijnen een hon-
derdtal publikaties, van de kleinste
Brusselse drukkerijen over spinnerijen in
Gent, tot de zware industrie aan Samber
en Maas. Men analyseerde de arbeids-
toestanden, maar ook de denkwijze van
de patroon over arbeidsorganisatie.
Hoewel de aandacht voor de arbeider-
sproblematiek direkter was omdat de
noden er schrijnender waren, ging men
even goed de plattelandswerken, bij-
voorbeeld in de Kempen, het Hageland
en het Waasland, observeren vanuit
dezelfde metode en visie. Hetzelfde geldt
voor de middenstand»

Dirk Boeckx
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het kapitalisme spreekt de paus in
. voorzichtige bewoordingen, en de kriste-
lijke leer heeft natuurlijk nog steeds de
waarheid in pacht.

Het Kerkelijk gezag was wel verplicht
haar stem te laten horen, wilde het nog
een belangrijke rol spelen in maatschap-
pelijke processen. Waar de Kerk voor-
dien steeds afwezig was geweest op
kollektief-maatschappelijk .vlak (haar
optreden situeerde zich in de individuele,
moreel-religieuze sfeer van de samenle-
ving), sprak zij zich nu voor de eerste
keer openlijk uit over de sociale kwestie.
Rerum Novarum had dan ook als
ondertitel: 'Encykliek over de toestand
der werklieden'. Paus Leo :xm schrijft in
zijn voorwoord: "Wij zijn ervan over-
tuigd ( ...) dat er snelle en afdoende
maatregelen dienen genomen te worden
ten voordele van de lagere klassen,
waaraan, voor het grootste deel, onver-
diend een ongelukkig en ellendig levens-
lot is beschoren."

De voornaamste stellingen van de
encykliek waren op verzoek van de paus
lang bestudeerd geworden door een
groep specialisten en adviseurs uit ver-
scheidene landen. Zij vergaderden eerst
te Rome, daarna te Freiburg in Zwitser-
land onder het voorzitterschap van de
Zwitserse kardinaal Merroillod. Deze
'Unie van Freiburg' heeft de leer en de
programma's bijgewerkt, die in de voor-
gaande jaren ontworpen waren door
vooraanstaande sociaal-katolieken uit
heel West-Europa. Voor België zetelde
onder andere de Leuvense hoogleraar
Joris Helleputte in de studiegroep.

Vriendschap
De eigenlijke Wereldbrief bevat twee

grote delen. In het eerste deel wordt
uiteengezet dat de oplossing van het
socialisme de arbeider benadeelt, dat het
socialisme onrechtvaardig is en dat het
verwarring sticht. De paus houdt hierin
een pleidooi voor het privee-eigendom
en de familie. Het tweede deel is het
langste en handelt over 'De Ware
Redmiddelen' voor de sociale kwestie.
Het is zelfs niet altijd nodig de inhoud
samen te vatten; de titels van de
verschillende hoofdstukken en paragra-
fen weerspiegelen op zich el voldoende
de sfeer die de encykliek uitstraalt.
Onder het eerste redmiddel, de leer van
de Kerk, lezen we: het nodige geduld;
toenadering der klassen; de vriendschap;
de kristelijke broederlijkheid; wat de
Kerk doet. Een redmiddel (paardemid-
del?) dat later belangrijker zou blijken
dan het eerste, is de staatstussenkomst.
De staat heeft het recht op interventie,
maar er zijn grenzen. De interventie
dient voor de bescherming van de
eigendommen, de arbeid en de spaar-
ders.

Het meest kookrete hoofdstuk han-
delt over de verenigingen van werkge-
vers en werknemers. Daarin zegt de paus
dat het ongetwijfeld nodig is de korpora-
ties 'van onze voorouders' aan de
tijdsomstandigheden aan te passen. Vol-
gende passage Is uiterst belangrijk: "Het
is dan ook met genoegen dat Wij overal

Van Rerum Novarum naar Annus Centesimus

Klassenverzoening en
korporatisme

orint service
KWALITEIT
OP TIJD

Voor al uw kopieer- en drukwerken

TIENSESTRAAT 38
3000 LEUVEN
~ 016/22.10.39

dergelijke verenigingen zien ontstaan,
die ofwel alleen uit werklieden bestaan,
ofwel uit werklieden en patroons samen.
Het is te wensen dat er steeds meer
mogen komen en dat hun aktie steeds
doeltreffender mag worden." Ofschoon
de paus zich duidelijk uitspreekt voor
klassenverzoeoiog en korporatisme, stelt
hij zich dus niet afwijzend op tegenover
vakverenigingen van arbeiders alleen.

Vreugde
Over deze passage, die de paus er naar

verluidt zelf op het laatste moment aan
toegevoegd heeft, is heel wat te doen
geweest. Progressieve voormannen
sprongen er onmiddellijk op en citeer-
den ze in hun voordeel. Konservatieven
toonden aan dat gescheiden vakvereni-
gingen alleen mochten indien een korpo-
ratistische organisatie door de omstan-
digheden onmogelijk kon worden opge-
start. Verderop in het hoofdstuk worden
het nut en het bestaansrecht van vak-
verenigingen beargumenteerd, en wordt
bepaald welke hun inrichting en aktie-
programma moet zijn. Mede door dit
laatste hoofdstuk heeft Rerum Novarum
een impuls gegeven aan de kristelijke
arbeidersbewegingen in Europa. In zijn
geheel is de encykliek bepalend geweest
voor de opkomende sociale beweging.
Door de band die gelegd werd tussen
sociale rechtvaardigheid, etiek en ekono-
mie appelleerde Leo XIII immers niet
'álleen aan de arbeiders, maar aan alle

sociaal bewogen katolieken.

Na Rerum Novarum werden -er nog
'twee grote Wereldbrjeven afgekondigd
over de sociale leer van de Kerk.
Quadragesimo Anno (1931) van Pius
XI rou Rerum Novarum niet alleen
bevestigen, maar vervolledigen en ver-
scherpen. In Mater et Magistm, uitge-
bracht ter gelegenheid van de zeventigste
verjaardag van Rerum Novarum, legde
Johannes XXIII de nadruk op de
praktische vorming van priesters en
leken, in het bijronder arbeiders, om de
toepassing van de sociale leer te verzeke-
ren. Hoewel de twee latere encyklieken
onontbeerlijk zijn geweest voor de in-
vloed van de Kerk in de snel evoluerende
samenleving (waar Leo zich beperkte tot
de werklieden, had Johannes het al over
de 'voorspoed, vrede en vreugde' van
alle volkeren), is Rerum Novarum steeds
het referentiepunt gebleven in de diskus-
sies die in katolieke middens gevoerd zijn
van vóór 1891 tot nu.

Op 2 mei deze maand kondigde paus
Johannes Paulus Il zijn 85 bladzijden
lange encykliek 'Centesirnus Annus' af.
Het is de derde herdenking van Rerum
Novarum, en de encykliek toont opval-
lend veel gelijkenis met de honderdja-
rige. De paus onderschrijft de funda-
mentele opties van Rerum Novarum: het
herstel van de sociale vrede op basis van
de rechtvaardigheid, de veroordeling
van de klassenstrijd en het respekt voor
de arbeider. Vanuit dit perspektief be-
schouwt hij ook de kontra-revolutie in
Oost-Europa. De schending van de
rechten van de arbeid bracht volgens
hem de veranderingen op gang. De
liberale, zedeloze maatschappij van Leo
XIII werd voor Johannes Paulus de
konsumptiemaatschappij, maar de stel-
ling dat de vrije markt niet mag over-
heersen blijft dezelfde. In het algemeen
blijft de encykliek vrij vaag en reikt
weinig konkrete antwoorden aan. Over

Toestand
Kristelijke intellektuelen diskussieer-

den veelvuldig over een katolieke oplos-
sing voor de 'sociale kwestie', maar er
bestond geen eensgezindheid. "Geen
andere vraagstuk kwelt op dit ogenblik
zozeer de menselijke geest", aldus paus
Leo XIII (1878-1903) in het voorwoord
tot zijn encykliek. Sommige teoretici
wilden een vrijwillige invoering van een
ekonomie gebaseerd op de kristelijke
etiek. Zij keken met heimwee terug op
de standen van het Ancien Régime, of op
de middeleeuwse gilden. De basis van
een hersteld maatschappelijk evenwicht
moest volgens hen gevormd worden
door 'de goede kristelijke patroon'.
Sommige industriëlen vatten hun bedrij-
ven inderdaad op als een kristelijk atelier.
Andere, meer progressieve, soeiaal-kato-
lieken wilden de arbeiders beschermen
tegen het liberalisme door strukturele
maatregelen. De heringerichte, korpora-
tieve standenmaatschappij kon volgens
hen best steunen op staatsinterventie via
sociale wetten.

ONDANKS ALLE MISERIE
LEUVEN VIERT DE DERDE WERELD
Stadspark - Zaterdag 25 mei vindt in een stapje in hun wereld zetten, met zijn
het Leuvense Stadspark het vierde We- problemen, met zijn schoonheid."
reldfeest plaats. Op het eerste zicht lijkt Vanaf 14.00 u is het Stadspark dan
er nochtans weinig reden tot feesten voor ook de plaats voor allerhande wereldse
de Derde Wereld. Dit jaar werd immers aktiviteiten. Op de brede laan is er een
met de Golfoorlog de westerse suprema- internationale markt. Hier vind je, naast
tie en invloed weerom centraal gesteld. artisanaat, onder andere Turkse, Griekse
De situatie van de Koerden en de en Marokkaanse specialiteiten. Let op,
Palestijnen is verre van rooskleurig. Het niet enkel paprika's olijven en aubergi':
Afrikaanse kontinent doet verwoede nes, maar de programmabrochure verze-
pogingen om in het nieuws te komen, kert ook dat "geitekaas in al zijn
maar slaagt daar duidelijk niet in. En dat varianten best lekker is."
terwijl de huidige hongersnood die van Tegelijk treden ook muziekgroepen
'85 lijkt te overtreffen. Bovendien blijkt uit verschillende landen op: Kollasuyu
dat de geldstroom van het Zuiden naar Nan speelt Indiaanse muziek, Ca man-
het Noorden deze van het Noorden naar chaca Du Chili en Choro De Saudade
het Zuiden nog steeds overtreft, zodat brengen Latijns-Amerikaanse ritmes.
men kan stellen dat het Zuiden ook op Combo Tropical speelt de Bolero en de
dit moment nog onze levensstandaard Lambada op Chileense wijze. Verder
verhoogt. vertegenwoordigt Mamady Keita en zijn

De reden voor het Wereldfeest is groep Sewa Khan het Afrikaanse konti-
volgens de organisatoren echter duide- nent. Mamady Keita kreeg op het
lijk: "De aandacht wekken en respekt Panafrikaans festival van Algiers de
opbrengen voor andere volkeren en vermelding van de beste Afrikaanse
andere kulturen. Op het Wereldfeest kan drummer. Electric Ananas sluit de
men tevens kennis maken met diegenen - avond af met "Rio de Janeiro-karnaval-
die uit andere landen in Leuven of toestanden".
omstreken terecht kwamen en kan men Naast al dat feestgedruis, komt geluk-

Kajuit
'Annus Centesimus' zal, vergeleken

met Rerum Novarum of Quadragesimo
Anno, bijna geen invloed uitoefenen in
de kristelijke wereld. De ontkerstening is
ver gevorderd, en het is de vraag of de
encykliek iets wezenlijk bijbrengt aan de
basis, dan wel of ze· alleen maar de
ideeën weergeeft die bij de massa van de
gelovigen allang leven. De tekst zal ook
niet meer wals vroeger gelezen en
bestudeerd worden door kajotters, vak-
bondsleden en arbeidersvrouwen.

In 1963 schreef Mgr. Jozef Cardijn,
de vader van de KAJ: "Ik was negen jaar
toen de Encykliek verscheen en herinner
me nog de weerslag van Rerum Nova-
rum op de wraakroepende wantoestan-
den van die tijd, ingevolge de onmense-
lijke voorwaarden van het machinisme
gedurende gans de 19de eeuw." Vandaag
heeft de officiële Kerk, zeker in West-
Europa, nog nauwelijks invloed op
sociale vergrijpèn in de samenleving. De
tijd dat vele industriëlen meenden dat zij
het Rijk van God "p aarde mee konden
bewerkstelligen, is lang voorbij. De
hoop van de kajotters dat hun dagelijks
gebed "Moget Gij heersen in de fabriek,
het bureel, de werkwinkel, de kazerne, in
al onze woningen" enig effekt zou
hebben op wraakroepende wantoestan-
den, is voorgoed vervlogen.

Dirk Boeckx

In het Kadoc loopt nog steeds een
tentoonstelling over Rerum Novarum In
november organiseert het Kadoc een
kollokwium over de verschillende sociaal-
katolieke strekkingen in de Westeuropese
landen.

kig ook de nodige informatie aan bod. In
een praatkafee geven een Marokkaanse,
een Griekse, een Iraakse en een Pales-
tijnse vrouw hun visie op en hun rol in de
Golfoorlog. Een aantal sprekers uit
Cuba, EI Salvador en Zuid-Afrika de-
batteren verder over de strijd tegen de
'nieuwe wereldorde'. Verder hebben nog
op verschillende momenten allerhande
min of meer duidende aktiviteiten plaats.
Om 17.00 u wordt een stoelenspel rond
de handelsverhoudingen gespeeld. Stan
Moons draagt Palestijnse gedichten
voor. Tijdens een kunstenaars-happe-
ning schilderen een aantal kunstenaars
de gevolgen van een 'nieuwe wereldor-
de' voor de Derde Wereld. Bovendien
worden op het Wereldfeest twee boeken
voorgesteld: 'Het Vredesboek' en 'Het
dagboek van Huub Dieriekx'. Het eerste
boek werd door jongeren tijdens interna-
tionale jongerenvredeskampen geschre-
ven. Het tweede boek handelt over het
verblijf van Huub Dierickx, een arts van
Geneeskunde van het Volk, in Irak.
Het wereldfeest wordt georganiseerd

door de Leuvense Derde Wereldraad in
samenwerking met de stadsdiensten. De
Derde Wereldraad heeft permanent een
stand op 25 mei in het Stadspark. Indien
je wil meewerken of interesse hebt voor
verdere informatie, kan je dan ook steeds
daar terecht. (RV)

R erom Novarum zijn de be-
ginwoorden van de eerste
grondige uiteenzetting van

het kerkelijk leergezag over de
sociale problematiek. Een ency-
kliek wordt steeds genoemd naar
zijn beginwoorden. In het Neder-
lands luidt de eerste zin van Rerum
Novarum: "De zucht naar nieuwe
dingen, die de Staten heeft aange-
grepen en re sedert lang in een
koortsige beroering houdt, moest
vroeg of laat van het terrein der
staatsleer overslaan op het nabu-
rige gebied der sociale ekonomie."
Welke waren nu die nieuwe dingen
waarop de Wereldbrief doelt?

Het liberale kapitalisme en de technolo-
gische vernieuwingen hadden een sterke
industrialisering in de hand gewerkt. De
betrekkingen tussen patroons en arbei-
ders hadden zich gewijzigd; er-ontstond
een steeds grotere kloof tussen de twee
klassen, tussen rijken en armen. Veel
industriearbeiders wendden zich tot het
oprukkende socialisme, dat zich in West-
Europa vooral in reformistische richting
ontwikkelde. Bij de lagere klassen sloeg
de formule van koöperatieven, syndika-
ten, mutualiteiten en bet streven naar
stemrecht goed aan. Niet alleen bij het
stedelijk proletariaat broeide iets, ook op
het platteland - waar de katolieken
traditioneel sterk stonden - gebeurden
dingen die de Kerk beangstigend vond.
De landbouwkrisis van de jaren tachtig
dreef grote delen van de plattelands-
bevolking naar de steden of het buiten-
land, en deed de socialistische propa-
ganda ook gemakkelijker ingang vinden
in de landelijke gemeenten.
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Geroepen door -God
·V. orige week vonden in Hu-

mane Wetenschappen twee
dekaan verkiezingen plaats.

In Ekonomie werd prof. Jacques
Vander Eecken opnieuw verkozen
voor een termijn van vier jaar. In
Letteren en Wijsbegeerte kon pro-
fessor Van Gorp, huidige dekaan,
reglementair niet meer hèrverko-
zen worden na twee ambtstermij-
nen. Hij gaf zijn mandaat door aan
prof. Emiel Lamberts. Lamberts is
professor aan het Departement
Geschiedenis, voorzitter van het
Kadoc en van de derde cyklus
opleiding European Studies.

De dekaanverkiezingen in Letteren en
Wijsbegeerte verlopen op een nogal
merkwaardige manier. In een eerste
ronde kiest ieder lid van de Fakulteits-
raad twee potentiële kandidaten uit het
voltijds' Akademische Personeel. Uit
deze poli komen de vijf kandidaten met
de meeste stemmen, al dan niet aange-
vuld door kandidaten voorgedragen
door een departement of door indivi-
duele kandidaten. Uit deze kandidaten
komt na een tweede en eventueel na een
derde stemronde de nieuwe dekaan. Die
· kandidaten krijgen bovendien niet de
kans krijgen zich voor te stellen, zodat de
dekaan verkiezing eigenlijk een sterk
formeel karakter krijgt.

Het gevaar van deze kiesprocedure is
bovendien dat enerzijds serieuze kandi-
daten die niet tot de top vijf behoren
afgeschrikt kunnen worden om zich nog
kandidaat te stellen. Anderzijds is het
niet onmogelijk dat, na intern gelobby,
een kandidaat wordt voorgedragen die
in se niet veel zin heeft om de taak op
zich te nemen, maar dat toch doet nadat
hij "onder druk komt van het vox dei;
vox populi", zoals Lamberts het. tijdens
zijn dankwoordje uitdrukte.

Nu was iedereen het er wel over eens
dat na twee dekanen uit de filologische
richting - Pinnoy uit Klassieke en Van
Gorp uit Germaanse Filologie - het de
beurt moest zijn aan een dekaan uit de
historische richting. En dat is blijkbaar
aardig gelukt. Lamberts is historikus,
voorzitter van het Katoliek Dokumenta-

. tie Centrum (Kadoc) en European
Studies en geeft tevens kollege in de
Rechtsfakulteit en in Teologie. W,e
vroegen hem vooral naar zijn visie op het
nieuwe dekreet en naar' een aantal
fundamentele problemen die de fakulteit
Letteren en Wijsbegeerte kent. Als uit dit
.gesprek één konstante kan getrokken
worden.dan is'dittoclhijn uitgesproken
optimisme over de gehele lijn. .

Veto: Op de Ioatste FakuJJeilsraad was
duideü.ik enig onge'loegen te merken hU
bepaalde leden over het feit das Letteren
en Wijsfx:gee'rte in serieuze financiële
moeilijkhèden 'begint te komen. DiJ heeft
natuurlijk te maken met de nijpende
kredieten en liet toch eerder dalend
aantal studenten. Hoe ziet u hierin enige

· lIerbelerlng komen?

Lamberts: «In feite zit heel de universi-
teit in de problemen. Maar ik zou niet zo
defaitistisch zijn, want het studentenaan-
tal i's terug in opgang sinds vorig jaar.
Door de vergrijzing in het sekundair

. onderwijs en door de maatregelen van
Coens enkele jaren terug met het een-
heidstype is er een terugval van de
studenten geweest, maar ik moet konsta-
teren dat de laatste tijd het entoesiasme
toch wel terug opflakkert, wat ook in de
cijfers weerspiegeld wordt. Dus voorzie
ik daar althans geen problemen in de
'financiering van de L&W Maar het blijft
natuurlijk wel een algemeen probleem
de hele universiteit»

Bezoldiging
v~: Vaak wordt gesuggereerd da: men
üide toekomst zal moeten uitkijken naar
eksteme financiering uit het' beiJiijft-
/ellen, zoals das in andere faJadJeiJen al
jaren gebeurt.

ten, het interesseren van de buitenwereld
voor wat wij doen en het betrekken van
kredieten van de buitenwereld een
belangrijk onderdeel van de L&W
begroting moeten wordèn. Het gebeurt
trouwens al, zij het met mondjesmaat.
Zo is er het voorbeeld van privee-spon-

. sering voor archeologische projekten.
Hieruit blijkt dat er toch enige interesse
is vanuit de bedrijfswereld. Zoiets mag
natuurlijk niet ten koste gaan van de
wetenschappelijkheid van het projekt.
Daarom moeten er duidelijke afspraken
gemaakt worden om een autonomie te "
garanderen»
Veto: De aggregatie-opleiding Wordt zo
goed als zeker met een jaar verlengd
Denkt u niet dat dit een enorme demoti-
vatie zal teweeg brengen.' een licentiaat
geschiedenis die zijn toekomst in het
onderwijs ziet, zal nu 5 jaar moeten
studeren?
Lamberts: «Het diploma zal alleszins
opgewaardeerd worden. En dat kan

: alleen maar ten goede komen van het
onderwijsnivo. Het is bovendien een
trend dat steeds meer studenten een
vijfde jaar gaan studeren. Ik verwijs.
hierbij ook naar het nieuwe programma
'Kulturele Studies', een welgekomen
alternatief voor de studenten die het in
de kulturele sektor willen maken. Dit is
toch ook een ekstra jaar. En wat de
demotivatie betreft, vind ik toch dat hier
een belangrijke taak is weggelegd voor
het Sekundair Onderwijs zelf. Daar zit
het struktureel fout. Als de Overheid
goed onderwijs wil leveren moeten ook
zij enige inspanning doen om de werk-
sfeer te verbeteren, en dat kan door
bijvoorbeeld door een betere bezoldi-
ging»

Veto: In het nieuwe 'dekreet ziet het er
voor de studenten vertegenwoordiging
niet al te best uit. Elke garantie voor een
serieuze inspraak in het beleid ontbreekt
en hangt af van de goodwill van de
Akademische Overheid.
Lamberts: «Ik ben' niet echt vertrouwd
met het nieuwe dekreet, maar ik meen
toch te weten dat de situatie aan de vrije
universiteiten verschilt van de zoge-
naamde rijksuniversiteiten, waar wel
een wettelijke regeling is voor de studen-
tenvertegenwoordiging. Nu kan ik mij
eigenlijk helemaal scharen achter de
filosofie van wijlen Pieter De Somer, die
onder andere ..aan de basis ligt van het
Organiek Reglement. Hij stelde dat de
studenten vertegenwoordigd moeten
zijn in instanties waar zij belangen
hebben. Konkreet lijkt het mij niet nodig
dat studenten vertegenwoordigd zijn op
de Departementsraden. Op de POK's,
Fakulteitsraden en Akademische Raad
daarentegen is de studentenvertegen-
woordiging primordiaal, zij heeft trou-
wens haar nut hl bewezen.»

Profferieksamen
Veto:.De laatste maanden wordt er
gesproken over een door de overheid
ingerichte 'visitatie-kommissie' die een
kontrole zou moeten uitoefenen op de
wetenschappelijke kwaliteit van benoèmd
Akademisch Personeel Denkt u da: zo'n
orgaan het rendement van het AP kan
verhogen?
Lamberts: «De idee van visitatie-kom- .
missie lijkt mij uitstekend. In Nederland
is iets dergelijks al lang gemeengoed.
Maar ik vrees dat in België zoiets

onmogelijk te organiseren zal zijn, om-
dat wij hier te kampen hebben met een
verzuild en geskleroseerd onderwijs-
systeem. Maar dat kan veranderen.

. Wanneer we, in ,1992, binnen Europa
een geïnternationaliZeerde onderwijs-
systeem zullen kennen, kan men makke-
lijker de richting van een kwaliteits-
kontrole uitgaan, omdat we dan hoedan-
ook een soort van rating system gaan
krijgen, waarbij de universiteiten vol-
gens tal van kriteria geklasseerd zullen
worden.»
Veto: Zoals in de Verenigde Staten. ..

Lamberts: «Inderdaad. Twee jaar gele-
den heeft Libëration trouwens zo'n
evaluatie op Europees nivo gedaan, zij
het op een vrij geïmproviseerde manier.
Maar op universitair vlak ben ik er ook
hevig voorstander van. Wat niet weg-
neemt dat het praktisch weinig effekt zal
hebben, aangezien een financiële sank-
tionering kwasi onmogelijk is. Naast de
evaluatie van' de wetenschappelijke
komponent, zie ik ook de noodzaak van

een evaluatie van het doceergedrag. De
Dienst Universitair Onderwijs (DUO).
stuurt hier al een geruime tijd op aan via
hun Evadoc, vooral voor jonge docenten
en nieuwe richtingen, waar door mede-
werking van studenten een zeer gedetail=
leerde evaluatie van de doceerkwaliteit
gegeven kan worden. We hebben trou-
wens DUO een evaluatie laten doen van
de richting European Studies, met zeer
bevredigend resultaat. Het zou niet
slecht zijn als dit veralgemeend wordt.» .......

Veto: Bent u van oordeel da: een
dergelijke evaluatie mag.meespelen in de
benoeming? Het blijkt toch dat nogal wat
professoren hiertegen weigerachtig S1I1an
omdat zij de wetenschappelijke evaluatie
veel belangrijker vinden.

Lamberts: «Ik zie daarin geen pro-
bleem. Lesgeven behoort evengoed tot
de taak van een hoogleraar, en hij mag
dan wetenschappelijk nog zo bekwaam
zijn, hij moet zijn tennis kunnen over-
brengen»

Steven Van Garsse

De terrasfilms in het Stuc

Bij maanlicht
naar de film
Wie zich onder de eksamens niet elke avorld te pletter blokt, kan

sinds enkele jaren in het Stuc terecht voor een reeks films in
open lucht, bij mooi 'of slecht weer 'terrasfilms' genoemd.

Voor vele studenten is dat een unieke gelegenheid om eens met hun
kultuurcentrum in kontakt te komen. De films trekken jaarlijks nogal
wat mensen. Ze zijn, niet alleen gratis te bekijken, ze zijn ook veel
toegankelijker dan de films die het Stuc gedurende het jaar brengt. Toch
.kunnen de bezoekers van de meeste films iets meer meepikken dan van
de doorsnee Amerikaanse film. '

De film is bij uitstek een populàir
medium. Net als de populaire literatuur
kent het een aantal Steeds terugkerende
genres die het grote publiek blijven
boeien: de western, de science-fiction,
het oorlogsverhaal, de horror, de' love-
story, de thriller, de detektive. Voor een
veeleisend publiek stenen die genrefilms
meestal niet veel voor omdat ze steeds
aan dezelfde konventies beantwoorden.
~ verlopen volgens klassiek geworden
verbaalpatronen en de personages zijn
stereotiep. Toch wordt in de filmindus-
trie weinig van de populaire konventies
afgeweken. Dat is begrijpelijk. Een film
die flopt, betekent een financiële ramp
voor de producent.

Met haar filmprogrammatie wil het
Stuc films brengen die niet binnen de
dominante konventies vallen. Het afge-
lopen jaas brachf het kultuurcentrum
'kunsïfilms" met de Warhol-retrOSpek-
tieve en de films van De Oliveira, grote
filmklassiekers, eksperimentele films en
werk van de beste niet-Amerikaanse
filmmakers; met ondermeer een serie
Iraanse filIDs. Dat betekent een serieuze
aanvulling van het Leuvense filmaan-
bod. In videoteken, op televisie en in de
grote filmzalen vind je praktisch alleen
films die aan de populaire genrekonven-
ties beantwoorden. De meeste 'films die
in het Stuc vertoond-worden, zijn alleen
daar te zien. •

Lamberts: «Inderdaad zal het naar In de reeks terrasfilrns wijkt het Stuc
, buiten brengen van ondenoeksprojek- wat af van die traditionele programma-

tië, Naast de films van de Finse cineast
Aki Kaurismäki, die in het gewone
'Stuc-programma thuishoren, zijn de
films, vooral de komedies op woensdag-
avond, meer op ontspanning gericht, dan
de kulturele hoogstandjes die gedurende
bet jaar getoond worden. Toch worden
er vooral films getoond waarin met de
populaire'genrelronventies gespeeld werd.,
of waarin verschillende genres ver-
mengd worden.

Dat spel met de konventies van het
medium valt misschien nog het meest op
in de B-films die telkens op dinsdag
spelen. '.B-films waren oorspronkelijk
films die met een beperkt budget ge-
maakt werden om voor de hoofdfilm
(A-film) gedraaid te worden. De regis-
seurs hadden weliswaar een 'beperkt
budget, maar ze hadden ook , meer
vrijhei4, omdat vooral de hoofdfilm het.
publiek moest lokken. Daarom zijn
B-films ook vaak interessanter dan
hoofdfilms. Ze bevatten vaak onver-
wachte spelletjes met de konventies van
de dure films.

Een schoolvoorbeeld van zo'n Holly-
wood B-film is 'Detour' uit 1945 van
Edgar Ulmer. De film is met uiterst
beperkte middelen gedraaid. Een stil-
staande auto met geproje,kteerde beel-
den achter en wat slordige interieurs
waren voor de uitgeweken Oostenrijker
Ulmer voldoende om een verrassend
scenario in beeld te brengen. Momenteel
is het een Irult-film.bij Europese filmlief-

hebbers. De meeste Amerikaanse B--
mms hebben Europa echter nooit be-
reikt. Een groot aantal zijn wel te zien
geweest op tv, en momenteel worden ze
ook wel op 'filmnetten geprogrammeerd
als opvuliers. B-films uit andere landen
zijn meestal nooit in België te zien
geweest.

In Japan maakte Seijun Suzuki tussen
1954 en 1967 vier à vijf 'low budget'
films per jaar voor de Nikkatsu studio.
Twee van zijn latere werken zijn nu voor
het eerst in België te zien in de reeks
terrasfilms. In 'Tokyo Drifter' (1966) en
'Branded to Kill' (1%7) worden het
konventionele verhaalverloop en de ste-
reotiepe personages uit de kommerciële
films zodanig geparodieerd dat er kari-
katurale, stripachtige films ontslaan. Die
behandeling. sluit nauw aan bij de
manier waarop een hedendaags publiek
naar oude gangsterfilms kijkt, en maakt
de .films tegenwoordig dan ook enorm
boeiend.

Naast de films van' Ulmer en Suzuki
zijn in de reeks B-films twee Ameri-
kaanse 'low budget'films uit de jaren
tachtig te zien. In 'Repo Man' van Alex
Cox uit 1984 worden de konventies van
de populaire science fiction op de helling
gezet, door een verregaande vermenging
van sf en sociale satire. In de'traditionele
sf worden de waarden van 'the Ameri-
cao way of tife' verheerlijkt door ze als
positieve kracht tegenover 'het vreem-
de', bijvoorbeeld het buitenaardse te
stellen. In tegenstelling daarmee toont de
film van Cox het Amerika van Reagan in
zijn meest belachelijke vorm. 'Repo Men
zijn cowboys die het kapitalistische
systeem ten uitvoer brengen', zegt Cox,
die met Repo Man een politieke satire op
de macht van het geld maakte.

Dergelijke films richten zich per
definitie niet tot een zo groot mogelijk
publiek. Inhoudelijk brengen ze meer
dan wat er bij gemiddelde Amerikaan of
Japanner vlot binnengaat. Daarom zijn
ze ook interessanter dan de 'grote' films.
Meestal is zo'n 'low budget' film daaren-
boven ook technisch boeiend, omdat de
regisseur ondanks de beperkte financiële
middelen toch hoogstandjes wil maken.
Zo is 'Blood SimpIe', de öebuutfilm uit
1983 van Joel en Ethan Coen volgens
nogal wat filmfanaten niet te missen
vanwege de bijzondere muziek en foto-
grafie.

Het spel met de verschillende genre-

konventies beheerst ook de filmtaal van
de Fin Aki Kaurismäki. Hij bespeelt
onder andere konventies van de road-
movie, de B-film, de film-noir en het
melodraOma, verschillende genres die in
zijn films vermengd worden. De vier
films die in de reeks terrasfilms van hem
op donderdagen geprogrammeerd wer-
den, beloven als variaties op de popu-
laire road-movies, muziekfilms, 'busi-
ness-ftlrns' en romantische films een
boeiende kijkervaring te worden. Ze
worden voorafgegaan door 'Mystery
Train' van Jim Jarmnsch uit 1989, een
film rond de E1vis-myte in Mempais-
Tennessee, die in 1989 in Cannes de prijs
voor de beste artistieke bijdrage weg-
kaapte.

Komedies
De films op dinsdag en donderdag

zijn ongetwijfeld het meest boeiend voor
de fi4nliefhebbers. Hoewel ze een zeer
fijnzinnig spel met het eigen medium .
bevatten, zijn ze als ontspa.nningmtms
toch voor iedereen genietbaar. AneeÎl al
door bet gebruik van muziek in films als
'Repo Man', 'Mystery Train' en 'Lenin-
grad Cowboys Go America' en de
(zwarte) humor in de meeste films zijn ze
geschikt als avondfilm tijdens de eksa-
mens. En om nog beter aan de bijzon-
dere nood aan ontspanning tegemoet te
komen, worden op woensdag telkens
komedies en op zaterdag publieks-
trekkers zoals de eerder in de Studio
lopende 'Let's Get Lost' van Bruee,
Weber gedraaid. '

's Woensdags is-het lachen geblazen
met komedies die rond vrouwelijke
steraktrices uitgewerkt zijn: Madonna,
Kathleen Turner, Jayne Mansfield en
Marilyn Monroe, twee hedendaagse en
twee vroegere filmsterren. Er zal wel wat
publiek klaarstaan om 'Desperately
Seeking Susan' en vooral 'Peggy Sue Got
Married' te zien. Dat het Stuc die films
nu gratis speelt, moet waarschijnlijk
gezien worden als kado aan de studen- .
ten. Het openluchtfestival dient daar- -s ,

naast ook een aantrekkingspooI te wor-
den voor een zo breed mogelijk publiek.
Het is de bedoeling van de filmprogram-
mators van het Stuc om van de terras-
films een 'zomer-filmmanifestatie' te
maken die jaarlijks zo'n 7000 studenten ,,,.
en Leuvenaars moet aantrekken.

Koen Hendrickx
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Muziekgroepjes in het Leuvense

Een weg bezaaid met
bloemen en punaises
Wat beweegt er in het

Leuvense muziekland-
schap? En als het be-

weegt, hoe beweegt het dan? Via
een zoekertje 'Groepies gezocht'
hebben we wat veldwerk verricht
op de Leuvense sien. Frappant is .
dat het bijna uitsluitend mannelijke
(spier)bundels zijn die de skepter
zwaaien op het lokale front. Van
meidengroepen is er nergens een
spoor te bekennen, buiten de vrou-
welijke stem hier en daar in het
achtergrondkoortje. Veel groepjes
timmeren aan hun weg, en die kan
rare kronkels aannemen.

'Ned's Atomie Dustbin' trad op 25 april
op in de Gentse Democrazy. Zij zijn één
van de vele Engelse groepjes, nog in hun
teens,die als eerste supporters de vrien-
den hadden en nu gebombardeerd wor-
dentot lokale helden. Zo wordt alles wat
jong is er bijna per definitie beloftevol
genoemd. Bands, voorzien van een
stevige gitaarsound, met als haast ver-
plicht accessoire een weelderige haardos
- al dan niet gewassen - als gordijn
hangend voor de ogen vormen een hype
bij uitstek. Alternatief is weer in en alles
wat ondefinieerbaar is, wordt psychede-
.lisch genoemd.

Klonen

Op eigen bodem lopen ook Hendrix-
en Led Zep-klonen rond. Maar het
sukses van de Engelse bands zit er voor
hen wellicht niet in. Wat uit het
buitenland komt verdringt de Belgische
muziek uit de publiciteit. Matthew, een
van de bassisten van 'Ned's Atomie
Dustbin' merkte tijdens hun Europese
toernee dat de jongeren op het vasteland
niet zozeer met muziek begaan zijn als in
Engeland. Toch wordt er stilaan meer in
de eigen buidel gekeken, en ziet men
groepen van divers allooi.
Zo zijn er onnoemelijk veel voorbeel-

den van groepen die de muziek louter als
hobby beoefenen. De leden van de groep
'Daddy's Hobby' horen binnenkort im-
mers een baan te zoeken. Dit jaar hebben
ze niet veel kunnen repeteren. Eén van
de oorzaken hiervan was dat ze geen
repetitielokaal vonden. Vele andere
groepjes kampen met hetzelfde pro-
bleem (zie Veto twee weken geleden). In
Engeland krijg je daar als beginnende
groep overigens ook mee af te rekenen.
Daar is het zelfszo dat de tarieven stijgen
konform met het sukses van de groep.
Dat ervaart 'Ned's Atomie Dustbin' nu
zelf: men moet er als de haaien bij zijn
om een geschikte ruimte te vinden, die
niet te duur is.

Konformisme

'The Manchester Carry Chain', twee-
voudig winnaar van het lnterfakultaire
, Songfestival (in '86 en '87) repeteert in
het Kesselse jeugdcentrum 'De Zoenk',
waar ze 200 frank per sessie van 4 uur
betalen. Dankzij hun sukses op de
songfestivals hebben zij veel aanbiedin-
gen gekregen om op te treden. Ze spelen'
een set van ongeveer 20 klassiekers om
een sfeervolle avond te vullen. Eigen
nummers hebben ze haast niet.
'Daddy's Hobby' wil in de zomer

graag een toernee maken langs een
aantal jeugdhuizen. Aanbiedingen heb-
ben ze nog niet gekregen. Ze spelen
behoorlijk ruige muziek met hamerende
gitaarsolo's, die zich uitstekend lenen tot
headbangen. M en toe coveren ie wel

1:... eens een lied van Buffalo Tom, waar ze
in zekere zin mee vergelijkbaar zijn.
Geïnspireerd door Freud en met

teksten die grotendeels gaan over rela-

ties, hebben de jongens van 'What's on a
man's mind' hun naam uitstekend geko-
zen. Perfektionistisch als ze zijn, streven
ze harmonie na. Dat uit zich in ritmische
songs als 'Good time'. Zij sturen hun
demo's naar her en der, vol goede hoop.
Op de één of de andere manier vallen ze
steeds door de mazen van het net. Hun
live-optredens schijnen ambiance te ver-
zekeren. 'What's on a man's mind'
repeteert in een afgelegen plaatsje, waar
ze kat noch varken storen. De groep
denkt dat ze meer aandacht zullen
krijgen als ze een single rouden uitbren-
gen, maar daarvoor ontbreken voorlopig
de financiële middelen.

Misthoorns

Hoewel de meeste groepen in het
Engels zingen is er hier en daar toch een
enkeling die zich eigenzinnig voor de
Vlaamse Zaak inzet. Zo ook de Leu-
vense 'Misthoorns' die humorgevoelige,
veredelde smartlappen 'xeagen. Z,) zin-
gen zij over 'Karel', een eenzame j( ngen
die overal weggejaagd wordt. Zijn grote
droom echter is ooit Jean-Marie Pfaff te
worden. Dan volgt de pointe: Karel
heeft een kromosoom te weinig en is dus '
mongool. De twee maal twee broers die
de 'Misthoorns' uitmaken, schuwen ook
rock niet. Ze zijn wel onwetend over hun
toekomst en rotwoien maar wat aan.
Als ze gevraagd worden voor een
optreden, slaan ze dat natuurlijk niet af.
Vrijdag stonden ze nog op het podium in
'Ons Huis', met Noordkaap.
We kunnen het ons moeilijk voorstel-

len, maar er bestaat inderdaad ook
autentieke rap, gezongen door Vlaamse
jongens - en het zijn niet de tegenhan-
gers van Benny B - waaronder A Tree en
Wicked Wix. Het viertal, afkomstig uit
Brussel en het Leuvense hebben VTM-
Top 50 en dergelijke kommerciële toe-
standen vriendelijk geweigètd. Ze hou-
den hun muziek namelijk liever under-
ground. A Tree en kompanen zijn zoals
vele rappers tegelijkertijd ook graffiti-
kunstenaars en fleuren vele grijze muren
op in Brussel. A Tr~ zegt: "Daar is het
leuker: er zijn veel graffitigangsdie haast
om muren strijden. In Leuven is de kans
om gesnapt te worden groter en als het
lukt om een muur te graffitiën, wordt die
onmiddellijk gewit. Vooral die van de
KUL".

Parochiaal

Dank zij het label USA-Import en de
hulp van een zwarte Amerikaanse pro-
ducer die hun single gemixt heeft, zal
hun master eind juni onder andere
verdeeld worden in de USA-lmportpla-
tenzaken (in Gent, Antwerpen en Brus-
sel), De groep is een viertal dagen de
studio ingedoken. Hiervoor werd 32.000
frank betaald (door de platenmaatschap-
pij). Daar de master samples bevat van
Barry White en van 'Staying alive' van
de Bee Gees, was dit voor grotere
platenmaatschappijen een reden om te
weigeren hun werk uit te brengen. Op
het ogenblik zijn A Tree en Wicked Wix
nog druk aan het spekuleren of ze de
band nu 'The Narrators featuring Dou-
ble Daizy' dan wel 'The Style lnvaders'
zouden noemen. Moeilijke keuze, voor-
waar. De drie lenige dansers in de
achterhoede oefenen alvast hun dans-
pasjes.
Een eenvoudigere naam hebben de

Truiense 'Vox'. En hun muziek is al
analoog. Als we voortgaan op de
parochiale pers, dan staan zij bijronder
hoog aangeschreven. Een tikkeltie chau-
vinisme? Op Vox' palmares staat dat ze
bijvoorbeeld het voorprogramma van
Clouseau hebben verzorgd, Hun teksten
gaan over apartheid, milieuverontreini-
ging,.. Er is echter niets nieuws onder de
zon. Ze klinken over de ganse lijn nogal

egaal en de psychedelische gitaardeun-
ties zorgen ook niet voor diepgang.
Afgezien van het feit dat de zanger een
raar Engels aksent heeft, geven de
bevallige backing vocaJsvan Sabine bij
een lied als 'Happy Days' wel een
opzwepend duwtje. Vox' demo, te koop
in een lokale boetiek, schijnt als broodjes
over de toog te gaan en ze hopen in de
toekomst dan ook hun werk te vereeu-
wigen op vinyl.
"The Same' daarentegen is fantasie-

rijker. In hun songs zit variatie door vele
ritmeveranderingen. Dit is bijvoorbeeld
vrij subliem in 'Get down to love'. Zij
omschrijven hun muziek als symfoni-
sche rock, hebben reeds een evolutie
doorgemaakt van ballades en love-péace
muziek en zoeken nog steeds. Onlangs
haalde het trio in de Ancienne Belgique
de halve finale van een Europese wed-
strijd, door 'Jeugd en Muziek' georgani-
seerd. Tbe Same heeft uiteindelijk het
onderspit moeten delven voor dertien-
jarige pubers, die wel goed waren voor
hun leeftijd. De grc ~pzal op Marktrock
alvast bij de randan natie te zien zijn.
Ook jong en LeU\ sns is 'Stormdaisy'.

Een groep die de laa. ste tijd vrij aktief
was met optredens. Dl' jongens hebben
vorig jaar een sprong voorwaarts ge-
maakt, toen ze in België rondtoerden
met het Artiboko Festival (voor de
zestigste verjaardag van de Koning).
Dirk Blanchart, die daar de muzikale
leiding had, ontfermt zich nu nog steeds
over Stormdaisy. In juli is er voor hen al
een optreden vastgelegd op de befaamde
Gentse Feesten. De groep die nogal
geïnspireerd is door Neil Young en Bob

Dylan, speelt zowel stevige gitaarrock
die de adrenaline doet stijgen, als akoes-
tische nummers wals het indringende 'I
will follow you until I die'. Zij zitten niet
te azen om een singfe uit te brengen,
laten alles rustig op zijn beloop en doen
verscheidene gigs,waar ze geregeld voor
gevraagd worden. Drummer Freek
meent trouwens dat het uitbrengen van
een single niet echt veel impakt heeft.
Momenteel zijn de Daisy's weer ronder
repetitielokaal gevallen.

Rifrafrumble
'Party at Vanzetti's' hebben eind

maart in eigen beheer een EP uitge-
bracht. Er zijn 500 eksemplaren van
geperst voor de som van 50.000 frank.
Het studiowerk nam twee dagen in
beslag en kostte 7000 frank. Nadat ze
hun single naar verschillende persorga-
nen gestuurd hadden, worden zemeer au
sérieux genomen, ro ondervindt de
groep. Zij kregen reeds positieve reak-
ties in tijdschriften als Rif Raf en
Rumble. In Humo's Bastalijst zijn ze
opgenomen en een bezoekje in het
programma 'Update' van Studio Brussel
is eveneens achter de rug. Volgenszanger
Bart werpt het uitbrengen van een
plaatje dus wel degelijk zijn vruchten af
en hij raadt andere groepen aan hetzelfde
te doen. Natuurlijk speelt in Party at
Vanzetti's wel de helft van 'Two Russian
Cowboys', die al enige bekendheid
hadden. Hun link met 'The Ugly Papas'
heeft misschien ook meegeholpen aan de
soepele promotie van hun single 'I
wanna lay my head', wat dan weer staat
voor gitaarrock met overdrive-allures.
Een andere groep die ook een single in

eigen beheer heeft uitgebracht, is 'Rub-
hish Heap'. Zij hebben 1000 plaatjes
laten maken voor 60.000 frank, waar-
van 20.000 frank voor de opname en de
overige 40.000 frank voor het persen
van de single en het hoesje. De distribu-
tie gebeurt volledig op eigen houtje. Een
150-tal eksemplaren zijn als promotie
naar radiozenders, kranten en platen-

maatschappijen gezonden, Zij hopen zo
ook meer bekendheid te verwerven en
.meer optredens in de wacht te slepen. De
single 'Maybe tomorrow/My name is
Co' haalt vooral zijn charme uit het
aparte stemgeluid van zanger Jef. De
verwijzing naar folk is ook niet ver weg,
Jef speelt namelijk de twaalfsnarige
folkgitaar. Zij omschrijven hun muziek
verder als de kombinatie tussen Tbe
Cure en Fisher Z. Een tijd terug won de
groep het 'Flanders Rock Concours',
waar hen de opname van een CD
beloofd was. De Concoursorganisatie
ging echter over kop, dus namen ze de
touwtjes maar zelf in handen. Een
repetitielokaal zit voor Rubbish Heap
wel snor. Zij huren samen met The Same
voor 6000 frank per maand een lokaal in
de Freinetschool 'De Zevensprong'.

Heavy
De 'meeste groepen klagen bij optre-

dens vooral over de geluidsinstallatie.
De PA is namelijk vaak van een zo
abominabele kwaliteit, dat veel van de
zang verloren gaat. Dat is een van de
oorzaken die groepen met een heavy
gitaarsound opgeven voor de onver-
staanbare tekst en de overweldigende
klanken die bij optredens high volume
uit de gitaar galmen. Daar kunnen zij zelf
dus niets aan doei, Voor de zekerheid
wijzen ze er op dat de tekst ook
belangrijk is en niet alleen het gebrul telt.
Dat zei de Engelse band Ned's Atomie
Dustbin ook, na hun optreden in Gent.
Toch voegt Matthew eraan toe: "Gigs
are for the body, records for the mind".
Naarmate de zaal groter wordt, zou de
PA verbeteren en rouden hun teksten
ook verstaanbaar zijn. Om het met hun
taktvolle woorden te zeggen: "The PA
here is shit". Gelukkig zijn hun teksten
van een iets hoger nivo.

Leen Eelen
Groepjeskunnen vanafjuli hun demo-
kassettes naar Radio Scorpio sturen;
t.a.v. KromosoomX'

KLAPPER - Volgendjaar treedt
universitair. Leuven weer dansend
het nieuwe akademiejaar binnen.
Voorde' v/jfde keer nodigt het twee-
jaarlijkse Klapstuk een internatio-
nale groep bekende koreagrafen uit.
In het verleden is Klapstuk uitge-
groeid tot het interessantste dansfes-
tival in België. Het festival bood
immers naast grootmeesters als Lu-
cinda Childs,Merce Cunningham en
TrishaBrown; ook ruimte aan begin-
nende koreografen. In de vorige
editie vormde het werk van een
aantaljonge Franse koreografen de
hoofdbrok. en elke keer staan er ook
een aantal Belgische nieuwlichters
op het programma. Het festival heeft
dan ook een groot aandeel gehad in
de revival van de Belgische dans
tijdens de jaren tachtig. Dansers als
De Keersmaeker en Vandekeybus,
diemomenteel tot de wereldtopbeho-
ren, kenden er hun eerste grote
erkenning.

Vorigjaarkende hetfestival bij het
studentenpubliek maar een teleur-
stellendsukses, waarschijnlijkomdat
het te vroeg van start ging. Volgend
jaar begint het festival later, in
oktober, zodat iedereen de kans
krijgt om voor een relatief lageprijs
een bijzondere avond mee te maken.
Een dansvoorstelling is immers tel- beelden), die ze op elkaar laat
kens een feest, al was het maar een inspelen, zal waarschijnlijk jaren-
fysiek feest. Vooralniet te missen is lang doorwerken op de meeste dans-
Anne Theresa De Keersmaeker; die voorstellingen die in deze streken
naar verluidt ook niet op het vol- gemaakt worden.
gendefestival zal ontbreken. Nu ze de Natuurlijk komen heel wat men-
Munt als uitvalsbasis toegewezen sen reeds in de zomervakantie hun
kreeg, lijkt De Keersmaeker zich medewerking aan hetKlapstuk voor-
stilaan te ontpoppen tot een toonaan- bereiden, en wordtLeuven tijdenshet
gevende Europese koreograaj Haar festival bezocht door een enorm grote
bijzonder gebruik van verschillende - groep koreografen; dansers en tech-
tekensystemen (dans, taal; muziek, nici: Dat is een probleem voor de

organisatoren; want in Leuvens zijn
er kamers tekort. Om die mensen te
kunnen huisvesten,doet de organiza-
tie een beroep op al wieergens tussen
1 juli en 31 oktober zijn kamer,
appartement of huis ter beschikking
kan stellen.
Als je een medewerker van Klap-

stuk in huis wil kontakteer dan
Annemie Vanackere, Klapstuk 91,
Van Evenstraat 2D, of bel 'M' OlM
22.95.50.
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'Littie Nemo in studentenland'
GETORMENTEERDE EGO'SWinsor McCay, de revival

van een stripmyte
berland (Dromenland), maar telkens die
avonturen eën hoogtepunt bereiken,
wordt hij wakker, ofwel omdat hij uit
zijn bed gevallen is, ofwel omdat zijn
ouders hem wekken. In Slumberland
heeft Nemo enkele vaste kameraadjes:
het prinsesje, Hip (een brutaal, sigaren
rokend joch) en Impy, een goedaardige
kannibaal (in strooien rokje!) die nooit
een woord zegt
Slumberland mag dan een droom-

wereld zijn, hij is wel opgebouwd uit
realistische, herkenbare elementen. Die
kombinatie biedt McCay de mogelijk-
heid zijn immense tekentechnische kapa-
citeiten te showen en zijn ongebreidelde
fantasie op hol te laten slaan: grandioze
panorama's, adembenemende architek-
tuur, schitterende perspektieven, bizarre
schepsels, eksotische dieren... allemaal
getekend met een enorme aandacht voor
details. Nog ongelooflijker wordt het als
u weet dat McCay nooit werkte met
dokumentatie en uitsluitend voortging
op zijn (fenomenale) visuele geheugen.
De pracht en praal van Slumberland

blijken nochtans een wrede leugen, want
de verwachtingen die re weklllenworden
nooit ingelost. Integendeel, steevast dui-
ken onvoorziene moeilijkheden op, die
dikwijls leiden tot het verlies van orde en
zekerheid, een steeds weerkerend tema
in McCays ceuvre, Men kan zich trou-
wens afvragen in hoeverre die voortdu-
rende ontgoochelingen geen weerspiege- .
ling zijn van McCays privèeleven - hij
had een verspilzieke echtgenote, die op
zowat alle gebieden zijn tegenpool was.

Begin jaren '80 maakte het stripwe-
reldje hier te lande kennis met het
fenomeen van de stripparodieën. Het
deed nogal wat stof opwaaien, vooral
dan omdat het bleek thuis te horen in
de juridische schemerzone, Onder het
mom van het recht op vrije menings-
uiting en dus ook op het persifleren
van gevestigde waarden, inklusief de
traditionele stripreeksen, verklaarden
enkele handige jongens alle striphel-
den vogelvrij en overspoelden de
markt met goedkopé - in alle beteke-
nissen van het woord - parodieën,
waarin vooral het seksleven van de
klassieke stripfiguren uit de doeken
werd gedaan. Kuifje, Suske & Wiske,
De Smurfen en Lucky Luke waren de
favoriete doelwitten. Het erbarme-
lijke tekenwerk en de slordige uitgave
van die pulp spraken natuurlijk boek-
delen over de (kommerciële) bedoe-
lingen van de makers.
Heel anders gaat het eraan toe in de

vier albums Pastiches die de Frans-
man Roger BruneI sinds derelfde
periode gepubliceerd heeft. Op meest-
al twee pagina's zet hij telkens andere
stripfiguren (letterlijk) te kijk, en dit
op bijwijlen erg geestige wijre, zodat
de term 'parodie' bij hem wél op haar
plaats is. Bovendien slaagt hij er meer
dan behoorlijk in al die verschillende
stijlen op zeer herkenbare wijre te
imiteren.
BruneI moet het nochtans ruim

afleggen tegen Little Ego, een char-
mante jongedame wiens erotische
avonturen sinds '83 verschijnen in het
Franse stripblad (A Suivre) en die
enige tijd geleden door uitgeverij
Glénat in album vorm werden gepu-
bliceerd. Little Ego is, zoveel zal
duidelijk zijn, een parodie op Little
Nemo en wordt getekend door de
Italiaan Vittorio Giardino (45), een

van de meest onderschatte tekenaars
van het voorbije decennium. Hij heeft
het ongetwijfeld niet zo bedoeld, maar
net als Little Nemo zijn Giardino's
reeksen Sam Pezzo en Max Fridman
jammer genoeg slechts bekend bij een
selekt publiek. Indien u daar niet
bijhoort, toch volgende tip: Giardino
. tekent net als zijn veel bekendere 1-."
landgenoot Manara ongelooflijk sen-
suele vrouwen, met dit verschil dat de
benen van Giardino's uitverkorenen
meer aardse proporties hebben.
De belevenissen van Little Ego

variëren van grappig tot ondeugend,
zodat iedereen er plezier aan kan
beleven. Om de ekstra dimensie, de
parodie, naar waarde te kunnen
schatten moet men natuurlijk wel
Little Nemo geleren hebben. Dat
heeft Giardino ongetwijfeld zeer mi-
nutieus gedaan, want Little Ego heeft
als parodie zoveel kwaliteit dat het
gerust beschouwd mag worden als
een schitterend eerbetoon aan Winsor
McCay. Zowel inhoudelijk (Ego's
avonturen lopen steevast falikant af,
maar op dat ogenblik schrikt re
gelukkig wakker) als vormelijk (het
spel met de vorm van de kaders en in
mindere mate de kleuren) herkent de
lezer makkelijk de invloed van de
meester.
Nochtans ontsnapt Little Ego niet

aan het 'euvel' waaraan ook bundelin-
gen van stopcomics _zoals. Hägar
lijden. Door het beperkt aantal tema's
en gimmicks valt de auteur vroeg of
laat in herhaling, zodat het déjà-vu
syndroom toeslaat wanneer men er
teveel na mekaar leest. Detailkritiek?
Ongetwijfeld, want Little Ego is een
absolute must voor McCay-lietbeb-
bers, en u doet er dus best aan zo snel
mogelijk tot dat klu.!2ietoe te treden.

(MK)

Heelwat mensen geloven ten stelligste dat het stripverhaal zoniet
een Belgische dan toch een Europese 'uitvinding' is, te situeren
ergens in de jaren 30. Niets is minder waar. Afhankelijk van wat

men verstaat onder 'stripverhaal' liggen de roots van dit medium ergens
in het Europa van de 1ge eeuw of nog vroeger. Wat er ook van zij, de
strip als massamedium is geboren in Amerika, rond de eeuwwisseling.
Verrassend snel heeft de strip toen een erg hoog peil bereikt, onder andere
dankzij Winsor McCay, die met zijn reeks Little Nemo in Slumberland
topklasse afleverde. Sinds kort is van dit meesterwerk voor het eerst een
prachtige kleurendruk op de markt. Een kennismaking.

ving op stelten, Henrietta vreet zich te
pletter, wat bij haar familie denodige
kommentaar ontlokt. Geen van beide
spreekt ook maar een. woord, en re
hebben beide helemaal geen persoonlijk-
heid.
McCay tast zo de mogelijkheden af

van het repetitieve binnen de strip. Met
zijn grenzeloze fantasie heeft hij er niet
de minste moeite mee alsmaar nieuwe
varianten op hetzelfde tema te bedenken.
McCays werk voor de 'Herald' betekent
ook de grote doorbraak als tekenaar,
zowel artistiek als kommercieel. De
'Herald' is immers één van de toonaan-
gevende kranten, zodat zijn werk vanaf
dan ook door de 'syndicates' verkocht
wordt aan andere bladen in Amerika.

Dat zelfs de zogenaamde stripkenners
Amerikaanse tekenaars als Outcault,
Dirks, Opper, Verbeek en vele anderen
niet kennen, is ongetwijfeld te verklaren
doordat hun werk nooit in albumvorm is
gepubliceerd. Dat was trouwens de
bedoeling niet. De strip was een dag-
bladverschijnsel, en was vooral een
belangrijk wapen in de moordende
konkurrentiestrijd tussen de persmagna-
ten, die mekaar de loef trachtten af te
steken met spektakulaire 'sunday-pages',
de zondagse stripkattern in kleur. Op een
enkele bibliofiele en dus dure herdruk na
was het werk van al deze pioniers tot
eind jaren '70 totaal onbekend bij een
breder publiek. Toen begonnen enkele
kleinere, maar entoesiaste uitgevers met
mondjesmaat het betere werk aan de
huidige generatie voor te stellen. Blijk-
baar met voldoende respons, want de
voorbije jaren kwamen er steeds meer
herdrukken op de markt.

Demenzalf
Wat later start hij met deDream of the

rarebit fiend (de droom van de chester-
fondue-fanaat), dat vanwege zijn door-
gaans parodiërende karakter veeleer
bedoeld was voor volwassenen. McCay
refereert er regelmatig naar zijn huwe-
lijksleven (en zet zijn echtgenote voor
schut), en de inhoud is ditmaal belang-
rijker dan de vorm. Het is zijn eerste
reeks die gebaseerd is op het droom-
terna. Elke aflevering start met een
doodgewone situatie die alsmaar bizar-
der wordt, tot in het laatste vakje van de
pagina het personage wakker schrikt en
zich voorneemt een volgende keer wat
minder chesterfondue te eten.

Winsor McCay werd in 1867 geboren
in Spring Lake, Michigan. In plaats van
boekhouden te studeren aan een hoge-
school, raakt de 20-jarige Winsor ge-
fascineerd door een 'dime museum', een
soort volksattraktie waar men voor
weinig geld performers allerhande aan
het werk kon zien. Winsor tekent er
portretten. Van een tekenleraar leert hij
perspektief en van een bevriend kunste-
naar het werken met kleuren. Uitvoe-
ringssnelheid, perspektief kleur en kom-
merciële flair kweekt hij in die periode
aan: het zullen de bouwstenen van zijn
oeuvre worden.

Hearst
Net als enkele van McCays andere

strippersonages is Nemo - wals zijn
naam al aangeeft - een nogal inhouds-
loos, flauw figuurtje, steeds het slacht-
offer van de gebeurtenissen in zijn
dromen. Flip daarentegen - oorspronke-
lijk een konkurrent om de gunst van de
prinses, later zijn vriendje - is veel
dynamischer, en zal na verloop van tijd
de strip feitelijk dragen. AI snel groeit
Little Nemo uit tot de meest suksesvolle
reeks in dit genre van de fantasiestrip.
Dat leidt tot een musical op Broadway,
en zelfs tot massale merchandising. Vijf
jaar later is het scherp evenwel van de
snede, en McCay vervalt in routine.
Sinds hij naam begon te maken, was

McCay ook in het vaudeville cirkuit
gestapt, evenals beroemde tijdgenoten
als w.e. Fields en Robert Houdini, waar
hij een snelteken-nummer bracht. Indat
milieu maakt hij kennis met de allereer-
ste fiIrns, en raakt hij in de ban van het
nieuwe medium, een interesse die voort-
spruit uit zijn fascinatie voor beweging;
die hij al tracht te suggereren in zijn

tekeningen. Het inspireert hem tot het
maken van tekenfilms. Ook hier verricht
hij baanbrekend werk door het ontwik-
kelen van enkele nieuwe technieken. De
4000 tekeningen van zijn eerste filmpje
van 4 minuten tekent hij zelf één voor
één. Het wordt een groot sukses, net als
enkele jaren later (1913) zijn Gertie, de
dinosaur (waarvan het Belgisch Cen-
trum voor het Beeldverhaal een kopie
bezit!). Door een goeie timing lijkt het
immers alsof hij vanop het podium
Gertie kommandeert op het filrnscherm.
In 1911 was McCay overgestapt naar

de 'New Vork Journal' van persmagnaat
William Randolph Hearst (waarop Or-
son Welles zijn Citizen Kane rou base-
ren). McCay lag regelmatig overhoop
met Hearst, die vond dat McCay al zijn
nevenaktiviteiten moest laten voor wat
re waren en zich uitsluitend moest
toeleggen op zijn werk voor de 'Joumal'.
Het stripwerk dat McCay voor Hearst
produceerde, haalde inderdaad niet
meer het peil van zijn hoogdagen, maar
hij tilde wel het nivo 'van de editoriale
kartoons op een peil dat sindsdien
wellicht niet meer geëvenaard is.McCay
was geen politiek kartoonist - politiek
interesseerde hem niet. Zijn tekeningen
waren doorgaans immense - soms halve
tot twee derde pagina grote - allego-
rieën, met universele tema's, waarin hij
terechtwijst en waarschuwt. Tot aan zijn
dood in 1934 zal hij zich meer en meer
toeleggen op kartoons.
Wie geïnteresseerd in Winsor McCay

en Little Nemo kunnen we het boek
aanraden dat verleden jaar in de marge
van een McCay-tentoonstelling op het

festival van Angoulême verschenen is.
Naast een beknopte biografie kan men er
beschouwingen over McCay als teke-
naar, ontwerper van tekenfilrns en kar-
toonist in terugvinden.

Michel Kempeneers

The complete Little Nemo in Slumber-
land' telt 4delen en is te koop in de betere
stripspeciaalzaak. 'Littie Nemo au pays
de Winsor McCay' is uitgegeven door
Editions du Milan; 1990.

In oktober 1905 begint de publikatie
van McCays magnum opus, Little Nemo
in Stumberiand. In deze reeks eksperi-
menteert McCay dermate met de moge-
lijkheden van het medium, zowel inhou-
delijk als vormelijk, dat LittJe Nemo ook
vandaag nog modern is. Hoewel er in die
tijd nauwelijks een striptraditie bestaat
en dus ook geen geijkte 'striptaal', pleit
het voor McCay dat zijn lezers blijkbaar
geen moeite hebben met zijn bijrondere
aanpak, want de reeks wordt al snel een
hit. Elke week beleeft de kleine Nemo,
het zoontje van welgestelde burgers, de
meest fantastische avonturen in Slum-

Fantasie
GriekenNa een aantal jaren als illustrator

gewerkt te hebben en een eerste mede-
werking aan een krant, komt McCay in
1903 bij de 'HeraId' terecht, waar hij
debuteert met onder andere Little Sam-
my Sneeze en Hungry Henrietta. De
titels zelf van die reeksen bakenen de
bewegingsvrijheid van deze kinderfigu-
ren af, die gedoemd zijn elke week, in
herhaling te vallen: Sammy niest ver-
schrikkelijk en zet daardoor zijn omge-

Griekenland is het enige 'land in de EG
dat het recht op gewetensbezwaren nog
niet erkende, ondanks de resoluties van
het Europees Parlement, de Raad van
Europa en de VN. Wat meer is: momen-
teel zitten zo'n 420 gewetensbezwaarden
zware straffen uit en zijn anderen in
gedwongen ballingschap vertrokken. Uit
rapporten van Amnesty International
blijkt bovendien dat de opsluiting ge-
paard gaat met dwangarbeid, gebrek aan
hygiëne en overbevolkte gevangenissen,
Momenteel wordt gevreesd dat elk
ogenblik een nieuwe golf van arrestaties
kan losbarsten. Het Europees Buro voor
Gewetensbezwaarden probeert daarom
door een grootschalige kaartschrijfaktie
de Griekse autoriteiten onder druk-te
zetten, Je kan de kaarten gratis bestellen
bij het BEOe-EBeO, Van Elewijck-
straat 35,1050 Brussel, 02/648.75.83 of
de aktie steunen op rekeningnummer
001-1076165-26 van de European foun-
dation for concientious objections.

AAH ',K VIi:lI?D PROIJ-
KEN VPN PI" SNElJ.lEiP
DE WINP Da:lR JE
HAlC'EN...WII""T DAT
..IE NlET0p7

IKHEB UEVEIl
DE \j(6TE
WAL'

:::::;:~::~~:s.i:s.;'::~~~~~~i~~~:r.~::~~::P.~P~r.::~~~::~f.g~~:r.~~:::~p:::i:~~~r.pr.~~~~r.;:::
:::::~:r.~~g]~::~~:s.~~#.~::~i:~~~:~:~:ifA~f.~~~f~~~::~~::s.p~~i:~i:s.Ü~:M.$.:w.~r.~::~~:::
:::::w.~r.~:~~~~~~::~~:~i~~::s.~:iYi~~;::4.g~::piiJs.jfö..:f.r.::P:~r.:p'~gi:~~);':::::::::::::::::::::::::
:::::~~~::~~~:s.::i~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~s.::M.~~~r.~s.#~~(~~::~~ij~~:~jj:~::y.~r.~L
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~p.~~::~~::t~:~~::~~Ü:~~~~::~ijr.:::
::::::~fj·j!~::::;:::~:::~:::::~::~:::::~::.~:::::::::::::::::::::::....Leken zien hierin gewoon een sensuele vrouw op een vliegtuig. Om de ekstra dimensie naar waarde te kunnen schatten

moet men natuurlijk Little Nemo gelezen hebben.
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doorloper
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--PUZZELS
baseball
Er zijn 5 studentenkamers waarvan de bewoners elk een
verschil/ende lievelingsbloem, -drank en -kleur hebben. en die
allen een verschil/ende sport of hobby beoefenen.
1. Ann bezoekt geregeld een fitnesscentrum.
2. In de smaragdgroene kamer wordt enkel amaretto gedronken.
3. Johan drinkt bij voorkeur witte wijn.
4. De smaragdgroene kamer is rechts van de gele kamer.
5. Rode rozen en zwemmen blijken een ideale kombinatie te
vormen.
6. In de zedelijk witte kamer kun je een blauwe lotus aantreffen.
7. In de middelste kamer wordt vaak kriekesap gedronken.

- 8. Christophe woont in de linkse kamer.
9. Naast de voetbalspe(e)l(st)er worden witte rozen gekweekt
10. Flip is dol op karmijnrood.
11. Naast de kamer met de blauwe lotus worden prachtige
gedichten geschreven.
12. De student(e) die van sinaasappelsap houdt, is ook tuk op
irissen. ,
13. Katrien bezwijkt enkel voor orchideeën.
'14: Christophe woont naast de azuurblauw ingerichte kamer.
Wie speelt base-bali en wie drinkt whisky?

Horizontaal- 1 Vervoermiddel 2 Denkbeeldig - Zangstuk 3 Nobel .
- Opstootje - Ovaal vat 4 Jong dier - Familielid - Vervoermiddel'
5 Zoogdier .:..Voorzetsel - Slotwoord 6 Bergruimtes - Begeerte
7 Verfsoort - Insekt - Sterk ijzerhoudende grond S Afgod - Vlug,
vaardig - Van de wind afgekeerde zijde 9 Samendrukbaar bolletje -
Muziekinstrument - Telwoord 10 Muziekteken in de psalmen -
Zwemvogel - Schutsluis.

Vertikaal - 1 Lichaamsdeel - Meetkundige figuur 2 Oudnoors
prozawerk - Teelvocht - Muzieknoot 3 Kleiachtige grondsoort -
Mansnaam - Zwarte stof 4 Mager, flets - Belgischdorp - Familielid
5 Plaatselijk volksfeest - Verbanningsoord van Napoleon 6 Sierplant
met rode of witte roosachtige bloemen - 69 cm 7 Onwrikbaar -
Bloeiwijze - Strooipoeder voor de huid 8 Kwetsing van de psyche -
Gedichten wwarin mensen opgehemeld worden 9 Levenskiem -
Nuttigden - Lengtemaat - Watergod 10 Radioaktief gas - Spottende
gelaatsuitdrukking.

~(~--- "

\IVoordraadseleinstein
9 10 11 1-2-13 14 15 16 17 18 19 20123

Op een dag ontmoet Einstein
enkele wiskundefreaks die hem
op de proef willen stellen.
Norbert, de oudste van het

gezelschap, vertelt dat hij dubbel
zo oud is als zijn zoon. Désiré
zegt dat hij en zijn zoon Piet
samen 27jaar zijn. Piet - die
nog maar pas kan spreken -
verklapt dat hun gezamenlijke
leeftijd een priemgetal vormt.
Beide vaders laten ook nog los
dat ze reeds meerderjarig waren
toen hun enige zoon geboren
werd
Einstein krabbelt vlug enkele

berekeningen op een papiertje
en weet dadelijk te zeggen hoe
oud iedereen is. Hoe kan dat en
vindjij ook de oplossing?

1
I I I I

2
I I I
3
I I I
4
I I I I I I
5 I I .." , ,
6
7
8
9
I I

10
I I I

11
I I I

12
13
14
I I I

15

Vertikaal - 1 Grote Oosterse dolk - Dertiensnarige harp
2 Redevoering - Onvriendelijke - Fries riviertje 3 Voorval-
Zomen land naast het water 4 Riviertje in Noord-Frankrijk
- Vocht afscheiden - Pers. vnw. 5 Een begin maken met,
aanvangen - Ontkenning 6 Venetiaans zandstrand - Arge-
loos, eenvoudig en oprecht 7 Genuees hertog - Studentin-
nenverblijf - Rolt, ontfutselt 8 Slechtere - Onzichtbare
9 Vaccineert - Voorzetsel - Griezeliger 10 Sportlui - De
negende toon van de grondtoon af - Neon 11 Familielid-
Balken - Een onbekende 12 Proefopnames - Belgische stad
- Wakker 13 Getijde - Landsbesturen 14 Spoor aan -
Lieflijkeplek in een minder aangename omgeving 15 Radon
- Merknaam voor pannen met een laag polytetrafluoretheen
- Waarmerkt - Zoogdier 16 Brabantse gemeente - Slim,
gewiekst - Zoogmoeder 17 Maaltijden waarin bepaalde
voedingsmiddelen verboden zijn - Ongeveer vier 18 Lid-
woord - Elektriciteitsmaatschappij - Vorderen 19 Brand-
schilderen - Tweelingbroer van Jakob 20 Kromgebogen
mes van de hoefsmid - Degene die zich met een verzoek tot
de bevoegde macht richt.

Horizontaal - 1 Berucht stripfiguur (4 woorden) 2 Ly-
risch-dramatisch zangstuk - Vlaams dorpje - Honingbij -
Gezellige, knusse 3 Huwbaar meisje - Namen om plaatsen
of personen te onderscheiden - Meer dan goed is -
Meisjesnaam 4 Iemands aandacht vestigen op iets -
Verloskunde 5 Italiaans schilder - Metamorf gesteente -
Frêle - Luitenant 6 Lichaamsdeel - Vlaamse zangeres -
Lange, smalle ondiepte - Troef negen 7 Bijenhouder -
Afrikaans land -r- Meisjesnaam 8 Geschikt maken voor
konsumptie - Door levering aangevuld 9 Griekse letter -
Meisjesnaam - Nog een meisjesnaam - Drank - Impetrant
10 In een toestand van bewustzijnsverruiming verkerend -
Eufemistisch rotte - Neon 11 Germaanse godheid - Negens
van de troefkleur - Nikkel - Muzieknoot 12 Italiaans
schrijver - Een hengst kastreren - Schrijfwijzen 13 Eenzelvig
persoon - Lekkernij - Meester 14 Prijs - Gemeente bij de
Belgische grens - Spaans zilverstuk - Onlangs overleden
Brits filmregisseur 15 Geen geweld aandoen '="Broedsel -
Voordeel.

HORIZONTAAL VERTIKAAL

1. Belgischegemeente
waar aan veldrijden
wordt gedaan
2. Middeleeuwse
broederschap
3. Populiersoort

I 4. Schone, bevallige
5. Voorzetsel.

1. Zeer hard kwarts-
gesteente
2. De gezamenlijke ver-
wanten, familie
3. Verricht
4. Nobele
5. Hengelmolens
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ZOEKERTJES
) .

• Verloren rond de brug aan het Pius.X-
kollege (Heverlee): bril met 'luipaardmotief' in
donkerbruine brillendoos. Gelieve terug ·te
bezorgen op Vesaliusstr. 55 of verwittig op
~050/33.66.31
• 'Zeker weten', The real Willie Vanillies.
• Not to b.am or not to b.a.rn that's the
answer.
• Ban plan, bam man.
• Beste M.: je hebt mijn hart gestolen.
Gelieve het terug te bezorgen op het gekende
adres. (het is namelijk geen leven zonder
hart).
• Wees voorzichtig bij het terugbrengen: laat
het niet vallen! !! (want met een gebroken hart
is het helemaal geen leven) PS. je prog. is
onderweg ...
• Crazy little thing called farma. Huidig presi-
dium: an experienced experience. Maar nog
niet voorbij: wa~ing for the sun, 8 july,
barbecue will be great too! See you there!
• Het wordt zo langzamerhand wel zielig, dat
geweeklaag van die Bacchus-redakteur die
zijn 'blaadje niet vol kreeg. Ik heb - als niet
klioot notabene - in alle geval mijn best
gedaan, en wacht met spanning op het
verschijnen van mijn toch wel uitgebreide
lezersbrieL in Bacchus 2.
• Een dikke proficiat aan Guido alias Ri-
chardo, den administrateur toch wel jammer
van dat middagmaal. Dep.
• En toch heb ik gelijk, Jacky! Groeten van de
Scorpio-boog..
• Liever eeuwige vriendschap (and a damn'
goed one] met Tina dan drie kwartier 'ik hou
van jou' met de volgende klootzak. Slijmgroe-
ten van Barbara.
• P..I never thought the coldness of my winter
would ever go. Anyway, still care for you.
• In plaats van Rory Bleek en De La Soul zal
ik de hele week zelf zingen, Mie, en dat
speciaal voor jouw verjaardag. DJ Lieve.
• Gelukkige verjaardag meter Katrien. (sorry
voor de vertraging van 4 weken) Jan.
• Who's Ç.ailig on the seven seas? M.D.
• De auteur van het Veto-artikel over de
presidiumverkiezingen van Germania wordt
vriendelijk verzocht slagen en verwondingen
in ontvangst te komen nemen. Jacobus en
Corneel, free-Iance.- (Iance oV.ww l.doorbo-
ren, steken 2. indiceren, opensnijden, Van
Dale, tweede druk).
• Els, Christina en Koen, veel plezier in
China. Stuur een kaartje. We hopen dat je
alledrie nog enigszins toonbaar terugkomt
Lies en Frederik.
• Preseslozen, gefeliciteerd met jullie origi-
nele kampagne en welverdiende overwin-
ning. Willi Van Nilli.
• Wat vind je van tol samenleven, samenwer-
ken samen lachen, ...in kristelijke sfeer op ons
gemeenschapskot (Cité 8/0) met UP-banden.
Loop eens langs of bel 'M 23.12.14.
• Vorige keer deed ik te weinig, nu zaagde ik
te veel: het is ook nooit goed. Enwat zal het de
volgende keer zijn: 'te vermoeiend' of 'slaap-
verwekkend' misschien? Bère met een ko-
lère.
• Op vertoon van dit zoekertje krijgt Ziggy een
gratis massage, omdat hij een goal heeft
gemaakt De Jungle-Girls.

Zoekertjes zonder kommercieel oogmerk (gezoch~ gevonden, verloren e.d.) zijn gratis. Voor de andere (te Nkoop, te huur, tikwerk) wordt 100 fr. per week aangerekend. De redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekertje niet te plaatsen. Gebruik onderstaand rooster, 1 teken per vakje, 1 vakje tussen de woorden. 0

Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5. ('t)
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TERRASFILMS
Di 28/5: Repo Man Alex Cox (1984)
Wo 29/5: Desperately Seeklng Susan Susan Seidelman (1985)
Do 30/5: Mystery Train Jim Jannusch (1989) ~
Za 1I6:'Drugstore Cowboy Gus Van Sant (1988)
Di 4/6: Tokyo Drifter Seijun Suzuki (1966)
Wo 5/6: Peggy Sue Got Married Francis Ford Coppola (1986)
Do 6/6: Arlël Aki Kaurismäki (1988)
Za 8/6: Let's Get Lost Bruce Weber (1988)
Di 11/6: Branded to KlU Seijun Suzuki (1983) t"'
Wo 12/6: Gentlemen Prefer Blondes Howard Hanks (1953)
Do 13/6: Leningrad Cowboys Go Amerlca Kaurismäki (1989)
Za 15/6: 'Tokyo Drifter Seijun Suzuki (1966)
Di 18/6: Blood Simpie Joel en Ethan Coen (1983)
Wo 19/6: The Glrl Can't Help It Frank Tashlin (1956)
Do 20/6: Hamiet Goes Into Business Aki Kaurismäki (1987)
Za 22/6: The KlUlng Stanley Kubriek (1956)
Di 25/6: Detour Edgar G. Ulrner (1945) ~
Wo 26/6: verrassingsfIlm
Do 27/6: Shadows in Paradlse Aki Kaurismäki (1986)
Za 29/6: Sweetie Jane Campion (1989)

De films zijn te zien op het terras van de bar van het Stuc, Van
Evenstraat 2D, aanvang bij zonsondergang, in het begin van de reeks
rond 22. 00 u., op het einde rond 22.30 u. Tijdens de films is er een .~
korte pauze voorzien, maar ze eindigen steeds voor 01.00 u.
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• Gevraagd: tweetallen van proefpersonen -
dwz personen die regelmatig met elkaar
spreken - voor beoordelingsonderzoek in de
loop van 22 tot 31 mei. Duur: max. 30 min.
beloning: 200 fr. ~ 28.59.99.
• Oh, Unstoppable Sexmachine, ik dacht dat
je goed was, maar zo goed ...Oh, wat verlang
ik weer naar je,.. oh! I admit; you're the king!
Oh, yes, yes, definitely yes!
• Marjan : gelukkige verjaardagl Mark, dit is
de laatste week in Leuven, denk eraan!/
Bidi-bidi o-oh, IIse, hadden wij dinsdag mis-
schien een ander uur afgesproken? Croc.
• Aan Hugo Brems, Sportcentrum bij Jacky
vindt: Van alle gedichten is Elke het mooiste.
• Met de nakende prijskampen wenst Sport-
centrum bij Jacky iedereen een schoon
rapport
• Annelies, je komputerspecialist vindt je niet
onknap en laat je weten dat je hem alles mag
vragen. Alles? Wel, bijna alles ... Veel plezier
met Lotus 123, C.
• Leen D., wat het verleden ook bracht, ik
wens je van harte. sukses in de toekomst.
Christophe N. PS. je speelt het beter dan ik...
• Die laatste woensdagavond van de eerste
helft van mijn leven vergeet ik niet gauw!
Bedankt voor de gezelligheid, C. Ps. donder-
dag was ook leuk, Tom, zij wist wat de
5075078 wou zeggen!! BB.
• Anne Valche, woont gij nog op ons kot? Een
spetterende verjaardag en ik zie je graag, dat
weet je wel! .
• Geert: ik wens je nog een flinke portie moed
en karakter bij den blok. Je poezewoefke
steuntjef
• Aan alle mensen die we lief hebben: een
gezond ontspanningslief, steunzolen en een
flinke eksamenstrategie. Student
• Gevonden op 19/3 in de Tiense: sléu1el-
bos. Pechvogel mag ze alsnog komen halen
Bart, Brusselsestr.165 D323.
• Marc: niet aseksueel, wel een schone
slaapster. De sekse-fout begrijpen alleen
ingewijden. Elisabeth.
• Verbolgen songfestivallanaat zoekt soort-
genoten om hoogstaand te konverseren. Dirk,
Camilo Torres D324.
• Bart en Koen, zeg mij nu ne keer, ne
weerstand, wad 'is da?
• Neen, beste Fantastische donderdagavond,
de enige nog levende post-industriële (melk)-
boer heel.., zit in tweede lic. Romaanse en
geeft zijn vriend(inn)en elk jaar dezelfde
verjaardagskaart (De La's) PS. Leen hem
nooit een kassette.
• Mousseline en bobby: wordt het nog wat?
Weet van ophouden he!
• D~ was dan echt ons aller-allerlaatste
zoekertje. M&M voor jou!
• Veel sukses gewenst aan R~a, Elvia, Na-
thalie, Kristof, Ivo, Pascale, Lucia, Conny en
de twee Hilde's van jullie resterende kotge-
noot (ohja: goeiemiddag Ste!!)
• Mijn kamionette Mercedes 207D verhuist
uw kot in 1 rit. Reserveer nu reeds voor juni of
juli.. 26.04.91. 's avonds.
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• Zeg coach: twee keer gewonnen, dat roept
toch om een feestje? De Jungleboys.
• Vanafvanavond te bezichtigen in de Shrink:
de naakte waarheid over de Coach. Allen
daarheen! De Pers. Ps. Jungleboys- Loko-
motiv Industria : 7-5. Bravo aan de overwin-
naars.
• Rik en Anneke werden door de Pers
gefelic~eerd met hun uitstekende auditieve
bijdrage aan Studio Brussels Frustratielijn.
Doe zo verder!
• Gielde en Pee: R U X-perienced? Remem-
ber May 21His Royal Bedness.
• Mister Zorro, het is een smerige taak, maar
iemand moet het doen. Rotte plekken genoeg
in Farmal Hoe en wanneer? Mr. Mojo Risin'
PS. Semonides doet mee. Salut
• Aan de specialiserende eerste kan Farma:
8 juli, wein, weib und gezang (met zelfs kotsen
op het behang). Groeten van de man die
sneller zuipt dan z'n schaduw. PS. Blok{ijn.
• Blonde merrie, wanneer krijg ik eindelijk .
mijn notities van filo terug? PS. voor 10.00 u
's avonds. Je overbuur.
• 24-jarige TEW-er zou graag andere ho-
mo's leren kennen. Elke ernstige brief krijgt
antwoord. Schrijf naar: postbus 110, 1210
Brussel 21.
• Steven, de volhouder wint, Anderlecht is
kampioen!!! Wanneer volgt het etentje? AI.
• Daan, wanneer is die proklamatie? Een
mogelijke vriendin in spe.
• Vereniging van Vlaamse Studenten zoekt
gewetensbezwaarde. Liefst met ervaring in
de studentenwereld. In diensttreding vanaf 1
augustus. Geïnteresseerden kunnen kontakt
nemen met WS, Kleerkopersstraatr. 15-17,
Blok 3 bus 321, 1000 Brussel of telefonisch
02/223.05.05.
• Vicky (olzo), je bent blond maar we zijn
vergeten waarom. We hebben geen betere
slow versierd in Thier! O.L Vrouwstr. (VEE) .
Snel, we kunnen niet meer blokken.

• Gevonden: de studentenkaart van Wim
Celen, 2e kan Handelsingenieur. Afhalen op
Veto.

• Via vzw (Vrijwillige Internationale Aktie),
zoekt een gewetensbezwaarde vanaf najaar
'91. Graag een geïnteresseerde in intern.
vrijw. werk (o.m, werkkampen) met een rede-
lijke kennis Engels en bereidheid om okkasio-
neel 's avonds en in het weekend te werken.
Sekret.-, studie-, en aktiewerk rond socic-
ekologische tema's. Neem kontakt op met
VIA, Draakstraat 37, 2018 Antwerpen.
• Alle tikwerk: tesissen e.a, snel en verzorgd.
'M02/767.62.26. Proefdruk mogelijk.
• Middeleeuwsche kabbalist, Abulafia, ver-
werkt aller hand- ende proefschriften tot
juweeltjes hedendaagser drukkunsten. Tien-
sestr. 177, ~ 29.22.77. (van 10.00 tot 12.00 u
en van 13.30 tot 17.00 u)
• Verzorgde vertalingen uit het Frans, Duits,
Italiaans voor eindejaarswerken (tesis), alle
onderwerpen, op P.C.,tegen studentvriende-
lijk tarief, door beroepsvertaler (17 jaar erv.).
A. De Cooman, L. Walravenslaan 3, 1700
Dilbeek .• 02/569.39.20.
• Homo- en lesbiennecentrum 'De Roze
Drempel' onthaalt ma. en do. 20-23.00 u,
Amerikalaan 3 (JAC).• 22.85.82. Kafee elke
wo. 21-01.00 u. Craenendonck 27.
~ Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling enz. Vertalingen. Inbinden. Laserprinten.
Kris Rosselle, Naamsestwg. 130, 3001 He-
verlee. 'M 20.70.77.
• Voor al uw typwerk, schrijfmachine of
tekstverwerker. Griekse en wiskundige karak-
ters. Jaren ervaring. Mevr. Sanders • 011/
43.28.56.
• Voor typwerk allerhande (tesis, verslag, ...)
een adres, Lindelaan 4, 3001 Heverlee.
.22.05.38.
• Typen van alle teksten & vertalingen nl-
Engels-Spaans. 23.54.76.
• Alle tikwerk, kopiëren, inbinden. Afdruk op
laserprinter. Euprin~ Hertogstr. 110, 22.97.49
• Drie trekkers zoeken vierde persoon om
twee à drie weken te wandelen met rugzak en
tent lang GR-paden in Noord-Spanje of
Zuid-Frankrijk (etappes van ongeveer 20 km
per dag). Bart, Kapucijnenvoer 157.

Tikkantoor

Devano
016/23.98.70
Tekstverwerking

Laserprinting * Tekstinbreng
Boeken, tijdschriften, cursussen, thesissen, ...
Privé-initiatie WP (aan huis)

Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54, 3020 Herent

Stadsschou
ten.

20.00 u VERG
geïnteresse

VR
20.00 u FEES

metdedich
Groslot; aa
Leuvense S

~KAFEETEORIEEN~

D OOR

DINSDAG
17.00 u AKADEMISCHE ZITTING Installatie van de Derde Cera-Leerstoel

met lezingen van Susan Bassnett, D.Delabastita, Th. Daen, L. D'hulst en Th.
Hermans, in Promotiezaal Universiteitshal, org. Cera Chair for Trarisla- .
tion. .

ZA
09.45 u STUD

paneldebat
14.00 u WERE

optredens e

~E'T IS ZeEl!- O~HOOJ.lJ VAN
IJ lt: DENl(e~ W"'_T Et;N p.N~l
'111\1 '-:'III'1NEN DEI'II(\:N! cs" ~

tel. 016/201.301
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14.00 u FILM 'Het einde van de reis' van Peter Simons (1981), in Vlaams

Filmmuseum, Boekhandelstraat 9, org. Vlaams Filmmuseum en -archief.
16.15 u SEMINARIE 'The development of financial markets in Poland' door

prof. A. Sopocko (afgevaardigd bestuyrger Institute of Finance Warsaw), in
Blijde Inkomststraat 5, org. Leuvens Instituut voor Centraal- en Oosteuro-
pese Studies. -,

20.00 u FILM 'Het verloren paradijs' van Harry Kümel (1971), in Vlaams
Filmmuseum, Boekhandelstraat, org. Vlaams Filmmuseum en -archief.

20.00 u KONCERT The Belgian Chamber Orchestra (dirigent RudolfWerthen)
'I Fiamminghi' speelt werk van Mozart, Britten, Bottesini en Tchaikowsky, in

zo
15.00 u WAND
. hoek Celes

MA
22.00 u FILM

Ghatakove
Stuc, toeg.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en llchtmaterlaal
voor seminaries, evene-ç

menten, optredens .~
en fuiven ~

BARCOVISION: 5000 fr.
DIS CO BAR: 4000 fr.

• Mijn vriend Max is Zappa-fan. Wie vertelt
hem waar hij de films van zijn afgod kan
vinden? 'M 011/32.47.54. Vraag naar Dirk.
Vtva Ie voorlopige!
• Je bent een verlangen / Je bent iets meer
dan dat / Je bent een open deur / En nu het
eigenlijk niet mser kan.. / Blj~ je een
verlangen. 1 Ondertussen gaal.het levfiÎl
verder. 1We doen alsof / Maar het verlangen
blijft
• Sailing on the seven seas .... in dreams. No
M.D. forme.



In onze reeks markante figu ren :

Bertha, de wc-madame van
Sommigen onder u gaan er prat op

verschrikkelijke uitgaansbeesten te
zijn, maar weinigen kunnen Bertha

kloppen. Al meer dan twintig jaar is zij
verschillende nachten per week ergens in
het Leuvense nachtleven te vinden. De
laatste jaren zit ze steevast in de Lido, en
altijd is ze een van de laatsten om naar
huis te gaan. Minder zat dan u, welis-
waar, want een wc-madame kan zich niet
permitteren veel te drinken. Kwestie van
de toiletten vrij. te houden voor de
klanten.

Het is even zoeken vooraleer we tussen alle
hokjes die Sint-Maartensdal rijk is, het juiste
gevonden hebben. Behulpzame bewoners wij-
zen ons echter vriendelijk de weg, en Bertha laat
ons binnen in het kleine, maar knusse apparte-
mentje dat ze met haar man betrekt. Zware
eiken meubelen, wat bloemen van moederdag,
alles netjes in orde. Voor we goed binnen zijn, .
biedt Bertha ons al iets te drinken aan. We
proberen eens een half-en-half (een deel pils en
een deel tafelbier), omdat ze al dikwijls gezegd
heeft dat ze dat graag drinkt, en omdat wij het
nog nooit geproefd hebben.

Voor ze drie jaar geleden in de Lido is
beginnen werken, had ze er al 19 jaar in een
dancing op de vismarkt op zitten, en daarvoor
heeft ze nog 7 jaar in zaal Corso gewerkt. Hoe is
ze er eigenlijk bij-gekomen om wc-madame te
worden?

"Het isjuist omdat wij toen in de geburen van
de Terclaevers (de eigenaars van zaal Corso,
nvdr) woonden, op de Tiensesteenweg. En we
waren dan eens in een kafee tesamen, en hij zei:
'Ik zou iemand moeten hebben voor in de
Corso wc's te doen. Zoudt gij dat niet willen
doen?' En ik had twee jonge meisjes, een van 15
en een van 17 jaar, en die mochten alleen niet
weggaan, ik moest daar altijd met mee, als ze
ergens wilden heengaan, en die direkt: 'Oh ja,
doet dat, dan kunnen wij meegaan.' Ge weet
hoe dat dat gaat, hè. Ah ja, dan konden zij
meegaan, om te dansen. In de week niet, want
dan moesten zij naar school gaan, maar dan
voor 's avonds, 's zondagavonds. Het was
allemaal jong volk dat daar kwam, en allemaal
van die orkesten. Ja, en zo ben ik dat beginnen
te doen. En daar hebben zij hun vent leren
kennen, ja, hoe gaat dat..."

"In het begin, als ik daar werkte in de Corso,
dan waren 's avonds om 12 uur de fuiven voor

-e- l-de studenten gedaan. En daarna hebben ze
verhoogd tot I uur, en het laatste om 2 uur, als
ik daar gewerkt heb. Dat vond ik een schoon
uur. Nu komen ze maar pas om half twaalf,
twaalf uur binnen. Ik ben dat nu wel gewend,
maar soms ben ik het moe in de Lido. Als er zo
wat ambetante studenten geweest zijn, dan zou
ik het boenk opgeven. De grote hoop is niet
ambetant, zelle, maar ge hebt in alles ambetan-
ten."

Wat zijn dat dan 'ambetante'? "Ja, ik weet
het niet... Ambetante... Veel die niet willen
betalen en zo vanalles. Ik heb er eens een keer
van Moeder Kortrijkse gehad ... Daar waren er
eens een stuk of vier die niet wilden betalen.
Maar ik had er al een paar keer iets tegen
gezegd, en ik liet die maar doen, hè. 's Morgens
om een uur of half vijf, dan vertrokken die, en ik
stond in de opening van de deur, en ze hadden
allemaal nog een half glas in hun hand. Ik denk:
dat zullen ze mee tot buiten nemen of zo. En ze
kwamen naar mij - whoem - al dat bier over
mij. En daarmee, ik heb daar altijd een aftrekker
staan, ik schaarde naar mijn aftrekker, maar
intussen waren die allemaal gaan lopen, naar
buiten. Ik zeg: 'Godverdomme se smerige ...' Ik
maakte me kwaad, alhoewel ik dat niet zou
mogen gedaan hebben. Maar ge weet, als ze dat
bij u zouden doen, ge maakte u ook kwaad,
hè ..."

Ik daarachter, en op de toog, in de gang, daar
stond een eendrier, en ik gooide die eendrier
daarheen, en die vloog in stukken vaneen in de
gang, en ze kwamen terug, met drieën naar mij,
naar de wc's. Dan hebben ze daar een tafel
gepakt, waar ze mee aan de entree gezeten
hadden, en die smeten ze in de wc's naar mij.
N u stond daar een student in de buurt, en die zei
eerst niks - want dat was de eerste keer dat ik
die jongen zag - en toen ze naar mij kwamen,
zei hij: 'How, hé. Ik weet niet dat gijlie niet
verlegen zijt, ge zijt juist een hoop bandieten.'

de Lido

N u moest die jongen nog oppassen of ze hadden
er opgevlogen. En dan is Valère uit de vestiaire
gekomen, met zo'n groot ijzer (houdt haar
handen minstens een meter uit elkaar). 'Nu is 't
gedaan', zei hij, en dan kwamen er een paar
mannen af, van het bestuur of zo, die dat gezien
hadden, en dan hebben ze die groep buitenge-
zet, buitengezwierd."
"Ze steken zo van alles uit, ge komt daar

vanalles tegen. De grote hoop zijn braaf, zijn
goei. Maar altijd steken er een paar ambetante
in, een stuk of vijf. En ik ken ze al goed - niet bij
hun naam, maar van te zien - en als ik ze dan zie
binnenkomen, hé, dan heb ik al genoeg. 't Zijn
altijd dezelfde. Zo had ik overtijd met een
meiske iets voor, een kleine, een zwarte. Ze
komt er nog veel: een kleine met lange haren zo,
een vieze. En ik zeg daartegen, ik zeg 'juffrouw',
zeg ik, "t is acht frank'. 'Nee,' zegt ze, 'ik betaal
niet'. Ik zeg 'Hoe, gij betaalt niet?' 'Nee,' zegt ze,
'dat is hier een openbare dancing, en YIlP de
. moment dat ge daar iets drinkt, moogt ge gratis
naar de wc gaan. Ik betaal niet, ik betaal
nergens', zegt ze tegen mij. En als ze komt - ze
komt vantijd vier, vijf keer op een avond - ze
wilt toch niet betalen. Ik vraag er ook niks meer
aan, ik laat ze dan maar doen."

"Als 't van Industria is, dan komen er ook zo
ambetante. De voorlaatste keer, dan was daar
ene, en die was al zeker zes, zeven keer geweest,
dat ik al gevraagd had voor te betalen, maatdie
deed dan zo 'pffft' (gooit haar hoofd zwierig in
de nek). Een grote, kloeke zo, ene met geste.
Dat zijn erge hé, die gestemannekes (lacht). En
hij had een leren vest aan. En de laatste keer dat
hij kwam, als hij wilde buitengaan, dan pakte ik
hem vast vanachter met zijn leren vest. 'Ho, pas
op', zei hij, 'seffens trekt ge mijn leren vest
kapot', zei hij. Ik zeg: 'Awel, dan weet ge wat ge
moet kopen van uw geld'; zeg ik, 'want hier
geeft ge het toch niet'. De volgende keer als 't
opnieuw was van Industria had ik geen
gemakkelijkere om te betalen. De eerste keer
dat hij kwam, gaf hij me twintig frank. Die heeft
de hele avond betaald."

"En dat heb ik ook al dikwijls gezien, dat zijn
altijd dezelfde die wachten tot dat het 2 uur is,
totdat ze niet meer moeten betalen om binnen te
komen. Altijd dezelfde, altijd dezelfde gezich-
ten. Ik geloof dat die naar elke T-Dansant
komen en het zijn altijd dezelfde. En als 't
gedaan is met de entree, dan zijn ze daar, dan
zijn ze een beetje aan 't dansen en doen.want ze
drinken daarvoor niks. En die verniel binnen-
flodderen en zo ... Die dan aan de entree zitten,
dat zijn dan meiskes hé, en dan flodderen ze
binnen en die stomme geiten, die laten dat dan
allemaal doen. 't Is toch waar. En dan van tijd,
dan klagen ze 'Oei, oei zullen we nu wel
toekomen', die van het bestuur. Maar dat ze dan
de meiskes beter in 't oog houden, die aan den
entree zitten. 'k Heb het al genoeg tegen die
mannen gezegd: 'Let een beetje op, sta hier een

beetje bij aan de deur of zo ...' 't Is toch
waar ..."

Terug naar de wc's: hebt ge veel kuiswerk?
"Ja, aan de mannen-wc's wel vantijd. Overtijd,
de mannen-wc vol pakken stront vanboven op
de bril en alles, dan op gegebbeld en alles. Maar
niet altijd, elke keer niet, hè. Maar sommige
weken, de mannen-wc's, dat wordt nogal
gearrangeerd. De pisbakken zo niet. En als ik
daar dan vantijd stenen leg, voor te rieken, dan
smijten ze dat kapot op de grond, zo 'voor
vanalle dinges te doen. Bij de meisjes liggen er
ook op de wc's. Maar als ik er durf bij de
mannen te leggen, dan kom ik vantijd een half
uur daarna terug, en dan hebben ze dat kapot
gegooid. Ge hebt er altijd zo, hè, die daar wat
vanalles uitsteken. Maar verder breken ze daar
niks kapot."

Wat vindt ge van de koneerten die in de Lido
gegeven worden? "'k Heb er al meegedaan, een
stuk of drie, vier dit jaar. Maar da's heel gewoon
dan, zoals anders. En die betalen goed, hè. Daar
hebt ge zo geen last mee. En ene die slordig
aangedaan is, dat ge zoudt zeggen: 'die jongen,
die heeft nikske', zo heel slordig en zo
aangedaan, daar zijt ge 't beste mee."

"De laatste keer zijn er vier orkesten zo
geweest en daar waren er twee bij die heel heel
goed speelden. Die speelden zo veel bekende
liedjes, dan is dat plezant, want dan zing ik al
eens mee en zo. Maar dan waren er daar twee
bij, die speelden het volk buiten. Op de tijd van
10 minuten, was de halve zaal leeg. Dat is zo
vantijd, hè. Dat is van dat lawaai, allemaal, van
die boenke-boenke-rnuziek, van die rockmu-
ziek op sommige dingen. Maar op sommige
TD's hebt ge disc-jockeys ook die niet kunnen
spelen, waar dat ook altijd maar een gebonk èn
een gekloot van muziek is, dat ook op niks trekt.
Dan hebben ze een pak platen bij, en 't is altijd
maar boenk-boenk-boenk, altijd maar dezelfde
muziek. Ze spelen nooit eens een keer nikske
serieus. Mijn gedacht: gelijk nu voor de
studenten, ze maken eens een keer graag plezier,
dan moeten ze eens een keer iets lichts spelen,
moeten ze eens een keer een slow spelen - ze
dansen eens een keer graag met hun lief. Maar
sommigen die spelen dat niet, zelle. Sommige,
die spelen altijd dezelfde muziek." •

Als het aan haar zou liggen zou er waar-
schijnlijk een beetje meer Luc Steeno gespeeld
worden op de fuiven, want ze is allang fan van
Luc, en kent hem zelfs persoonlijk. Hoe hebt ge
hem leren kennen? "Ik heb hem de eerste keer
gezien dat ik hem kende in Breendonk, in een
grote dancing. Dat was daar van Hallux,
optredens van Hallux. En mijn dochter van
Leefdaal zei: 'Ma, rijd eens een keer mee. Luc
komt daar zingen.' 'k Zeg: 'Welke Luc?' Ja, wij
kenden die niet, hè. 'Ja', zegt ze 'dat is ene uit
Haasrode, wij komen daar dikwijls, want wij
gaan daar dikwijls onze-patatten kopen en die

kan goed zingen. Rijd eens een keer mee.' En
wij op een zondag daar mee heen. Een week
daarachter dan reed er ook een bus heen, wij
reden opnieuw mee, en zo hebben wij die leren
kennen. Dan is hij eens een keer met ons komen
klappen, en zo is dat gekomen."

"Het is geweest dat we drie keer op een week
daar heen reden. Maar toen was dat kortbij, hè.
Nu zo niet meer, 't is altijd zo ver dat hij is.
Maandag was hij in de Manhattan, en hij zei
tegen mijn dochter: 'Awel, 't is zo lang geleden
dat ik u nog eens gezien heb. Wanneer komt
gijlie nu nog eens een keer, 't is zeker twee
maand geleden. Oh, ik mis u toch zo, mijn
ouwe fans mis ik toch zo', zegt hij, want hij had
ons liever dan dat jong volk, zelle. Die jonge
meiskes, dat hangt altijd rond dat lïf
weet hoe dat dat aa Ie zangers, hè. En

zIJn e emaal anders dan, wij zijn daar
kameraad mee en zo. Oh, als hij ons nu ziet, dan
nijpt hij ons half dood van kontentheid. Hij doet
niks als ons kussen, als hij ons nu ziet."

"En ais' we op vakantie gaan, en er wordt
gedanst, dan komt hij mij altijd halen om te
dansen, ik moet er altijd mee boogy-dansen.
Oeioeioeioeioei, we hebben daar een keer show
gegeven, ik en hij in Spanje in een dancing. En
daar zaten veel Duitse toeristen, en die hebben
daar in hun handen geklopt... Altijd met mij
maar boogy-dansen. Ik was zo moe ... Maar nu,
ik durf het niet meer döen, het is niet goed voor
mijn hart, hè. Maar toen had ik nog niks. En
altijd kwam hij mij halen om te dansen. Mij liet
hij geen minuut gerust."

Bertha heeft de laatste tijd inderdaad wat last
gehad van haar hart. Alles gaat nog goed - 't is
trouwens een sterke - maar gaat ze toch nog lang
in de Lido werken? "Ik zeg alle jaren: 'Ik ga niet
meer.' En tegen dat het dan opengaat, dan laat
ik mij weeral overhalen door de bazin. Ik ben
dat gewoon, hè, dat kunt ge slecht laten. Ik zeg
de laatste keer: 'Ja maar, mijn voorschoten zijn
versleten allemaal. Dan moet ik weeral gaan
nieuwe voorschoten kopen ...' Zondag, met
moederkesdag, komt mijn dochter hier binnen
met een boekee bloemen, heeft die begot twee
witte voorschoot jes voor mij gekocht. 'k Zeg:
'Nu zal ik wel verplicht zijn om te gaan.' Twee
schone nieuwe voorschoot jes, ik zal ze eens
laten zien ..."

"Voorts ga ik graag zelle, 't is wel nachtwerk,
maar allee. Het het placht te zijn dat ik vier, vijf
nachten na elkaar deed, en dat heb ik gezegd,
dat doe ik niet meer. Vijf nachten na elkander,
en dan drie, vier uurkes slapen ... 't Is zo dat ge
iets krijgt, hè."

Ondertussen is onze tweede half-en-half al
lang uit en wordt het tijd om door te gaan.
Bertha blijft ons nog nawuiven, als we de gang
uit lopen. Oktober is nog ver weg, we zullen
haar missen.

Roeland Peeters
Werner Van den Bergh
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