
GRENZELOOS
Het is duidelijk dat ook dit jaar
Sportraad niet stil zit. De Gasthuis-
bergtrophy is nog maar net door
iedereen verteerd of 'Sport zonder
grenzen' wordt aan menig sportie-
veling voorgeschoteld. Dit ludieke
sportevenement werd geboren kort
na het schielijk overlijden van de
kwistaxrace en viert op 11 decem-
ber haar tweede verjaardag. Naar
analogie met het in de jaren '70
populaire televisieprogramma 'Spel
ronder grenzen' wordt 'Sport ron-
der grenzen' opgevat als een kom-
petitie tussen de verschillende fa-
kulteitskringen waarbij behendig-
heid, inventiviteit, kracht, samen-
werking en snelheid centraal staan.
De 32 ploegen die dit jaar

inschreven voor de jongste telg uit
het sportklassiekersgeslacht staan
voor een zware individuele race
tegen de krono en worden samen in
de arena geworpen in het rode-
draadspel, de file rouge. Het alge-
meen tema wordt nog geheim
gehouden door Sportraad. Het
enige wat men kwijt wou, is dat het
nogal sprookjesachtig rou worden.
Het aantal deelnemende ploegen
ligt merkelijk hoger dan tijdens de
eerste editie van 'Sport ronder
grenzen', toen er slechts IS ploegen
inschreven waarvan er dan nog 6
niet of onvolledig kwamen opda-
gen. Dergelijke toestanden zijn dit
jaar normaal gezien vermeden
door Sportraad, enerzijds door het
aantal deelnemers per ploeg van IS
op 10 (waarvan minstens 4 ele-
menten van het vrouwelijk ge-
slacht) te brengen - het is nu
eenmaal gemakkelijker IQ mensen
bij mekaar te krijgen dan 15 - en
anderzijds door een grotere be-
kendmaking van de aktiviteit.
Een derde faktor die de opkomst

van zowel de teams als het publiek
- vorig jaar was er nauwelijks
publieke belangstelling - zou moe-
ten bevorderen, is wellicht de
lokatie. Het Patriakompleks en het
zwembad in het hartje van de stad
worden geruild voor de vertrouw-
de terreinen op het Sportinstituut.
De meeste studenten kennen die
omgeving reeds van de Sporthap-
pening, de 24-urenloop en de
maraton. Daarenboven biedt het
Sport kot een betere akkomodatie
dan in het centrum van Leuven te
vinden is: ruimere kleedkamers,
veel meer plaats en meer midde-
len.
Al deze faktoren wijzen erop dat

Sportraad veel denkwerk heeft
verricht en de organisatie van
'Sport zonder grenzen' dit jaar goed
heeft ingeschat. Vorigjaar bekende
de toenmalige vrijgestelde van
Sportraad Tom Sisk aan Veto: "We
hadden de organisatie van deze
klassieker eigenlijk een beetje on-
derschat. Bovendien kan je bij je
laatste organisatie niet meer terug-
vallen op een brede waaier mede-
werkers: iedereen is het organiseren
een beetje moe, er blijft alleen een
harde kern over." Aangezien dit
jaar ook de Sporthappening vóór
de Kerstvakantie plaats vond, valt
het te vrezen dat die kern alleen
maar kleiner is geworden. (PS)

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

Die van het Stuc monopoliseren onze flauwe rubriek.
Die strukturalisten definieerden op p.S opnieuw

Kultuurraad volgens alle bekende klichees: meisjes alleen
zwarte harembroeken, jongens allemaal even zwarte bril-
monturen van negen centimeter dik (ook de bril/eglazen!),
koffie-verkeerd slabberen, allen geilen op Anne (Teress De
Keersmaeker, natuurlijk). En bij de programmatoren hakken
we een spleetje tussen de tanden, zoals bij Patriek (ûeweel,
natuurlijk).

V an pagina 4 rechtstreeks naar pagina 2, waar de lokale
A/ma bizon serveert. "Hmmm, bizon," likkebaardt de

mountain-man. "Zie maar dat er geen stucje vlees tussen je
tanden blijft haperen," repliceert de squaw. "Ben je gek,"
zegt de mountain man, "de bizonstukjes van 88 {rank zijn
aardig klein geworden. En duur!" "Geef mij maar vinho
verde, " teemt Anne Teresa - héb je 'm, die intertekstuele
verwijzing naar de Portugese film? Héb je 't beet?

Neen, dat ze zich dan maar beter met hun eksperimen-
tele film bezighouden. Veto doet een voorstel: u ziet

een breed Canadees panorama. Middenin een bereden
moumsin-msn (zo'n typisch Canadese: rode legerjas,
scoutshoed. te paard, hoornen brilletje, spleetje tussen de
tanden). De Canadees ziet een indiaanse squaw (zo'n echte:
donkere teint, wijde harembroek, zwart haar, heet Anne
Teresa). En de indiaanse danst ("woewoewoewoewoe'? ..

De mountain-man niet natuurlijk, die keek liever naar het
kommerciële cirkuit. Jaja, hij reed wel mee in muIti-

kulturele parades, een beetje schreeuwen tegen de Ku-Klux-
Klan op p.J, dat hoort bij het imago. Stiekem likkebaardt hij
van een lelijke indianen-pastiche, .genre 'WinnetQu beft
Tirol: waarin een dikke langharige indiaan vieze dingen doet
met naakte squaws - het inspireert hem steeds, met dat
handige spleetje tussen zijn tanden. Maar dát leest u vandaag
niet in Veto. Volgende week, misschien? Beloofd!

INTEGRATIE - 3000 studenten en sympatisanten van een veertigtal bezorgdheid voor de verrechtsing van het politiek toneel en pleiten voor een
politieke en socio-kulturele verenigingen trokken woensdagavond door de grotere verdraagzaamheid ten aanzien van migranten. Een verslag op pag. 4.
straten vande universiteitsstad.Ze wildenop die manier uitinggeven aan hun (Foto Karel De Weerdt)

Zonder participatie naar een participatieve unief

Globale hervorming
KU Leuven

bij het bedrijfsleven betrokken zijn. Zo
doceert professor Daems strategisch
management en is hij vaak betrokken bij
de doorlichting van bedrijven. Professor
De Cock is dan weer het hoofd van het
Centrum voor Organisatie- en Perso-
neelspsychologie. Hun werk resulteerde
in enkele voorstellen.

Het is lange tijd binnenskamers gebleven, maar het wordt nu
stilaan duidelijk dat de KV Leuven werkt aan een fundamentele
herstrukturering. Begrippen als 'human resources management',

decentralisatie en responsabilisering lijken hierin centraal te staan. Men
praat over departementen die fakulteiten worden en omgekeerd, en ook
de rol van de akademische overheid zou moeten geherdefinieerd
worden. Het betreft hier dus wel degelijk een grondige verandering van
de universitaire struktuur, en er wordt reeds meer dan een jaar
gediskussieerd. Desondanks hangt rond het hele projekt nog steeds een
wazige sluier van geheimzinnigheid. Het dossier rou nog niet 'rijp' zijn. In
onze zoektocht naar meer informatie stuitten we dan ook alleen maar op
diplomatische - dus nietszeggende - antwoorden. Moet de universitaire
gemeenschap ook hier weer de 37ste ontwerpversie afwachten, zoals ten
tijde van het dekreet, vooraleer ze geraadpleegd wordt?

Roeren
Geleidelijk aan nam de rektor echter

het roer over, terwijl ook regelmatig .
overleg gepleegd werd met het Buro
Akademische Raad en Raad van Beheer
(Bar) en de dekanen. Het laatste voorstel
- het vijfde ondertussen - dateert van de
Bijzondere Akademische Raad van 11
november, waarop studenten noch we-
tenschappelijk personeel uitgenodigd
zijn. Ook dit voorstel werd door de
dekanen echter niet onverdeeld gunstig
onthaald. Schijnbaar krijgt het hele
. projekt dus nogal wat tegenwind. De
noodzaak van de hervorming ligt voor
heel wat mensen immers niet voor de
hand. Een nieuwe versie is nu in de
maak.
De vraag naar het waarom van deze

operatie blijft echter onbeantwoord. Het
argument dat geen enkel bedrijf meer
dan twintig jaar met eenzelfde struktuur
werkt (in 1971 vond de laatste struk-
tuurhervorming plaats) biedt geen echte
verklaring. Zoals reeds gesuggereerd
werd, laat de akademische overheid zich
bij dit alles duidelijk inspireren door de
nieuwe tendenzen in het bedrijfsbeheer:
decentralisatie, responsabilisering en 'hu-
man resources management'. De univer-
siteit wordt gezien als een holding met
een jaarlijkse omzet van ongeveer 14
miljard, ziekenhuizen inbegrèpen, en
moet dan ook als dusdanig gerund
worden.

Uitgangspunten als decentralisatie en
responsabilisering vertalen zich onder
andere in een grotere autonomie van de
verschillende entiteiten. Zij krijgen dan
een budget toegewezen dat ze autonoom
moeten beheren. Het knelpunt vormt
echter de omvang en de aard van deze
entiteiten. Waar men op dit moment de
fakulteit als de bestuurseenheid be-
schouwt, werd deze struktuur in de
eerste voorstellen helemaal verlaten.
Aparte onderzoekscentra werden opge-
richt die zich dan naast de onderwijs-
strukturen rouden bevinden. Goede on-
derzoekers rouden uit de onderzoeks-
centra kunnen gehaald worden. Hier-
naast kunnen ze dan enkele uren doceren
in de verschillende onderwijsprogram-
ma's: het Amerikaanse systeem ten top
gedreven.

Elke eqtiteit staat onder direkte kon-
trole van de akademische overheid. Zo
kan het kontakt tussen onderzoekers,
docenten en akademische overheid veel
direkter verlopen. Dit impliceert een
radikale ommekeer. Onderwijs en on-
derzoek werden tot nu toe immers in een
enkele entiteit verenigd: de fakulteit.
Bovendien kent de Leuvense universiteit

vervolc op p." ..

rou het immers onmogelijk zijn zo'n
grootschalige hervorming aan te vatten.
Rektor Dillemans is nu aan zijn tweede
en laatste mandaat bezig.
In de zomer van 1990 werd de hele

universiteit doorgelicht door enkele oud-
studenten die verbonden zijn aan het
gerenommeerde onderzoeksburo Mc-
Kinsey. Het eindrapport werd echter
nooit vrijgegeven. Zij adviseerden een
horizontale struktuur bestaande uit ver-
schillende naast elkaar bestaande, auto-
nome units in plaats van de huidige
hiërarchische, vertikaIe organisatie. Naar
aanleiding van de besprekingen van dit
rapport werd in oktober van dat jaar de
groep 'Daems-De Cock-Goedseels' op-
gericht. Zij kregen de opdracht een
ontwerp van struktuur uit te werken. Het
gaat hier om professoren die zeer nauw

Een korte evolutieschets leert dat het
projekt zijn begin faze reeds lang ont-
groeid is en zich stilaan naar een
beslissingsfaze beweegt. De eerste stap-
pen naar een bevraging van de struktuur
van deze universiteit werden in april
1989 gezet met de oprichting van een
'Strategische Ce!'. Hieruit resulteerde in
mei '90 de opdrachtsverklaring van de
KV Leuven, een weinig ophefmakende
eksplicitering van de reeds gekende
plaats en taak van deze katolieke univer-
siteit. Na zijn herverkiezing in mei '90
kon rektor Dillemans zich dan eindelijk
ten volle wijden aan zijn laatste groot
projekt, de herstrukturering. Sommigen
vinden dit een echte noodzaak, en
zeggen dat men anders nog minstens tien
jaar moet wachten op hervormingen.
Gedurende een eerste mandaat als rektor

en in één week
Met succes getest
door 40 studenten
Zie pagina 6.
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Gratis nootjes en dure maaltijden in Alma

Prijsstijgingen zijn geen
peanuts
A lma is voor veel studenten de enige uitweg om in Leuven op een

degelijke en goedkope manier te eten. De laatste jaren rijzen
hierbij echter vragen. Om in Alma wat gevarieerd te kunnen

eten, moet dikwijls meer dan honderd frank betaald worden. Nu al is
meer dan de helft van de in Alma verkochte maaltijden duurder dan
honderd frank. Voor veel studenten is dat een ernstige fmanciële drempel.
Toch stelt de Alma-direktie opnieuw een prijsverhoging van meer dan
drie procent voor. Sociale Raad vindt dit onaanvaardbaar en roept alle
studenten op om deel te nemen aan haar aktie tegen prijsverhogingen.

Tijdens de laatste vijf jaar stegen de
prijzen in Alma enorm. In 1985 betaalde
je voor de goedkoopste maaltijd (gehakt-
bal, worsten en spaghetti) 67 frank, nu
72, voor de middenmoot jes (satee, soms
biefstuk) 80, nu 92, voor het serieuzere
maal (visfilet) 90, nu lOS, voor de wat
betere schotel (rumsteak, cordon bleu,
zeewolf) 100, nu 120 en voor de
hoogwaardige schotel (pepersteak, kalf-
slapje, lendesteak) 110, nu 130. De
gemiddelde maaltijdprijs in Alma steeg
van 80 frank in 1985 naar 95 in 1990.
Dit betekent dat de prijzen in Alma de
laatste vijfjaar gemiddeld twaalf procent
sterker stegen dan de indeks op kon-
sumptieprijzen, waardoor het zelf koken
alsmaar voordeliger wordt.

Door die evolutie dreigt de unieke rol
van Alma in de demokratisering van het
onderwijs verloren te gaan. Vergeleken
met vorig jaar daalde het aantal ver-
kochte maaltijden in oktober met zowat
2.5%, in november met zowat 2%. Die
daling kan volgens de Alma-direktie
.gedeeltelijk verklaard worden door de

sluiting van het restaurant in het Meisjes-
centrum en de zaterdagsluiting van
Alma I.Daarom denkt de direktie er nu
aan om Alma I te heropenen op zater-
dag. Sociale Raad deelt de visie van de
direktie niet, maar vindt dat de prijzen
momenteel het plafond overschreden
hebben. Toen Sociale Raad vorigjaar zei
dat er minder gegeten werd in Alma
omdat de prijzen bleven stijgen, kregen
de studentenvertegenwoordigers het ver-
wijt dat ze de studenten ertoe aanzetten
om minder naar Alma te gaan. De cijfers
voor oktober en november van dit jaar
spreken dat echter tegen. Het ziet er naar
uit dat veel eerste-kanners de dagelijkse
weg naar Alma niet vinden, gewoon
omdat Alma te duur wordt. Als dat
inderdaad het geval is (of wordt), wordt
Alma een eetbarak voor wie met veel
geld kan en wil over de 'brug komen.

Om deze evolutie te begrijpen, moe-
ten de prijsverhogingen in Alma gezien
worden in de ruimere afbouw van de

sociale sektor sinds de Sint-Annabespa-
ringen in 1986. Bij alle instanties die iets
kunnen verbeteren aan de situatie van
Alma leeft onwil of onmacht om iets in
positieve zin te ondernemen. Noch de
KU Leuven, noch de overheid onder-
neemt stappen om een herstelbeleid te
voeren. Sociale Raad klaagt dit op de
Raad van Bestuur van Alma aan, maar
stuit daarbij op een muur van onbe-
grip.

Een zware belasting op de prijzen is
momenteel bijvoorbeeld de afbetaling
van een lening bij de KU Leuven voor
de centrale keuken. Nochtans blijft dat
gebouw eigendom van de universiteit.
Sociale Raad vindt het onaanvaardbaar
dat de KU Leuven hierbij geen inspan-
ning doet om de financiële situatie van
Alma te verlichten. Vorigjaar kregen de
universiteiten immers ekstra toelagen,
waarvan ze een deel naar keuze kunnen
gebruiken voor de sociale sektor. Alles ;
wijst er op dat, terwijl de~UB de gehele
pot ervoor gebruikt, aan de KU Leuven
slechts een beperkt deel van het geld
naar de sociale sektor zal stromen. De
unief moet weliswaar al zware inspan-
ningen leveren om een oplossing te
vinden voor het nijpende kamertekort in
Leuven, maar laat het na al haar
beschikbare middelen hiervoor aan te
wenden.

Afbetalen

De Alma-direktie van haar kant blijft
- noodgedwongen? - een politiek van
prijsverhogingen voeren. In een groot-
scheepse representatieve enquête uit '90
stond de klacht over de te hoge maaltij-
den bovenaan op het klachten lijstje.
Tweede punt op het klachten lijstje wa-
ren de vroege sluitingstijden. De Alma-
direktie haastte zich om aan de tweede
klacht tegemoet te komen. Momenteel
kan je in de Alma tot kwart na acht eten
krijgen. Dit werd positief onthaald door
de studenten. Spreiding betekent minder
lange wachtrijen en meer verkochte
maaltijden. Om aan de voornaamste
klacht van de studenten - de hoge
prijzen - iets te doen, is er vanuit de
Alma-direktie heel wat minder bereid-
willigheid. Nu heeft Toon Martens,
direkteur van Alma, zelfs een prijsverho-
ging van ongeveer drie frank per maai-
tijd in petto.

E Z ERS
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De diskussie rond het prijsbeleid van
Alma wordt samen met de studenten
gevoerd op de begrotingsdiskussie. Daar-

B R I
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 verwek, 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.

bij worden de inkomsten en de uitgaven
voor het volgende jaar besproken. In-
dien blijkt dat er meer uitgaven dan
inkomsten verwacht worden, ontstaat er
een deficit op de begroting en moet er
gezocht worden naar meer inkomsten.
Traditioneel worden die gevonden in
prijsverhogingen. Als je die laatste er
door wil krijgen, is het dus belangrijk een
deficit op de begroting in te voeren.
Tekenend voor de politiek van de
direktie is dat ze tussen 1986 en 1990 de
inkomsten voor het komende jaar vier
keer op vijf te laag geschat heeft. Zo
ontstond er een deficit op de begroting
dat een verhoging van de prijzen moest
rechtvaardigen.

Dit jaar leverde de direktie reeds drie
ontwerpbegrotingen in. De eerste versie
bevatte een deficit van 21 miljoen. Na
enkele weken kwam er een tweede
versie waarin het tekort teruggebracht
was tot 9 miljoen. In de huidige versie,
tenslotte, werd na diskussie met de
studenten het deficit ingekrompen tot 8
miljoen. Dat geld moet volgens de
direktie gedeeltelijk gevonden worden in
een stijging van de opbrengsten uit
dienstverlening aan groepen en uit Alma-
service. Hierbij stelt ze een prijsverhoging
voor.

Lening
Op de volgende Raad van Bestuur

wordt over dit voorstel gediskussieerd,
De studenten .eisen dat de prijzen niet
verhoogd worden, maar omdat dan wel
nog acht miljoen moet worden gevonden,
verkeren ze in een benarde positie.
Argumenten om tot meer inkomsten of
minder uitgaven te komen door toedoen
van de KU Leuven zijn moeilijk haal-
baar, aangezien de studenten slechts een
minderheid van stemmen op de vergade-
ring hebben. Daardoor draait de begro-
tingsdiskussie meestal uit op een bedrijfs-
ekonomische diskussie. De vzw Alma
moet met andere woorden 'als bedrijf
zelf een oplossing vinden voor haar
financiële problemen, zodat prijsverho-
gingen zich als een natuurlijke ingreep
aandienen. In een dergelijke diskussie
wegen de ekonomische wetten zwaarder
door dan de sociale. Als de studenten
voorstellen om de apparatuur op langere

DRONKEN ALMA-PRIJZEN
De cijfers van het aantal verkochte
maaltijden per prijskategorie maken
duidelijk dat meer dan de helft van de
verkochte maaltijden meer dan hon-
derd frank kosten. Probeer maar eens
in Alma gevarieerd en gezond te eten
zonder regelmatig meer dan honderd
frank te betalen. De Alma-direktie
merkt zelf dat het kwalitatief aanbod
in de laagste prijskategorieën verwa-
tert door het uit elkaar groeien van de
prijzen. De kloof tussen goedkope
maaltijden en de dure maaltijden stijgt
enorm. Dat komt door het feit dat de
goedkope maaltijden gedurende de
laatste jaren beschermd werden van-
wege de sociale doelstelling van
Alrna.

Anderzijds merkt iedereen die da-
gelijks gaat eten in Alma op dat er
vaak geen maaltijden van 80 of 92

. frank aangeboden worden. Het ge-
beurt regelmatig dat die maaltijden
om zeven uur uitverkocht zijn. Er is
echter meer aan de hand. Dat er meer
gegeten wordt in de duurdere prijs-
kategorieën, wordt vooral in de hand
gewerkt door prijsschommelingen en
een verdoken prijsstijging. Hierdoor is
het aanbod van maaltijden onder de

honderd frank steeds minder geva-
rieerd.

Prijsschommelingen komen in Alma
nogal eens voor omdat de verschil-
lende Alma-uitbatingen nu eenmaal
niet altijd even goed op elkaar afge-
stemd zijn. Toch zijn de verschillen
opmerkelijk. Einde mei 1990 koste
een wienerschnitzel 77, 88 of 102
frank, een biefstuk 88 of 102 frank,
een halve kip 70, 77, 102 of 115 frank
en blanket met kampernoelies 88 of
102 frank. De laatste week van
november ging het zo: kippevulsel
105 of 120 frank, halve kip 105 of
120 frank en rumsteak 120 of 130
frank. Door die prijsschommelingen
kan een maaltijd gemakkelijk van
prijskategorie opschuiven. Dat is een
verdoken prijsstijging. De wiener-
schnitzel, die in '90 nog voor 77 en 88
frank verkocht werd, kost nu steevast
105. De halve kip, graankip of niet,
kost nu 120. Voor het kippevulsel, dat
in 1990 88 frank koste, zou nu
normaal gezien 92 frank moeten
betaald worden. Het kost op dit
moment 105 of 120 frank. Smakelijk.

(KH)

termijn af te schrijven om de druk op de
prijzen te verminderen, merkt de direktie
op dat zoiets niet kan 'in een bedrijf. Op
die manier ziet de toekomst van Alma er
bijzonder slecht uit. Hoe meer over Alma
in bedrijfstermen gedacht wordt, hoe
minder Alma haar rol kan vervullen als
instelling met sociaal doel, de demokrati-
sering van het onderwijs.

Op maandag en dinsdag kan iedereen
die zich tegen de geplande prijsverhogin-
gen wil verzetten in Alma 1,2 en 3 een
pamflet tegen prijsverhogingen onderte-
kenen. Die pamfletten zullen aan de
andere leden van de Raad van Bestuur
van Alma overhandigd worden als blijk
van steun voor de eisen van Sociale Raad
en als teken van onvrede. Zij zullen
hiermee rekening moeten houden, wil
Alma de relatie met haar klanten niet
verstoren.

Koen Hendrickx

Naast het ondertekenen van het pamflet
kan iedereen die dat wil, aktief zijn of
haar Slem hierover laten horen: op
woensdag // / /2 om /3.30 u aan hel Van
Dalekollege, Naamsestraat 80.
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Guy Poppe onderhoudt over Kinshasa

Joernalistieke norm vervangt
politieke invloeden
D~~~~:~~~td~as~~l~~~ ?~'Öm&.. ,.uWk

Leuven in de reeks 'City
Lights' een lezing over de Zaïrese
hoofdstad Kinshasa. Gastspreker is
Afrikaspecialist van de BRT-ra-
dionieuwsdienst, Guy Poppe. Als
voorbeschouwing op deze lezing
sprak Veto met Guy Poppe over de
werksituatie van de joernalist in
een land als Zaïre. Hoe bereidt hij
zich voor, hoe verlopen de kontak-
ten met de bevolking, de overheid,
de kollega's? Hoe ontstaat bij
iemand de interesse om zich te
specialiseren in een bepaald land,
in casu Zaïre?
Poppe: «Ik was al geïnteresseerd in
Afrika sinds mijn jeugd. Toen ik onge-
veer 14 jaar was - begin jaren zestig -
had er in Afrika een onafhankelijkheids-
golf plaats. Op die leeftijd geraakte ik
meer en meer geïnteresseerd in de
aktualiteit en begon dokumentatie te
verzamelen over het onafhankelijk-
heidsstreven van verschillende Afri-
kaanse landen, onder andere met het oog
op de traditionele spreekbeurten op
school. Ik ben die problematiek blijven
volgen en ben, in de eerste helft van de
jaren zeventig, enkele keren met vakan-
tie in Afrika geweest: in Senegal, Kenia
en Tanzania. In Senegal kende ik iemand
die in de ontwikkelingssamenwerking
aktief was en die mij op missietocht
meenam. Deze eerste konkrete kennis-
making met Afrika was dermate boeiend
dat ik de aktualiteit nog meer en beter
ging volgen. In 1977 - ik werkte
ongeveer een jaar bij de BRT - vroeg
men mij om een verslag voor het nieuws
te maken. Dat viel zo goed mee dat men
mij vroeg dit werk te blijven doen."

in een kleine plaats overnacht, heb je
's avonds veel tijd om met de dorpsbe-
woners te praten. Je krijgt een ruimere
kijk van wat de mensen in het binnen-
land denken over de politieke situatie in
hun land. Als joernalist kom je dan te
weten in hoeverre ze geïnformeerd zijn
over de toestand - de talrijke 'kranten uit
Kinshasa dringen niet door tot in het
binnenland - en verneem je veel nieuwe
elementen. Het is als het ware een
informatieruil. In de stad ligt dit iets
moeilijker. Je kan wel met een taksi-
chauffeur praten, maar om mensen te
leren kennen in de citee heb je meer tijd
nodig.»

WEDSTRIJDEN
INTERFAKULTAIRE
BEKERKOMPETITIES
(van 9/12 tot 13/12)

BASKET HEREN
dinsdag 10/12
21.00 u PauscoUege-Ekonomika
21.00 u Historia-Romania
22.00 u Camillo Torres-Germania

woensdag 11/12
21.00 u LBK-Apolloon
21.00 u VI. Monnik-VTK
22.00 u Politika-Chemika

Eenheid
Veto: Hoe verloopt het kontakt tussen de
joernalisten onderling. Is er een samen-
werking of eerder een konkurrentie te
merkbaar?

Poppe: «In moeilijkere omstandigheden
zoals in Kinshasa, zijn de joernalisten
vaak geneigd de handen in mekaar te
slaan al was het maar om praktische
dingen zoals vervoer, telefoon, en afspra-
ken te regelen. Ik persoonlijk werk
echter liever alleen zodat ik echt de
dingen kan doen die ik op het oog heb.
Het is bijvoorbeeld beter een man tot
man-gesprek te voeren dan iemand met
meerdere joernalisten te interviewen.
Maar voor informatie-uitwisseling is er
zeker een grote kollegialiteit»

Veto: Hoe wordt er omgesprongen met
de informatie van het persagentschap
A zap?

Poppe: «Azap is natuurlijk de spreek-
buis van het regime. Van bepaalde be-
richten weet je onmiddellijk dat ze van

. Moboetoe afkomstig zijn. Het gebeurt
natuurlijk ook dat joernalisten bepaalde
gebeurtenissen in Zaïre helemaal niet
vernemen via Azap. Onze berichtgeving
is dan ook nooit alleen gebaseerd op hun
informatie. Er komen nu ook onafhan-
kelijke kranten en tijdschriften op zoals
'Elima' - deze regeringskrant die opposi-
tiekrant geworden was verschijnt nu niet
meer omdat de kantoren gebombar-
deerd zijn -, 'Umoja', de spreekbuis van
de UDPS, 'La Semaine', en 'The Soft',
een blad voor intellektuelen waarvan
men zegt dat het op subtiele wijze de
standpunten van Moboetoe naar voren
schuift»

Veto: Hebben de BRT en de politiek nog
invloed op de berichtgeving van de
individuele joernalist?

Vanaf volgende week:
voetbal heren en volley heren
Andere sporten:
na de Kerstvakantie

als ik over Moboetoe sprak, hoewel ik
vind dat bepaalde dingen moeten kun-
nen gezegd worden die aangeven dat
Moboetoe een korrupte figuur is met
diktatoriale neigingen. In 1978 kon je
trouwens zware problemen krijgen van-
wege de hiërarchie, onder invloed van de
politiek, indien je teveel de nadruk legde
op aspekten die zij liever niet aan de
grote klok hingen. Die periode is nu
gelukkig voorbij. De joernalistieke nor-
men primeren heden ten dage op de
politieke normen. Anderzijds speelt dan
weer een kommerciële faktor die ervoor
zorgt dat de berichtgeving vaak opper-
vlakkig blijft.»

Veto: Hoe komt het dat er de laatste tijd
minder berichten komen uit Zaïre met
betrekking tot de situatie van de bevol-
king, hoewel deze toch nog lang niet
rooskleurig is?

Poppe: «Dit is zuiver een financiële
. kwestie. Geen enkel Belgisch medium,
zelfs Belga niet, heeft iemand ter plaatse.
Door de financiële beperkingen zijn er
periodes dat er niemand in Zaïre aanwe-
zig is en dat de informatie zeer beperkt is.
Het is ook mogelijk dat het Zaïrese
regime bewust de joernalisten wil bui-
tensluiten zoals vorig jaar gebeurd is
tijdens en na het bloedbad in Luburn-
bashi. Guy Polspoel is toen op verzoek
van de president naar Zaïre gegaan enkel
en alleen om een interview af te
nemen»

....'tr·
Om Guy Poppe beter te laten funktioneren, heeft de BRT een Afrikaans dekor in
zijn gang neergepoot. (foto Karen De Pooter)

werken hebben joernalisten nood aan
een telefoon die funktioneert. De kans
om een telefoon te vinden is natuurlijk
groter in een hotel dan bij de mensen
thuis. Ten tweede kanje in een hotel ook
een taksi huren. Een derde praktische
reden om op hotel te gaan is de ligging:
dicht bij de ambassade, die kan helpen
aan telefoon, teleks en vervoer. Tegen-
woordig is telefoneren vanuit Zaïre ook
al geen sinekure meer, zodat de BRT
samen met de RTBF vaak een satelliet-
telefoon huurt. De achteruitgang van het
telefoonsysteem in Zaïre kadert trou-
wens in de gehele verloedering van het
land. De centrale werd in 1960 in
gebruik genomen en is sindsdien niet
veranderd.»

Zaïre geweest omdat ik een van de
Belgische joernalisten was die geen visa
kon bemachtigen. De Zaïrese overheid
gaf slechts een visum aan een selekt
gezelschap dat men vertrouwde. Het
praktisch in orde brengen van een visum
is een heel karwei met de Zaïrezen: je
moet verscheidene keren gaan praten
met de ambassade, de officiële toestem-
ming van Kinshasa laat vaak op zich
wachten, ... Dit kan alles bijeen ruim een
week in beslag nemen. Ondertussen
verzamel ik informatie over de onder-
werpen die ik mijn reportages wil
belichten. Daarnaast zoek ik ook adres-
sen van mensen die ik ter plaatse zou
kunnen opzoeken: paters, mensen op de
universiteit, enz. Wat betreft de reis en de
logies, vraag ik aan de aankoopdienst
om een vliegtuigticket en een hotelka-
mer te bespreken»

Veto: Vroeger gingen joernalisten vaak
bij vrienden in de citee logeren. Vandaag
kiest men eerder voor een hotelkamer.

Poppe: «Dat hangt van een ieders be-
hoefte af. Om vanuit Zaïre te kunnen

Veto: Buitenlandse joemalistiek lijkt ons
behoorlijk spannend. Is het niet drum-
men om een buitenlandse reportage te
mogen maken?

Poppe: «De BRT zelf heeft geen vaste
korrespondenten in het buitenland, be-
halve Roger Simons. We werken hier in
Brussel met een vaste redaktie en in het
buitenland met korrespondenten die per
bijdrage betaald worden. Deze korres-
pondenten werken meestal ook voor
andere media. Dat dit voor de BRT
hoofdzakelijk Nederlanders zijn, vindt
zijn oorsprong in het feit dat onze
noorderburen voor een krantengroep én
voor een radiozuil kunnen werken en
beter betaald worden. Wat de BRT
uiteindelijk doet is schnabbelen. Wan-
neer er iets heel belangrijks gebeurt,
stuurt de BRT wel een eigen ploeg. De
joernalist die zich interesseert voor een
bepaald item dient een voorstel in bij de
hoofdredaktie, die dan bekijkt of er
voldoende belangstelling én geld voor
is,»
«Ikzelf ben nog maar drie maal naar

Patriek Staudt
Maud Vermei re

Poppe: «De BRT verplicht dejoernalist
door de objektiviteitsregel zo zakelijk Guy Poppe praat op di 10/12 over
mogelijk te berichten. Ik heb bij voor- Kinshasa, in CC Oratoriënhof, MeChel-
beeld nooit het woord 'diktator' gebruikt sestraat 111, Leuven. Aanvang 20.15 u...

Informatieruil

Als proffen
spreken

Veto: Kan een joernalist iedereen vrij
interviewen of wordt hij sterk gekontro-
leerd?

Poppe: «Als radiojoernalist ben je vrij
onopvallend. Ik loop niet de hele tijd
rond met de bandrekorder. Zo kan ik
steeds diskreet werken. In april heb ik
met iedereen gesproken zonder te zijn
lastig gevallen. De houding van de
bevolking was eveneens veranderd. De
schrik om openlijk voor zijn mening uit
te komen, was duidelijk verdwenen.
Toen ik vorig jaar tijdens de perskonfe-
rentie in verband met de demokratise-
ringstoespraak van Moboetoe een paar
vragen gesteld had - de perskonferentie
was rechtstreeks uitgezonden op televi-
sie - werd ik voortdurend op straat
herkend en aangesproken. De mensen
beseffen dat de Belgische aanwezigheid
helpt voor de berichtgeving. De Zaïre-
zen denken echter nog vaak dat joerna-
listen inspraak hebben in het beleid. Bij
hen was het namelijk zo dat er geen
onafhankelijke joernalisten waren. Men-
sen die voor het Zaïrees persagentschap
Azap of voor de regeringskrant schrij-
ven, zijn mensen van de politiek, die een
spreekbuis zijn van de regering»

Veto: Vindt men de meest objektieve
informatie eigenlijk niet op de straat?

Poppe: «Je moet een onderscheid ma-
ken tussen Kinshasa en de dorpen. Alsje

Op zoek naar een 'j
exclusief cadeau? l

Het is weer de tijd om vrienden en fa-
milie te verrassen met een origineel cadeau.
Kom eens langs in onze winkel: u vindt er
meer dan 1000 kunstnijverheidsartikelen uit
de Derde Wereld. Handgemaakt en recht-
streeks ingekocht bij de producenten tegen
een eerlijke prijs.

Op 13 en 14 december ontvangen wij u
extra feestelijk tijdens onze open-deur da-
gen. Met uw komst verrast u uzelf, uw vrien-
den én de producenten in de Derde Wereld!

In de aula voeren ze het hoge we aan tafel zitten met de
woord. En op het examen be- slimste geesten van VIaan de-
denken zij de vragen. Maar ren. En ja, ze wilden praten.
dan trekken ze zich terug in Over abortus en euthanasie,
hun ivoren toren. Hoe ziet over genetische manipulatie

zo'n toren er van binnen uit? en misbruiken in de psychia-
En wat als wij nu eens trie, kortom: over alles
de vragen zouden stel- _ waarover ze tot nog toe
len? Zonder angst (ons PANORAMA zo angstvallig hadden
kunnen ze niet meer gezwegen. Elke week,
buizen!) en zonder Wil il:-'i in onze reeks "ONDER

toga-schroom gingen PROFESSOREN".

LEES EN BELEEF
WATWIJ BELEVEN.

S.O.S@Wereldhandel
• I •• •• •• :

Blijde Inkomststraat 114, telefoon: (016) 236.236
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tisch Front. 0p de betoging' was een
opvallende afvaardiging van Studenten
Tegen Racisme aanwezig met hun reuze-
spandoek "Migranten blijven: sensibili-
sering, stemrecht en armoedestop". Bo-
vendien waren de migranten hier wel
sterk vertegenwoordigd. Een grote groep
van zo'n tweehonderd jonge migranten
opende de betoging. De eerste generatie
migranten was in de rest van de betoging
ook talrijk aanwezig.

Toch droeg deze betoging duidelijk
het stempel van klein-links. Ondermeer
de sterke PvdA-bezetting was waar-
schijnlijk de reden dat de leuzen
ekspliciet tegen het Vlaams Blok gericht
waren, en niet de nadruk legden op
verdraagzaamheid en anti-racisme in het
algemeen. De anti-racistische beweging
lijkt nog niet zo gauw een aaneengeslo-
ten front te kunnen vormen. Het wordt
tijd dat ook de niet-aanwezigen duidelijk
stelling nemen voor verdraagzaamheid.

Dirk Boeckx
Ronny Tielen

Betoging voor integratie

Vuurtje-stook uit
verontwaardiging
Vorige week woensdag hebben verschillende duizenden mensen,

in hoofdzaak studenten, in Leuven betoogd voor integratie en
verdraagzaamheid. Het was de eerste grootschalige manifestatie

sinds de klinkende verkiezingsoverwinning van ekstreem-rechts. Nadat
alle demokraten elkaar gedurende twee weken met argusogen hadden
gadegeslagen, nieuwsgierig elkaars reaktie afwachtend, komen nu toch
her en der initiatieven op gang. In Antwerpen stapten afgelopen zaterdag
een drieduizend betogers door de straten, en enkele politieke en
socio-kulturele verenigingen uit het Leuvense plannen de komende
maanden nog meer akties.

De betoging in Leuven was georgani-
seerd door het Anti-Racistisch Forum
(ARF), een koepelorganisatie die pas
een week vóór de betoging was opge-
richt naar aanleiding van zwarte zondag
I 991. De schattingen voor de opkomst
liepen uit elkaar. Volgens VTM en De
Morgen waren er 5000 betogers, volgens
Het Volk 2500. De BRT hield het op
3000. Zulke hoge opkomst hadden de
organisatoren zelf niet verwacht. Toen
enkele kranten en omroepen vóór de
betoging nieuwsgierig informeerden naar
een mogelijk suksesje (kwestie van te
weten of het de moeite loonde een
reporter te sturen), had het ARF voor-
zichtig het getal 2000 naar voor gescho-
ven. Opvallende afwezigen waren de
migranten. Ook vele buitenlandse stu-
denten namen niet deel, zogezegd omdat
ze zich, wanneer ze hier komen studeren,
akkoord moeten verklaren om zich niet
te mengen in de 'binnenlandse aangele-
genheden' van het land.

EKSKLUSIEF
ZALIG KERSTFEEST
een primeur voor België

Schuifelend
De stoet volgde rustig het parkoers.

Vooraan, vlak achter het spandoek van
Studenten tegen Racisme (STeR) - 'Unief
en Hogeschool zonder racisme' -, werd
de stemming erin gebracht met de
megafoon. Veelgehoorde slogans waren
"Integratiebeleid, hoog tijd" en "Ra-
cisme, Fascisme, Apartheid nee!". Maar
naarmate de stoet verder voorbijtrok,
werden de vlaggen, borden en ook
slogans schaarser. Niemand trok zijn
keel open, waardoor de optocht soms
veel weg had van een triest schuifelende
protestmars. Gelukkig was UP er, om
met ingetogen gezang de mensen een
hart onder de riem te steken. Een
organisatie die zich ook flink in de kijker
werkte, was de Roze Drempel. Achter
haar spandoek stapten zo'n 1500 beto-
gers op. Andere teksten luidden "Liefde
zal de wereld redden", een van de
slogans van de Agalev-Studenten, en
"Uit verontwaardiging", een STeR-
remake van "Uit zelfverdediging". De
prijs voor het mooiste (straatbrede)
spandoek gaat echter naar Autonomia,
een pas opgerichte organisatie van Leu-
vense anarchisten.

Officieel wou de betoging geen wel-
bepaalde politieke partij viseren, maar af
en toe kreeg het Vlaams Blok er toch
goed van langs: "Karel Dillen op zijn
billen", "Vlaams Blok rot op", "Ra-

cisme, Fascisme, Vlaams Blok nee"
waren niet uit de lucht, al haalden deze
slogans nooit de bovenhand. Enkele
einze/gangers hadden een bordje rond
hun nek gehangen. Wie heeft de zonder-
ling niet gezien met "Ku Klux Blok, nee
bedankt"?

Geruchten
De organisatoren mochten nog een

andere pluim op hun hoed steken. De
organisatoren zorgden ervoor dat de
massa de opgelegde route volgde. Bo-
vendien beschermde ze de leden van het
NSV tegen enkele woedende betogers.
Ter hoogte van de Standonckstraat
hadden een twintigtal NSV'ers moedig
een tegen betoging opgezet. "Kommunis-
ten moordenaars!" of "PvdA nul komma
zes!" skandeerden ze met de rechtervuist
in de lucht. Hun kreten gingen echter
goeddeels verloren in het krijgsgejoel
van de hoofdbetoging. De eerst zo serene
stoet van betogers bereikte bijna een
kookpunt bij het passeren van de zwarte
pieten. De organisatoren moesten som-
mige studenten schreeuwend bevelen
om verder te lopen. Overigens kon men
herhaaldelijk de vraag "En waar blijft nu
't NSV?" opvangen. Er deden immers
geruchten de ronde dat de ekstreern-
rechtse studentenvereniging nationaal
zou mobiliseren. Daarvan is niets in huis
gekomen.

Muis
Na een uur wandelen kwam de

optocht samen op de Grote Markt, vóór
het stadhuis. In principe toch, want een
groot deel van de betogers moest nood-
gedwongen halt houden in de Naamse-
straat. Op de pui van het stadhuis
werden de vijf minimumeisen van het
ARF nog even samengevat. Nu door de
verkiezingsoverwinning van het Vlaams
Blok het programma van die partij
akseptabel dreigt te worden, mogen de
traditionele partijen niet toegeven aan de
druk van ekstreem-rechts, Ten tweede
eiste men dat er werk wordt gemaakt
van de integratievoorstellen van Paula
D'Hondt. Verder moet het beleid op een
doorzichtige manier gevoerd worden, en
dienen de kansarmoede en de integratie
van minderheden aangepakt te worden
zonder op zoek te gaan naar zondebok-
ken. Tenslotte verzocht het ARF om een
striktere toepassing van de wet op
racisme en xenofobie.

Deze eisen waren ondertekend door
veertig politieke en socio-kulturele orga-
nisaties, van ekstreem-links tot centrum-
rechts, evenals door Loko, de koepel die
alle Leuvense fakulteitskringen verenigt.
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Daarmee werd het pluralistisch karakter
van de optocht duidelijk. Toen hij de
eisen geformuleerd had, wist de man met
de megafoon even niet wat gedaan. Er
werd zelfs in koor geroepen "Stemrecht
migranten, ja!", hoewel deae slogan
zorgvuldig was vermeden omwille van
de pluralistische opzet. Een uitstekende
vondst was "Dewinter, nee, de zomer,
ja". Na de officiële ontbinding van de
betoging werd even gevreesd dat het
traditionele kat- en muisspelletje tussen
politie en studenten zou losbarsten in de
smalle straatjes van de binnenstad. Uit
goede bron hadden we trouwens verno-
men dat de kommissaris speciaal agen-
ten had ingezet die geen al te grote wrok
koesterden tegen 'links' (de politie be-
schouwt een studentenmanifestatie steeds
als een - mogelijke - konfrontatie tussen
links en rechts). Dat gebeurde echter
niet. In de plaats daarvan bleef iets meer
dan een kwart van het aantal betogers
nog gezellig nazitten rond een geïmpro-
viseerd kampvuurtje. De rest van de

"Tien kleine negers, die zaten op de markt... "

massa spoelde de koude door in de
Leuvense kafees.

Het ARF wil het niet bij deze
manifestatie houden. Het wil als koepel-
organisatie aktief blijven, omdat het
ervan overtuigd is dat de anti-racistische
beweging slechts aan geloofwaardigheid
kan winnen wanneer versnippering van
initiatieven wordt tegengegaan, en wan-
neer de krachten gebundeld worden. Het
ARF wil nu verder te werken in denk- en
aktiegroepen om duidelijke initiatieven
te formuleren voor integratie van mi-
granten en voor meer verdraagzaamheid
in onze maatschappij.

Front
Drie dagen na Leuven was Antwer-

pen al aan de beurt. Ook hier waren een
drieduizendtal manifestanten komen op-
dagen, wat in verhouding tot de 'provin-
ciestad' Leuven vrij weinig is, maar toch
duidelijk meer dan op andere betogin-
gen georganiseerd door het Anti-Fascis-

Naar een participatieve unief

Hervorming KUL
• vervolg van p.1

nu veeleer een vertikale dan wel een
horizontale struktuur. Alle fakulteiten
staan op hetzelfde nivo.

Dit voorstel werd geïnspireerd door
de groeiende behoefte aan interdiscipli-
nair onderzoek. Door een steeds verder-
gaande specialisatie worden de huidige
maatschappelijke problemen vaak wei-
nig suksesvol benaderd. Denk hierbij
maar aan de milieuproblematiek, die
niet louter een kwestie van scheikunde,
biologie of ekonomie is. Dit weerspiegelt
een nieuwe wetenschapsfilosofie. Het
atomistische model, waarbij elk pro-
bleem uit zijn kontekst gerukt wordt om
het dan vanuit een bepaalde discipline te
bestuderen, wordt hoe langer hoe meer
vervangen door een globale aanpak,
waarbij het deel in zijn geheel wordt
benaderd. Het opzetten van interdiscipli-
naire onderzoeksgroepen over de fakul-
teiten heen blijkt binnen de bestaande
'fakulteitenstruktuur' echter zeer moei-
lijk. Er rijzen immers tal van praktische,
administratieve en financiële proble-
men.

Toch werd deze denkpiste al vlug
verlaten. Niet omdat ze te Amerikaans
was, maar wel omdat ze teveel de
organisatie van het onderzoek als basis
nam. Deze grootse Vlaamse universiteit
heeft immers nog steeds een belangrijke
onderwijstaak. Bovendien ziet geen en-
kele dekaan zijn fakulteit graag de mist
ingaan. Zo'n denkpiste zou bovendien
ook niet zonder gevolgen blijven voor de
organisatie van het onderwijs. Iedereen
voelt immers reeds van ver dat polyva-
lente kandidaturen (enkele fakulteiten
richten een en dezelfde kandidatuur in)
perfekt passen in een dergelijk systeem.

In de volgende voorstellen greep men
dus terug naar de fakulteiten als organi-
satie-eenheden. Wel kwam hier terug de
aloude departementendiskussie naar bo-
ven. Moeten de departementen afge-
schaft worden of moeten alle departe-
menten omgevormd worden tot fakul-
teiten? Op dit moment stagneert de
diskussie echter rond de huidige toe-

stand. Het is echter duidelijk dat men het
hierbij niet wil laten. Waarschijnlijk zal
het debat - voor zover men een diskussie
tussen een twintigtal mensen een debat
kan noemen - zich dan ook verder
slingeren langsheen de fakulteitenstruk-
tuur, om uiteindelijk wie weet waar te
eindigen.

Responsabilisering houdt ook in dat
elke entiteit, wat die dan ook moge
wezen, autonoom kan beschikken over
haar financiën. Hier komt dan weer de
financiële verdeelsleutel tussen de fakul-
teiten op de proppen. De financiering
van de entiteiten zou herzien worden.
Een deel zou gebaseerd zijn op het aantal
studenten, om in de basis noden van het
onderwijs te voorzien. De rest zou onder
andere toegekend worden aan de hand
van de prestaties in het onderzoek, het
aantal studierichtingen, het aantal vreem-
de studenten. De konsekwenties van een
dergelijke herverdeling zijn op dit mo-
ment nog niet in te schatten.

Tot slot, voor zover ons op dit
moment bekend is, worden ook binnen
de fakultaire strukturen serieuze hervor-
mingen gepland. Zo wordt de funktie
van de dekaan opnieuw ingevuld. Die
persoon zou zich laten bijstaan door een
vice-dekaan voor onderwijs, een vice-
dekaan voor onderzoek en een vice-
dekaan voor eksterne relaties. De taak-
verdeling binnen het Bar (de rektor en
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zijn naaste medewerkers) wordt dus
overgeplant op de fakulteiten. Ook op
die manier worden de principes van
responsabilisering en 'human resources
management' ingevuld. Hiervan wordt
een betere stroomlijning van de fakultei-
ten verwacht. Wat dan nog de taak van
de dekaan is, is echter onduidelijk.
Daarbij stelt zich onmiddellijk de vraag
naar de rol van de fakulteitsraden en de
departementsraden in deze konstellatie.
Binnen welke organen zal wat beslist
worden en wie zal erin' zetelen? Zullen
de studenten nog van de partij zijn? ..

Er blijven dus nog heel wat vragen
onbeantwoord. Welke taak krijgt de
Akademische Overheid in de nieuwe
struktuur? Wat is de plaats van de
groepen en de groepsvoorzitters? Hoe
zal men het interdisciplinair onderzoek
bevorderen? Sommigen dromen in dit
kader reeds lang van één kampus
Arenberg: de fakulteiten Toegepaste
Wetenschappen, landbouwwetenschap-
pen en Eksakte Wetenschappen vere-
nigd in één struktuur. Wat zijn de
gevolgen voor het onderwijs van een te
grote aandacht voor de onderzoeksno-
den in de opbouw van de nieuwe
struktuur? Denk hierbij aan de steeds
groter wordende greep van de industrie
op het onderzoek. Het gevaar bestaat dat
zo de industrie ook een nog grotere greep
zal krijgen op het onderwijs. Moet een
universiteit een vakschool worden dan
wel een vormingsinstituut? Hoewel bij
gebrek aan informatie enkel kan gespe-
kuleerd worden over zo'n hypoteses
mogen deze aspekten toch niet uit het
oog verloren worden.

Het lijkt er sterk op dat de akaderni-
sche overheid een breed universitair
debat uit de weg wil gaan. Ze ging dan
ook niet in op de vraag van de
studentenvertegenwoordigers om de
struktuurhervorming als agendapunt op
'de Akademische Raad van 9 december
te behandelen. Toch zullen de studenten-
vertegenwoordigers de akademische over-
heid hierover interpelleren. Die vraag
belangt trouwens de hele universiteit
aan. Hoe kan men immers een participa-
tieve struktuur opbouwen zonder parti-
cipatie van de verschillende universitaire
geledingen? Ons is dit alvast een raad-
sel.

Luc Christiaensen



de ondergrond is die beweegt. en niet het
penseel. Bewegingsinduktie heet dat.
In deze vierdaagse van de recente

Canadese avant-gardefilm komen op-
merkelijk weinig vrouwelijke cineasten
aan bod. De samenstellers geven hier-
voor een dubbele reden op. Niet alleen
zijn vrouwen ook hier nog steeds onder-
vertegenwoordigd. bovendien blijkt in
hun werken meestal de dialoog centraal
te staan. Dat bemoeilijkt een internatio-
nale doorbraak. omwille van het taal-
probleem. Een van de vrouwelijke
cineasten die toch een plaats vonden in
het programma. Barbara Stern berg. om-
schrijft haar sociale positie overigens als
uiterst marginaal. Canada wordt tradi-
tioneel als een kulturele kolonie van de
VS bestempeld. omdat het gros van de
bevolking aan de grens met de VS woont,
en zich op elk kultuurterrein richt naar
dat land. Maar 'eksperimentele' film
heeft nog steeds een underground-kachet
en vrouwen blijven. wals gezegd. ook in
deze discipline een minderheid.

Deze vierdaagse wordt nog interes-
santer doordat twee hoofdfiguren van de
hedendaagse avant-gardecinema hun
werk zelf komen inleiden. Anne-Marie
Fleming en Mike Hooiboom komen op
woensdag II december een introduktie
geven. Bij de andere voorstellingen
zullen beiden eveneens aanwezig zijn.
Wanneer de verteller in op het einde van
'You Take Care Now' van Fleming
klaagt dat beelden nooit iets zeggen, kan
men daar misschien best op antwoorden
dat beelden, indien ze niets zeggen, dan
toch veel te tonen hebben. Hoeveel, dat
weet men pas nadat men dit programma
gezien heeft.
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CANADESE EKSPERIMENTELE FILM
WAARNEMING MET SCHOKEFFEKT
Stuc - Dat het Stuc op het vlak van . kloof tussen een streng strukturalisme
eksperirnentele cinema van een interna- naar Amerikaans model en een lyrische
tionale erkenning kan genieten. wordt romantiek in de voetsporen van de
deze week nog eens bevestigd. Eksklu- Canadese traditionele film - draait de
sief voor ons landje loopt er' een ganse tematiek in deze programmatie
vierdaags programma van recente Cana- rond het visuele aspekt van de film.
dese werken. Zo komt Leuven meteen Uiteraard is elke film visueel. in die zin
naast kulturele centra ais Parijs, Mar- dat hij gemaakt wordt om gezien te
seille, Avignon en Genève te staan. worden. Visuele avant-gardecinerna duidt

Canada kent een belangrijke eksperi- echter op film die de heersende kon ven-
mentele filmtraditie, die ook vandaag ties over visuele vormen wil doorbreken.
nog doorwerkt. Niet enkel de blijvende Die konventies komen hierop neer. dat
aangroei van de produktie laat zien films moeten aansluiten bij het bekende.
hoezeer de eksperimentele cinema er dagelijkse leven met zijn natuurlijke
leeft, ook het aanhoudende debat over kontinu'iteit. De kijker wordt er ook w
koncepten toont dit aan. Verschillende weinig mogelijk op gewezen dat hij naar
Canadese cineasten hebben moeite met een filmprodukt kijkt.
de term 'eksperimenteel', wat ze als te Konventionele cinema is nauwelijks
akademisch, formeel en hermetisch er- een uitdaging voor het waarnemingsver-
varen. Zij verkiezen zelf de term 'avant- mogen van de kijker. nog minder zal zij
garde', hoewel ze ook deze niet ade- van de perceptie aftasten. wat de avant-
kwaat genoeg vinden. Wat in Frankrijk gardefilm juist wel doet. Technieken als
als 'avant-garde' bekend staat. zou in snelle kamerabewegingen, flitsende mon-
Canada enkel te zien zijn in musea, tage, flikkerend beeld. het kleuren of
universiteiten en gespecialiseerde cine- bekrassen van de pellikule .... veroorza-
mateken, iets waar filmmakers nu een- ken bij een eerste kennismaking door-
maal niet op uit zijn. gaans een schokeffekt. Het figuratieve

In dit programma worden films ver- aspekt van het fotografisch beeld vervalt.
toond van vier generaties eksperimentele zodat de film veeleer als een abstrakt spel
kineasten: deze van 1960-1969. '69-'77, van lijnen. kleuren en ritmes overkomt.
'77-'82. en '82 tot op vandaag. De Bovendien wordt de kijker uitgenodigd
oudste films dateren uit 196~e jongste tot een soort dialoog met de film,
uit 1989. De meeste films duren tussen namelijk wanneer de lichamelijke en
drie en twintig minuten, maar er is een psychologische aspekten van de waarne-
momentopname van anderhalve mi- ming aangesproken worden: "Art is
nuut, en een monumentale film van 107 about the polities of seeing and feeling,"
minuten. Hoewel de avant-garde zelf zegt de kineast Carl Brown. De gewone
ook al van na de eerste generatie manier van waarnemen wordt in vraag
uiteenvalt in verschillende stromingen . gesteld, bijvoorbeeld wanneer de ka-
met elk hun eigen 'sub-opvattingen' - in mera een bewegend penseel zo nauwge-
de jaren '70 onstaat bijvoorbeeld een zet volgt, dat men de indruk krijgt dat het

heden bieden tot eksperimenten)". Het
was ook dan dat men begon te spreken
van de 'voortrekkersrol' en de 'demokra-
tisering van de kultuur'. Twee doelstel-
lingen die tot op vandaag nog altijd
gehanteerd worden.

Nochtans was de konkrete invulling
van de doelstellingen niet altijd even
eenduidig. De eerste doelstelling mondde
al gauw uit in een avantgarde-program-
matie en de voeling met de studenten liet
soms te wensen over. Nu nog wordt de
programmatie niet bepaald op de Alge-
mene Vergaderingen, waar de kringen
vertegenwoordigd zijn, maar door indi-
viduele 'programmatoren'. Kritiek bleef
dan ook niet uit. In 1986 stapt Klio uit
Kultuurraad om strukturele redenen -
de kringen hebben geen stem in de
programmatie - en om inhoudelijke
reden - de programmatie is verre van
studentgericht. Hun suggestie is dan ook
aanvankelijk om Kultuurraad en het
Stuc uit de vzw-struktuur te halen en
later stelt men zelfs voor het Stuc los te
koppelen van Kultuurraad.

Konsalik
In februari 1986 beslist men op een

Stuurgroep van Kultuurraad om de
vzw-struktuur van Kultuurraad/Stuc te
behouden. maar een korrektie door te
voeren wat de programmatie betreft.
Men zou naar een minder elitair kultuur-
centrum streven en met werkgroepen
werken die. binnen Kultuurraad, zelf een
gedeelte van de Stuc-programmatie op
zich zouden nemen. Het jaar daarop laat
men dit laatste echter varen, naar eigen
zeggen "omdat er geen geld voorhanden
is".
In januari 1987 worden de standpun-

ten van voorheen nog sterker gepolari-
seerd en worden er harde woorden
gesproken op een Open Algemene
Vergadering van Loko. Breekpunt is dat
men van bij de oprichting in oktober
1986 van de nieuwe koepel (Loko)
gesteld had dat alle raden eenzelfde
struktuur moesten hebben om het demo-
kratisch principe te behouden. Kultuur-
raad funktioneert echter binnen een

(Foto Karel De Weerdt)

KuItuU rraad zoekt eigen wegen

Ticketverkoop
eerste prioriteit

Pieter Ghijsels

Deze vierdaagse loopt van dinsdag 10 tot
en met 13 december, telkens om 20.30 u
in het Stuc.

vzw-struktuur onder grote invloed van
de beheerraad. waar de kringen niet
rechtstreeks vertegenwoordigd zijn. Zij
zijn alleen op Algemene Vergaderingen
aanwezig en daar wordt vooral over de
financiële problemen van de vzw ge-
proken. Opnieuw werden toen voor-
stellen gelanceerd om het Stuc los te
koppelen van Kultuurraad.
Daarop reageert Bruno Verbergt in

zijn nota 'Waarom de Kultuurraad der
Leuvense studenten het Stuc is, een
analyse, een apologie'. Als typisch ver-
dediger van de waarde-kultuur was het
voor Verbergt evident dat men niet
mocht afglijden naar wat hij in een vrije
tribune in Veto. het 'Nieuw Rechtse'
ideëengoed noemt. "Net wals men in
Germaanse Kafka en Claus wel bestu-
deert als kunstvormen en Konsalik niet,
brengt het Stuc Maatschappij Discordia
wel en het Mechels Miniatuurteater
niet". Hij besluit zijn nota met een
duidelijke eis voor het behoud van de
huidige struktuur. "Soms hoort men dat
de Kultuurraad zou moeten gescheiden
worden van het Stuc ais kultureel
centrum. Het blijkt evenwel dat elke
nieuwe, andere Kultuurraad steeds tot
een nieuw kultureel centrum zal leiden."
Sinds die bewuste nota veranderde er

weinig in de Stuestruktuur, tot er begin
dit jaar een werkgroep 'herstrukturering'
werd opgericht. waarvan het eindverslag
nu klaar ligt. De werkgroep breekt
volledig met de lijn die tot nog toe werd
aangehouden. Hij pleit resoluut voor een
scheiding van Kultuurraad en het Stuc:
"Het Stuc wordt een aparte vzw met een
AV en Raad van Beheer die volgens
dezelfde proportionele verhoudingen
worden samengesteld uit verschillende
frakties: studenten, proffen, mensen uit
de kunstwereld, uit de bedrijfswereld".
Voor de splitsing' worden een aantal
argumenten aangehaald. Het belangrijk-
ste daarvan is dat men uit de splitsing
financieel voordeel zou halen. In 1986
schreef Meeus al in bovenvermeld arti-
kel dat "een ernstige kultuurwerking
sowieso deficitair is". Dit blijkt ook uit
de begroting van 1990: men begon toen
het boekjaar met een verlies van twee
miljoen.

INGENIEURS MET VISIE
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De huidige inkomstenbronnen be-
staan voornamelijk uit de subsidies van
de Vlaamse Gemeenschap (4.1 miljoen
voor 1991), Loko (3, I miljoen voor
1991) en de Nationale Loterij (1,5 mil-
joen voor 1990). Het geld dat via Loko
van de Raad voor Studentenvoorzienin-
gen (R vS) komt. wordt door de AV van
Kultuurraad tot nog toe bijna integraal
aan de werking van het Stuc besteed. In
1990 gaf Kultuurraad bijvoorbeeld
slechts 170.000 fr uit. In de nieuwe
optiek van de werkgroep wordt het roer
volledig omgegooid: door de splitsing
zouden subsidies vanuit Loko - hoeveel
die ook bedragen - in de toekomst
onvermijdelijk integraal aan de werking
van Kultuurraad toekomen. De werk-
groep gaat er van uit dat het Stuc
rechtstreeks een toelage aan RvS zou
vragen. De eerste vraag die bij een
dergelijke regeling opkomt is uiteraard
of Kultuurraad de Loko-subsidies kan
gaan behouden als de belangrijkste
uitgave (het Stuc) wegvalt. Aan de
andere kant is het momenteel volkomen
onduidelijk of men op RvS, die zelf met
een financieel tekort gekonfronteerd
wordt, wel bereid is om geld uit te keren
aan kultuurcentrum het Stuc. De opera-
tie zou dus wel eens op een financieel
verlies in plaats van een verbeterering
kunnen uitdraaien.

Apatie
Wat de subsidies van de Vlaamse

Gemeenschap betreft. mag het Stuc een
gevoelige inkomstenverhoging verwach-
ten als het teaterdekreet van minister
Dewael er ooit komt. Om voor die
ekstra subsidiëring in aanmerking te
komen, is volgens de schrijvers van de
nota een herstrukturering nodig: "de
overheid zal garanties eisen kwa be-
heersstruktuur: zij zullen slechts subsi-
dies voor vier jaar toekennen indien de
vzw's rechtszekerheid voor vier jaar
kunnen garanderen. Een jaarlijks wisse-
lende Algemene Vergadering of Raad
van Bestuur kan dit niet."
.' Naast het financiële argument. is er
ook een struktureel argument voor de
splitsing. Zoals al bleek uit de diskussies
die in de jaren tachtig gevoerd werden
over de funktie van het Stuc. is het
duidelijk dat er wat schort aan de
werking van Kultuurraad. "Enerzijds
moeten de studenten die ieder jaar nieuw
zijn ineens eksploitaties goedkeuren en
begrotingen van een centrum met een
omzet van bijna 22 miljoen waardoor de
apatie van de afgevaardigden in de hand
wordt gewerkt. Anderzijds blijkt er een

Kultuurraad vzw, de raad
van de Leuvense Overkoe-
pelende Kringorganisatie die

zich voornamelijk met kultuur
bezig houdt, kwam vorige week
opdagen met een eindverslag van
haar werkgroep 'herstrukturering'.
Nu is het niet de eerste keer dat aan
een serieuze herstrukturering bin-
nen Kultuurraad wordt gedacht.
Zoals het verslag er nu uitziet, lijkt
het er echter op dat men binnen de
werkgroep zeer ingrijpende veran-
deringen voor ogen heeft. Die
zullen allerlei konsekwenties met
zich meebrengen voor Loko, voor
Kultuurraad, maar vooral voor het
kultureel centrum het Stuc, dat
verbonden is met Kultuurraad.

Dat het Stuc struktureel in grote mate
samenhangt met Kultuurraad is vooral
historisch te verklaren. Hoewel men in
het begin - dertien jaar geleden - in het
Studentencentrum een infrastruktuur zag
die heel de studentenbeweging zou
ondersteunen. werd het Stuc al gauw
voornamelijk het werkterrein van de
Kultuurraad van de Leuvense studenten.
De eerste jaren bleken meteen een sukses
voor het Stuc: veel toeschouwers en
nationale interesse. Toch werd in 1981
een verregaande verandering doorge-
voerd inzake programmatiepolitiek.
Voorheen werd er gewerkt met wat

men noemde een 'supermarktpolitiek',
een heel breed spektrum van kulturele
aktiviteiten. Hieraan moest voorsommi-
gen een einde komen. Marcel Meeus
typeert deze evolutie in 'Het Stuc tussen
twee stoelen' (De Nieuwe Maand, 1986)
als volgt: "De 'supermarkt' zou worden
afgebouwd en de werking zou zich
grotendeels koncentreren op enkele 'pij-
lers': teater, dans en video. En in de
plaats van losstaande aktiviteiten moest
er een verbinding gemaakt worden
tussen het 'Ieren' (kursussen). het 'tonen'
(voorstellingen en gesprekken over ak-
tuele kunstvormen) en - nieuw - het
'maken' (eigen produktie en mogelijk-

leemte te zijn in de kulturele studenten-
werking: namelijk het werk naar de basis
toe". aldus de nota.

Soelaas
Wat Kultuurraad als aparte vzw dan

nog kan betekenen is niet echt duidelijk.
Hij wordt vooral gezien als een komple-
mentaire kultuurwerking naast het Stuc,
waarbij een basiswerking met en door
studenten het belangrijkste is. Die wer-
king zou zich vooral toespitsen op het
AV-projekt. ticketverkoop en op basis-
kursussen, die de gevorderde kursussen
van het Stuc zouden kunnen inleiden.
Daarnaast wil Kultuurraad zich ook
meer naar de universitaire overheid
richten, onder de vlag 'ekstern beleid en
sensibilisering'. . .

Het is duidelijk dat de Werkgroep niet
zozeer bezig is geweest met een herstruk-
turering dan wel met het bestendigen
van de huidige toestand. Het gevaar is
reëel dat het Stuc als kultureel centrum
nog meer' zal vervreemden van de
studenten: deze zullen immers geen
meerderheid meer vormen in de Raad
van Beheer van het Stuc (dixit nota).
Bovendien is er van een doordachte
herdefiniëring van het statuut en de
funktie van Kultuurraad geen sprake.
Men zal in de nota tevergeefs zoeken
naar enig fundamenteel denkwerk over
wat Kultuur voor en door studenten aan
een universiteit inhoudt en zou moeten
inhouden. Er wordt alleen ingegaan op
een aantal konkrete, zeer direkte moge-
lijkheden die volkomen in de huidige lijn
van het Stuc liggen. Zo voorziet men
. voor Kultuurraad een zeer summiere
taakinvulling (ticketverkoop, public re-
lations) en een taakinvulling die het Stuc
even goed op zich kan nemen (basiskur-
sussen).

Op de AV van volgende vrijdag, waar
met kringstandpunten over het verslag
gestemd zal worden, zal blijken of de
kringen het met de nota van Kultuurraad
eens zijn. Hun beslissing zal belangrijke
iinplikaties hebben voor de verdere
werking van de Werkgroep. Indien het
verslag positief onthaald wordt bij de
kringen, 'sJIn men dadelijk beginnen
werken aan statutenwijzigingen en over-
gangsmaatregelen voor 1992. Dat men
dergelijke wezenlijke herstrukturering,
die jarenlang bijna taboe is geweest
binnen het Stuc. op zo'n korte tijd wil
doorvoeren, zonder dat er tijd is voor een
fundamenteel debat binnen de kringen,
is op zijn minst bedenkelijk te noemen.

Steven van Garsse
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Verkiezingskoorts in RvS

Nog steeds de vloek van
Sint-Anna
Telkens als een regering valt, haasten tal van drukkingsgroepen zich

om een eisenplatform op te stellen om hun grieven en verlangens
aan de de toekomstige regering mee te delen. Die taktiek wordt

ook toegepast door de Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS). Deze
vergadering beheert de universitaire sociale sektor: alma's, peda's,
medische dienst,... Al haar bemerkingen vindt men terug in het 'Open
memorandum aan de beleidsverantwoordelijken betreffende de sociale
sektor van de universiteit namens de Raad voor Studentenvoorzieningen
van de KU Leuven'.

De RvS bestaat uit drie frakties: vijf
professoren, vijf personeelsleden en vijf
studenten. Toch is deze paritaire samen-
stelling geen garantie dat de eisen van
alle frakties evenveel gewicht hebben.
Vooral de laatste jaren hebben de
studenten het moeilijker om bijval te
vinden voor hun standpunten bij de
andere frakties. Dat het memorandum,
zij het na veel wikken en wegen, 'bij
konsensus' goedgekeurd werd, is dan
ook het vermelden waard.

Het memorandum begint traditioneel
met een vraag naar een grotere betoela-
ging. De financiële problemen maken
het voor de universitaire sociale sektor
immers ekstra moeilijk om tot een
degelijk beleid te komen, waarin men
efTektiefkanmeehelpen aan het wegwer-
ken van de talrijke sociale drempels voor
het hoger onderwijs. De huidige en
voorbije regeringspolitiek stimuleerde
eerder een tegenovergestelde evolutie.
De cijfers van dr. De Lanoo tonen reeds
jarenlang aan dat aan de KU Leuven
steeds minder jongeren uit de lagere
socio-professionele milieus studeren.
Prof. Deleeek maakte gelijkaardige kon-
klusies voor de globale Vlaamse situatie.
Deleeek heeft het in dit opzicht over "het
einde van de demokratisering staan".
Een weinig vleiende konklusie voor
dertig jaar 'sociale politiek'.

Aan de direkte basis van de huidige
financiële problemen ligt nog steeds het
grootscheepse besparingsplan van de
rooms-blauwe koalitie Martens VI. In
de lente van '86 werd dat 'Sint-Anna-
plan' uitgevoerd. Als premier Martens
na dat begrotingskonklaaf sprak over
"Na Sint-Anna zullen we in een nieuw
Belgiëontwaken", sloeg hij - helaas - de
nagel op de kop. De besparingen brach-
ten immers een aanzienlijke verminde-
ring mee van de traditionele sociale
voorzieningen: het onderwijs, de pen-
sioenen, de werkloosheidsuitkeringen en
de volledige welzijnssektor. Het gevolg
was er dan ook naar.

In Martens' nieuwe België was het
basisprincipe van de studentenbeweging
("Iedereen, ongeacht zijn sociale af-
komst, moet een studie naar keuze
kunnen volgen") geen prioriteit meer.
Zijn liberale vice-premier Verhofstadt
vond die 'demokratisering van het on-
derwijs' eerder een 'lukseprobleern',
want het had weinig direkt ekonomisch
nut. Dit betekende konkreet dat de
Leuvense sociale sektor haar subsidies
met dertig procent zag verminderen.
Hierdoor gingen in '86 de prijzen van de
maaltijden en de huisvesting fors de
hoogte in, en kwam de sociale en
medische dienstverlening ernstig in het
gedrang.

Als kompensatie besliste de regering
om het inschrijvingsgeld vrij te laten
stijgen. Terwijl dat bedrag vroeger bij
wet vastlag, mochten de universiteiten
nu, weliswaar binnen bepaalde grenzen,
een hoger inschrijvingsgeld vragen.
Coens speelde het handig: hij sugge-
reerde aan de universiteiten om de ekstra
inkomsten van dat inschrijvingsgeld te
gebruiken voor de sociale sektor. Zo
legde hij én de besparingen én de
verantwoordelijkheid hiervoor volledig
bij de universiteiten. De universiteiten
- uitgezonderd de VUB - verhoogden
het inschrijvingsgeld met dertig procent.
Dit was een bijzonder verregaande
maatregel: voorheen werd de sociale
sektor gefinancierd door de staat. Met
die regeling betaalden de studenten plots
zelf een groot stuk van de eigen sociale
zekerheid. Alleen zijn ze zich hiervan
niet bewust: aan het begin van het
akademiejaar wordt een eenmalig hoog
bedrag betaald, in plaats van duurdere

maaltijden en hogere huurprijzen gedu-
rende het akademiejaar.

Toen in 1988 de koalitie veranderde
(PVV weg, SP en VU samen met CVP),
hoopte men dat deze politie'; zou
veranderen. De SP had vanuit de
oppositie het Sint-Annaplan scherp ge-
hekeld, Martens voortdurend een 'aso-
ciaal beleid' verweten en ekspliciet het
eisenplatform vari de studenten tegen het
Sint-Annaplan gesteund. Toch bleef
alles bij het oude. Hierdoor blijft de
nasleep van Sint-Anna merkbaar in het
huidige memorandum van de RvS, vijf
jaar na datum. De RvS eist ook, net zoals
bij de vorige regeringsvorming, dat de
sociale sektor niet mag betaald worden
met de inschrijvingsgelden. Dat betekent
dat men aan de volgende regering vraagt
om met minstens 70 miljoen ekstra
subsidies over de brug te komen.

Het memorandum behandelt ook een
aantal nieuwe tema's. Zo is er de vraag
naar samenwerking tussên Hobu en

universiteit op het vlak van de sociale
voorzieningen. Deze problematiek is
aktueel sinds de recente maatregelen van
minister Coens (zie ander artikel). Het
memorandum moet geïnterpreteerd wor-
den als een vraag om hierover een
konsensus te bereiken binnen het hoger
onderwijs. Ook nieuw is de klausule
"De participatie van de studenten in het
beleid ten aanzien van sociale voorzie-
ningen voor studenten moet ten alle
tijden gewaarborgd worden en/of blij-
ven". Pikant detail: deze eis werd, niet
zonder enig leedvermaak, door de direk-
teur Studentenvoorzieningen Jan De
Vuyst zelf aangedragen. De studenten
vinden hun eigen inspraak blijkbaar zo
evident, dat ze er niet aan dachten dat de
regering dit zou kunnen terugschroeven
of afschafTen.

Een belangrijke passage is gewijd aan
het huisvestingsprobleem. Terwijl het
RvS-memorandum van '88 hierover
geen woord repte, formuleert de RvS nu
een drietal konkrete eisen. Men eist meer
geld voor goedkope leningen en een
degelijkejuridische bescherming van het
statuut van kotstudent. Ook dringt men
erop aan dat de overheid privee-investe-
ringen in studentenkamers aantrekkelijk
zou maken. De aanleiding van deze eisen
is ongetwijfeld de schandalige stijging
van de huurprijzen.

Een laatste nieuwigheid in het memo-
randum is de aandacht voor de speci-

fieke problemen van buitenlandse stu-
denten, waarbij er speciale aandacht
voor het sociaal-juridisch statuut en een
verkorting van de procedure tot erken-
ning van het statuut van politiek vluchte-
ling wordt gevraagd. De overige punten
van het memorandum (studietoelagen,
jobstudenten, numerus clausus,...) vindt
men ook in de versie van vier jaar terug.
Een duidelijke vingerwijzing naar de
nieuwe regering dat hiervan dringend
werk moet gemaakt worden.

Het valt toch wel op dat de anders zo
voorzichtige RvS nu duidelijke eisen
stelt. Hun analyse van de problemen is
ongetwijfeld korrekt. Een verhoging van
het budget van sociale voorzieningen,

(Foto Renaat Schrooten)
het afwijzen van numerus clausus, een
huisvestingsbeleid en hogere studietoela-
gen vormen inderdaad de essentie van
een dynamisch sociaal regeringsbeleid.
Of de RvS genoeg gewicht in de schaal
kan werpen om haar eisen ook politiek
te vertalen is een andere zaak. Misschien
dat het memorandum de eigen akade-
misch overheid inspireert. Ook die
draagt een zekere verantwoordelijkheid.
De KU Leuven heeft uiteindelijk het
laatste woord bij de toekenning van
ekstra dekretale middelen aan de-sociale
sektor, de vermindering van het inschrij-
vingsgeld en het afzien van de vraag naar
iedere numerus clausus.

Pieter Vandekerckhove

Sociale Netwerken Hobu

EenGroo~Leuvense
samenwerking?

Reeds jaren lang eisen de studenten van het Hoger Onderwijs
Buiten de Universiteit (Hobu) eigen sociale voorzieningen. In
tegenstelling tot de universiteiten moeten zij het zonder goedkope

restaurants en huisvesting stellen. Door enkele initiatieven van minister
Coens is die diskussie in een stroomversnelling gekomen. Een van de
knelpunten blijft hoe men die nieuwe voorzieningen zal organiseren.
Binnen de pas opgerichte Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) zal een
kommissie zich buigen over verschillende voorstellen. De Raad voor
Studentenvoorzieningen (RvS), die in Leuven de sociale sektor beheert,
boog zich vorig jaar over dit vraagstuk. Vorige maand diskussieerde de
Algemene Vergadering (AV) van Sociale Raad uitgebreid over de
problematiek.

Er bestaan twee grote knelpunten wat
betreft de inrichting van een sociale
sektor voor de Hobu-studenten. Het
eerste is de financiering. Door de hervor-
ming van het studietoelagenstelsel maak-
te minister Coens dit jaar vijftig miljoen
vrij, die besteed wordt aan een aantal
pilootprojekten in het Hobu. Voor vol-
waardige voorzieningen is echter heel
wat meer geld nodig. In de wandelgan-

~;.::"h:,~:;~~~',::~~"~~,:~.~ ~b-lI -Iinvesteringskredieten toe te kennen voor G~~
de bouw va~ ~tudentenkamers. Voor ~V ..
andere voomeningen zou men moeten
terugvallen op de bestaande diensten
van de universiteiten, tenminste in de
grote steden. De vraag die hierbij rijst, is
hoe het dan moet in steden zonder
universiteit (Aalst, Geel, Genk, ...) en hoe
die samenwerking met de universiteiten
praktisch georganiseerd moet worden.

Daarmee is meteen het tweede grote
probleem genoemd: de struktuur die een
eventuele samenwerking zou moeten
aannemen. Twee alternatieven staan
diametraal tegenover elkaar. Men kan
kiezen voor een nieuwe overkoepelende
organisatie, die de sociale voorzieningen
in bijvoorbeeld de Leuvense regio be-
heert en organiseert. De voorzieningen
blijven dezelfde en worden eventueel
wat uitgebreid naargelang de behoefte
van de Hobu-studenten, maar de univer-
siteiten worden slechts via een omweg
betrokken bij het beleid. Zij zouden,
samen met vertegenwoordigers van an-
dere instellingen, zetelen in de beheer-
raad. Ook studentenvertegenwoordi-

U leest het juist: op 15 uur,
.gespreid over één week leert U
perfekt blind typen (26 letters +
hoofdletters + leestekens)

gers, van de universiteit en het Hobu,
zouden hierin moeten zetelen.

De voornaamste struikelblok bij zo'n
struktuur is de overname van de gebou-
wen van de universiteiten. Het is on-
waarschijnlijk dat de KU Leuven graag
een deel van het eigen patrimonium
afstaat aan die nieuwe organisatie, ter-
wijl het kopen of huren van de gebou-
wen handenvol geld zou kosten. Ook

Deze unieke audio-
visuele cursus gaat door
in Leuven en Diest. We
bieden hem tijdelijk aan
voor slechts 2500 frank.
Dit nieuwe systeem werd
uitgetest door 40 studen-
ten.

Uitgebreiddemonstratiepakket
gratisbeschikbaar
(waarborg100fr.)

Decursus gaat door te
LEUVEN - Brusselse
straat51A(016)23.05.56
(tot21 uur)
DIEST - K. Albertstr.33
(013)31.40.61(tot
19 uur)
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worden er vraagtekens gesteld bij de
efficiëntie van dit soort superstruktuur.
Het gevaar voor politisering van de
beheersorganen is niet denkbeeldig. Ver-
der valt men op die manier onder de
direkte kontrole van het ministerie van
Onderwijs, en zal men bij een eventueel
geldtekort niet meer kunnen aankloppen
bij de Raad van Beheer van de universi-
teit. Niet dat de KU Leuven zo gul was
met de centen, maar toch ...

Vanuit de universiteit wordt dan ook
eerder gepleit voor het andere koncept,
de zogenaamde netwerkstruktuur. Dit
houdt in dat er tussen de verschillende
instellingen, die elk hun autonomie op
gebied van sociale voorzieningen behou-
den, zoveel mogelijk moet worden
samengewerkt. Zo'n struktuur zou de
machtspositie van de universiteit in het
Leuvense onaangeroerd laten, en zelfs
nog versterken. Het is moeilijk aan te
nemen dat de Hobu-scholen elk hun
eigen restaurants zullen openen.

Voor die diensten kan er samenge-
werkt worden met de Alrna-restaurants.
Net zoals de kleinere Hobu-instellingen
samenwerkingsakkoorden zullen afslui-
ten met de KU Leuven om mee gebruik
te mogen maken van de juridische
dienst, jobdienst, sociale dienst... Een
eigen eksploitatie van al die zaken zou
financieel toch nooit haalbaar zijn. De
sociale sektor van de universiteit zou dus
met de Hobu-studenten een nieuw
kliënteel kunnen vergaren, en toch nog

Leer typen in
een week

• met leerdoelgarantie
• 3 gratis proeflessen

Doe vandaag nog Uw gratis
proefles en morgen typt U zelf

brieven en papers.

de volledige zeggenschap behouden over
die sektor. De recente opening van een
Alma-kafetaria in het Heilig-Hart Insti-
tuut moet als een eerste stap in de
netwerkvorming worden gezien.

Buiten het begrijpelijk eigenbelang
van de universiteit zijn er nog andere
goede redenen om aan netwerkstruktuur
de voorkeur te geven. Dit koncept
borduurt immers gewoon verder op
bestaande voorzieningen, zonder een
nieuwe beheersstruktuur in het leven te
roepen. De RvS werkt verre van perfekt,
maar heeft in het verleden wel reeds
bewezen dat het deze sektor goed kan
beheren. Zo vermijdt men ook allerlei
aanpassings- en inwerkingsproblemen.
Verder blijft het mogelijk om op ekstra
financiële steun van de universiteit be-
roep te doen, terwijl de ~ompslomp van
overheveling van gebouwen uit de weg
gegaan wordt. De kans dat de vragen en
behoeften van de Hobu-scholen in een
netwerk minder gehoord zullen worden
iswel reëel. Er is immers geen sprake van
een direkt overlegorgaan tussen alle
betrokkenen.

Op de AV van Sociale Raad werd de
vraag gesteld welke struktuur de goed-
koopste voorzieningen kan aanbieden.
Hierop kan nu nog niet geantwoord
worden. Er is nog niet genoeg informatie
aanwezig om de konsekwenties van
welk koncept dan ook te becijferen. De
vermoedens gaan sterk in de richting van
een netwerk, maar veel zal ook afhangen
van de bedragen die uiteindelijk worden
uitgetrokken voor het Hobu.

De AV besloot dan ook dat het nog te
vroeg was om zich ekspliciet uit te
spreken over een van beide koncepten.
Die stelling kwam ook ter sprake tijdens
de voorbereidende vergadering van de
RvS. Het was trouwens op die vergade-
ring waar direkteur Studentenvoorzie-
ningen Jan De Vuyst vorigjaar reeds een
nota presenteerde waarin hij sterk voor
een netwerk pleitte. Hij zou ook graag
zien dat in de Vlor-kommissie Leuven
als test-case wordt genomen.

Volgens de studenten moet nog even
de kat uit de boom gekeken worden, en
is dringend studiewerk nodig omtrent
deze materie. Het is belangrijk dat er
eens degelijk wordt onderzocht wat nu
juist de wensen en de behoeften zijn van
de Hobu-studenten. De hele diskussie
over hun sociale voorzieningen lijkt
immers gevoerd te worden over hun
hoofd. En als hun inspraak nu al
ontbreekt, hoe zal het dan zijn wanneer
de nieuwe strukturen echt vorm krij-
gen?

Kris Hendrickx
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• De kinderen die vorige week in mijn naam
schreven, kunnen hun ekskuses aanbieden
aan Jan Decoene. Nu. De échte Sabine.
• Vieze stoppel, koop een scheerapparaat
want wij houden van een zachtfluwelen snoet.
fr.fr. en idee.
• Nike B. van Psycho: laat de verrassing van
Liesbeth maar liggen. Grotere verrassing in
de Heilige Geeststraat!
• Wij hebben Veerle ook niet gezien aan
Alma 2. Wij zoeken nu in de Sedes.
• Wie ben je en wat meer is, waar ben je? Ik
zag je op 28/11 in Rumba. Een strak mini-
jurkje en een zwart hemd omhulden je tere
maar beweeglijke lijfje. Do. 23 u. Rumba. Ik
wacht op je! Jorick.
• Fikse beloning voor wie wanhopig man-

. nelje helpt zoeken naar zijn bruine boekentas
(bevat agenda, pennedoos, roos hemd, nota's
en veel weemoed). Filip, J. Lipsiusstr. 23,
bellO.
• Typen van tesissen, werkjes, briefwisseling.
Chris Roselle, i' 20.70.77.
• XII + I: Aflaten verkopen, dat kunnen ze wel.
Maar antwoorden na één week vinden ze te
snel! De Begijnen van de Clementijnen.
• Wie leent mij tegen mooie verg. de vol-
gende kursus: Fauconnier, Algemene kom-
munikalieteorie (S107), van vorig akademie-
jaar ? Wim Ver Eist, Vesaliusslr 5. ~ 22.18.01
(alleen overdag).
• Te weinig tijd om uw tesis ... zelf te typen?
Geen nood! Ik typ alles op komputer (WP51 ).
Prijs: 35 fr/blz. Aarzel niet en neem kontakt
op met Veerle Poot, 02/687.97.41 na 19.00 u.
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O. MetsijspI. 7.
• Jane the Ripper daagt Jack uit voor een
duel bij kaarslicht en garde!
• Jack zal er eens over nadenken.
• Amaury nodigtllse uit voor een verkennend
gesprek. Diskretie gewaarborgd. Pa, Ma, de
kinderen, de Mutant, Tante Tang en de rest
van de familie.
• Aan mijn vervloekte pseudo-pa en half-
broers: Het verheugt mij dat ik toch aan de
selektieve familie-ekspansie mag deelne-
men, waarmee jullie zo hoog oplopen. De
verstoten, Albanese bastaard.
• Van den Brande tegen de muur.
• Maandag 9 december, 21.30u: diskussie-
avond over geloof en politiek. UP, J. Stas-
str.2.
• Maandag 9/12, 21.00u: milieuraad in 't
Stuc.
• Tweede adventsweek: Respekteer afge-
vallen bladeren en dames. (ANT.; wiize

ZOEKERTJES
• Het hart van de R-fraktie dankt de knappe
jongen met streepjestrui die de dranghekken
tegenhield tijdens het sublieme Nirvana-kon-
cert.
• De eerlijke vinder, gelieve mijn klakje,
verloren op de bus Kessel-Lo-Heverlee op
maandag 2/12 terug te bezorgen. Lieve,
Schapenstr. 117.
• Onbekende met pennezak meldt onbe-
kende zonder pennezak die onbekende met
pennezak was, dat onbekende met pennezak
graag weer onbekende zonder pennezak zou
zijn. Betreft: nogal overvolle, zwartleren pen-
nezak verloren in MSI op 5/12.
• Diegene die me kennen, weten me wonen
en de geëerde onbekenden niet. Maar ik doe
een geste voor pennezakliefhebbers: Eric,

21 3 64 5 7

Horizontaal _ I Doelgerichtheid 2 Afrikaanse havenstad -_ Bijbelse
vrouw 3 Hulpstellingen _ Chinese lengtemaat 4 Weer, terug (als
voorvoegsel) _ Vrucht 5 Larve van een insekt _ Rede 6 Eekhoorns _ Rood
7 Minder dan weinig _ Bepaalde onderneming 8 Overdreven _ Van stof en
vuil reinig 9 Oude Franse munt _ Bedrieglijk, vals 10 Een regel bevattende
of voorschrijvende.
Vertikaal _ I Helmdraden 2 Bijbelse reus _ Europees romancier 3 Step-
pebewoners _ Bijbelse stad 4 Lichaamsdeel _ Profeet 5 Belgische rivier _
Toonladder 6 Italiaanse voetbalploeg _ Slijmerig vocht 7 Anijsbrandewijn
_ Zeer vruchtbaar 8 Lengtemaat _ Wase gemeente 9 Loofboom _
Honingbij 10 Logische waarheid.

handelingen 3,14 ) XII + I, uw mysterieuze
vrienden ...
• UDPS, daar uw stemgedrag me niet beviel,
vuur ik een als pion vermomde Scud-raket op
uw stelling af! D2-D4, JDM.
• Ja, wij plakken graag stikkers. En dan?
Problemen mee? Ellen Poe & Jane the
Ripper, de plak ploeg van de (STe)R-fraktie.
• Raadseltje: wiens 10 kan je niet meten,
maar moet je naar graven? Jawel, heel goed
geraden: dat van Dirk Zjavelle.
• Gemeubeld kot met keuken en douche te
huur in de Naamsestr. 6000 fr. 02/230.72.67.
Vragen naar Sophie.
• Gemeenschapshuis zoekt entoesiaste me-
debewoner voor de periode februari-septem-
ber. Eenmeilaan 46, Kessel-Lo, ti:. 25.52.40.
• Gemeubelde kamer te huur van 1/1/92 tot
31/3/92; 5400 fr, gemeenschappelijke dou-
ches. Redingenstr 79. i: 011/68.72.89 of bij
IIse Manet, Redingenstr 79.
• Dear Neha and Sumit, finally we can visit
you. We hope it'll be unforgettable. Bella and
Dirk.
• Onze uitdaging: vóór 2000 <!Ie Lepra over-
winnen. Damiaanaktie zoekt nieuwe mede-
werkers die zich eind januari willen inzetten.
Els Brems, Weldidigheidstr. 3 of Tom Lauwe-
reins, _{_46.09.39.
• Zij die mij geholpen hebben bij het wakker-
maken van mijn flauwgevallen vriendin (Alba-
tros 21/11 3 u). Hartelijk bedankt. RoeI.
• Hoi Cas., vakantie was schitterend. Ririe.
Waar blijven de tips?
• Echte Groot-Avelgemnaars (accerdjulers
en stukakkers) zetten de kerstperiode 'deftig'
in op do. 12/12, om 20.30 u aan de ingang
van de Centrale Bib voor een alternatieve
kerstmarkt-rolling. Het duoviraat (Jürgen en
Georges)
• Aan Liefs: fr.fr. wil ook wel van jou houden.
Stuur cv met foto naar Veto. frJr.
• Rockgroepje zoekt ander rockgroepje om
de kosten voor repetitielokaal te delen.
~ 20.10.15. Binnenlijn 32/41. Bruno.
• Hij had ons de vorige nacht vergeten.
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JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,

klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-
~ menten, optredens
~ en fuiven
~'BARCOVISION: 5000 fr.
DIS C 0 BAR: 4000 fr.

• Vredeseilanden uit de kleren. 9/1220.00 u,
's Meiersstr. 5. Informatie-avond en (even-
tueel) praktische afspraken voor het kam-
pagne-weekend.
• KLJ-talenten kom op di.l0/12 naar ons
gezellig kerst-vrij podium, vanaf 21 u in de

• Europrint bvba: Alle tikwerk; desktop; KLJ-centrale, Parijsstr. 76. Ambiance verze-
scannen ; uitprinten van teksten; figuren uit kerd!
quattro, lotus. Wij zetten ook muziek!' Her- • Te koop: Brother Typewriter CE-650, per-
togstr. 110, .!. 22.97.49. fekte staal. Over de prijs (± 20.000 fr) kan
• Abulafia, middeleeuws kabbalist, tovert uw gepraat worden. Benoit Lannoo, Bogaarden-
manuskripten om tot moderne meesterwer- stro 109 bus 17. Na 17.00 U.

ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia: • Wie bezorgt ons een stoel? Wij betalen met
tekstverwerking-Iaserprints. Tiensestr. 177, poppen. Liefst Louis XIV-stijl. Zonder tresjes.
.l: 29.22.77.10-12 u, 14-16 U. Chiroemmertje.

tel. 016/201.301

ALFA !!l 11/12 om 20.00 u: Donjons in Vlaanderen, in MSI 00.14.
!!l 12/12 om 21.00 u: Presidiumvergadering, in Cambridge Arms.
!!l 18/120m20.oo u: Film, Animal House, in MSI 00.14. !!l 19/12:Kaas-
en wijnavond.

BIOS !!l 12/12 om 22.00 u: Bios-td, met tot 23.00 happy hour, in
zaal Notre Dame, ink. 50/70.!!l 17112: Kerstfeest, in zaal Ons Huis.

GEOLOGISCHE KRING!!l 9112 om 20.30 u:
Sinterklaaskantus, in Ambiorix.

GERMANIA !!l 10/12 om 19.30 u: Koffiebar metjazzoptre-
den, in Fak. !!l 13/12 om 21.00 u: Free-podium, in Fak.!!l 16/12 om
19.30 u: Studentenraad, in A202.

HISTORIA!!l 10/12 om 20.00 u: Presidiumvergadering.
!!l 11/12 om 20.00 u: Wilde Lea, in Stadsschouwburg.

IN DUSTRIA !!l 10/12 om 9.00 u: pc-beurs 'Imexcom', in
Mediateek Groep T!!l 18/12: Kerstfees~ in Metropole.

KliO !!l 10/12 om 21.00 u: Praesidiumvergadering, in 's Meiers-
straat. !!l 16/12: Schaatsen.!!l 17/12: Filmavond. !!l 18/12: Kaas- en
wijnavond en td, in Albatros. I!l 19/12: Coctailavond, in Praatkamer.

L&W !!l 11/12 om 22.00 u: L&W-td, in Lido, ink. 70,- wk 50,-, tvv
brandladder in de Fak.

LBK !!l 17/12: Leuven-Bloedserieus.

MEDIKA !!l 9,10,11/12: Boekenbeurs en Expositie, in HalO&N
(GHB). !!l 9/12 om 20.00 u: Poëzie avond, in VAC muntstraat 1, ink.
70/100.!!l 10/12 om 20.00 u: Aperitiefkoncert, in Aula Pieter De Somer,
ink. 130/150.1!l 11/12 om 22.00 u: 60's-70's fuif, in Belgisch Congo, ink.
50/70. !!l 12/12 om 21.30 u: Proffen avond 'Hoger-lager', in Ooc's
Bar.

PEDAGOGISCHE KRING!!l 9/12: Woeps
(Wetenschappelijk Onderzoek en Eksperimenteel Pedagogische Stu-
die), in Albatros.!!l 11/12 om 19.00 u: Optreden, in Fak. I!l 11/12 om
22.00 u: Brandladder-td L&W, in lido, ink. 50170.!!l 16/12 om 20.00 u:
Kringvergadering, in Tiensestraat 115.

POllTIKA !!l 9/12 om 20.00 u: Kringvergadering, in boven
POLlTKA.!!l 12/12: Meisjesavond, in Politka.

PSYCHOLOGISCHE KRING !!l hete week:
muziekweek, in Shrink. !!l 12/12 om 21.00 u: Poolfuif, in ShriÎlk.
!!l 13-15/12: Kringweekend, vertrek: Alma 2.!!l 17/12: Kerst-td, in Lido.
!!l 19/12 om 20.00 u: Kringvergadering, in 00.14.

VTK !!l 9/12 om 20.00 u: Kasteelconcert, in Arenbergkasteel.
!!l 10/12 om 20.00 u: Kasteelconcert in Arenbergkasteel. !!l 10/12 om
22.00 u: Bierproefavond, in Thier.!!l 11/12 om 20.00 u: Filmavond (Das
Boot en Dead Poets Society), in Alma 3. !!l 12/12 om 22.00 u:
Barbara-td, in Zaal Corso. !!l 17,18,19/12: Revue, in Schouwburg.
!!l 19/12: Barbarakantus, in Thier.

WI NA !!l 11/12 om 20.00 u: Kerstfeest, in Zaal Ons Huis.
!!l 12/12 om 20.00 u: Ticket naar de 2de-kankwis, in LOS.

DOOI{ A N N VANDERMAESEN

MAAN DAG
20.00 u FADO-AVOND met J. Ignacio en J. Do Carmo (gitaar), in Aud.
Minnepoort, toeg. 250, org. Europalia Portugal.

20.00 u GESPREK Portret van Manoei de Oliveira, in Vlaamse Leergangen,
Boekhandelsstraat 9, org. CC Leuven.

20.00 u LEZING over kronologie, door Chris Borgions, met een overzicht van
de verschillende mogelijkheden betreffende jaartelling, in Romaanse Poort
(lokaal A1.3), toeg. 75, org. Leuvense Gidsenbond.

21.00 u FILM 'C'est la vie' (1980), een film van Paul Vecchiali, waarin een
beeld wordt gegeven van vrouwen onderling, de invloed van de massa-
media en de ondoordachte veeleisendheid van de mannen, in 't Stuc, toeg.
100'130.

21.00 u MILIEU RAAD Studenten willen de milieuproblemen bestuderen en
aanpakken, in 't Stuc.

22.30 u FILM 'Benilde ou Virgem-mae' (1975), een film van M. De Oliveira, in
Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9, org. CC Leuven.

23.15 u FILM 'C'est la vie' (1980), een film van Paul Vecchiali, in 't Stuc, toeg.
100130.

DINSDAG
20.00 u FILM 'Franclsca' (1981), een film van Manoei de Oliveira, over twee

mannen die met elkaar verbonden zijn vanwege de begeerte voor een
vrouw, in Vlaamse Leergangen, Boekhandelstr. 9, toeg. 130, org. Europalia
Portugal.

20.30 u FILM Een reeks van recente eksperimentele films uit Canada, in 't
Stuc, toeg. 120'150.

20.30 u KONCERT Orgel koncert door Albert De Klerk met improvisaties, in de
Begijnhofkerk, org. UP.

21.30 u TEATER 'De Meesterkok', een tekst van Bruno.Misnaen, gespeeld
door Goeie Derick, in Soetezaal (Arenberginst.), toeg. 180/250, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Family Vrewinq' (1987), een film van Atom Egoyan, waarin het
vroegere familieleven langzaam wordt vervangen door het perverse heden,
In 't Stuc, toeg. 100 130.

WOENSDAG
10.00 u RELIGIEUZE boekenbeurs, in Fakulteit der Godgeleerdheid, St-
Mlchlelsstr. 6, toeg. gratis, org. Vlaamse Bijbelstichting.

13.00 u TEATER 'Groeten van Nero', door Eugène Bervoets, over een keizer
die vanun zun laatste schuilplaats, vol grootheidswaanzin en twijfel,
terugblikt op zijn leven als vredeskeizer en kunstenaar, in Stuc, toeg. gratis,
org. Kultuurkommissie van KU Leuven.

14.00 u FILM 'Vertellingen van de smid', In Vlaams FIlmmuseum en Archief,
Boekhandelsstraat 9.

15.00 u LEZING over 'De Europese Gemeenschap en Oost-Europa', door
Dhr. M. Franco, In Sencie-lnstnuut, Erasmusplem 2, toeg. 300, org. Leuvens
Instituut voor Centraal- en Oosteuropese studies.

20.00 u FILM 'Vertellingen van de smid', In Vlaams FIlmmuseum en Archief.
20.00 u OPENDEURAVOND met zang, gebed en animatie, in Ichtus, Vaartstr.

99, org. UP.

'~KAFEETEORIEEN~

20.00 u TEATER Blauwe Maandag Kompagnie brengt 'Wilde Lea' (naar
Nestor De Tiere 1856-1920), een muzikaal drama over 'onze Vlaamsche
jongens onder Napoleon', in Stadsschouwburg, org. CC Leuven.

20.30 u FILM Een reeks van recente eksperimentele films uit Canada, in 't
Stuc, toeg. 120/150.

21.00 u OPTREDEN Arno K. zingt voor uit eigen werk, in Kersouwke, toeg.
gratis.

21.30 u TEATER 'De Meesterkok', een tekst van Bruno Mistiaen, gespeeld
door Goeie Derick, in Soetezaal (Arenberginst.), toeg. 180/250, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Family Viewing' (1987), een film van Atom Egoyan, waarin het
vroegere familieleven langzaam wordt vervangen door het perverse heden,
in 't Stuc, toeg. 100/130.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Amor de perdiçao' (1978), een film van Manoei de Oliveira, in
Vlaamse Leergangen, toeg. 130, org. Europalia Portugal.

20.00 u KONCERT Guido Belcanto, de koning der Gebroken Harten, brengt
met het Orkest Zijner Dromen 'Plaisirs d'Arnour', in Stadsschouwburg, org.
Vriendenkring 2000.

20.30 u FILM Een reeks van recente eksperimentele films uit Canada, in t
Stuc, toeg. 120/150.

20.30 u TEATER 'De Meesterkok', een tekst van Bruno Mistiaen, gespeeld
door Goeie Derick, in Soetezaal (Arenberginst.), toeg. 180/250, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Family Viewing' (1987), een film van Atom Egoyan, in 't Stuc,
toeg. 100/130.

20.00 u KERSTKONCERT door Berdien Sternberg, in Stadsschouwburg, org.
Vriendenkring 2000.

20.30 u FILM 'Family Viewing' (1987), een film van Atom Egoyan, in 't Stuc,
toeg.100/130.

20.30 u TEATER 'De Meesterkok', een tekst van Bruno Mistiaen, gespeeld
door Goeie Derick, in Soetezaal (Arenberginst.), toeg. 180/250, org. Stuc.

DAG

ZATERDAG
10.00 u STUDIEDAG met als titel 'Schrijf het van je af, over het bijhouden van
een dagboek, in 'Huis van Chièvres', Groot Begijnhof 55, toeg. 500/900, org.
Trefpunt Zelfhulp vzw.

14.30 u OPTREDEN Belcantogezelschap St.-Niklaas brengt 'Orpheus in de
onderwereld' van J. Offenbach, in Stadsschouwburg, toeg. 150-350, org.
CC Leuven.

20.00 u OPTREDEN Belcantogezelschap St.-Niklaas brengt 'Orpheus in de
onderwereld' van J. Offenbach, in Stadsschouwburg, toeg. 150-350, org.
CC Leuven.

20.30 u TEATER 'De Meesterkok', in Soetezaal (Arenberginst.), toeg. 180/
250, org. Stuc.

MAANDAG
20.00 u KONCERT Het vokaal mannenensemble Close Up (kontratenor, tenor
en bas) brengt een gevarieerd programmà met vokale kerstmuziek, in Kapel
van het UZ St.-Rafael, Kapucijnenvoer 33, toeg. gratis, org. Paul
Bessemans.

21.00 u FILM 'Distant Voices, Still Lives' (1988), een film van Terence Davis,
over traumatische herinneringen aan het familieleven, in t Stuc, toeg.
100/130.

23.15 u FILM 'Distant Voices, Still Lives' (1988), een film van Terence Davis,
over traumatische herinneringen aan het familieleven, in 't Stuc, toeg.
100/130.

V R I .J



Waar liggen de Vredeseilanden ?

In de Midden-Casamance
natuurlijk

,.

-_

-L euven kent elk jaar een vaste
opeenvolging van grootscheepse
organisaties voor het Goede Doel.

Na 11.11.11 is het binnenkort de beurt
aan Vredeseilanden, die dit jaar in de
boot stappen met Student Aid. Vredes-
eilanden is een onafhankelijke Vlaamse
organisatie die in 1980 in Leuven ont-
stond naar het voorbeeld van Nobelprijs-
winnaar Dominique Pire. Deze week
maandag is een eerste vergadering ge-
pland voor fakultaire aktiviteiten.

De totale inkomsten van Vredeseilanden bedra-
gen ongeveer de helft van de jaarlijkse 11.11.11-
aktie. In het het financieel jaarverslag blijkt dat
de kampagne voor heel 1990 24 miljoen frank
opbracht, en giften en diversen 18 miljoen.
Subsidies allerhande brachten nog eens 11 mil-
joen binnen, waarvan er 10 afkomstig zijn van
het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssa-
menwerking (Abos). Ontwikkelingsorganisa-
ties krijgen nogal eens kritiek te slikken omdat
ze naar verhouding te veel van hun inkomsten
zouden besteden aan sekretariaats- en kam-
pagnekosten. Bij Vredeseilanden valt dit nog
mee: van de 56 miljoen inkomsten vloeiden er
6 miljoen naar de direkte organisatie van
administratie en inkomstenwerving. De rest
werd uitgegeven aan edukatie en voorlichting in
Vlaanderen, en aan projektwerking in de Derde
Wereld, de twee assen van Vredeseilanden.

"Door uw steun helpt u hulp overbodig
maken" is een pientere slogan van Vredeseilan-
den. De lokale bevolking zou de opgestarte
projekten beetje bij beetje zelf moeten overne-
men, zodat ontwikkelingshelpers kunnen thuis-
blijven. De verwezenlijking van die doelstelling
loopt hoogstwaarschijnlijk over een of meer-
dere generaties. Vredeseilanden bestaat nu elf
jaar, en op basis van het eigen tijdschrift heeft
het er niet de minste schijn van dat men het
eerste eiland, Dapaong in Togo, tevreden en fier
zou kunnen laten voor wat het is, ook niet over
enkele jaren. Integendeel, hoe meer tijd er
ovemeen gaat, hoe meer noden zich voordoen.
De berichten over de projekten in 'Vredeseilan-
den' eindigen dan ook steevast met "Hoewel er
nog veel werk dient verzet te worden ziet men
de toekomst vrij optimistisch" of"Er is een hele
weg afgelegd maar de eindrneet is nog niet in
zicht" of"Er groeit wat, maar er is nog heel wat
werk aan de winkel!"

Dat wil echter niet zeggen dat Vredeseilan-
den het nodig vindt om een ploeg ontwikke-
lingshelpers uit Vlaanderen voor onbepaalde
tijd op het terrein te stationeren. Elke NGO die
zichzelf ernstig neemt, kiest vandaag voor
partnership. De invulling van dit begrip ver-
schilt van organisatie tot organisatie, en het

brede publiek is nog steeds niet vertrouwd met
deze aanpak, die sinds het begin van de jaren '80
opgang maakt. Ook Vredeseilanden is nog
volop bezig met de vulgarisatie van haar
ideologie. Daarin springen voornamelijk twee
punten in het oog: het geloof in een ontwikke-
lingspooi als motor voor de verbetering van de
levensstandaard in een hele streek, en de
overtuiging dat een model tot ontwikkeling
onmogelijk van bovenuit kan worden opgelegd.

Bokrijk
Een ontwikkelingspool is een geografisch

welomschreven plaats - niet te groot, niet te
klein - waar men een aantal diensten groepeert,
en waar de reeds aanwezige infrastruktuur
wordt aangepast. Het is een plaats die kan
uitgroeien tot een centrum waar boeren hun
produkten kwijt kunnen, en waar ze met de
opbrengst ervan andere goederen en diensten
kunnen kopen; in zo'n centrum neemt gezond-
heidszorg een belangrijke plaats in. Meestal
verkiest de bevolking een degelijk hospitaal, of
een goed uitgebouwd dispensarium, zelfs boven
een school waar jongeren beroepsonderwijs
kunnen volgen.

Hoewel gezondheidszorg prioritair is, is ze
geen voldoende voorwaarde tot de vorming
van een pool. De nationale overheden in Afrika
beseffen maar al te goed dat ze zich niet mogen
fikseren op de verbetering van de landbouw-
produktie, en dat een beroepsopleiding veel
jongeren betere arbeidskansen biedt. In plaats
van werkloos te worden doordat de landbouw
soms geen perspektief meer biedt, kunnen zij
een ambacht leren. Ook de dienstensektor zit in
heel Afrika in de lift. In Senegal bijvoorbeeld
neemt deze sektor de helft van het Bruto
Binnenlands Produkt voor haar rekening, in
Togo 45% (cijfers uit (988). Van een plaats
waar een aantal diensten, zoals vervoer, tele-
foon en gezondheidszorg gekoncentreerd wor-
den samen met een aantal ambachten, gaat
vanzelf een bepaalde aantrekkingskracht uit.

Animatrice
Vorigjaar draaide de aktie - geldinzameling,

bewustmaking, animatie - rond Dapaong in
Togo, het eerste 'eiland', en vooral rond
Kabona, een dorp in Rwanda nabij het
Kivu-meer, Daar wordt gewerkt aan verschei-
dene deelprojekten: landbouw, wolverwerking,
diensten zoals een winkel en een molen, een
waterbeheersingsprojekt, infrastruktuur, elek-
trifikatie.

Dit jaar ligt de klemtoon vooral op een
projekt in de streek rond Kolda, een stadje in
Zuid-Senegal. Voor dit initiatief werd reeds in
1989 de basis gelegd: van half oktober tot half
december vond een 'identifikatiemissie' plaats,

die het gebied sociaal ontleedde en ondermeer
een gezondheidsprojekt vooropstelde. Pas in
juni '90 vertrok een vertegenwoordiger van de
NGO naar Senegal. Tot december van dat jaar
ging zijn aandacht vooral uit naar de voorberei-
ding van konkrete projekten: kontakt leggen
met plaatselijke NGO's, aanwerven van perso-
neel, aanschaffen van infrastruktuur, en doorge-
ven van informatie aan de animatoren in
Vlaanderen.

Vredeseilanden heeft in elke Vlaamse provin-
cie een animator, die vanaf september op zoveel
mogelijk plaatsen in zijn provincie de projekten
voorstelt. Meestal gebeurt dat in scholen of in
jeugdbewegingen, aan de hand van dia's. Het
echte hoogtepunt van de kampagne vindt plaats
tijdens het eerste weekend na de Kerstvakantie.
Dan worden duizenden vrijwilligers ingescha-
keld, die in hun gemeente geld inzamelen. Als
men weet dat de hele organisatie gedragen
wordt door slechts een vijftiental vaste perso-
neelsleden, is het verwonderlijk dat Vredes-
eilanden een zo ruime weerklank krijgt. De
NGO beschikt over een zeer goed uitgebouwde
struktuur: in talrijke gemeenten verzorgen vaste
komitees de lokale initiatieven. Zij koördineren
de animatie en de geldinzameling tijdens het
kampagneweekend.

Vorig jaar maakte Vredeseilanden voor het
eerst haar plannen in Senegal openbaar. Kolda
is niet alleen een stadje, maar ook een provincie.
Kolda en twee andere provincies, Ziguinchor en
Tambakounda, vormen de zogenaamde 'rnid-
den-Casarnance', een streek in het zuiden van
Senegal. De Casamance is genoemd naar de
rivier die het gebied doorstroomt.

De projekten die Vredeseilanden opzet of
opvolgt in de omgeving van het stadje Kolda,
hebben tot doel een sneeuwbaleffekt te veroor-
zaken. Voorlopig richt men zich daarbij vooral
op Kolda zelf, maar binnen een aantal jaren
kunnen initiatieven in deze provincie misschien
zelf een voorbeeldfunktie vervullen voor de
hele midden-Casamance. Naast het stadje
Kolda komen nog twee andere plaatsen in de
provincie Kolda in aanmerking om 'ontwikke-
lingspooI' te worden: Medina Yoro Foulah
(MYF) en Pata. Er bestaat weinig kans dat de
Senegalese regering zal investeren in deze
omgeving. Senegal is een arm land, hoewel het
er beter aan toe is dan de meeste andere
Afrikaanse landen. De ontwikkelingshulp (een
half miljard dollar) isde voornaamste deviezen-
bron, en bedraagt evenveel als de gezamenlijke
inkomsten uit het toerisme en de uitvoer van vis,
aardnoten en fosfaten. Verder kampt de over-
heid met een begrotingstekort dat bijna even
groot is als de staatsinkomsten. De totale
buitenlandse schuld is sinds 1985 verdubbeld.
De overheid kan dan wel plannen maken, de
inspanningen op het terrein zelf zullen vooral
door plaatselijke NGO's geleverd moeten
worden, al dan niet in samenwerking met
Vredeseilanden.

Er bestaat een essentieel verschil tussen de
projekten in Senegal en die in Togo en Rwanda.
Bij het opstarten van die laatste projekten heeft .,
Vredeseilanden tot op vandaag veel steun
verleend aan de uitbouwen ondersteuning va"
plaatselijke organisaties. In Senegal werkt men
nu vanaf het begin samen met een volwaardige,
zelfstandige NGO, de 'Groupe d'Action pour Ie
Développement Communautaire' (Gadec). De
animatoren in Vlaanderen krijgen zelfs de
opdracht mee zo weinig mogelijk de naam
'Vredeseilanden' uit te spreken, omdat deze
organisatie bijvoorbeeld op landbouwgebied
enkel nog instaat voor financiering, terwijl
partner Gadec de problemen op het terrein
detekteert en tracht op te lossen. Zo bouwt
Gadec waterputten, die betaald worden door
Vredeseilanden. Verder wordt in Kolda vanaf
dit jaar gewerkt aan een verhoging van het
rendement van de voedingsgewassen zoals rijst,
door een herwaardering van de alluviale
vlakten in de streek. Op het vlak van gezond-
heidszorg ging men al vorigjaar van start met de
verbetering van een tiental dispensaria in de
grensstreek met buurland Gambia. Daarnaast
worden hulpverplegers en vroedvrouwen opge-
leid.

Wanneer men echter de vergelijking maakt
tussen bijvoorbeeld Dapaong en Kqlba, merkt
men dat men in Senegal nog haast nergens staat.
Dat is ook normaal na twee jaar. "Het
ontwikkelingsprogramma in Kolda is zeker
geen wedren tegen de tijd maar eerder een trein
die zich langzaam in beweging zet," aldus de
reklamefolder van Vredeseilanden.

Dirk Boeckx

ZEG NIET NEEN TEGEN SENEGAL
Vredeseilanden realiseerde een kompakt-
disk met Senegalese muziek. Het is eens wat
anders dan koekjes eten voor 'Africa is
beautiful'. Toch is en blijft het echte Afrika
een onbekende voor het grote publiek. Met
'Senegal Waaw'·wordt een stap gezet in de
richting van een diepere kennismaking.
Afrika komt zoveel mogelijk zelf aan het
woord. De Afrikanen zijn het best geplaatst
om hun verhaal te vertellen. Daarom keek
Vredeseilanden ook verder dan de hitgevoe-
ligheid van de Senegalese muziek. In
augustus trokken Piet Chielens, hoofdredak-
teur van Gandalf Muziektijdschrift, en
Ababacar Ndaw, Senegalees muziek- en
literatuurkenner, naar Dakar om originele
Senegalese tracks' op te sporen.

Die speurtocht leverde uiteindelijk een
oogst van vijftien nummers op. De meeste
songs zijn nooit eerder uitgegeven in Europa
en/of in Senegal. Veel van de zangers of de
groepjes zetten hiermee hun eerste stappen
op weg naar grotere bekendheid. De huidige
tendenzen in de Senegalese muziek komen
uitgebreid aan bod. In sommige nummers
worden vooral traditionele elementen ver-
werkt, in andere is een moderne sound te
horen met lokale variëteiten, ook al kan je er
invloeden van buitenaf in ontdekken. De
muzikale verscheidenheid geeft een beeld
van de rijkdom van de hedendaagse Senega-

lese maatschappij. Geïnteresseerden hebben
de mogelijkheid om het bijhorende boekje,
met 24 pagina's vol achtergrondinformatie,
eens grondig uit te pluizen.

Naast de vijftien nummers brachten
Ndaw en Chielens ook nog de titel voor de
cd uit Senegal mee. 'Senegal Waaw' is
Wolof - een van de acht grote talen die in
Senegal gesproken worden en tevens een
van de 17 volksgroepen - voor 'Senegal
Ja!'. In het Nederlands is 'waaw' bovendien
een uitroep van bewondering, in dit geval
bewondering voor de rijkdom van de
Senegalese kultuur. Deze cd wil het zuiden
een stem geven. De muziekselektie werd
gemaakt in samenspraak met Aziz Dieng,
een Senegalees producer. Ababacar Ndaw
zorgde voor de inhoudelijke omkadering.
De konklusie van Vredeseilanden ligt voor
de hand: Senegal verdient ons respekt, niet
ons medelijden. (RT)

De Senegal Waaw-cd wordt verkocht bij
FNAC (Antwerpen, Brussel en Gent) voor
750 frank, of kan besteld worden bij
Vredeseilanden door 800 frank (verzen-
dingskosten inbegrepen) te storten op reke-
ningnummer 230-0042677-17 met vermel-
ding cd-Senegal Waaw. Wie wil meewerken
aan Vredeseilanden kan terecht op Sociale
Raad, 's Meiersstraat 5, Leuven.


