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

Ikheb die domme herders wel door: dat
ligt daar bij nacht in het veld, dat zingt

aldoor liederen, ongetwijfeld niet al te
vloeiend en klaar, dat kwijlt gedurig van
slechte vrouwen, genre Susa Nina - en wij
moeten geloven in een stille, zelfs heilige
nacht? Tarara!Als Jezus écht God is, dan
werd hij geboren zoals God in Frankrijk:
du vin, du pain et du boursin voor alleman,
Jozef met een feestneus op, een van de drie
aanwezige koningen zonder broek (een
infaam tafereel!), overal herders en herde-
rinnetjes in liederijke toestand. En allemaal
maar zingen, met het glas in de hand: "Er
iiiis een kin-de-ke geboren op aard. Er
6[[s....11 Veto wenst u hetzelfde. Fijne
Kerst!

Samensmelten of opsplitsen?

Touwtrekken om opleidingen
Eind vorige week ontstond er bij de studenten Archeologie en

Kunstgeschiedenis nogal wat deining toen re vernamen dat hun
respektieve studierichtingen zouden samensmelten. De aanleiding

hiertoe is (uiteraard) het schikken van het universitaire landschap naar de
normen die vastgelegd zijn in het mammoetdekreet van onderwijsminis-
ter Coens. Momenteel wordt er op het nivo van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (Vlir) immers hard gewerkt aan een lijst van de
bestaande akademische opleidingen, die als basis zal dienen voor het
vastleggen van de onderwijsbevoegdheden van de universiteiten door de
Vlaamse Eksekutieve.
Het in studentenkringen beruchte mam-
moetdekreet Coens verscheen op 12juni
in het Staatsblad. Veel van de bepalingen
die erin werden vastgelegd, moeten
vanaf volgend akademiejaar al toegepast
worden. Dit jaar wordt dus hard ge-
werkt aan de konkrete invulling en
wordt er duchtig onderhandeld tussen de
verschillende universiteiten. Dat is zeker
zo waar het de 'rationalisatie van de
akademische opleidingen' betreft, één
van de hoofddoelen van het dekreet.
De zogenaamde rationalisatie ver-

wijst in feite naar twee objektieven die
op Vlaams nivo moeten gerealiseerd
worden. Enerzijds wil de overheid een
wildgroei van nieuwe richtingen tegen-
gaan, omdat die de gemeenschap han-
den vol geld kosten. Daarom kondigde
men in 1982 een programmastop af. Die
gold echter enkel als tijdelijke maatregel
en werd bovendien door de universitei-
ten op alle mogelijke manieren ontwe-
ken. Het dekreet wil een einde stellen
aan die situatie door zo precies mogelijk
te omschrijven welke richtingen iedere
unief mag organiseren.

Anderzijds wijst rationalisatie ook op
het streven naar meer efficiëntie in het
aanbod: richtingen met weinig studenten
kunnen beter gecentraliseerd worden
aan één enkele universiteit. 'Geen enkele
instelling kan immers alle mogelijke
richtingen aanbieden. De universiteiten
kunnen zich beter koncentreren op een
aantal gebieden en zich voor het overige
toeleggen op onderlinge samenwerking.
Voorwaarde is natuurlijk dat ze bereid
zijn om zich soepeler op te stellen en
komaf maken met bepaalde traditionele
vooroordelen en de skieroserende zui-
Jenvorming.

die aan verschillende universiteiten wor-
den georganiseerd. Daarnaast moet ook
de precieze benaming vastgelegd wor-
den van de akademische graad die na het
afsluiten van een bepaalde studie wordt
verleend. Deze lijst dient als advies voor
de Vlaamse Eksekutieve die de lijst
bekrachtigt en aanvult met andere rich-
tingen die de universiteiten overeenkom-
stig het dekreet teoretisch mogen organi-
seren.
Eenmaal de lijst door de Eksekutieve

is goedgekeurd, wordt het aantal oplei-
dingen die een universiteit mag organise-
ren 'bevroren': voor elke nieuwe oplei-
ding die ze op eigen houtje wil inrichten .
moet ze een andere afschaffen (art. 22).
Bovendien moet de nieuwe richting
behoren tot een van de studiegebieden
waarvoor de unief volgens het dekreet
bevoegd is. In alle andere gevallen moet
een universiteit langs de Vlir én de
Eksekutieve passeren als ze een nieuwe
richting uit de grond wil stampen.
De lijst van richtingen die momenteel

wordt opgesteld is dus zeer belangrijk
vanuit het oogpunt van de autonomie
van de universiteiten: hoe meer richtin-
gen ze in de lijst opgenomen zien, hoe

vervolg op p.s ..

GRENZEN - Vorige week donderdag op het Sportkot: Sport zonder Grenzen.
Voor een spetterende reportage van onze reporters ter plekke: zie pagina 5.

(foto Christine Capeau)

FANTASTISCH - Vooraleer u het zal beseft hebben, las u hier ter plekke een 'Preaige feestdagen vanwege de hele
redaktie'. Ziet u wel? Wij zijn er terug binnen een drietal weken. (foto's Hielke Grootendorst)
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INGENIEURS MET VISIE

Programmastop
Op basis van deze dubbele gedachten-

gang werden de rationalisatie-artikels in
het dekreet opgesteld. Om een prolifera-
tie van richtingen tegen te gaan, wordt in
eerste instantie door de Vlir een lijst
opgesteld van de bestaande richtingen
aan alle Vlaamse universiteiten (art. 20).
In die lijst moet gestreefd worden naar
eenvormige benamingen voor richtingen

Sociale Raad kotst van Alma

Weeral
prijsstijgingen
Vorige woensdag kwam de Raad van Beheer van Alma samen om

te diskussiëren over -de begroting voor 1992 en de eventueel
daaraan verbonden prijsverhogingen. Een dag voor de vergade-

ring had de studentenfraktie een brief gestuurd naar de leden van de
Raad van Beheer van de KV Leuven. Daarin werd de steun van de Raad
gevraagd om tot een oplossing te komen. Op basis van deze brief wilden
de studenten de diskussie verdagen naar een latere datum. Tevergeefs,
want de andere leden van de raad sloten de rangen, veegden de
studentenvoorstellen van tafel en beslisten voor de de dertiende keer in
evenveel jaar om de prijren te verhogen, dit keer met 2,8%. De studenten
feliciteerden de andere bestuurders met deze prestatie en verlieten de
vergadering.

Juist voor de aanvang van de vergade-
ring overhandigden vertegenwoordigers
van Sociale Raad 3500 handtekeningen
aan ALma-direkteur Toon Martens. Die
waren op twee dagen tijd verzameld in
de verschillende Alma-vestigingen. AI
de ondertekenaars verzetten zich tegen
verdere prijsstijgingen, en drongen aan
QPeen andere oplossing voor de begro-
tingsproblemen. Problemen zijn er alles-
zins genoeg: niet alleen is er het dalende
aantal verkochte maaltijden, Alma kampt
bovendien met een sterk stijgende perso-
neelskost en de dure afbetalingen voor
.de nieuwe Centrale Opslag en Produk-
tieëenheid (COP). Een oplossing drong

zich dan ook op. De voorstellen die
hiervoor door de Alma-direktie werden
geformuleerd, waren voor de studenten-
fraktie echter onaanvaardbaar.

Binnenshuis
Die voorstellen gingen immers voor-

namelijk in de richting van'maaltijd prijs-
verhogingen. Zo zou de politiek van de
laatste jaren gewoon voortgezet worden.
Alma probeerde in die periode met een
'goed beheer' hardnekkig om alle pro-
blemen zoveel mogelijk binnenshuis op
te lossen, in plaats van aan te kloppen bij
de echte verantwoordelijken voor de
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Touwtrekken
.. vervolg van p.l
problemen in de universitaire sociale
sektoren: de KV Leuven en vooral de
Vlaamse Regering. Die richtte, samen
met de nationale overheid, in het verle-
den met haar besparingen de sociale
sektor haast ten gronde. De studenten-
fraktie van Sociale Raad beperkte zich
niet tot deze fundamentele kritiek en
probeerde de direktie ook op haar eigen
terrein - het ekonomische - aan te
vallen. Zo trachtte ze aan te tonen dat
verschillende begrotingsposten op zijn
minst onrealistisch werden ingeschat.
Daarnaast werd erop gewezen dat de
zeer sterk gestegen prijzen van de laatste
jaren ertoe lijken te leiden dat de
studenten van Alma worden weggehou-
den.

Maatregelen
De ervaring van de laatste jaren op de

Raad van Bestuur van Alma deed de
studenten op voorhand al ernstige be-
denkingen stellen bij de vraag of men
daar wel naar hun argumenten zou
luisteren. Jef Beuckeleurs, afgevaardigde
van het Algemeen Beheer en reeds meer
dan 20 jaar lid, staat er immers voor
bekend dat hij liefst de prijzen nog
sterker zou zien stijgen dan nu al het
geval is. De drie personeelsleden op de
raad laten de laatste tijd ook erg weinig
kritische opmerkingen aan het adres van
de direktie horen. Dat hoeft niet te
verwonderen als men weet dat ze binnen
het bedrijf geen enkele bescherming
genieten en dat twee direkteurs, Toon
Martens en Herman Crabbé, de vergade-
ringen bijwonen. De voorzitter, direk-
teur Studentenvoorzieningen Jan De
Vuyst, houdt er nogal van om op
vergaderingen te 'schipperen', dichtbij
en verder van de demokratiseringsge-
dachte. Professor Jan Bundervoet verte-
genwoordigde vroeger de akademici op
de Raad van Beheer. De man heeft al
meer dan een jaar lang zijn ontslag
gegeven, de afscheidsreceptie is al een
half jaar achter de rug, maar schijnbaar
lukt het niet om een andere prof warm te
maken voor de job, en blijft hij dus - pro
forma - lid. Vroeger verdedigde hij
regelmatig de standpunten van de stu-
denten mee. Zijn afwezigheid op de
laatste RvB was dan ook een lichte
ontgoocheling voor de studenten, even-
als zijn beslissing om een stemvolmacht
te verlenen aan Jan De Vuyst.

Om een dovemans-diskussie uit de
weg te gaan, had de studentenfraktie op
voorhand een brief gericht aan de
beheerders van de KU Leuven. Daarin
werd gevraagd of men de terugbetalings-
modaliteiten van de lening voor de COP
niet kon herzien. Ook drongen de
studenten aan op een groter deel van de
investeringskredieten die de unief in het
kader van het universiteitsdekreet, toe-
gewezen kreeg. De beheerders werd
uitdrukkelijk gevraagd deze zaken op
hun volgende vergadering, op dinsdag
17 december, te bespreken. De andere
leden van de Raad van Beheer namen
akte van de brief, maar weigerden te
wachten op een antwoord van de top
van de KUL en een beslissing omtrent de
prijzen uit te stellen. Hun standpunt
stond blijkbaar reeds lang vast: de
prijzen moesten omhoog. Gedurende
drie uur werd er dan ook met aandacht
naar de verschillende studentenvoorstel-
len geluisterd, maar geen enkel ervan
overleefde een stemming. Het enige
positieve nieuws dat uit de bus kwam
was dat de direktie zich verbond om

prijs 1991 1992

laatste is blijkbaar nog de enige moge-
lijkheid binnen Alma. Of zij ooit nog
terugkomen naar de Raad van Beheer
hangt af van de beslissing die de
Algemene Vergadering van Sociale Raad
daarover zal nemen. Een duidelijk sig-
naal aan Alma moet er hoe dan ook
gegeven worden, want anders tekent
men een vrijbrief voor volgende prijsver-
hogingen. Akties zijn dan ook niet
uitgesloten.

nauwlettender toe te zien op de kwaliteit
van de maaltijden, vooral dan die in de
goedkopere prijsklassen.

Nadat de beslissing over de prijsver-
hogingen genomen was, verlieten de
studenten de vergadering. Volgens hen
wordt er van beheerders meer verwacht
dan het klakkeloos overnemen van de
standpunten van de direktie, en dat

L E Z E R 5
B R I E V ·E·N

Kris Hendrickx

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of
op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken.
Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze
weggelaten worden in Veto.

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

Liefs
Graag wil ik hiermee reageren tegen het
gedrag van de eks-voorzitter van Sociale
Raad van vorig jaar en zijn vrouwelijk
gezelschap (waarvan de naam me onbe-

« kend is). Maandagavond (9/12) hadden
wij (kotbewoners van Karibu) de bedoe-
ling om in Alma 2 kerstkaarten te
verkopen ten voordele van een Aids-

• projekt in Uganda, Blijkbaar waren wij
door bovengenoemd vrouwelijk gezel-
schap niet gewenst, want wij zouden
door onze aktie verhinderen dat mensen
de petitiebriefjes tegen de prijsstijging in
de Alma zouden tekenen. Dat wij alles
officieel aangevraagd hadden, was voor
hen geen reden om verdraagzaam te
zijn. .

Het wil nu dat juist diezelfde mensen
van Sociale Raad vorige week opkwa-
men voor verdraagzaamheid ... Was het
geen unieke kans om verdraagzaam te
zijn, want de opbrengst van onze aktie
gaat tenslotte toch niet naar het NSV,
maar wel naar Uganda, of moet men niet
verdraagzaam zijn tegenover Aids-pa-
tiënten, zeker als ze niet van ons 'eigen
volk' zijn?

Waar ik mij nog het meest aan ergerde
was het feit dat dezelfde persoon ostenta-
tief de resten van zijn peanuts over de
grond verspreidde met de daarbij ho-

~ r.Ä1Y.''''''':'''' rende uitlating dat het personeel van de
,W"~".., Alma maar wat langer moest kuisen.

_.~J'""'" Misschien is het voor die persoon de
(f010 Renaat Schrooien) logische manier om zo een prijsverlaging

te verkrijgen, maar de gemiddelde stu-
"Bitok eten, niet te vreten, wal er in die bitok zit!"

Onlangs vernamen we dat er plannen bestaan om de
kandidaturen Archeologie en Kunstgeschiedenis sa-
men te voegen. Blijkbaar speelden verscheidene
mensen al geruime tijd met dat idee en zetten ze zich nu
echt in om het konkreet uit te voeren. De onderhandelin-
gen bevinden zich in een kruciale faze, maar de
uiteindelijke beslissing staat reeds zo goed als vast. Het
was blijkbaar overbodig de studenten hierbij te betrek-
ken. Over de waarde van de informatie die de heren
professoren kregen stellen wij ons vragen. Werden de
zaken hen minder dringend voorgespiegeld?

Volgens informatie van het rektoraat moet de beslis-
sing zo vlug mogelijk vallen. Blijkbaar moet het voorstel
nog voor de installatie van de nieuwe regering door de
Vlaamse eksekutieve bekrachtigd worden, opdat het
nieuwe programma reeds in oktober in voege zou
kunnen treden.

Er zijn echter geen onderwijskundige argumenten om
deze beslissing goed te praten. Integendeel! Het is een
aantasting van de eigenheid van de twee richtingen.
Bovendien is het onmogelijk om de kwaliteit van de
opleiding te bewaren indien ze samengevoegd worden.
Volgens het zogenaamd plan Dillemans mogen er aan
de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte immers maksi-
mum 12 vakken per jaar gedoceerd worden. Zowel in de
kandidaturen Archeologie als Kunstgeschiedenis zit
men aan (of rond) dit maksimum. Wanneer men er een
programma van maakt zullen er dan ook veel vakken
sneuvelen. Nu is het wel zo, dat sommige vakken
gemeenschappelijk zijn, maar zij die uit de boot vallen
zullen juist de specifieke, aan de opleiding eigen vakken
zijn. Het komt erop neer dat de kandidaturen hierdoor
veel oppervlakkiger worden en niet meer genoeg
aangepast zijn aan de respektievelijke studierichting.
Noch vis, noch vlees! Een verdere konsekwentie is dat
de in de eerste jaren afgevoerde vakken naar de
licenties zullen moeten overgeheveld worden. Maar
ook hier geldt het zogenaamd plan Dillemans. Dus
zullen er ook hier vakken sneuvelen. Hierdoor degra-
deert de waarde van het diploma. De specifieke
opleiding beperkt zich tot de licenties. Momenteel wordt
onze vierjarige studie aan de KU Leuven alom in het
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Vrije Tribune
Veto plaatst geregeld bijdragen ingezonden
door derden onder de noemer "VrijeTribune".
De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de
gepubliceerde tekst. Standpunten die in een
Vrije Tribune worden ingenomen zijn volledig
voor rekening van de auteurs. 0

Stiekum op weg naar

Gemeenschappelijke
kandidaturen
buitenland geapprecieerd wegens zijn kwaliteit. Die
reputatie zal dus een flinke deuk krijgen, met alle
gevolgen voor tewerkstelling, specializatiebeurzen en
het verkrijgen van opgravingskredieten.

Deze beslissing is volgens ons dan ook louter het
resultaat van touwtrekkerij en politieke spelletjes tussen
de verschillende universiteiten. Immers, noch op onder-
wijskundig, noch op wettelijk vlak zijn er redenen voor
deze maatregelen. Beide richtingen voldoen perfekt
aan de volgens het dekreet gestelde leefbaarheidsnor-
men. Zouden ze hetzelfde durven doen met de
zogenaamde mastodont-richtingen als bijvoorbeeld
Ekonomie en Rechten?

De KU Leuven dreigt hierbij tevens een van zijn
visitekaartjes te verliezen, denken we maar aan het
Sagalassos-projekt in Turkije onder leiding van profes-
sor Waelkens, dat enorm veel aandacht krijgt in de
Vlaamse (en buitenlandse) media; de opgravingen van
professor Vermeersch in Egypte, die baanbrekend werk
heeft verricht in het prehistorisch onderzoek; of de
lezingenreeks georganiseerd door de kring Alfa (stu-
denten Archeologie van de KU Leuven) en het departe-
ment. Door de voorgestelde maatregelen en de nefaste
gevolgen ervan op onderwijskundig vlak dreigt de
opleiding Archeologie immers zijn wetenschappelijke
geloofwaardigheid te verliezen, met alle gevolgen voor
de toekomst. .

Bovendien vormt dit een precedent voor andere
(kleinere) richtingen. Hoe is het trouwens mogelijk dat
men zoiets doordrijft, als alle betrokken professören
tegen het voorstel zijn?

Wij als studenten eisen dan ook volwaardige oplei-
dingen! Wij zijn het beu om met onze toekomst te laten
sollen! Studenten en sympatisanten worden uitgeno-
digd om onze protestpetitie, die een beetje overal in
Leuven de ronde doet, te ondertekenen. Voor meer
informatie kan men zich altijd wenden tot de fakbar L&W,
van maandag tot vrijdag open vanaf 14 uur.

Isabella De Beukelaer
Olivier Sieuw

Marleen Martens

dent van Leuven die sociaal bewogen is,
zal daar hopelijk anders over denken.

Tot slot wil ik hiermee Sociale Raad
niet aanvallen, want onze vertegenwoor-
digers (van Godsdienstwetenschappen)
hebben in het Pauskollege bewezen dat
het wel taktvol kan en nog vriendelijk
ook. Een pluim voor Sociale Raad die
op die manier akties voert.

Guy Malfait
Kotbewoner Karibu

Spit
Het Sociaal Verhuurkantoor 'De Woon-
winkel' van vzw Spit werd geselekteerd
als eindejaarsprojekt van de aktie 'Soli-
dariteit zonder Grenzen' van Welzijns-
zorg. Het Verhuurkantoor zoekt huur-
woningen, huurt die tegen de normale -
in Leuven hoge - prijs en verhuurt ze
door aan verminderde prijzen'. De bewo-
ners zijn doorverwezen vanuit de hulp-
verlening uit het Leuvense. Naar aanlei-
ding van de aktie wil Spit op ruime
schaal pleiten voor een verbetering van
de woonomstandigheden van alle kans-
armen. Je kan Spit helpen door ge-
schikte woningen te signaleren 'of door
ze uil te nodigen om voor een groep te
komen spreken. Kontakt: Diestsesteen-
weg 115, Kessel-Lo, 'lEf 26.09.21.
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Hervorming Dienst Universitair Onderwijs?

Een transfer naar de neven
A I ruim vijftien jaar fungeert de Dienst Universitair Onderwijs

(Duo) aan de KU Leuven als een studieburo rond onderwijspro-
blematieken. Ondanks zijn kleine bestaffing (momenteel zes

personeelsleden) slaagde de dienst erin een autoriteit op te bouwen
waaraan __de_Algtdemische Overheid nog slechts moeilijk kan voorbij-
gaan,A:k recente aankondiging van het vertrek van diensthoofd Hubert
De Neve kwam op het rektoraat dan ook als een donderslag bij heldere
hemel. Rektor Dillemans begon prompt zelf te timmeren aan enkele
denkpistes omtrent de toekomst van Duo, pistes die niet allemaal even
veel goeds voorspellen.
De Dienst Universitair Onderwijs werd
opgericht in 1977, onder impuls van de
toenmalige vice-rektor Herman Servotte
en van Frans Van Nieuwenhove, toen-
dertijd direkteur van het Universitair
Studieburo. Een stuurgroep met ook
Piet Janssen (nu direkteur bij Duo) en
Noël Huygelier (toen dekaan Pedagogi-
sche wetenschappen) zorgde ervoor dat
de afdeling Toegepast Onderwijsonder-
wek van het Universitair Studieburo
uitgroeide tot een autonome dienst.
Lange tijd bleef de dienst funktioneren in
de Krakenstraat, met als personeelsleden
onder andere Piet Henderikx en Piet
Janssen. Daarnaast bestond ook een
Universitaire Dienst voor Kursusent-
wikkeling. Beide diensten versmolten bij
hun gezamenlijke verhuis naar het Rek-
toraal Huis, Naamsestraat 98, in het
najaar van 1989.

dank worden afgenomen of dat ze altijd
onmiddellijk worden toegepast. Toch zit
Duo globaal gezien op dezelfde lijn als
het beleid van de KUL. Wij moeten dan
ook vaak gewoon argumenten geven om
het beleid te onderbouwen, zoals bij-
voorbeeld in het geval van de rationali-
satieplannen van de rektor,»

Duo ziet zichzelf dus allesbehalve als
een 'rebelerende' dienst binnen de uni-
versiteit. De Neve noemt het doel eerder
'realistisch': langzaam maar zeker de
kwaliteit van het bestaande onderwijs
verbeteren. Hij is dan ook afkerig van
mensen die Duo willen gebruiken als een
stok die ze kunnen hanteren om hun
eigen doelstellingen te realiseren. Daar-
naast is Duo zeker ook geen kontrole-
orgaan of een inspekteur die de docenten
moet terechtwijzen: evaluatie en reme-
diëring kunnen enkel lukken indien de
docenten in kwestie hiermee' zelf ak-
koord gaan en hun medewerking verle-
nen. "Als de Onderwijskommissies goed
werken," aldus nog De Neve, "is kon-
trole niet nodig en kan je veel beter over
een begeleidingsinstrument beschikken."

Duo in zijn huidige vorm vervult een
hele waslijst van taken (zie kader).
Daardoor is de dienst verankerd in heel
\vat sektoren van het universitaire land-
schap. Er bestaan rechtstreekse - zij het
altijd niet-institutionele - kontakten met
de Audio-Visuele Dienst, met de Dienst
Internationale Relaties, met het Studie-
centrum Open Universiteit en de Dienst
Permanente Vorming, met de Dienst
voor Studieadvies, met Onderwijsraad,
met de fakulteiten en niet in het minst
met de top van de unief en de rektor zelf.
Door de kennis en de ervaring die in de
loop van 15 jaar door Duo zijn opge-
bouwd, is de invloed van zijn adviezen
moeilijk te overschatten. Diensthoofd
De Neve is zich hier terdege van
bewust.

Konstruktief
Met die taktiek van konstruktief

medebeheer heeft Duo op het hoogste
beleidsnivo toch een grote invloed,
precies omdat men de kennisautoriteit
van de dienst aanvaardt en Duo door
zijn houding ook vertrouwen inboezemt.
Zo kan Duo in bepaalde gevallen
Onderwijsraad overslaan en zijn kon-
krete invulling van adviezen van die
Raad direkt aan het Buro Akademische
Raad voorleggen. Ook bij de rektor zelf
geniet Duo het volste vertrouwen. Toen
Dillemans zich lange tijd bleef verzetten
tegen publikatie van de slaagcijfers, was
het uiteindelijk Duo dat hem ervan kon
overtuigen toch uit te pakken met een

De Neve: «Onze taak is het berM te
onderbouwen. Het gebeurt dan ook
kwasi nooit dat men een serieus advies
van onzentwege naast zich neerlegt. Dit
betekent niet dat al onze 'adviezen in

Als proffen
spreken

In de aula voeren ze het hoge we aan tafel zitten met de
woord, En op het examen be- slimste geesten van Vlaande-
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 ftlllftDlUI zo angstvallig hadden
kunnen ze niet meer rMVIUUIIII gezwegen. Elke week,
buizen!) en zonder W"gl~'I in onze reeks "ONDER
toga-schroom gingen PROFESSOREN".

LEES EN BELEEF
WATWIJ BELEVEN.

.apport, zij het dan over een periode van
vijf jaar die al enige tijd achter de rug
lag.
Hubert De Neve zelf kon zeker en vast

ook rekenen op dit vertrouwen vanuit
het rektoraat. Toen hij onlangs aankon-
digde de dienst te willen verlaten om een
nieuwe uitdaging op te nemen, was men
daar in de Hallen naar verluidt niet echt
mee opgezet. In een gesprek verklaarde
De Neve vorige week zijn vertrek als
volgt.

De Neve: «Voor mij is de kous een beetje
af op Duo. Ik heb het gevoel dat we in
die vijftien jaar van Duo iets gemaakt
hebben. Alles wat we uitbouwden ligt
klaar voor eventuele opvolgers en moet
om zo te zeggen enkel toegepast worden.
Ik had het gevoel dat ik enkel nog meer
kon doen van hetzelfde en verkoos dan
ook een nieuwe uitdaging aan te nemen.
Mijn nieuwe opdracht bestaat er in feite
in een nieuw Duo op te starten»

De Neve is momenteel al bezig met
een inloopperiode bij zijn nieuwe op-
drachtgever, Janssen Pharmaceutica,
waar hij de funktie zal waarnemen van
Verantwoordelijke voor dè'"Opleiding.
Het reuzebedrijf is zeker geen onbekende
aan de KU Leuven: zijn afgevaardigd
bestuurder, Robert Stouthuysen, zit in de
Raad van Beheer van de KUL en is
voorzitter van het Beheerskomitee van
de Universitaire Ziekenhuizen. Paul
Janssen, een van de grondleggers van hef
bedrijf, is buitengewoon hoogleraar bij
Farmaceutische Wetenschappen. Op het
gebied van onderzoek bestaan er nauwe
banden tussen Janssen en de KUL.

Het vertrek van De Neve blijft niet
zonder gevolgen. Vorige week ontbood
rektor Dillemans de studentenvertegen-
woordigers op Akademische Raad om
(onder andere) over de toekomst van
Duo te praten. Hij stelde hun drie
denkpistes voor die momenteel afgetast
worden: ofwel blijft Duo bestaan in zijn
huidige vorm en zoekt men gewoon een
nieuw diensthoofd, ofwel wordt de
dienst ondergebracht bij de Dienst voor
Studieadvies, ofwel bij de fakulteit
Pedagogische Wetenschappen.
Het lijkt er dus sterk op dat men

voorlopig niet meteen een opvolger voor
De Neve voor ogen heeft. Dat die keuze
niet zo makkelijk is, is vrij evident: er
stelt zich niet alleen het probleem van de
kompetentie en de ervaring - dat volgens
De Neve zelf niet moet overroepen
worden: vermits de instrumenten klaar-
liggen, gaat het voornamelijk om het
zich inwerken in de dossiers - maar
zeker ook van het vertrouwen. Het
nieuwe diensthoofd moet, door de vele
verankeringspunten en de invloed van
Duo, iemand zijn waarvan men denkt
dat hij inderdaad Duo niet zal uitbou-
wen tot een 'rebelerende' dienst.
Waarom er op het moment van het

vertrek van De Neve plots ook twee
denkpistes voor herstrukturering van de
Dienst opduiken, is niet meteen duidc-

VERTALINGEN
IN EN UIT
HET ENGELS

Artikel, onderzoeksrapport,
scriptie of dissertatie
Vanuit brede ervaring met een

diversiteit aan onderwerpen maak ik
een vakkundige vertaling met behoud

van vorm en idee.

Termijn, voorwaarden en eindredactie
worden in overleg vastgesteld.

Naar wens kan de vertaling worden
geleverd op diskette.

Drs. Benjamin Ruijsenaars
BEËDIGD VERTALER-TOLK ENGELS

East Dale Al
Koningin Fabiolalaan 20

Knokke-Zoute
Fax/tel.nr.: 050/62.25.42

lijk. Het kan evengoed te wijten zijn aan
het feit dat men geen geschikte opvolger
kan vinden als aan de algemene her-
struktureringsplannen die momenteel
binnen de universiteit de kop opsteken
(zie Veto vorige week). Hubert De Neve
zelf gokt eerder op de tweede hypotese.
De Neve: «Er gaan al een tijdje stemmen
op om bij een eventuele herstrukturering
Onderwijs en Studentenaangelegenhe-
den dichter bij elkaar te brengen. Hen
onder één bevoegdheid brengen, zou de
efficiëntie ten goede komen, zo meent
men. Dat lijkt me een eigenaardige
redenering. Men gaat toch ook niet de
ministeries van Onderwijs en van So-
ciale Zaken samengooien? Bovendien is
het vanuit de oorspronkelijke doelstel-
ling van een universiteit, de jeugd
opleiden, evidenter om Onderzoek en
Onderwijs te versmelten. Ik heb echter
de indruk dat sommigen steeds meer
geneigd zijn om het onderwijs als een
noodzakelijk kwaad te beschouwen»
Het zou inderdaad bijna een aanflui-

ting zijn van het werk dat door De Neve
en ánderen opgebouwd is, om Duo plots
te gaan reduceren tot een onderdeel van
een andere dienst of van een fakulteit. Zo
komt ten eerste de autonomie van de
dienst op de helling te staan. Bovendien

lijkt het vrij ondenkbaar dat, voor wat
bijvoorbeeld de kwaliteitsbewaking be-
treft, een fakulteit zich zou laten evalue-
ren door haar kollega's van een andere
fakulteit, al zijn de pedagogen· nog
specialisten terzake.
Tenslotte is het gevaar reëel dat Duo

door elders ondergebracht te worden,
sneller het voorwerp wordt van bespa-
ringsmaatregelen, terwijl men er op de
dienst juist voor pleit om volgend jaar
een uitbreiding van de bestaffing door Ce
voeren. Dan moet immers zowel stevig
gewerkt worden aan de konkrete uitwer-
king van de verplichte kwali~Wil-
king als aan de evaluatie ym het plan
Dillemans. Bovendien -lost men het
probleem van de çpvolging van De
Neve niet op door )}uo als geheel ergens
Ianders onder te t{rengen. Of men, zoals
De Neve z~f, "weinig schrik voor
domme beSlissingen" moeten hebben
omdat fle universitaire gemeenschap
datzá~~~hijnlijk niet néérnt", valt nog
af te wachten, zeker in een klim~!
waarin de onderzoekslobby steeds gro-
tere druk uitoefent en sommigen mikken
op de uitholling van organen als Onder-
wijsraad.

Pieter.De Gryse

De huidige Dienst Universitair On-
derwijs valt uiteen in twee sekties:
enerzijds de sektie edukatieve instruk-
tiematerialen, anderzijds een onder-
wijskundige sektie. De eerste spitst
zich toe op kursusontwikkeling en op
de uitwerking van edukatieve soft-
ware, onder leiding _van Joost Lo-
wyck. De tweede sektie heeft een
brede waaier van taken, die men in
een viertal domeinen kan onderver-
delen.
Het' zwaartepunt valt er op de

onderwijskundige vorming, dit wil
zeggen het begeleiden van docenten
om hun pedagogische aanpak te
analyseren en te optimaliseren. De
noodzaak van onderwijskundige vor-
ming wordt de laatste jaren steeds
sterker aangevoeld en een deel van de
docenten stelt er zich al voor open.
Sinds enige tijd loopt al een vorming
voor beginnende docenten, terwijl
degenen die al een tijdje begonnen
zijn (tussen 5 en 10 jaar) en de 'ouwe
rotten' van tijd tot tijd een seminarie
voorgeschoteld krijgen. In de optiek
van het nieuwe dekreet richt men zich
momenteel ook op de vorming van
studiebegeleiders, in samenwerking
met de Dienst voor Studieadvies.
Een tweede pijler van de onder-

wijskundige sektie behelst het beleids-
voorbereidend werk: vanuit het rekto-
raat en vanuit Onderwijsraad komen
regelmatig vragen naar dossiers ter
voorbereiding van een of andere
fundamentele onderwijskundige in-

greep. Zo was er in het verleden de
nota rond het meten van studiedruk,
waarin een metode werd uitgewerkt
die tot op vandaag vaak praktisch
wordt toegepast in de fakulteiten, en
werkte men onlangs aan een advies
rond studiepuntenstelseIs. Ten derde
speelt Duo vaak pionier wat betreft
het uittesten van nieuwe onderwijs-
vormen: via eksperimenten op kleine
schaal met nieuw studiemateriaal en
komputerondersteund onderwijs wor-
den nieuwe edukatieve situaties ge-
test.
De onderwijsdeskundigen van Duo

spenderen voorts een flink deel van
hun tijd aan evaluatie van doceerge-
drag, Aan de hand van de Evadoc-
vragenlijst (evaluatie docenten), waar-
van onlangs een verkorte versie werd
voorgesteld, kunnen lesgevers zichzelf
aan een test onderwerpen. Ook vra-
gen van docenten die een nieuwe
techniek in hun kursussen willen
uitproberen komen aan bod. Dit
aspekt van Duo zal in de toekomst
zeker nog aan belang winnen, nu de
kwaliteitsbewaking van het onderwijs
in het dekreet werd ingeschreven.
Tenslotte vindt men op Duo af en toe
nog de tijd voor specifieke studies die
niet direkt met het voorgaande in
verband staan. Het meest recente
voorbeeld hiervan is het rapport
'Studierendementen' rond de slaagcij-
fers van de periode 1984-85 tot
1988-89.

WAT DOET DUO?

(PDG)
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ten. McKinsey benadert het probleem
anders: de scheidingslijn ligt niet tussen
licenties en kandidaturen, maar tussen
verschillende studierichtingen.

Bovenstaande desiderata kunnen van-
zelfsprekend niet gerealiseerd worden
zonder een ingrijpende wijziging in de
universitaire struktuur. Aangezien de
fakulteiten van de 'ondernemende uni-
versiteit' zich onderling kompleet anders
profileren, kan er ook geen eenvormig
beleid gevoerd worden dat voor alle
geledingen geldt. Het McKinsey-rapport
raadt de universiteit dan ook aan zich te
beperken tot het verlenen van globale
richtlijnen, terwijl de fakulteiten de
grootst mogelijke mate van vrijheid
moeten krijgen om zelf initiatieven te
ontwikkelen. Het rapport kiest voor een
universitaire organisatie die analoog is
aan het bedrijfsleven: "De struktuur kan
best aangeduid worden als die van een
universitaire houdstermaatschappij met
fakultaire werkgemeenschappen." 'Houd-
stermaatschappij' is een purisme voor de
meer populaire term holding.

Binnen die fakulteiten vindt er een
tamelijk verregaande scheiding plaats
tussen onderzoek en onderwijs. 'Naar
een ondernemende universiteit' defi-
nieert de interne struktuur van de
fakulteit als volgt: "de eenheid van
onderwijs en onderzoek, onder erken-
ning van verschillen in individuele voor-
keuren en verschillen in talent." En
verder: "Beide kerntaken van de univer-
siteit zijn echter zodanig verschillend dat
een organisatorische scheiding met vele
personele dwarsbanden voor de hand
ligt." Konkreet wordt dit vertaald in die
zin dat voor elk onderwijsprogramma
(omschreven als "een verzameling van
een of meer studierichtingen") een indi-
vidu of klein bestuur verantwoordelijk
is. Hetzelfde geldt voor ieder onder-
zoeksprogramma ("een instituut of een
verzameling projekten"). Men m~t niet
al te veel fantasie hebben om hierin de
nieuwe vice-dekanen voor onderzoek en
onderwijs te herkennen.

Wat de studenteninspraak betreft,
opent het rapport weinig hoopvolle
perspektieven. Zeker, de inbreng van
studenten "ligt voor de hand". Nochtans
heeft men het even verder over de
verfoeide "tijdrovende radendemokra-
tie" van de universiteiten die op kruciale
momenten faalt, en bedacht wordt met
volgende sneer: "Zelfs tijdens de bezuini-
gingsrondes toegebrachte interne schok-
ken hebben de kultuur van kollegialiteit,
kompromis en kommissies nauwelijks
aangetast." Het ziet er naar uit dat de
student enkel nog zijn zeg krijgt bij een
akademische vorm van "kwaliteitskon-
trole", maar dat ,zijn plaats in het
eigenlijke beheer door "toekomstige
werkgevers" ingenomen wordt, wier
tussenkomsten "tenminste (kursivering
Veto) even nuttig en inspirerend zijn".

Walter Pauli

De universiteit is een houdstermaatschappij

McKinsey-rapport over
universitaire hervorming

Rektor Dillemans gunt zichzelf weinig rust. Zijn rektorale diensten
werken op dit moment aan een ingrijpende en globale
herstrukturering van de KV Leuven. De beheerders van de

KV Leuven zijn echter voorzichtige en skrupuleuze regenten, die voor
een globale struktuurhervorming niet over een nacht ijs gaan.
Integendeel, men deed beroep op een eksteme evaluatie. Het prestigieuze
onderzoeksburo 'McKinsey &Compagny Inc.' kreeg de opdracht om de
organisatie van de KV Leuven te screenen. De tekst van die
McKinsey-audit zelf werd zorgvuldig binnenskamers gehouden. Daar
bestaan goede redenen voor. Binnen McKinsey houdt men er namelijk
nogal uitgesproken ideeën op na over de universitaire werking en
struktuur.

Tot nu toe zijn enkel de krachtlijnen
bekend van de nieuwe hervorming. Men
beoogt een grootscheepse decentralisa-
tie: waar nu nog Akademische Raad en'
de Raad van Beheer het beleid groten-,
deels bepalen, hoopt men in de toekomst
die verantwoordelijkheid eerder naar de
fakulteiten toe te schuiven. Fakulteiten
zouden vrij autonoom over de eigen
kredieten mogen beschikken. Tegelijk
zou de fakultaire struktuur 'geoptimali-
seerd' worden. De dekaan zou bijgestaan
worden door niet minder dan drie
vice-dekanen: een vice-dekaan voor
eksterne relaties, een voor onderwijs en
een voor onderzoek. Tegelijk worden de
fakulteiten zelf min of meer 'ontdub-
beid': onderzoek en onderwijs worden in
grote mate van elkaar losgekoppeld.

Die bevindingen werden aangereikt
door enkele Leuvense oudstudenten die
vandaag bij McKinsey werkzaam zijn.
Hun audit werd echter niet klakkeloos
overgenomen - de mensen van McKin-
sey zouden "te ver van de akademische
realiteit" staan - maar hun inzichten
blijven de basis van de huidige hervor-
mingen. Een 'McKinsey'-rappoit ligt
.echter niet ter inzage. "Er was geen écht

rapport", wordt wel eens gesuggereerd,
"alleen een aantal vage nota's".

Het is echter helemaal niet onaanne-
melijk dat de medewerkers van McKin-
sey hun visie op onderwijs, onderzoek en
universiteit in grote mate bepaalden op
andere McKinsey-studies. Zo werkte de
Nederlandse afdeling van McKinsey in'
1987 mee aan 'Naar een ondernemende
universiteit'. Dit rapport heeft allicht de
Leuvense McKinsey-onderzoekers beïn-
vloed. 'Naar een ondernemende univer-
siteit' vertrekt immers vanuit eksakt
dezelfde basisoptie: meer bevoegdheid
voor de fakulteiten. Interessant is echter'
dat deze struktuurhervorming kadert in
een maatschappelijke positionering van
de universiteit. Het staat ons toe de
nakende Leuvense hervorming beter te
kontekstualiseren.

'Naar een ondernemende universiteit'
werd opgesteld door drie stafmedewer-
kers van McKinsey-Nederland (waaron-
der director M. Geldens). Zij werkten
hiervoor samen' met een uitgelezen
selektie Nederlandse prominenten: de
president-direkteur van de Nationale
Investeringsbank, de president-direkteur
van de Nederlandse Spoorwegen; de

Idealist?
Kringraadis op zoek naar
volgende kandidaten voor
de opvullingvan vakante
mandaten:
o Een vrijgestelde,die zal
werkenmet een halftijdsbe-
diendenkontrakt.Hijof zij
beschikt over degelijkeor-
ganisatorische en adminis-
tratieve kapaciteiten,en is
op de hoogte van de wer-
kingvan de AVen van
Kringraadsvertegenwoordi-
ging inde beleidsorganen
van de KULeuven.Hij/zij
zal instaan voorde dage-
lijksewerking,administratie
en begeleidingvan de AV.
en verzorgtstudiewerkaan-
gaande universitaireproble-
matieken in het algemeen
en onderwijsin het bijzon-
der. Verderonderhoudt hij
kontaktenmet kringverte-

genwoordigersen anderen
inde verschillendefakul-
teitskringen.
o Eén vertegenwoordiger
voor de Raad voor Interna-
tionale Relaties (RIR).Hij
wordtook lidvan de Eras-
muskoördinatorenkommissie.
Interesse voor de Leuvense
en Europese onderwijspro-
blematiekis vereist.

Studenten aan de
KULeuven kunnen sollicite-
ren indienze voldoen aan
volgende voorwaarden: in
de loopvan ditof vorigaka-
demiejaar minstens één
keer in een zittijdgeslaagd
zijn,en een gedegen kennis
hebben van POK,fakulteits-
raad, onderwijswerkgroep
van je kring,presidiumof
Kringraad.

De verkozenen moeten
bereid zijnom de tweewe-
kelijkseAV'ste volgen met
zin voor initiatief,en om zich

in te zetten inwerkgroepen.
Ze bereiden samen de ver-
gaderingen voor.Wekelijks
komenze samen ineen bu-
rovergadering.Ze stellen
ook nota's en verslagen op,
bestemd voorde raad. De
vertegenwoordigersvoor de
RIRverdedigen steeds het
standpunt van Kringraad
naar de raad waarin ze zit-
ting hebben en brengen
hiervan (schriftelijk)verslag
uitop de AV.

De verkiezingenvinden
plaats op de AVvan vrijdag
20 december om 19.00 u in
de konferentiezaalvan het
Pauskollege.Kandidaturen
met motivatieen cv moeten

. ten laatste op 19 december
om 17.00 u op het sekreta-
riaat van Kringraadzijn,
's Meiersstraat5. Kandida-
terr zjn aanwezig op hoger-
vermeideAV.

(Foto Archief)

prokureur-generaal van het Hoogge-
rechtshof van Amsterdam en professo-
ren van de Katolieke Universiteit van
Brabant en de Erasmusuniversiteit van
Rotterdam. Een van hen is de huidige
minister van onderwijs, de veelbespro-
ken Ritzen. Kortom, de tekst wordt best
niet begrepen als een vrijblijvende denk-
piste, maar als een reeks ernstige beleids-
voorstellen.

-Zij vertrokken vanuit een uitgespro-
ken pessimistische visie op het universi-
taire bedrijf. We horen de klassieke
Iklaagzang: in het recente verleden werd
Ite veel bespaard, de salarissen van de
Iprofessoren zijn niet konkurrentieel met
.wat de priveesektor betaalt, de aantrek-
ikingskracht van het Hobu en de Open
Universiteit verhoogt, de toelagen stijgen
onvoldoende, de overheid krijgt een te
grote greep op de universiteiten. Enigs-
zins misprijzend klinkt het: "door de
massale studentenaantallen en de uni-
forme regelgeving ontstond een situatie I

'waarin middelmaat wel maatgevend
moest worden". Bovendien wordt aan
oe universiteiten een "nostalgieke stijl en
sfeer" aangewreven. Al die elementen
zouden een vermindering van de maat-
schappelijke waardering voor de univer-

.siteiten in de hand gewerkt hebben.
Het rapport meent dan ook dat de

universitaire politiek en organisatie dras-
tisch omgegooid moeten worden. Men
schuift het koncept naar voor van de
"ondernemende universiteit". Dat be-
grip wordt gedefinieerd met wat klas-
sieke pep-talk uit de 'human resources'-
traditie: "waarin ondernemendheid van
studenten en stafleden wordt geprik-
keld", "uitdagende universitaire struk-
tuur", enzovoort. Uiteindelijk wil men
de bestaande universitaire struktuur -
een verzameling van een aantal gelijk-
waardige fakulteiten - ombuigen in een
nieuwe organisatie. De 'nieuwe' univer-
siteit moet in staat zijn "om in enkele,
zoniet alle fakulteiten te reiken naar een
werkelijk ekscellent nivo in onderwijs en
onderzoek." Dat is een wezenlijke ver-
andering: het stelsel van gelijkwaardige
fakulteiten wordt vervangen door een
uitgesproken gehiërarchiseerd systeem.

Werkelijk ekscellent onderzoek 'en
onderwijs impliceert volgens het rapport
immers een bereidheid om drastische
keuzes te maken, ook wat betreft finan-
cies, infrastruktuur en personeel. Echt
onderzoekstalent is schaars, de interna-
tionale konkurrentie moordend, een
moderne universiteit moet inzien dat ze
niet meer alle richtingen op hetzelfde
nivo kan aanbieden. In die optiek is het
voortbestaan van een aantal afdelingen,
departementen en fakulteiten geen evi-
dentie meer. Integendeel, volgens het
McKinsey-rapport zullen "keuzebereid-
heid" en "universitaire profilering" sleu-
telbegrippen worden. De norm voor
zo'n keuze luidt "dat de geselekteerde
afdelingen in staat moeten zijn de
internationale top te bereiken." De
anderen vallen af.

Niet alleen zal er een ingrijpende
keuze moeten gemaakt worden in het
wetenschappelijk onderzoek, ook het.
universitaire onderwijs moet anders ge-
struktureerd worden. De aard van de
aangeboden studierichtingen verschilt
volgens McKinsey-Nederland dan ook
best van fakulteit tot fakulteit. Een aantal
fakulteiten zou zich moeten toespitsen
op een "brede onderwijstaak". Zij leiden
"brede groepen studenten" op, die "voor-
zien van degelijk onderwezen instru-
mentele vaardigheden op de universi-
taire arbeidsmarkt verschijnen". Ander-
zijds moeten andere fakulteiten met een
uitstekende onderzoekstraditie "kleinere
groepen studenten opleiden binnen een
hoogwaardig wetenschappelijk kurriku-
lum." In die studierichtingen zal "niet
breedte, maar diepgang domineren".

Ook in België komt een gelijkaardig
pleidooi vaak terug. Reeds in 1976
pleitte de Nationale Raad voor Weten-
schapsbeleid-voor een onderscheid' tus-
sen zogenaamde 'generalisten' en 'spe-
cialisten'. Men zocht een oplossing in
'polyvalente' en algemene kandidaturen
tegenover eerder gespecialiseerde licen-
ties en super-gespecialiseerde doktora-

Het rapport 'Naar een ondernemende
universiteit' van McKinsey uit 1987
brengt een aantal zeer konkrete hervor-
mingen met zich mee. Het is opvallend
dat de KU Leuven vandaag in tal van
praktische aspekten flink evolueert in
de richting die werd voorgesteld door
het Nederlandse team. Dit doet ver-
moeden dat ook de fundamentele
opties van de KU Leuven en McKin-
sey dezelfde zijn. We stippen aan:
• "imemationaalkonkurrerende markt-
konforme arbeidsvoorwaarden" (p.20)
voor de wetenschappers - met andere
woorden: weinig uren kollege, een
forse salarisverhoging, interessante
ekstra-Iegale voordelen, optimale om-
standigheden voor onderzoek. Dit
onderwerp werd in '87 door rektor
Dillemans uitvoerig behandeld in zijn
openingsrede ('Zij die blijven').
• "beoordeling op bereikte resultaten"
(p.36): een van de innovaties van het
dekreet van Coens was de kwaliteits-
kontrole - na verloop van tijd wordt
het gepresteerde werk beoordeeld en
eventueel gesanktioneerd.
• "de noodzaak van selektie van
studenten" (p.IS) Rektor Dillemans is
ervan overtuigd dat "de niet-kansheb-
bers, maar alleen zij" voor het einde
van de eerste kandidatuur moeten
kunnen 'weg-georiënteerd' worden.

MCKULSEY-RAPPORT?
Zou ook 'een eis van Europa' zijn.
• "studierichtingen met breedte, ande-
ren met diepgang" (p.l2) Rektor
Dillemans is - ondanks veel tegen-
stand - overtuigd voorstander van zo'n
polyvalentie. Hij stelde in '88 voor om
een gezamenlijke kandidatuur Rech-
ten; Ekonomie en Sociale Weten-
schappen in te richten. 'Polyvalentie' is
een oude eis uit voornamelijk indus-
triële hoek.
• "een gedeeltelijke modularisering
van het onderwijsaanbod" (p.16) Hoe-
wel herhaaldelijk principieel afgewe-
zen, drukt Dillemans deze optie trefze-
ker door: het akademiejaar wordt in
'kwantificeerbare blokjes' - modules
dus - opgedeeld. Modules zijn noodza-
kelijk voor bovenstaande polyvalentie
("onderwijs in kleine, uitwisselbare en
op vele wijze te kombineren onderde-
len" - p.l6)
• "universiteiten bepalen zelf de hoog-
te van het kollegegeld" (p.2S): Sinds
'86 het geval. Regeling bleef tegen alle
logika in - toevallig? - ook behouden
in het dekreet van Coens.
• "meer aandacht voor derde gelds-
troom, zoals in sommige buitenlandse
universiteiten" (p.18) 'Derde Geld-
stroom' betekent o.a. geld van in-
dustriële partners en fund-raising.
'Leuven Research and Development'

haalde in 1989 een omzet van onge-
veer een half miljard.
• "overheid moet besturen op afstand"
(p.l4): Reeds De Somer fulmineerde
tegen te bedilzuchtige overheid. Dille-
mans nam dat pleidooi over, het
dekreet van Coens beperkte de taak
van de staat.
• "overheidssubsidie in sterke mate
afhankelijk van studentenaantallen"
(p.26): oude Leuvense eis, ingewilligd
met het dekreet van Coens, na pleidooi
van Dillemans voor een daadwerke-
lijke "demokratie met de voeten".
• "een aantal kolleges in het Engels"
(p.16) Hoewel een meerderheid bin-
nen de Leuvense universitaire gemeen-
schap hierover zeer terughoudend is,
werd de diskussie begin dit jaar door
de rektor persoonlijk opnieuw be-
spreekbaar gemaakt: hij wil meer
Engels.
• "meer een keuze voor stijl en werk- -
wijze dan voor een bepaald produkt"
(p.l7): Sinds 1425 de K van de
KUL.
• "bijzonder gebaat met oprecht lo-
kaal chauvinisme, zelf te veroveren en
in stand te houden" (p.l8): Leve de
Kulakh! Goerah!!
• "aan enig ceremonieel is waar-
schijnlijk niet te ontkomen" (p.39):
inderdaad. (WP)



Sport zonder Grenzen grandioos sukses

Ulysse is een hond
Ter afsluiting van het drukke

najaarsseizoen presenteerden
de doorwinterde organisato-

ren van Sportraad vorige week
woensdag 'Sport zonder Grenzen',
Tweede Editie. Een voltreffer van
formaat: niet minder dan 33 ploe-
gen van minstens 10 deelnemers
staken de Vest over om in en rond
het oude sportgebouw de 10 proe-
ven zo snel mogelijk ten uitvoer te
brengen. Een gezellige boel werd
het daar, zoals in d'oude dagen,
kompleet met kerstverlichting en
opzwepende achtergrondmuziek.
Alleen de geurige hotdogs ontbra-
ken op het appèl.
"Er was eens een jonge held die erop uit
trok om zijn plaats temidden van de
goden op te eisen. Om het Walhalla te
bereiken waar de goden zetelen moest
hij een lange reis maken en doorkruiste
hij vele landen. In deze landen werd hij
telkens met een probleem gekonfron-
teerd dat hij moest oplossen." Dit tekstje
hebben wellicht slechts zeer weinig
deelnemers aan 'Sport zonder Grenzen'
gelezen. Het verhaal over de held
HaraId, dat in afleveringen op 'perka-
ment' aan elke proef te lezen was, was
door de organisatoren nochtans bedoeld
als kader voor de hele manifestatie.
Eerder een idee dat thuishoort in de
jeugdbeweging, en dat bleek ook uit de
houding van de deelnemers die HaraId
en masse volkomen negeerden.
De poging om Sport zonder Grenzen

te omkaderen was trouwens absoluut
overbodig om de sfeer erin te krijgen.
Ondanks de helse koude, was de kampus
van het Instituut voor Lichamelijke
Opvoeding gevuld met entoesiaste teams,

die gedisciplineerd het uitgestippelde
parkoers volgden. Het feit dat alles
vlotjes verliep lag grotendeels aan de
piekfijne organisatie. Elke proef duurde
maksimum twintig minuten, en voor
elke ploeg waren er twee rustpauzes van
eveneens twintig minuten ingelast. Dat
bleek perfekt getimed om een goede
overgang van proef naar proef te garan-
deren. 33 ploegen op hetzelfde moment
10 proeven laten uitvoeren is immers
geen sinekure.

Ballenstroom
Logischerwijs traden bij elke proef

drie ploegen aan. Handig voor de
organisatie, maar tegelijkertijd zorgde dit
ook voor een kompetitieve strijdlust
tussen de simultaan aantredende ploe-
gen. Drie proeven vonden plaats in de
oude turnzaal: het koespel, het rekker-
spel en de GB-karretjes-race. Bij de
eerste twee ging het voornamelijk om
handigheid en koördinatie. Terwijl de
derde een evenwichts- en snelheidsoefe-
ning was. Vooral het koespel zag er
spektakulair uit.
De bedoeling was om als ploeg onder

een laken te kruipen, met op kop een lid
van het team met een enorm koeie-
masker op. Eerst moest men over een
zweedse bank lopen, waar elk ploeglid
een bekertje moest nemen, het naar de
overkant brengen en het daar in een
emmer gieten, met dien verstande dat
men onder het laken bleef en netjes in
een rij achter elkaar liep. Normaal gezien
kwam hierdoor een 'koe' in beweging,
maar bij sommige slecht gekoördineerde
ploegen was er eerder sprake van een
bende, koeien, elk onder een stukje
laken.
Waar een spel normaal voor speler én

toeschouwer aangenaam is, viel dat bij

deze Sport zonder Grenzen een beetje
tegen. In het nieuw zwembad konden
weer drie ploegen het opnemen tegen
elkaar in het 'zwembadparkoers'. Het
was een moeilijke en vermoeiende strijd
zodat vooral hier grote tijdsverschillen
merkbaar waren tussen de ploegen. Ook
het oude (lege) zwembad bleek een
ideale plaats om proeven te organiseren.
Twee spelletjes kwamen hier aan bod,
waarvan er één levensgevaarlijk uitzag.
Daar kwam het erop aan bordjes open te
gooien met tennisballen zodat de tekst
'Sportraad feestweek' tevoorschijn kwam.
Tussen de bordjes en de ballenstroom
moest iemand van een andere ploeg
gaan staan en trachten zoveel mogelijk
ballen 'tegen te houden'. Het tweede
spelletje leek veel op het typische
TV-spelletje waarbij men kollektief uit
een bassin gevuld met ballonnen een of
ander ding moet gaan halen.

Ladder
De resterende vier proeven hadden

buiten op de kampus plaats. Het tofste
Spelletje moet toch wel dè....bierbakken-
doolhof geweest .zijn, waardoor men
zich geblinddoekt een weg moest banen
en enkele kledingstukken moest opra-
pen, op mondelinge begeleiding van de
andere ploegleden. Het was de enige
proef die, zij het in gewijzigde vorm, ook
vorig jaar had plaats gevonden. Bij de
andere drie proeven hoorden natuurlijk
de obligate kwistaks-race en een snel-
heidsestaffette, het 'ladderspel' . Ter af-
sluiting had Sportraad nog een gran-
dioos eindspel in petto. Op het kunststof-
voetbalveld moesten alle ploegen tege-
lijk een proef uitvoeren. Gewapend met
II lege bierbakken moest een ploeg van
10 zo snel mogelijk het veld oversteken.
Daarbij werd de lege bak naar voor

Prijsstijgingen
<lil vervolg van p.l
meer maneuvreerruimte ze hebben naar
de toekomst. Zeker in een algemene
tendens van toenadering tot de privee-
sektor is het voor een universiteit van
kapitaal belang dat ze naar eigen goed-
dunken kan inspelen op vragen vanuit
het bedrijfsleven door zich op een of
andere nieuwe wetenschapstak toe te
leggen.
De harmonisatie van de namen van

de opleidingen is echter nog vanuit een
ander oogpunt financieel belangrijk.
Hiermee' komen we bij de tweede
rationalisatiedoelstelling van het dekreet
terecht: kleine richtingen centraliseren.
Om die koncentratie te realiseren, op-
teerde Coens voor het kriterium van de
studentenaantallen: bestaande richtin-
gen die in de twee voorafgaande akade-
miejaren geen gemiddelde behaalden
van twintig ingeschreven studenten in de
eerste cyklus (kandidaturen) en tien in
de tweede (licenties) worden niet meer
gefinancierd vanwege de overheid. Voor
nieuw op te richten opleidingen liggen
deze normen op 40 en 20 (art. 141).

Harmonisatie
Bij het opstellen van de lijst van

bestaande richtingen houden de onder-
handelaars van de verschillende univer-
siteiten deze rationalisatienormen na-
tuurlijk in het achterhoofd. Universitei-
ten die weten dat richting A misschien
binnenkort niet meer voor financiering
in aanmerking komt, proberen die met
richting B onder één noemer te brengen.
Deze algemene noemer zou volgens hen
dan wel weer gespecifieerd kunnen
worden op het diploma, in de benaming
van de akademische graad. De KU Leu-
ven is niet akkoord met deze praktijk en
pleit er voor dat de benamingen van de
opleiding en van de akademische graad
zoveel mogelijk gelijklopend zouden
zijn. In die kontekst kan het vosrbeeld
van Oriëntalistiek aangehaald worden:
terwijl de RUG er voor pleitte om alle
deel richtingen onder één noemer te

plaatsen (Oriëntalistiek), verkoos de
KUL alle deelgebieden als aparte richtin-
gen te omschrijven.

Toch doet ook onze universiteit on-
dertussen duchtig mee aan manipulatie
van de segmentering van de opleidingen.
Er is de laatste twee maanden een ware
koehandel ontstaan op het nivo van de
Vlir waarbij elke universiteit zoveel
mogelijk voor zichzelf interessante rich-
tingen probeert in stand te houden of bij
te kreëren en de ene richting gebruikt als
pasmunt voor de andere, ook al hebben
ze niks met elkaar te maken. Een
overzicht van alle verschuivingen is hier
onmogelijk en vermits het ook vaak om
details gaat, beperken we ons hier tot de
belangrijkste dealtjes. De opgemerkte
verschuivingen zijn gebaseerd op een
vergelijking van de ontwerplijsten van
15 oktober en 28 november. Waar-
schijnlijk zijn de onderhandelingen on-
dertussen al verder gevorderd 'en het is
dan ook niet onmogelijk dat bepaalde
twistpunten op een andere manier wer-
den opgelost.

Een belangrijke diskussie ontspon
zich rond de richtingen Archeologie,
Kunstgeschiedenis en Musikologie. Aan
de KU Leuven zijn dat sinds jaar en dag
drie onderscheiden opleidingen, terwijl
de RUG en de VUB maar één diploma
'Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde'
kennen, waarbinnen men ook de rich-
ting Musikologie kon volgen. Na wat
getouwtrek kwam volgend kompromis
uit de bus: Leuven zal een gezamenlijke
kandidatuur Archeologie en Kunstge-
schiedenis inrichten, terwijl de licenties
gescheiden blijven. Daarnaast is het
mogelijk dat men aan de RUG ook nog
met een aparte licentie Musikologie
begint.

Ook aangaande de bio-ingenieurs
(landbouw) werd een kompromis be-
reikt. Hier was het de RUG die naar een
verregaande opsplitsing van opleidingen
wou (7), terwijl de KUL enkel de
opleidingen Landbouwkunde en Schei-

kunde wou onderscheiden. Na een volle
dag onderhandelen raakte men akkoord
over een onderscheid tussen vier oplei-
dingen. Waarop de rektor van de VUB,
die naar verluidt de hele-dag gezwegen
had, nog een vijfde opleiding voorstelde
en - "we moesten de man toch ook iets
geven" - prompt ook kreeg.

Rektoren
De KU Leuven haalde echter op

andere punten haar slag ruimschoots
thuis. Zo slaagde ze erin, door samen te
spannen met Ruca, Ufsia en LUC, om
een aparte opleiding 'Handelsjngenieur
in de beleidsinformatika" in te stellen.
Ook in de zaak van Oriëntalistiek (zie
hoger) haalde ze haar schaapjes op het
droge: in de laatste versie van de lijst
staan niet minder dan negen aparte
opleidingen voor die studierichting. Veel
richtingen verdwijnen er dus niet aan de
KUL in de toekomst, in tegenstelling tot
de RUG en de VUB die onder druk van
de rationalisatienormen gedwongen wa-
ren een aantal kleine richtingen bij
grotere onder te brengen. Zo verdwijnen
aan de RUG (onder andere) Staats- en
Bestuurswetenschappen, Internationale
Betrekkingen, Algemene Ekonomische
Wetenschappen en Bedrijfsekonomische
Wetenschappen en de opgesplitste kan-
didaturen in Politieke en Sociale Weten-
schappen.

Net als met het politiek akkoord rond
de spreiding van het universitair aanbod
geven de Vlaamse universiteiten zich
weer schaamteloos over aan een onder-
handelingspolitiek van het laagste nivo.
Wat hun onderhandelaars (rektoren en
dekanen) verstaan onder 'rationalisatie'
overstijgt het rationeel nivo van een
eenvoudig optelsommetje niet. Onder-
wijskundige argumenten komen in dit
debat slechts zelden aan bod - .bij ons
weten enkel in het geval van Musikolo-
gie -, wat aanleiding geeft tot misbaksels
als het samensmelten van richtingen die
slechts drie of vier vakken gemeen
hebben (kandidaturen Archeologie en
Kunstgeschiedenis). Toekomstige archeo-
logen zullen alleszins raar.opkijken als ze
op dit soort kunstgrepen stuiten.

Pieter De Gryse

laire Kwistaks van vorige jaren. Maar
we willen ons daar niet blind op staren
omdat we over de opkomst van de
ploegen zeer tevreden zijn. De kringafge-
vaardigden hebben blijkbaar met veel
inzet gemobiliseerd. Vorig jaar hadden
zes ploegen van de vijftien het laten
afweten, en waren er onvolledige ploe-
gen. Dit jaar hebben we, om dat soort
problemen weg te werken, ervoor geko-
zen om een waarborg te vragen, die ons
garandeert dat al het voorbereidend
werk niet voor niets is."

Absolute winnaars van de Sport
zonder Grenzen dit jaar zijn ongetwijfeld
de Sportkotters, die met vier ploegen in
de eerste vijf eindigden (zie kader).
Nieuw dit jaar was het nevenklassement
voor de origineelste maskotte, die tegelij-
kertijd diende als joker. De prijs ging
verdiend naar de ploeg van het postgra-
duaat Mediakunde die als maskotte
Ulysse, de levende hond, meehadden, en
geen teddybeer zoals de meerderheid
van de ploegen of de stereotiepe bak bier
van een van de VRG-ploegen.
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Net als toen we klein waren, met papa en mama in de GB rondsjeezen.
(foto Christine Capeau)

Pieter De Gryse
Steven Van Garsse

doorgegeven, zodat de eerste erop kon
gaan staan, de rest een bak vooruit stapte
en er aan het einde weer een bak
vrijkwam om naar voren door te geven.
Eén van de grote uitdagingen van

Sport zonder Grenzen' is, naast de
perfekte organisatie, het uitdenken van
originele spelletjes. In het geval van
Sport zonder Grenzen was dit de ver-
dienste van één persoon, wat de verdien-
ste uiteraard nog groter maakt. Peter
Claes, uitvinder van de meeste spelletjes:
"Een aantal van de spelletjes zijn in feite
een variatie op andere. Het spel in het
zwembad bijvoorbeeld, hadden we op
een Sport zonder Grenzen in Brussel
gezien en we hebben het wat aangepast.
De meeste spelletjes zijn echter zelf
uitgedacht." Uit de reaktie van de meeste
ondervraagde spelers bleek dat ze zeer
entoesiast waren over de proeven: daar-
mee was de basis voor het sukses van de
avond verzekerd.
Een van de problemen waarmee

Sport Zonder Grenzen vorig jaar te
kampen had, was het gebrek aan toe-
schouwers. Dit jaar was dat niet anders.
Naast de talrijke reserve-ploegen was er
niet veel publiek te bespeuren. Josiane
Piron, vrijgestelde van Sportraad: "We
beseffen dat we inderdaad kwa publieks-
opkomst lager zitten dan het spektaku-

SPORT
EINDUITSLAG
1. lSTE KAN W 311
2. 2de kan kiné 307
3. Citee 297
4. Apolloon 295
5. Proesit 254
6. Ekonomika 248
7. Politika 11 243
8. Rendstones 242
9. Pius X 233
10. Sheaptown 229
11. 2de lic. VRG 227
12. Medika I . 217
13. Katechetika 216
14. Iste ir. LBK 210
15. LBK II 205
16. VRG 199
17. VTK I 193
18. Holleberg 185
19. Bios 181
20. Terbank 178
21. LBK I 176
22. Pedagogie 171
23. Postgrad Mediakunde 159
24. Eoos 157
25. PMT 147
26. Verenigde Kontrasten 146
27. Medika II 141
28. Farmaceutika 132
29. Geologie 130
30. Politika I 122
31. Iste lic VRG 106
32. Psychologie 94
33. VTK 11 50

Uitslagen basket heren vorige week
Pauskollege-Ekonomika: 51 - 28
Historia-Romania: 42 - 18
Camillo Torres-Germania: 78 - 15
LBK-:Apolloon: 48 -75
Vlaamse Monnik-VTK: 67 - 47
Politika-Chemika: 53 -63

Dewedstrijden van volgende week.
Volleybal 18/12 vanaf 13.00 u:
wedstrijden tussen Klio, Terbank,
Apolloon, Romania, Psychologie,
Germania, Pauskollege, LBK, Sal-
vast,Wina, Thomas Morus, Politika,
Ekonomika, VRG, Historia, Camilo
Torres, Pedagogie,VTK en Medika.
Voetbal 16/12 tussen 16.00 u en
. 20.00 u achtereenvolgens: Apol-
loon en VTK, Lerkeveld en Psycho-
logie, Sportraad en Germania, Tho-
mas Morus en Medika. Op 17/12
spelen vanaf 16.00 u tot 23.00 u
achtereenvolgens Salvast en Apol-
lonia, Politika en Terbank, Historia
en Klio (forfait),Apolloon en Aren-
berg, Thomas Morus en Camillo
Torres, Sportraad en Pauskollege,
Lerkeveld en Ekonomika.
Basketbal 16/12 vanaf 21.00 u
Wina en Psychologie, Historia en
Pauskollege. Op 19/12 vanaf
21.00 u Ekonomika en Romania,
VRG en Wina. .
Allemaal voor de heren natuurlijk.
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Vooral vanuit progressieve vakbonds-
zijde wijst men erop dat men erop moet
toezien dat dit komitee voldoende de-
mokratisch werkt en dat de hogerge-
noemde 30 personaliteiten uiteindelijk
geen alibi mogen vormen voor de
vereniging waaruit ze afkomstig zijn om
zelf aan de kant te blijven staan.
De vakbonden hebben trouwens,

samen met enkele Derde- en Vierde-
wereldbewegingen, de Vredesbeweging
en enkele migrantenbewegingen een
tijdelijk 'Oproepkomitee voor een open
demokratie' opgericht dat pleit voor een
geloofwaardige demokratie. Zij organi-
seren maandagavond een vredeswake in
het fort van Breendonck, symbool' van
onderdrukking en rassenhaat.
De ontstane dynamiek rond het anti-

racismetema weerspiegelt zich echter

niet alleen in het oprichten van enkele
nieuwe verenigingen; ook de reeds
bestaande bewegingen kunnen op een
groeiende belangstelling rekenen. Een
van die verenigingen zijn de Studenten
Tegen Racisme (STeR), die al een viertal
jaren rond anti-racisme werken in Leu-
ven en Antwerpen. STeR werd vooral
bekend door hun aktie rond 'fakulteiten
zonder racisme', een titel die verleend
werd aan elke fakulteit die erin slaagde
60% van de studenten achter een anti-
racisme verklaring te scharen. STeR-
Leuven is trouwens van plan om eind
februari een racisme-week te organise-
ren waar naast een inhoudelijk luik (o.a.
rond koncentratiescholen) ook plaats is
voor een multi-kulturele happening.
In navolging van Leuven en Antwer-

pen zit ook in Gent de anti-racismewer-
king in het studentenmilieu duidelijk in
de lift. De STeR-kern Gent, die een
tweetal jaren geleden kon rekenen op
nogal wat sympatie bij de Gentse
universiteitsstudenten, maar vorig jaar
van het toneel verdween, werd vorige
week maandag heropgericht. Op deze
startvergadering waren trouwens meer
dan 100 studenten aanwezig, waardoor
deze vereniging zich verplicht zag, uit
louter praktische overwegingen, een

Wat het Vlaams Blok zeker niet gewild heeft

Progressieve frontvorming
in Vlaanderen
A Is zwarte zondag dan al voor iets positiefs 'gezorgd heeft is het

ongetwijfeld het feit dat progressief Vlaanderen eindelijk wakker
geschud is. Iedereen die nu nog durft beweren dat het met

ekstreem-rechts in België wel niet zo'n vaart zal lopen en dat het na een
tijdje wel zal overwaaien mist duidelijk realiteitszin. De redenering dat
elke aandacht voor ekstreem-rechts nog hun aanhang versterkt, heeft de
laatste weken overduidelijk zijn failliet bewezen. Overal in Vlaanderen
bemerk je dan ook dat het racisme-tema terug brandend aktueel is en dat
heel wat mensen duidelijk bereid zijn om zich rond het anti-racisme
vraagstuk te engageren.

Koploper in deze evolutie was, naar een integratiebeleid. Aangezien het ARF
aloude traditie, de grootste studenten- ook een versplintering van alle anti-
stad van Vlaanderen. Slechts enkele uren racistische krachten wil tegengaan, stelt
na het binnenlopen van de eerste verkie- het zich ook tot doel bepaalde 'privee-
zingsresultaten werd immers spontaan intiatieven' te promoten en te streven
beslist om een nieuwe beweging op te naar een betere koördinatie van verschil-
richten. Vanuit de gedachte dat enkel een lende akties. Hierdoor wil men ten alle
brede anti-racisme beweging in staat is prijze vermijden dat bepaalde waarde-
om de traditionele politieke partijen volle intiatieven rond integratie de mist
ervan te weerhouden om onder druk van ingaan of wat in België wel eens meer
het Vlaams Blok naar rechts op te gebeurt, totaal verzuild geraken.
schuiven, werd resoluut gekozen om een Een week na het ontstaan van het
breed forum op te richten: Het Anti- ARF is op nationaal vlak ook een
Racistisch Forum (ARF) was geboren. 'Komitee voor demokratie en verdraag-
Het eerste teken van leven van dit forum zaamheid' opgericht. Deze vereniging,
ging trouwens niet ongemerkt voorbij. die achter de schermen op de logistieke
Op een goede week tijd slaagde het ARF steun en de ervaring van het Vaka kan
er immers in om meer dan 3000 man op rekenen, pleit voor een meer oprechte
straat te brengen en een 45-tal verenigin- demokratie en voor een brede antira-
gen achter zijn eisenpakket te scharen. cisme-beweging. Voorlopig bestaat de
Aangemoedigd door dit sukses bouwt vereniging uit een dertigtal personen uit

het ARF nu verder zijn werking uit. een achttal (vooral nieuwe) sociale
Volgende week donderdag wordt er dan bewegingen. Op donderdag 19 decem-
ook een bijeenkomst met alle geïnteres- ber houdt deze vereniging trouwens een
seerden rond de anti-racisme problema- perskonferentie die het een en het ander
tiek georganiseerd. Vlamingen aktief in moet toelichten. Vermoedelijk wordt
het studentenmilieu, de vakbonden, de daarop ook aangekondigd dat er in
migrantencentra, de vredesbeweging, de samenwerking met 'Jongeren tegen ra-
Derde-Wereld beweging, de kristelijke cisme' (vooralsnog een 'papieren' orga-
basisbewegingen, de homo-beweging en nisatie) op 22 maart een 'Optocht voor
de milieubeweging worden op deze vriendschap en gelijkheid' zal georgani-
open vergadering verwacht. Uit die _seerd worden. Men spreekt no al van een
bijeenkomst zal moeten blijken welke anti racistische vredesbetoging waar uit-
konkrete initiatieven, ondermeer naar de eindelijk 100.000 betogers zouden moe-
beleidsverantwoordelijken in onze maat- ten opdagen.
schappij, kunnen genomen worden om In de marge kan men trouwens nu al
daadwerkelijk werk te gaan maken van wat kritiek op haar werking noteren.

dagelijks bestuur op te stellen. Er werd
bovendien al dadelijk beslist in navol-
ging van Leuven, op 18 december een
'Optocht voor verdraagzaamheid' te
organiseren. Voor de ondersteuning van
deze optocht werden overigens 140
verenigingen aangeschreven. Het is dan
ook de bedoeling om ook in Gent na de
betoging zo vlug mogelijk met een
Anti-Racistisch Forum van start te gaan.
Twee dagen na het (her)oprichten van
STeR-Gent ging men ook in Brussel van
start met een STeR kern en denkt men
aan het verzamelen van een aantal
verenigingen in een ARF-werking.
Voorlopig blijft dus enkel West-

Vlaanderen nog achter met het oprich-
ten van een struktureel georganiseerde
Anti-Racisme beweging. De vaststelling
dat ook ekstreem-rechts het in deze
provincie een stuk moeilijker heeft om
zich even eksplosief te ontwikkelen als
elders in België is hier waarschijnlijk niet
vreemd aan.

Pieter Vandekerckhove

Het Anti-Racistisch Forum vergadert
donderdagavond; om 20.00 u in MT 22.
Alle geïnteresseerden zijn van harte
welkom.

Apple Education Center
Tiensestraat 178
3000 Leuven
tel 290390
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WERKGROEP
De Werkgroep voor rechtvaardige en
verantwoorde landbouw is eigenlijk
toevallig ontstaan. Aanleiding was
een bezinningsweekend in de Norber-
tijnerabdij van Averbode eind 1989,
met de Nederlandse priester en Euro-
parlementslid Herman Verbeeck. Daar
kwamen voor het eerst een veertigtal
boeren en boerinnen, konsumenten,
milieu-aktivisten en Derde Wereld-
werkers tot een dialoog over een
alternatief landbouwbeleid. Hierbij
aarzelde men niet om in te gaan tegen
de belangen van de zogenaamde
agro-business.
De norbertijnerpater Luc Vankrun-

keisven beschouwt zichzelf zeker niet
als de landbouwspecialist van de
groep. Hij is de publicist en woord-
voerder van de Werkgroep geworden.
Als norbertijnerpater kan men hem
niet broodroven en bovendien moet
hij geen rekening houden met vrouw
of kinderen. "Er kan hoogstens druk
uitgeoefend worden om mij het zwij-
gen op te leggen. Ik ontdek hier als het
ware een nieuwe zin van het celibaat,"
voegt hij er lachend aan toe.
Aanvankelijk heeft de Werkgroep

zich vooral op de varkenspest toege-

Werkgroep rechtvaardige en verantwoorde landbouw

De 'vrije markt' is
een machtsmarkt
Landbouwpolitiek is een onderwerp waarover in brede kring slechts

zelden gedebatteerd wordt. Jaarlijks sluiten zich weliswaar een
aantal landbouwministers op voor een maraton vergadering over

prijzen, kwota en budgetten en nu en dan komen boze boeren luidruchtig
op straat. Zoals enkele dagen terug nog in Maastricht. Maar Jan modaal
lijkt van de problemen in de landbouwsektor niet wakker te liggen. Hoe
belangrijk die ook zijn: de landbouwpolitiek heeft namelijk alles te
maken met wat we voor ons dagelijks brood uitgeven, met hoe gezond en
hormonenarm onze biefstuk is, met de kwaliteit van ons leefmilieu, met
de uitbuiting van de Derde Wereld. Een ingewikkeld kluwen, en
bovendien vaak een stinkend porie, dat voor sommige belangengroepen
beter gedekt blijft. Ook voor de boeren?

Vorig jaar vierde de Belgische Boeren-
bond met veel poeha haar eeuwfeest. De
feestvreugde werd weliswaar fel getem-
perd door de varkenspest die de Vlaamse
kwekers teisterde. En heel even leek het
alsof in Vlaanderen een heus politiek
debat rond de landbouwpolitiek zou
losbarsten. Plots hadden tal van politici
en publicisten de mond vol over dieren-
welzijn, over 'open' en 'gesloten' bedrij-
ven of over mestoverschotten.
In de opiniebladzijden van De Stan-

daard vocht de norbertijn Luc Vankrun-
keisven van de 'Werkgroep voor recht-
vaardige en verantwoorde landbouw'
een ware woordenoorlog uit met Boe-
renbond-kopman Noël Devisch. Van-
krunkelsven kaderde de varkenspest in
de opkomst van de intensieve varkens-
houderij. Deze zogenaamde 'agro-be-
drijven' koncentreren zich bij voorkeur
bij de veevoerproducenten, om transport-
kosten te beperken. Daardoor wordt
echter een kwetsbare situatie voor de
dierengezondheid gekreëerd. De over-
koncentratie verhoogt het risiko op
epidemische ziekten, wals de varkens-
pest. Vankrunkelsven aarzelt niet om de
Belgische Boerenbond met de vinger te
wijzen: in de evolutie die het varkens-
pestdrama tot gevolg had, speelde de
Boerenbond door haar ekonomische
aktiviteiten een aktieve rol. Aveve, de
aan- en verkoopvennootschap van de
Belgische Boerenbond, is niet alleen de
grootste leverancier van veevoeders,
maar ook handelaar in slachtvarkens en
in de vleesverwerking en -verkoop, "Het
is dan ook biezonder hypokriet van deze
'boerenorganisatie' om zich nu voor te
doen als verdediger van het: kleinere,
gesloten varkensbedrijf", aldus Vankrun-
keisven.

Intensivering
De Werkgroep voor rechtvaardige en

verantwoorde landbouw heeft intussen
haar aktiviteiten niet stilgelegd. Als een
ontmoetingsplaats van landbouwers,
van milieu-aktivisten, van konsurnen-
'tengroeperingen en van de Derde We-
reldwerking (zie kadertje), blijft de groep.
allerhande aktiviteiten opzetten om de
dialoog over een 'alternatieve' land-
bouwpolitiek tussen die verschillende
groepen aan te wakkeren en levendig te
houden.
Sinds de grote landbouwkrisis van het

einde van de negentiende eeuw kent de
boerenstiel in ons land een aantal

konstante ontwikkelingen: vermindering
van het aantal tewerkgestelden in de
ektor, intensivering en specialisatie van
de aktiviteiten en vooral een spektaku-
laire verhoging van de arbeidsprodukti-
viteit. Enkele voorbeelden. Het aandeel
van de aktieve beroepsbevolking in de
primaire sektor is in ons land in één
eeuw tijd teruggelopen van 31% tot
amper 2,7%. De laatste veertig jaar is het
aantal traktoren daarentegen meer dan
vertienvoudigd. Het kleiner aantal boe-
ren met zijn uitgebreid machinepark
bewerkt een steeds kleinere oppervlakte.
En toch blijft de produktie steeds maar
stijgen. Niet verwonderlijk, als je be-
denkt dat een doorsnee Belgische koe op
die laatste veertig jaar tijd jaarlijks 300
liter melk meer levert, dat een hektare
niet langer drie ton, maar' bijna zeven ton
graan opbrengt, dat de Belgische toma-
ten produktie op dezelfde 750 ha op drie
decennia tijd verdriedubbeld is,...
Fundamenteel bij al dat cijfermate-

riaal is het overschrijden van de zelfvoor-
zieningsgraad omstreeks 1959. Tot in de
vijftiger jaren kun je eigenlijk stellen dat
de landbouwsektor grotendeels gesa-
neerd werd. Zo bijvoorbeeld betekende
de vermindering van het aantal aktieven
in de boerenstiel vaak in de eerste plaats
een terugdringen van de verdoken werk-
loosheid. De produktiviteitsstijging
maakte België steeds minder afhankelijk
van de invoer van voedingsmiddelen uit
het buitenland. De laatste decennia heeft
die produktiviteitsstijging evenwel niet
langer met zelfvoorziening te maken,
maar met bikkelharde konkurrentie.
Boeren zijn technici geworden, die door
loodzware investeringen steeds meer
opgepepte produkten op de markt pro-
beren te brengen.

Om in de konkurrentieslag te kunnen
volgen, moeten de boeren zwaar investe-
ren en zich daarvoor vaak diep in de
schulden werken. Hun financiële situatie
is soms uitzichtloos. Zo worden we in
België meer en meer gekonfronteerd met
een tragedie die men in de Verenigde
Staten al jaren kent, namelijk dat steeds
meer jonge boeren de hand aan zichzelf
slaan. "Heel onlangs nog hebben op-
nieuw enkele jonge boeren zelfmoord
gepleegd," aldus pater Vankrunkelsven.
"Maar dat mag niet gezegd worden,
want anders draaien de weduwes achter-
af nog voor de schuldenlast op."
Tijdens de jaren zeventig en tachtig

heeft de overproduktie van de Europese
landbouw gezorgd voor de bekende

graanoverschotten, boterbergen en melk-
plassen, die aanvankelijk netjes door de
Gemeenschap overgekocht en opgesla-
gen werden. Eenmaal de begrotingskos-
ten voor die operatie werkelijk ondraag-
lijk werden, probeerde de Gemeenschap
die overschotten met kwota en vooral
met prijsbeperkingen terug te dringen.
Met een averechts effekt: de kleine
boertjes zien hun inkomen voortdurend
krimpen en gaan over de kop, waarop
hun marktaandeel door de meer produk-
tieve bedrijven overgenomen wordt. De
prijsbeperkingen in de landbouw heb-
ben het aantal producenten verder naar
beneden gejaagd, maar paradoksaal ge-
noeg is de produktie zelf allerminst
gedaald. De produktie beheersen kan
duidelijk niet met prijsmanipulaties al-
leen. "Zonder specifieke produktiebe-
perkende maatregelen, stijgt de produk-
tie altijd," zo merkt Vankrunkelsven
terecht op, "zowel bij prijsstijging als bij
prijsdaling".
De akties van de boeren zelf voor een

stijging van de landbouwprijzen, kunnen
bij de publieke opinie 'aborgaans op
weinig sympatie rekenen. Ten onrechte,
want een verbetering van het inkomen
van de boeren heeft weinig reperkussies
op de prijzen die de konsument in de
winkel betaalt. Voedsel wordt, voor het
op ons bord terechtkomt, verkocht en
opgekocht, verwerkt, opgeslagen, vet-
handeld en getransporteerd. Wat de boer
van de kostprijs van het voedsel te zien
krijgt, is dan ook minimaal. Als je voor
vijftig frank brood koopt, heeft de boer
voor zo'n zeven frank tarwe verkocht;
zeven frank bruto, waarmee hij zijn
leningen moet afbetalen, zijn meststoffen
moet aankopen,... Kortom, een inko-
mensverhoging van 1% voor de boer zou
in de huidige prijsstruktuur voor de
konsument een meeruitgave van 0,02%
met zich meebrengen, een peulschilletje
dus.
In de huidige prijsstruktuur, want in

feite worden in de landbouwprijzen een
aantal kosten voor het ogenblik hele-
maal niet meegerekend. De intensieve
produktiemetodes leveren de konsu-
ment" niet bepaald gezonde voedings-
middelen op. In zekere zin zou je dus ook
de geneeskundige kosten voor tal. vair
welvaartsziektes die ze in de hand
werken, in de kostprijs moeten meereke-
nen. Net als de milieukosten trouwens,
want de overproduktie in de landbouw
is niet bepaald milieu-vriendelijk.

Vankrunkelsven: «De milieubeweging
heeft echter de grote fout gemaakt de
boeren zwart te maken. Het is te
gemakkelijk te zeggen dat de boeren de
vuillakken zijn. De boeren zelf worden
ook meegeofferd. Ze zijn zelf ook het
slachtoffer van de milieuverloedering.»
«Daarom zijn wij met de Werkgroep

aan de kant van de boeren gaan staan.
Een aanpak die wat weg heeft van de
Bevrijdingsteologie: partij kiezen voor
de slachtoffers. De boeren zelf voelen het
'alternatieve' van die aanpak slechts
langzaam aan, da's waar. Als wij hen
opzoeken voor gespreksavonden of zo,

zijn ze aanvankelijk bang. Maar als ze
voelen dat men voor hen kiest, groeit het
vertrouwen. Dat gebeurt ondermeer met
de verspreiding van onze krantjes,
waarin de vele vrije tribunes en de
lezersbrieven die we geschreven hebben,
samengebundeld zijn. Vooral het krantje
'Het Varkens-Tribunaal', rond de var-
kenspest, is de deur uitgevlogen. We
hebben er heel wat boeren mee aan het
denken gezet.» .
«Probleem is evenwel dat de grootste

boerenorganisatie, de Belgische Boeren-
bond, blijft zweren bij produktiestijging.
Dat hebben we op het EG-Tribunaal,
dat we vorige week in Brussel organi-
seerden, nog maar eens moeten vaststel-
len. De kleinere boerensyndikaten, het
Algemeen Boerensyndikaat en het Vlaams
Agrarisch Centrum, zijn voor een pro-
duktiebeperking Ilewonnen. Maar vol-
gens de Boerenbond willen de boeren
verder groeien. Dat wil zeggen: verder
investeren, schulden maken, risiko's ne-
men, het milieu verloederen, overprodu-
ceren, de kleinties systematisch wegkon-
kurreren en de produktie aan te lage
prijzen aan de agro-business slijten, die
er dan grove winsten uit kan slaan.»

McSharry
«Ook het EG-beleid blijft op het

aloude stramien verder boeren. In het
voorstel van EG-kommissaris McShar-
ry, dat op dit ogenblik in het Europees
Parlement besproken wordt, wordt dit
wel handig gekamoefleerd. McSharry
doet alsof hij een groene jongen is. Maar
eigenlijk zal zijn plan een soort twee-
deling in Europa in het leven roepen. Het
aksent van het voorgestelde beleid ligt
op die regio's waar intensief en milieu-
schadelijk verder geproduceerd kan
worden, niet langer door de boeren,
maar door industriële produktiegigan-
ten. Die kunnen de voorgestelde prijs-
verlagingen wel opvangen. Elders pro-
beert McSharry voor de schone schijn
enkele boeren ter plekke te houden. Voor
het landschap, als een soort parkwach-
ters. Maar dat pikken jonge boeren
nietl-
Nochtans kan het ook anders. Het

grote schandaal is niet dat er subsidies
aan de landbouw besteed worden, maar
wel dat ze de verkeerde richting uitgaan.
Van de 14.000 miljard die de EG aan het
landbouwbeleid uitgeeft, gaat er 85%
naar de agro-business, Dat geld gaat
verloren voor de boer, die met zijn laag
inkomen nauwelijks het hoofd boven
water kan houden. Maar het gaat ook
verloren voor aktieve milieubescher-
ming, het gaat verloren voor kwaliteits-
zorg ten voordele van de konsument, ...

Vankrunkelsven: «Het zijn die groepen
die we in nieuwe koalities bij elkaar
proberen te brengen. Voorlopig nog erg
informeel, maar in Nederland of Duits-
land of zelfs in Wallonië groeien er ook
georganiseerde initiatieven. In Vlaande-
ren volgen de konsumentenverenigingen
nog niet echt. Nochtans is de konsument

spitst. Maar Vankrunkelsven en zijn
kompanen zijn na het varkenspest-
drama blijven nadenken en diskussië-
ren, zijn ook vrije tribunes blijven
publiceren. Naast de bundel 'Het
Varkens-Tribunaal', is intussen ook al
een krantje over de Gatt-onderhande-
lingen samengesteld en onlangs is er
ééntje over het EG-landbouwbeleid
verschenen: het 'EG-Tribunaal'. Ge-
lijkaardige ideeën als die van de
Werkgroep zijn ook vrij krachtig
verwoord in het Epo-dossier '100 jaar
Boeren', dat vorig jaar op de markt
kwam.
Met hun informatie en voorstellen

voor een alternatief landbouwbeleid
trekt de Werkgroep ook nog steeds de
boer op, om de mensen o~ het
platteland zelf aan het denken te
zetten. Of organiseert hij debatten,
zoals vorige week nog in Brussel, naar
aanleiding van het voorstel van EG-
landbouwkommissaris McSharry.

(BL/PVDK)
De krantjes van de Werkgroep voor
rechtvaardige en verantwoorde land-
bouw kunnen besteld worden bij
Carine Van Coubergen, De Lees-
corfstraat64, 2140 Borgerhout.

in dit debat bijzonder belangrijk. De
konsument heeft de absolute meerder-
heid! Vraag is alleen of hij wel zijn
verantwoordelijkheid op zich wil ne-
men.»

Massagetafel
«Dat kan bijvoorbeeld door konkrete

initiatieven die de relatie tussen konsu-
ment en producent bevorderen. Zo
bijvoorbeeld hebben we met de Werk-
groep voor rechtvaardige en verant-
woorde landbouw een aantal konsu-
menten rond een biologische boer in
Schriek bijeengebracht. Zij kopen als het
ware de grond vrij»

«Ik geloof in dergelijke symbolische
dingen. Langzaam zullen we de konsu-
ment wel bewust maken. Aangezien we
met de Werkgroep aan de kant van de
boer willen staan, kiezen we niet meteen
voor IOO_%voor biologische landbouw,
al is dat op termijn wel de weg. De
biologische landbouw is de enige groei-
pool in de boerenstiel. De rest is
oververzadigd. Het winkeltje rond het
bedrijf in Schriek wijst ons als het ware
de richting. En ik heb ualfs al mensen van
het ministerie van Landbouw over· de
vloer gekregen. In eigen naam kome~ 'ze
me opzoeken, omdat ze ook wel beseffen
dat het systeem waarin ze meedraaien
niet kan blijven bestaan. Ze zijn als
kleine profeten.»

Benoit Lannoo
Pieter Vandekerckhove

'100 jaar Boeren' van Jan Aensen, Luc
Vankrunkelsven e.a; EPo. 220 pag.,
598fT.

PIKKEDIEF
Fietsen stelen mag dan al een
geliefkoosde sport zijn van vele
Leuvense residenten, de politie
heeft er ook een aardig handje van
weg. De heren pakken het zelfs
professioneel aan en verwaardigen
het zich niet om geen tr6sjes tegelijk
mee te nemen. 'Takeldienst voor
verkeerd geparkeerde tweewielers'
heet dat dan. Een tip van professor
Theo Van Der Waeteren, specialist
terzake, bracht ons op het spoor van
de aktiziteiten van deze georgani-
seerde bende. Straffer nog: bij het
eerste telefoontje van onzentwege
bekenden de heren al. Besluit: wie in
de afgelopen twee weken vaststelde
dat zijn fiets verdwenen was aan het
station, heeft een grote kans om die
bij de politiediensten in Heverlee
terug te vinden. Daar staan nog zo'n
15 vehikels op hun eigenaar te
wachten. De politie laat ook weten
dat verkeerd parkeerders aan het
Arenberginstituut (Naamsestr. 96)
in de toekomst op dezelfde sanktie
kunnen rekenen.
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Splitsing vzw Kultuurraad/Stuc
.door kringen bekrachtigd

Met het mandaat
op zak
Vorige week stelden we het tussentijds rapport van de berstrukture-

ringskommissie binnen Kultuurraad (Kura) voor, waarin een
splitsing van Kura en Stuc wordt voorgesteld. Vorige vrijdag werd

dat verslag op Kura met kringstandpunten bijna unaniem goedgekeurd.
Daarmee luidden de kringen misschien een historisch proces in, dat heel
wat konsekwenties zou kunnen inhouden voor de Leuvense studenten-
kultuur en -beweging. Het is echter verre van duidelijk of de
herstrukturering zoals die in het verslag wordt geschetst technisch
mogelijk is binnen de gegeven omstandigheden. Ze zou immers
noodzakelijkook een aantal eksteme wijzigingen met zich meebrengen,
zowel op het nivo van de Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS) als
op het nivo van de Leuvense overkoepelende Kringorganisatie (Loko).
Het voorstel van de Werkgroep Her-
strukturering, zoals in het eindverslag
geformuleerd. is om een aparte vzw Stuc
te kreëren. Dit heeft volgens de nota een
dubbele reden. Ten eerste wil men zo de
kontinuïteit van de werking garanderen
~ hetgeen nodig is voor de erkenning' in
het teaterdekreet - en "met een jaarlijks
wisselende Algemene Vergadering of
Raad van Beheer-kan dit niet". Ten
tweede kan men op die manier een
financiële"scheiding van Kultuurraad en
het Stuc doorvoeren en Kultuurraad
voldoende geld toeschuiven om een
volwaardige werking uit te bouwen. Die
basisargumentatie was blijkbaar voor de
kringen zeer aanvaardbaar: op de AV
van vrijdag stemde van de 13 aanwezige
kringen enkel Historia tegen. Er was
geen enkele onthouding.

Werkingsgeld
Vanuit de presidia kwamen nochtans

een aantal fundamentele bedenkingen:
minstens drie kringen merkten op dat het
gevaar bestaat dat het Stuc verder van de
studenten zal weggroeien. Ook over het
geld dat bij de splitsing naar Kultuurraad
ZOu moeten gaan, maakten een aantal
kringen zich zorgen, Tenslotte merkte
men op dat het rapport nogal vaag blijft
over de konkrete invulling van Kura. Uit
deze bemerkingen distilleerde de voor-
zitter drie minimumeisen die samen met
het eindverslag werden goedgekeurd.
Eigenaardig genoeg verwezen die mini-
mumeisen niet helemaal naar de funda-
mentele opmerkingen van de kringen en
spraken ze over 'voldoen aan de wette-
lijke vereisten' en 'behoud van het
werkingsgeld voor het Stuc'.

Belangrijk is wel om het statuut te
kennen dat door Kultuurraad aan het
eindverslag wordt toegekend. Volgens de
leden van de kommisl.ie hebben de
kringen door het eindverslag goed te
keuren enkel nog maar een mandaat
gegeven om konkreet werk te maken
van de herstrukturering.
Die invulling zal zeker niet van een

leien dakje lopen. Het voorstel is om
voor Stuc vzw een rechtstreekse subsi-
dieaanvraag in te dienen bij de Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS). Op
dit moment is het w dat een representa-
tieve studentenvereniging, in casu Loko,
gesubsidieerd wordt door RvS en dat
daarbinnen, met vaste verdeelsleutels. de
totale som wordt verdeeld onder de
verschillende geledingen. waarvan Kul-
tuurraad er één is. Kultuurraad besteed
haar deel, in 1991 3,1 miljoen. bijna
integraal aan de werking van het Stuc.
Bij de afsplitsing van het Stuc zou
Kultuurraad via Loko een kleinere
begroting indienen (ongeveer 1 mil-
joen). terwijl het Stuc hetzelfde bedrag
als wat het nu krijgt, aan RvS zou
vragen.

Bij dat scenario zijn er echter twee
serieuze struikelstenen. Ten eerste moet
Loko zich als geheel bereid verklaren om
een begroting in te dienen die zo'n
twintig procent lager ligt dan de vorige
(8 in plaats van 10 miljoen). Dat is
natuurlijk niet zo evident. gezien de
symboolwaarde die normaal aan subsi-
diëring gehecht wordt en die het moeilijk
maakt voor een vereniging om zomaar
een stap terug te doen. Bovendien is er
voor Loko geen enkele reden om afstand

te doen van een deel van zijn geld om een
vzw te subsidiëren die zich van haar
wenst af te scheuren. Bij de splitsing
tussen ASR en Krul in 1984 dacht men
er bij ASR ook niet aan om minder
subsidies aan te vragen.
Voor rechtstreekse subsidiëring van

het Stuc door ~vS zijn de obstakels zo
mogelijk nog groter. De eerste vraag die
daarbij opduikt, is of dit wettelijk
mogelijk is. De betoelaging van studen-
tenbewegingen kadert in de wettelijke
bepalingen van de fameuze 'wet van 60'
(3 augustus 1960), die de overheidssteun
aan de sociale sektor van de universitei-

ten regelt. In de wet zelf wordt met geen
woord over studentenbewegingen ge-
rept: er zijn enkel toelagen voor "wer-
king der sociale diensten, der oriënte-
ringsdiensten, der spijshuizen en studen-
tenhuizen". In de Memorie van toelich-
ting staan echter wel (vage) verwijzingen
naar het betoelagen van een studenten-
werking.

Naast de bovenvermelde aktiviteiten
spreekt de Memorie immers over "medi-
sche preventie. kulturele aktiviteiten,
sport. medebeheer van studenten •...".
Aan de universiteiten is de wet dan ook
steeds in die zin geïnterpreteerd, al
houden regeringskommissarissen het lie-
ver bij de strikte termen van de wet. Bij
de diskussie over de toekenning van
toelagen aan het pas opgerichte Loko
formuleerde RvS het op 17 december
1986 nog eens ekspliciet: "Studenten-
aktiviteiten worden beschouwd als deel
uitmakend van de Sektor Studenten-
voorzieningen."

Oprichting
De procedures inzake subsidiëring

van de studentenverenigingen werden
bij de oprichting in 1971 van Rvs. het
orgaan dat bevoegd is voor de verdeling
van de overheidssteun aan de sociale
sektor, meteen geregeld. Daarbij gelden
sindsdien in feite twee principes, die ook
in 1986 werden geëkspliciteerd. Ten
eerste "zijn de toelagen voor studenten-
aktiviteiten bedoeld voor een werking
ten opzichte van alle studenten. Zij
worden evenwel aan de georganiseerde
studentenbeweging toegekend" Sinds

1986 wordt Loko beschouwd als de
georganiseerde studentenbeweging in
Leuven. In de praktijk betekent dit dat
RvS sinds de oprichting er zoveel
mogelijk naar streeft om alle studenten-
aktiviteiten via die organisatie te laten
subsidiëren. '?o werden rechtstreekse
subsidieaanvragen van Ekonomika - dat
tot voor twee jaar geen deel uitmaakte
van Loko - en van vrije verenigingen,
die ook subsidies kunnen krijgen bij
Loko, stelselmatig teruggestuurd. Het
tweede principe dat door RvS gehan-
teerd wordt, is dat Loko de toegekende
subsidies autonoom kan verdelen over
haar onderdelen.

Mocht het Stuc zich dus losmaken uit
Loko, dan maakt het zich tegelijk los uit
'de georganiseerde studentenbeweging'.
Op dat moment wordt Stuc dus een vzw
zonder meer, ook al blijft het in essentie
studentgericht. En studentgerichte 'vzw's
zonder meer' worden nu eenmaal niet
door RvS betoelaagd, w bevestigde
direkteur Studentenvoorzieningen en
waarnemer op RvS Jan De Vuyst vorige
week nog in een gesprek.

De Vuyst: «RvS subsidieert niet de
kulturele organisaties in het Leuvense.
maar wel het kulturele leven van de
studenten via Loko. Vanaf het moment
dat de identiteit tussen Kultuurraad en
Stuc wegvalt, wordt subsidiëring van
deze laatste problematisch. Als we in dat
geval het Stuc zouden subsidiëren. dan is
er geen enkele reden om andere organi-
saties. zoals het Universitair Symfonisch
Orkest, het koor of Campustoneel. niet
te subsidiëren. In dat geval zouden we
echter kriteria moeten beginnen uitwer-

ken over welke organisaties wel en en
welke niet subsidieerbaar ziin,»
Het is echter ook mogelijk dat het

Stuc bij een eventuele splitsing niet
wordt beschouwd als een 'vzw zonder
meer', maar als een dienst die kultuur
brengt naar de studenten zoals bijvoor-
beeld Alma goedkope maaltijden ver-
strekt of het Universitair Centrum voor
Lichamelijke Opleiding en Sport voor
sportmogelijkheden zorgt. Dergelijke
diensten kunnen wel rekenen op recht-
streekse subsidiëring. Maar vanaf dat
moment zou het Stuc niet meer be-
schouwd worden als behorend tot de
studentenbeweging, maar als een univer-
sitair orgaan. Dat zou meteen betekenen
dat de universiteit beslist te beginnen met
een kultuurcentrum en dat dit het Stuc is.
In dat geval wordt trouwens boven-
staande argumentatie, dat Loko geen
deel van zijn subsidies moet opofferen
voor Stuc, versterkt waarom zou de
studentenbeweging het (weinige) geld
dat haar toekomt aan een andere sociale
sektor wegschenken?
De kringen beslisten atgeïopen vrij-

dag dus eigenlijk om een projekt te
konkretiseren dat zelfs op het eerste
gezicht met enorme obs~kels te kampen
zal krijgen. Men kan Zich afvra~.~n ?f
zo'n manier van werken wel efficiënt IS.

Tenzij de beslissing in feite niets and~rs
was dan "nu mag de werkgroep begin-
nen nadenken over die herstrukture-
ring". In dat geval IS nog maar eens
bewezen hoe graag de kringen het
fundamentele denkwerk aan de 'specia-
listen' van de raden,overlaten.

Pieter De Gryse
Steven Van Garsse

The Match Factorv Girl

Meisje steekt zwavelstokjes
je weet wel waar

Het is geen schoonheid, maar ze 'is toch ook niet lelijk.

Behalve een nieuw teaterstuk van Nova Zembla programmeert het
Stuc deze week alleen maar film. In het kader van Het lied in de
film wordt op maandagavond 'Distant voices, stilllives' gedraaid.

Terenee Davies schetst het leven en lijden van een Britse familie aan de
hand van zijn eigen jeugdherinneringen. Het gezamenlijk zingen van
liedjes moet traumatische ervaringen verzachten. Dat die echter niet
vergeten zijn, blijkt uit dit diep emotioneel maar innig mooi drama. De
vier volgende dagen gaat de aandacht volledig naar 'The Match Factory
Girl' van de Fin Aki Kaurismäki. Vorigjaar voltooide hij met dit deel een
proletarische trilogie. Degenen die in juni als ontspanning mms van het
Stuc gingen kijken, herinneren zich de vorige luiken: 'Shadows in
Paradise' (1986) en 'Ariël' (1988). De behoefte om te ontsnappen aan
de grauwe Finse realiteit speelde ook indie films een belangrijke rol.

In 'Het meisje van de luciferfabriek'
kontroleert de eenzame. 20-jarige Iris
overdag etiketten op lucifersdoosjes. een
doodsaaie en afstompende bezigheid.
's Avonds moet zij nog koken, wassen,
strijken •... voor haar tirannieke moeder
en stiefvader die konstant aan het
televisiescherm gekluisterd zitten. Met
hen is geen enkele vorm van kommuni-
katie mogelijk. behalve wanneer Iris
haar loon moet afstaan. Als ze dan toch
een avondje uitgaat, is ze een onopge-
merkt muurbloempje. Dit komt niet

zozeer door haar uiterlijk - ze is geen
schoonheidskoningin. maar toch ook
niet lelijk -, maar wel omdat ze ver-
schrikkelijk schuchter is en voortdurend
naar de grond staart. Op een avond gaat
ze uit in een splinternieuwe rode jurk, die
ze zelf betaald heeft. Ze ontmoet een
man, met wie ze de nacht doorbrengt en
waarvan ze zwanger wordt. De naïeve
Iris merkt dan dat ze voor hem slechts
een liefde van één nacht was. Zwaar
vernederd zint ze op wraak.
Kaurismäki brouwt met dit gegeven

geen verhaal over de vervreemding van
de arme fabrieksarbeider. Het is veeleer
een sarkastische vertelling over wraak en
vernedering. Zijn elliptische, minimalis-
tische stijl ontleent - steelt volgens
sommigen - hij van de Franse regisseur
Robert Bresson. Alle voor de hand
liggende scènes worden geëlimineerd.
Zo toont hij van de vluchtige liefdesrela-
tie enkel de ontmoeting in de dancing en
Iris die de volgende morgen uit de kamer
van de man komt om naar haar werk te
gaan. Wat ertussen gebeurt, is duidelijk
genoeg voor een "beetje fantasierijk
publiek.

Het verschil met Bresson ligt in de
wrange ironie en de psychologische
uitwerking. Gedreven door een religieus
determinisme kan er bij de Fransman
geen lachje vanaf. Kaurismäki filmt de
menselijke miserie met een bittere hu-
mor. De ekspressieve kracht komt niet
voort uit dialogen maar veeleer uit
gebaren of gelaatsuitdrukkingen, Binnen
de beperkte duur van de film - 72
minuten - wordt tijd gemaakt voor
banale gewoontes zoals het schillen van

een sinaasappel. De zin voor detail
waarmee hij Iris geportretteerd heeft.
toont de tederheid die de regisseur Voor
zijn personages voelt. •

In dat licht kan dl: plotse overgang
van slachtoffer naar kwaadaardig wezen
eerder onrealistisch lijken. Haar wraak is
geen rechtvaardige noch een psycholo-
gisch verklaarbare daad. Het kopen van
de rode jurk heeft een mechanisme op
gang gebracht dat onverwacht fataal
blijkt te zijn. De ommekeer past echter
wel in de krachtige. dwingende stijl van
Kaurismäki. Er komt geen gemoraliseer
aan te pas. Het blijft een sarkastische
verteJling.
De titel van het verhaal is, de enige

verwijzing naar Andersens 'Het meisje
met de zwavelstokjes'. Het pessimisme
daarentegen is weinig sprookjesachtig.
Waar er in de vorige delen van het
drieluik nog hoop was op een beter
leven. is ontsnapping voorIris onmoge-
lijk. Ze staat buiten aJle verkeer, zowel
ekonomisch als sociaal. Behalve haar
jurk betaalt ze niets zelf; behalve die ene
noodlottige keer heeft ze geen "sociale
kontakten. Ook de ommekeer brengt
geen heil. Aan hel eind van de film
weerklinkt het levenslied: 'Mijn liefde-
bloem bloeit niet meer. de blik van jouw
ijzige ogen deed hem verwelken.'

Zelfmoord
Als de deprimerende visie van Kau-

rismäki al enige gelijkenis met die van
Fassbinder vertoont. dan gaat de verge-
lijking zeker op wat het werkritme van
beide filmmakers betreft. Intussen is 'I
hired a contract killer' verschenen
waarin een man probeert zijn eigen lot in
handen te nemen. Nadat hij ontslagen is,
lijkt zijn leven niet veel zin meer te
hebben, Te laf voor zelfmoord neemt hij
een huurmoordenaar onder de arm. Als
hij de vrouw van zijn leven ontmoet,
probeert hij de killer wanhopig opnieuw
te kontakteren vooraleer die hém gevon-
den heeft. Ook- hier laat de ironie een
wrange nasmaak achter.
Duiveltje-doet-al Kaurismäki regis-

seerde niet aJleen "The Match Factory
Girl', hij schreef ook het scenario en
produceerde de film. Deze grote kreati-
viteit werd hem' ingegeven na een
delirium tremens en een onder zijn bed
doorgebrachte dag. vervuld van bittere
zelfhaat. "Als alkoholisme en zelfhaat
inspireren tot een prachtige film als 'The
Match Factory Girl', dan moeten film-
makers misschien wel vaker en meer
drinken," aldus Hans Beerekamp, film-
kritikus voor het NRC Handelsblad.

Patriek Staudt
IIse Steen



----

Voor België zijn er geen statistieken over
het voorkomen van incest voorhanden.
In Nederland zou liefst 5 tot 15%van de
vrouwen en rond 2% van de mannen
slachtoffer zijn van seksueel misbruik in
het gezin. Dat blijkt uit het informatie-
dossier 'Eerste hulpverlening bij seksueel
misbruik van kinderen in het gezin', dat
in 1988 werd uitgegeven door het
Kabinet van Staatssekretaris voor Maat-
schappelijke Emancipatie Miet Smet.

~Rolpatronen
De meeste mensen geloven niet dat

vriendelijke mannen die een behoorlijke
maatschappelijke positie innemen, ver-
antwoordelijk kunnen zijn voor seksueel
geweld op hun kind. Nochtans zijn de
incestplegers heel gewone mannen. Het
is een misvatting te denken dat ze zich
eigenaardig gedragen,..of dat ze tot een
bepaalde sociale klasse behoren. Het
onderzoek naar de motieven tot het
plegen van incest en naar incest in het
algemeen, staat nog in de kinderschoe-
nen. Eén konstante in diverse onderzoe-
ken is wel dat seksueel geweld meer
voorkomt in gezinnen die leven volgens
de 'klassieke' rolpatronen van man en
vrouw.
In een patriarchaal systeem heeft de

man meer macht, maar de vrouw draagt
verantwoordelijkheid. Normale manrten
zouden ook een gezonde; wat onbe-
heersbare behoefte hebben aan seksuali-
teit. Mannen die incest plegen bekijken
het gezinsleven vanuit dat idee: vrouwen
zijn altijd verleidelijk, dus ook de
dochters, en als de eigen vrouw vaak
afwezig is of regelmatig seksueel kontakt
weigert, is het vanzelfsprekend dat de
man zich tot zijn dochter wendt. Ook in
onze maatschappij is het nog steeds zo
dat uiteindelijk de vrouwen tóch nog de
schuld krijgen: de dochter gedroeg zich
wellicht verleidelijk en de moeder zal
haar 'huwelijksplicht' - voor haar man
altijd seksueel ter beschikking staan -
wel niet nagekomen zijn. In realiteit
blijkt het echter meer om een machtsma-
nifestatie te gaan, dan om het bevredigen
van een seksuele behoefte.
De moeder is volgens de buitenwereld

vaak de grote schuldige. Zij zit echter in
een heel moeilijke positie: kiezen voor
haar dochter of voor haar man. Het is
voor een vrouw niet zo evident om voor
haar dochter te kiezen: vaak is zij
ekonomisch afhankelijk van haar man.
Bovendien verwacht men van haar dat
zij de relaties in het gezin in evenwicht
houdt. In een patriarchale gezinsstruk-
tuur stemt de vrouw haar hele leven af
op haar man. Kiezen tégen haar man
betekent dan ook het in vraag stellen van
de zin van haar leven.

Uitdagend
Opvallend is dat veel meisjes die

misbruikt werden door hun vader, in
hun latere leven vaak opnieuw slachtof-
fer worden van seksueel geweld. Dat is
te verklaren doordat zij van de vader
alleen waardering kregen in het stellen
van seksueel gedrag. Ander gedrag werd
niet aangemoedigd of gezien. Daardoor
gaan vele incestslachtoffers zich in hun

oren.

Labiliteit
De meeste slachtoffers zijn meisjes,

maar voor jongens heeft incest nog
zwaardere gevolgen dan voor, meisjes.
Bijjongens ontstaat er, door het voortdu-
rende misbruik door een man, verwar-
ring over de eigen seksuele identiteit en
geaardheid. Bovendien zouden zij - als
échte mannen - seks plezierig moeten
vinden en zij vinden seks juist bijzonder
onplezierig. Het mannenrolpatroon
schrijft voor dat zij aktief zijn in het
vrijen, en zij beschrijven hun bijdrage
daardoor aktief, voelen zich minder
slachtoffer dan meisjes en kennen bijge-
volg een groter schuld- en schaamtege-
voel.
De ouders van Anouche vertelden

haar dat zij een vrolijk kind was, zijzelf
herinnert zich niets meer sinds de dag
van haar ontmaagding - ze was toen
amper acht jaar oud. Haar jeugdherinne-
ringen beperken zich tot angst voor haar
vader: angst om met vader alleen te zijn,
angst voor zijn stap op de trap. Ze dierf
alleen in bad wanneer er een spannende
film op televisie was, want hopelijk bleef

vader dan TV kijken. Ze sloot zich af van
leeftijdsgenoten, leefde geïsoleerd. Pas
toen ze achttien was vernam ze dat haar
twee zussen in dezelfde situatie verkeer.
den. Rond haar twintigste gedroeg ze
zich seksueel uitdagend. Ze had een
enorme behoefte aan genegenheid, die ze
als kind nooit gekregen had, maar wist
niet hoe ze dat verlangen kenbaar kon
maken. Van een man wist ze alleen dat
die een grote seksuele behoefte had, en
dus dacht ze dat de genegenheid van een
man te winnen was door seksueel
uitdagend gedrag. Met haar eigen man
kon ze geen normaal seksueel leven
leiden.

Triest-blij
Zelf zegt ze dat haar incestervaringen

van haar leven een puinhoop hebben
gemaakt. Haar kinderen en haar man
hebben daar mee onder geleden en haar
kapaciteiten - bijvoorbeeld 'haar meer
dan behoorlijke intelligentie - kon ze
niet voldoende benutten door haar
emotionele labiliteit. .....
Toch handelt het boek in de eerste

plaats niet over haar eigen incestervarin-
gen. Het wil voor alles een aanmoedi-
ging zijn voor andere incestslachtoffers:
een terapie kàn helen. En zij spreekt uit
ervaring. Ze heeft, nog afgezien van
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Het is een openhartige en vlot lezende
getuigenis die. noch wetenschappelijk-
heid, noch literariteit pretendeert. Spijtig
dat de terapiesessies zélf niet worden
weergegeven, en dat niet duidelijk ge-
steld wordt wèlke terapievorm(en) ge-
volgd wordt (psychoanalyse, elient-een-
tered, systeemterapie, ...)
Het laatste hoofdstuk 'Over therapie,

therapeuten en geduld', is wellicht het
meest boeiende. Hierin spreekt Anouche
Adams als het ware tegen andere
incestslachtoffers. Zij zullen zich in haar
herkennen, en haar woord van moed en
hoop als gefundeerd begrijpen. Bijzon-
der is haar stelling dat een vrouwelijk
incestslachtoffer even goed door een
mannelijke als door een vrouwelijke
terapeut kan geholpen worden. Vroeger
dacht ze daar nochtans anders over,
maar haar ervaring leerde dat de per-
soonlijkheid en deskundigheid van de
terapeut belangrijker zijn dan het ge-
slacht.
Doorheen het boek blijkt dat zij,

opgevoed in een patriarchaal gezinstype,
ondanks haar suksesvolle terapie, nog
steeds het vrouwelijk rolpatroon verin-
nerlijkt. Ze getuigt van een enorm
schuldgevoel ten aanzien van haar kin-
deren en echtgenote, en van een grote
dankbaarheid naar haar man toe.
Het boek is op de eerste plaats aan te

raden voor incestslachtoffers. Zij zullen
er steun, informatie en weloverwogen
advies in vinden. Het boek verschijnt in
de loop van deze week.
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gewone dokters, maar liefst zes psychia-
ters geraadpleegd. Liefde en vriendschap
hebben voor haar heel veel betekenis,
maar ze beweert dat deskundige hulp
noodzakelijk blijft. Wel drukt ze er op
dat je als kliënt je eigen terapeut moet
kunnen kiezen. In de Vlaamse hulpverle-
ning ontbreekt het aan inzicht in de
incestproblematiek: Hulpverleners en
terapeuten, zo stelt Anouche Adams,
kunnen door hun vaak beperkte inzicht
in de problematiek, juist erg veel leed
berokkenen. Maar een betrouwbare,
geduldige en deskundige terapeut kan
veel leed helpen verwerken.

Dat ervaarde Anouche bij haar tera-
peut. Vóór de terapie zat ze met serieuze
, zelfmoordgedachten (en pogingen), nu
kan ze eindelijk van het leven genieten.
Ze leert nu viool spelen, wat ze als een
enorme overwinning ervaart. Dit is
immers zuiver genieten, wat ze voor haar
terapie niet kon. Haar sociale kontakten
zijn verbeterd, angst is voor een groot
stuk uit haar leven verdwenen, ze ervaart
de wereld weer als 'werkelijkheid' en
niet meer als iets schemerigs, èn last but
not least, ze is anders over seksualiteit
gaan denken. Ze kende niet het geeste-
lijke en tedere aspekt van seksualiteit,
seks stond voor haar gelijk aan de fysieke
behoefte van de man.
Het boek is verhalend en met een

zekere afstandelijkheid geschreven. Het
emotionele dat je aan deze problematiek
koppelt, is niet te vinden. Het seksueel
misbruik zélf komt nauwelijks aan de
orde. Dat is ook duidelijk haar opzet: het
boek handelt over de gevolgen van het
misbruik en haar ervaringen met de
terapie.
\

Over incest en terapie

Een persoonlijke strijd
tegen de angst
A nouche Adams, een meisje latere leven ook uitdagend kleden, wat

als een ander, was gedu- door daders ~an' ~~sueel geweld dan
rende tien jaar het slachtof- weer als een Ultn~~gmg ~ordt opgev~t.

. . d Incestslachtoffers zijn er Zich echter niet
fer van seksueel misbruik oor van bewust dat hun gedrag uitdagend
haar vader. Op haar achtste ~erd overkomt, zij hebben niets anders ge-
ze door hem ontmaagd. Nu IS ze leerd.
44, ze heeft een man en twee De dader maakt altijd misbruik van
kinderen. Maar haar jeugdervarin- het vertrouwen van het kind en van zijn
gen overheersen haar hele leven. In machtsoverwicht. Hij dwingt het kind
haar boek 'Ik was een vrolijk kind. tot geheimhouding en ontkent zijn da-

. . , . den tegenover derden. Daardoor ont-
Ove~ meest en ther~pl: getuigt z~ staat er bij het kind een fundamenteel
dat meest echter met levenslang wantrouwen tegenover de buitenwereld.
hoeft te zijn. Een deskundige tera- Zo is het erg opvallend dat kinderen die
pie zal het slachtoffer wel nooit van slachtoffer zijn, ook geen vertrouwen
alle pijn bevrijden, maar kan het k~nnen stellen in lerare~: moeder.jeugd-
leven ondanks alles genietbaar leider, of an~ere potenh~le vertro~wens-

. h personen. Hierdoor zwijgen veel incest-
maken en ruimte se eppen voor slachtoffers Nochtans laat seksueel mis-
geloof in een nieuwe toekomst. bruik vaak duidelijke fysische sporen na:

vaginaal of anaal bloeden, mondscheu-
ringen, kneuzingen,... Maar de meeste
mensen sluiten liever hun ogen en

J

De konkrete werking van het HIV-.
integratiecentrum valt uiteen in drie
luiken. Vooreerst is er de ontmoetings-
dienst, waar je terecht kan met alle
mogelijke vragen en problemen. De
dienstverlening bestaat er voornamelijk
, in mensen door te verwijzen naar artsen

A·d en terapeuten, maar ook naar andere

I S'centra. Er is ook het HIV-huis waar zo'nvijf personen samenwonen. Enkele ka-
o mers staan ter beschikking voor tijdelijke
bewoners. Het huis biedt plaats om
sessies te organiseren van zelfhulpgroe-
pen rond Aids. Het HIV-integratiecen-
trum organiseert die echter bewust niet
zelf, want "wij zijn geen medisch of
terapeutisch centrum, geen preventieor-
ganisatie en wij beogen geen sociale
opvang. Wij zijn een gemeenschap van
mensen", aldus Paul Aerts. Tenslotte is
er nog het Sint-Michie/scentrum, waar
vrijdaga vondontmoetingen plaatsheb-
ben. Elke vrijdagavond kunnen vanaf
21.00 u geïnteresseerden samenkomen
aan de Sint-Michielskerk, in de Naamse-
straat 57A:-'Elke derde vrijdag van de
maand wordt een aktiviteit georgani-
seerd, bijvoorbeeld een video of een
voordracht.

HIV-I ntegratiecentru m Leuven

Hetero's de eerste
risikogroep bij
België telt ongeveer 852 aidspatiënten en zeker méér dan de 6610

geregistreerde seropositieven. Elke maand komen daar volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie 8 aidspatiënten en 93 seropositie-

ven bij. Ondanks het groeiend aantal mensen dat met Aids
gekonfronteerd wordt, hangt er rond de ziekte nog steeds een
uitgesproken taboesfeer. Over Aids wordt veel geschreven en gepraat,
maar als we er in onze onmiddellijke omgeving mee te maken krijgen
zwijgen we als de dood. Het HIV-integratiecentrum Leuven wil dat taboe
doorbreken door een open gemeenschap te vormen voor iedereen die op
een of andere manier met de aidsproblematiek wordt gekonfronteerd of
er interesse voor betoont.
Dragers van het HIV-virus beseffen nog
het best hoe groot het taboe rond Aids is.
Dat taboe uit zich in onbegrip en
afstoten, kwaadsprekerij, angst en schijn-
heiligheid. Het kan zijn oorsprong vin-
den in onwetendheid, maar ook een
bewuste keuze zijn om de 'de goede
naam' van de familie of de firma niet op
de helling te plaatsen. De drempel is dan
ook erg hoog om als drager kontakt op te
nemen met dienstverlenende instanties.
Het taboe houdt ook onjuiste infor-

matie rond de overdracht van aids in
stand. De angst voor besmetting door
knuffelen, kussen of vrijen zonder ge-
slachtsgemeenschap blijft dan ook bij
velen bestaan. Nochtans kan de over-
dracht van het virus alleen gebeuren via
sperma, vaginaal vocht en bloed. Overi-
gens meldt de Wereldgezondheidsorga-
nisatie dat 70 à 75% van de virusdragers

heteroseksueel zijn. Het is dus verkeerd
de aidsproblematiek te herleiden tot het
probleem van homoseksuelen, hemofi-
liepatiënten en druggebruikers.
Het HIV-integratiecentrum legt de

nadruk op de wederzijdse beweging van
integratie. "Door een groep te isoleren
en daar in een privee-sfeertje mee te
werken los je helemaal niets op. Aids is
iets dat iedereen aanbelangt en integratie
wil precies zeggen dat men in een groep
met elkaar in kontakt komt", zegt Paul
Aerts, bezieler van het initiatief. Zoiets
kan alleen maar in een pluralistische
vereniging. "Of je nu HIV-drager bent of
niet, jong of oud, blank of zwart, je bent
altijd welkom. Ik vind het jammer dat er~
vooral in bepaalde katolieke milieu's
echte schrikreakties ontstaan. Dat wak-
kert alleen maar het isolement van de
HIV-drager aan."

Geslacht
De vzw tracht zonder officiële erken-

ning of subsidies te werken, maar krijgt
wel steun van verscheidene groepen. Die
steun is hard nodig indien het huis wil
blijven bestaan. Ook de KU Leuven
betuigt haar sympatie, maar die blijft
voorlopig toch onder de verwachtingen
van de organisatoren. De steun van de
KU Leuven is immers van groot belang
om niet gestigmatiseerd te worden in
deze stad. De Unief levert bovendien
onderzoek en logistieke steun. Indien de
organisatie een huis van de universiteit

Aleydis Devillé

'Ik was een vrolijk kind. Over incest en
therapie: Anouche Adams, uitgeverij De
Toorts, Haarlem 204 blz., 598 fr.

Î~
fv~

zou kunnen betrekken, zou dit niet alleen
een financieel duwtje in de rug beteke- . '
nen, het zou bovendien de problematiek
naar eenbreder en belangrijk, want jong,
publiek opentrekken. Toch toonde rek-
tor Dillemans, volgens Aerts reeds inte-
resse voor het HIV-integratiecentrum
door een paar keer de vice-rektor naar
een vergadering te sturen. Vermeldens-
waard is ook dat twee KUL-akademici
in de Raad van Beheer van de vzw
zetelen: Jan Thoen, docent aan de
fakulteit Wetenschappen en Werner
Verbeke, werkleider aan het Instituut
voor Middeleeuwse Studies.
Dit jaar viert het HIV-integratiecen-

trum zijn eenjarig bestaan. De balans
van één jaar werking is zeer positief: 300
mensen krijgen de nieuwsbrief van het
centrum en verscheidene HIV-dragers
vonden steun bij het integratiecentrum.
De studenten worden echter nog te
weinig bereikt. Het centrum wil zich
daarom speciaal naar het studentenpu-
bliek richten voor haar kerstfeest en
viering van haar eenjarig bestaan op
vrijdag 20 december in het Sint-Mi-
chielscentrum.

Aleydis Devillé

016/26.03.01
Platte Lostraat 243 3010 Kessel-Lo

-...

P.A. verhuur. publiciteit
geluidsregistraties
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Ons blauw bloed wordt steeds geweigerd

Bloed geven is een
nobele daad

Links het blauwe •-rechts het rode. Of was het omgekeerd?

Insamenwerking met het Leu-
vens Bloedtransfusiecentrum
van het Rode Kruis, organi-

seert de Landbouwkring (LBK) op
maandag 16 en dinsdag 17 decem-
ber voor de tweede maal een
massale bloedinzameling. Dat is
echter niet het enige moment
waarop de Leuvenaar of de in
Leuven vertoevende student zijn
bloed of plasma kwijt kan. Hoe het
eigenlijk met bloedinzamelingen in
het Leuvense zit, wie wat aan wie
geeft, waarom, waar en hoe vaak,
vroeg Veto aan Fanny Gyselinck,
hoofd van het Bloedtransfusiecen-
trum Leuven.

r

Het totaal aantal bloedgevers in België
wordt op ongeveer 400.000 geschat,
samen goed voor zo'n 750.000 zakjes
bloed per jaar. Leuven neemt er daar
bijna 45.000 van voor zijn rekening. De
inhoud per zakje varieert van persoon
tot persoon, Hoe meer men weegt, hoe
meer men mag geven. Iemand die
50 kilo weegt mag tot 250 mi afstaan en
iemand die het dubbele weegt kan zelfs
400 mi missen. Er is echter een belang- .
rijk verschil tussen okkasionele gevers en
vaste donors. 'Vast' is trouwens een

relatief begrip aangezien elk individu
maksimaal viermaal per jaar bloed mag
geven en er tussen elke bloedafname
minstens twee maanden moeten verlo-
pen. Deze beperking moet een ernstig
ijzertekort vermijden.
Bovendien bepaalt de wet dat elke

donor tussen 18 en 65 jaar oud moet zijn
en in een goede gezondheid 'Verkeren.
Dat betekent voornamelijk dat hij geen
hart-, long-, lever- of nierziekte mag
hebben en niet aan een infektie of
besmettelijke ziekte mag lijden. Hierbij
kan bijvoorbeeld aan hepatitis en Aids
gedacht worden. Ook het gebruik van
medikatie kan een tijdelijke tegenindika-
tie zijn. Net wals men trouwens tijdens
of vlak na een zwangerschap best geen
bloed kan geven. Mensen die lange tijd
in het buitenland hebben verbleven, en
met name in tropische streken, moeten
ongeveer een jaar wachten vooraleer ze
bloed mogen geven. Een ziekte zoals
malaria heeft immers een lange inkuba-
tieperiode, dit wil zeggen de periode
tussen de opneming van de infektie en
het uitbreken van de ziekte. Dit geldt
zoveel voor Belgen als voor buitenlan-
ders. <
Er bestaan twee belangrijke mogelijk-

heden om bloed te geven. Ten eerste kan
iedereen terecht in een van de Bloed-
transfusiecentra die zich in de meeste

LEUVEN BLOEDSERIEUS
Wie een heuse aderlating wil onder-
gaan, heeft daarvoor op maandag 16
december en dinsdag 17 december
ruimschoots de tijd. Maandag wordt
er op Gasthuisberg van 10.00 u tot
15.00 u bloed· ingezameld op de
afdeling Onderwijs en- Navorsing.
Dinsdag deponeer je je bloed in De
Valk en Kasteel Arenberg van 9.00 u
tot 18.00 u. Zowel professoren, aka-
demisch personeel, studenten als Leu-
vense autochtonen worden opgeroe-
pen om bloed te geven. Tenminste
indien zij tussen de 18 en de 65 jaar
zijn, niet zwanger zijn, geen risikoge-
drag met betrekking tot Aids vertonen
en gespeend zijn van een hart-, long-,
lever- of nierziekte, infektieziekten,
zware allergieën, zenuwziekten of
andere ongezonde toestanden.
Op de inzamel punten wordt voor

de nodige animatie voor de wach-
tende bloedgevers gezorgd (filmpjes,
muziek, ...). Om ekstra lange wacht-
rijen te vermijden, wordt de kapaciteit
van de hulpverleners bovendien ge-
voelig opgedreven. Vorig jaar werd
het geduld van de 1300 donoren bij
tijd en wijlen immers danig op de
proef gesteld.
De bloedgevers worden in natura

beloond met ijzerpillen en een optre-

den op dinsdag 17 deéé~r vanaf
19.45 u. De donoren krijgen een
behoorlijke korting en betalen nog
slechts 150 fr. voor Germania, Kid
Safari, the Wolfbanes en The Flying
Pickets. Zij sluiten Leuven Bloed-
serieus af in een tent voor Alma III in
Heverlee. Ook niet-donoren kunnen
in de tent terecht. Zij moeten echter
iets dieper in de beugel tasten: in
voorverkoop betalen zij 250 fr., aan
de kassa van de verwarmde tent
350 fr. Voor het vervoer vanuit Leu-
ven wordt er een busdienst ingelegd
vanaf Domus, Kaffaer, Nivoo en
Medika.
Indien Leuven Bloedserieus ook dit

jaar een sukses wordt, denkt de
Landbouwkring aan een uitbreiding
naar andere studentensteden. LBK is
bereid zijn opgedane kennis ter be-
schikking te stellen van de Gentse
Landbouwkring. "Een van de rede-
nen waarom de Landbouwkring Leu-
ven Bloedserieus organiseert (naast
natuurlijk het humanitaire) is zowel
onze fakulteit als ons diploma in de
bekendheid brengen", luidt het in de
persmap va~LBK. De marketing zit
de bio-ingenieurs blijkbaar in het
bloed.

(PS/RV)

(foto Wim Glorieux)

grote steden van België bevinden. In
Leuven is het bloedtransfusiecentrum
gelegen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat
Hier kan men elke weekdag van 9.00 u
tot 12.00 u en van 13.30 tot 21.00 u,
mits de nodige ingrepen, zijn bloed
deponeren. Daarnaast zijn er ook nog de
talrijke inzamelakties in de gemeenten,
. bij bedrijven, in ziekenhuizen (het perso-
neel uiteraard), instellingen en hoge-
scholen.

Een opvallend fenomeen bij de dono-
ren is de sterke ondervertegenwoordi-
ging van de leeftijdskategorie van 18 tot
35 jaar. Het is nochtans net deze groep
die veel bloed nodig heeft, omwille van
het groot aantal verkeersongevallen.
Belangrijkste oorzaken van die onder-
vertegenwoordiging blijkt de grote drem-
pelvrees en te geringe kennis van het
probleem. Veel hangt uiteraard af van de
motivatie en de stimulatie, bijvoorbeeld
uit de nabije omgeving. Sommige men-
sen krijgen het bloedgeven als het ware
van huis uit mee. Anderen moeten door
kollega's, vrienden of direktie aange-
spoord worden om bloed te geven.

Om de groep jongere bloedgevers aan
te zwengelen, suggereert Fanny Gyse-
linck een reeks initiatieven die bij de
jeugdige leefwereld aansluiten. In scho-
len zou de direktie bijvoorbeeld een
beurtrol tussen de klassen kunnen orga-
niseren om bloed te geven. De klas met
de meeste bloedgevers krijgt dan bij-
voorbeeld een gratis vat. Ook de Land-
bouwkring wil blijkbaar op die manier
tewerk gaan. Zij biedt een serieuze
korting voor het optreden dat dinsdag-
avond wordt georganiseerd. Van het
bloedtransfusiecentrum zelf krijgt elke
bloedgever na een gift een kadootje.
Voor plasmagiften krijgt men bonnetjes
. die inwisselbaar zijn voor bepaalde
huishoudtoestellen. Studenten, waarvoor
een speciale plasmazaal is, krijgen tradi-
tioneel een bonnetje waarmee ze onder-
meer naar de film kunnen.

Antistoffen
Behalve bloed kan men dus ook

plasma geven. De afname gebeurt op
dezelfde manier, maar de donor krijgt
zijn rode bloedcellen terug. Via centrifu-
gatie worden de rode bloedcellen van
het plasma gescheiden. De rode bloed-
cellen worden dan samen met een
fysiologische zoutoplossing teruggege-
ven. Zo blijft het bloedvolume op peil, er
wordt immers ongeveer evenveel vocht
weer in de cirkulatie gebracht als er werd
afgetapt. Bovendien wordt de eerder
viskeuze massa rode bloedcellen ver-
dund door de infuusoplossing. Aange-
zien het ijzerverlies door de teruggave
van de rode bloedcellen vermeden
wordt, kan iedereen vaker plasma geven
dan bloed. Het is in principe mogelijk

wekelijks plasma te geven. Als richtlijn
worden echter tweewekelijkse plasma-
giften vooropgesteld.
De nood aan plasma is minstens even

groot als de behoefte aan bloed. Plasma
bestaat uit verschillende bestanddelen:
naast bloedstollingsfaktoren, waarvan
faktor VIII de belangrijkste is, zij n er
hoofdzakelijk antistoffen en albumine.
Elk van deze bestanddelen wordt voor
een specifieke nood aangewend. Het is
dus niet zo dat iedereen bloed nodig
heeft, in sommige gevallen kan plasma,
of zelfs bepaalde delen van plasma
volstaan. Bloedstollingsfaktor VIII is
nodig voor de behandeling van hemofi-
liepatiënten. Deze mensen hebben last
van spontane of abnormaal sterke bloe-
dingen, omdat er een stollingsfaktor
ontbreekt. In België zijn er momenteel
ongeveer 800 hemofiliepatiënten. Anti-
stoffen, de natuurlijke afweerstoffen,
worden gebruikt om patiënten die een
bepaalde ziekte niet mogen krijgen
- wegens een te sterke verzwakking - af
te schermen. Albumine zorgt er voor dat
het vocht in het lichaam blijft en houdt
zo de bloeddruk op peil.

IJzerpillen
Bloed wordt voornamelijk gebruikt

na ongevallen, bij operaties, transplanta-
ties en moeilijke bevallingen. En de
behoefte aan bloed is de laatste jaren
sterk toegenomen. Ongevallen en hart-
operaties, waarvoor ongeveer 5 liter
'bloed nodig is, zijn dagelijkse routine
geworden. Een recenter fenomeen zijn
de transplantaties, die enorm veel bloed
vereisen. Voor een levertransplantatie
bijvoorbeeld kunnen soms tot 100
bloedzakjes gebruikt worden. Ook wat
betreft de periodes van bloedtekort is een
duidelijke evolutie merkbaar. Daar waar
men vroeger soms van een akuut gebrek
kon spreken, bijvoorbeeld tijdens de
vakantieperiode, treedt er nu zelfs een
tekort op in de maanden maart, april en
mei. Om aan die tekorten te verhelpen is
men genoodzaakt de voorziene inzame-
lingen te vervroegen of oproepen te doen
via radio en televisie. Bloed wordt nooit
ingevoerd vanuit het buitenland omdat
men elk risiko wil vermijden. Wel is het
zo dat het ene bloedtransfusiecentrum
bloed kan vragen aan een ander centrum
in hetzelfde land.
Bovendien is er een opvallende nood

aan specifieke bloedgroepen. Het is
merkwaardig dat er steeds een gebrek is
aan bloedgroep 0, terwijl nochtans 45%
van de bevolking deze bloedgroep heeft.
Velen redeneren dat er dus voldoende
bloed uit deze bloedgroep voorradig
moet zijn in vergelijking met bloedgroep
AB, die slechts bij 3% te vinden is of met

bloedgroep B, die bij 7% van de Belgen
door de aderen stroomt. Anderzijds is
het natuurlijk zo dat er minder patiënten
zijn die nood hebben aan de bloedgroe-
pen AB en B terwijl een meerderheid
van de mensen 0 of A (ook 45%) nodig
heeft.
Vóór de bloedafname zelf vult de

potentiële donor een vragenlijst in met
een aantal persoonlijke gegevens, in
verband met identiteit en medische
achtergrond en heeft hij een gesprek met
de arts. Deze procedure wordt bij elke
bloedgift herhaalt. Het is namelijk van
essentieel belang dat de donor nog in
goede gezondheid verkeert. Niemand is
gediend met slecht bloed. Na de bloed-
afname ielf, die slechts een tiental
minuutjes in beslag neemt, wordt het
bloed in zijn verschillende komponenten
gescheiden: bloedcellen, bloedplaatjes
en plasma. De donor krijgt, naast het
kadootje, ijzerpillen om een eventueel
ijzertekort op te vangen,
Het bloed wordt daarna onderzocht

op bloedgroep en eventuele besmettin-
gen. Indien er ernstige problemen zijn,
bijvoorbeeld indien men hepatitis of het
HIV-virus ontdekt, moet het resultaat
bevestigd worden door een onafhanke-
lijk referentiecentrum. Indien ook daar
de test positief is, neemt de hoofdgenees-
heer kontakt op met de (besmette)
donor. Het heeft nochtans weinig zin om
via een bloedtransfusiecentrum een
Aids-test ·te ondergaan vermits via de
huisarts het resultaat veel sneller bekend
is. Bovendien maakt het financieel geen
enkel verschil uit: Aids-testen worden
tegenwoordig volledig terugbetaald.

Kamertemperatuur
De bloedcellen worden in koelkasten

bij 2 à 4 Celsius bewaard, de bloedplaat-
jes houdt men op kamertemperatuur,
terwijl het plasma wordt ingevroren.
Bloed kan ongeveer 35 dagen bewaard
worden. Aangezien de vraag zeer groot
is, komt het haast niet voor dat bloed de
bewaringsterrnijn overschrijdt. Het bloed
dat zowel in het Leuvens Bloedtransfu-
siecentrum al& bij akties ingezameld
wordt, gaat naar de omliggende klinie-
ken. Naast het UZ Gasthuisberg, worden
andere hospitalen in Leuven, Pellenberg,
Tienen, Lubbeek, Aarschot en Diest van
bloed bediend. Het Bloedtransfusiecen-
trum krijgt een vergoeding van ongeveer
3,35 frank per milliliter bloed. Dit is vrij
laag in vergelijking met andere Europese
landen. De patiënt moet echter geen
frank betalen voor bloed: het Riziv
betaalt. Tenminste als u geeft.

. Patriek Staudt
Ria Vandeririaesen

. De ijskoman van dienst wijst de weg door de aorta. (foto Wim Glorieux)
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De uitvinding van de moderne mens

De teloorgang van de scheet
Ooit was er een weinig beschaafde samenleving, bestaande uit

gewelddadige mensen die enkel interesse hadden voor de
bevrediging van hun driften en begeerten. Sinds de zestiende

eeuw echter werden de volkeren van Europa en vooral het Franse volk
gekneed door een krachtig civilisatieproces. In zijn boek 'De uitvinding
van de moderne mens' probeert de Franse kultuurhistorikus Robert
Muchembled aan te tonen dat de huidige beschaving niet op een dag
werd geschapen maar het resultaat is van een lang en traag proces. Het
doel van het boek is een beschrijving te geven van het mechanisme van
de modernisering van de zeden, om een beter begrip toe te laten van de
kompleksiteit van het huidige kollektieve onderbewustzijn. OfMuchem-
bied daarin geslaagd is, is een andere vraag.

Het eerste deel van het boek beschrijft
een beschaving die in de ogen van de
moderne mens gekenmerkt wordt door
vuil. uitspattingen en geweld. Geweld
maakte in de vijftiende- en zestiende-
eeuwse samenlevingen evenzeer deel uit
van het bestaan als het dagelijks brood.
Bovendien ging het doorgaans hand in
hand met vreemdelingenhaat. In zijn
voortdurende overlevingsstrijd moest de
boer het hoofd bieden aan dieven en
soldaten en daardoor ontwikkelde hij
een grote angst voor het onbekende en
voor vreemdelingen. Net als de soldaten
die bekend stonden als dorpenplunde-
raars, werd degene die een vreemde taal
sprak met veel argwaan bekeken.

Huwbaar
j Veel belangrijker echter in het alle-
daagse leven was een type xenofobie dat
betrekking had op vreemdelingen die
geen vreemdelingen waren: de bewoners
van naburige parochies. Tussen de vrij-
gezellen van naburige dorpen bestond er
vaak heftige strijd om de mooiste
meisjes, waarbij regelmatig doden vie-
len. Het geweld van huwbare jongelui
vond in de ogen van de vorsten en van de
publieke opinie vaak genade. Voor
moorden in het algemeen werd trou-
wens regelmatig gratie verleend. Vaak
zorgde men er overigens voor dat
moorden de plaatselijke vorst niet ter ore
kwamen, en misdaden werden via uitge-
breide verzoeningsrituelen in den minne
geregeld. Ook slechte betrekkingen tus-
sen buren konden op een bloedige
manier beslecht worden. Burenruzies
werden meestal in de kroeg uitgevoch-
ten. AI dat geweld droeg vooral bij tot
het besef van een eigen identiteit, een
eigenheid die erop gebaseerd was zich af
te zetten tegen de andere en die gepaard
ging met een gevoel van verbondenheid
met de plaats waar men geboren was.
Alomtegenwoordig in de middel-

eeuwse maatschappij waren ook skato-
logisehe verhalen. Voor Rabelais was
drek 'de vrolijke materie'. De elite en het
volk hadden in elk geval een ding
gemeen: een totale onverschilligheid
tegenover stank en vuil. Zelfs binnen de
elite werd met schoonheidsmaniakken
stevig de draak gestoken. Het verhaal
van de edelman die voortdurend zijn
handen waste, kende dan ook een
ongemeen groot sukses. Op een dag
scheet hij per ongeluk op zijn vinger.
Radeloos wil hij die meteen laten
afhakken maar omdat dat nogal pijnlijk
is, steekt hij hem in een refleks in zijn
mond... De levensomstandigheden uit
die tijd zorgden voor een nivellering van
de reukzin. Uit steden, dorpen en
kastelen stegen muffe luchtjes op en door
de afwezigheid van wc's schaamde
niemand zich ervoor openlijk zijn ge-
voeg te doen. Stront vormde veelal de
komische plot van verschillende vertel-
lingen en toneelstukken uit die tijd. In
feite was er in verschillende lagen van de
toenmalige samenleving een zeker genot
te bespeuren als het achterste en wat het
produceerde ter sprake kwam.

Wijngaard
.Naast het geweld en de anale geneug-

ten tierde ook 'de zonde der wellust'
welig. waarbij de geestelijkheid voor
niemand moest onderdoen. Philippe de
Vigneullcs vertelt in 1515 het verhaal
van de pastoor die erin slaagt om tienden
te innen over de intieme delen van een
gehoorzame boerin. De echtgenoot

komt erachter, nodigt de pastoor uit op
een etentje en schenkt hem de urine van
zijn vrouw met de woorden: "een lekker
wit wijntje direkt afkomstig uit de
wijngaard waarover u tiend hebt gehe-
ven". De stedelijke autoriteiten uit de
vijftiende eeuw maken zich niet al te
druk over de kollektieve verkrachtingen
die worden gepleegd door bendes huw-
bare jongelui. Alleen ekscessen zoals
kindermoord en bestialiteit worden door
de heren rechters beschouwd als een
schandaal. De volksrnoraal verschilde
merkelijk van de moraal die in de
kerkelijke leerstellingen was vastgelegd.
Vooral kuisheid voor de priesters werd
door het volk ernstig genomen. Ontucht
werd door de gehele samenleving van de
vijftiende en zestiende eeuw' als iets \
gewoons beschouwd. ~

Hoe hebben de nakomelingen van de
woestelingen en viezeriken uit de vijf-
tiende en zestiende eeuw het dan voor
elkaar gekregen hun driften te verinner-
lijken? Na de chaos veroorzaakt door de
godsdienstoorlogen, zijn de heersers van
de zeventiende eeuw uit op een grotere
stabiliteit door de bevolking een morele
discipline op te leggen. Daarnaast voert
de Katolieke kerk, heroplevend door het
koncilie van 'Trente, een hevige' karn-
pagne ter bevordering van het schuldge-
voel. Er wordt werk gemaakt van een
georganiseerde en stabiele strafrechtspIe-
ging en het is vooral aan dit domein dat
'de beschaving' zijn ontstaan dankt.
De strafrechtspleging deelde de maat-

schappij op in kategorieën en gaf van
hoog tot laag voorbeelden van hoe men
zich moest aanpassen. Bedoeling was
iedereen, overheersers en overheersten,
een duidelijk afgebakende plaats te
geven binnen de machtsstruktuur en
binnen het sociale leven. De tijd dat men
de bevolking probeerde van binnen uit
begrip van goed en kwaad bij te brengen
door ze religieuze zelfdwang in te
prenten, was voorbij. In de plaats
daarvan kwamen middelen als tucht en
straf. Deze kriminalisering van de sa-
menleving verliep minder vlot op het
platteland dan in de stad. Vooraleer men
ze daar tot uitvoering kon brengen,
stootte men op enorm veel verzet, zodat
ze zich daar waarschijnlijk pas een eeuw
later heeft doorgezet. Elke bevolkings-
groep heeft zich uiteindelijk aan het
strafrecht aangepast, maar wel elk in zijn
eigen tempo, wat meteen ook het idee
uitsluit dat de moderne mens vanuit het

en uit de adel die een welwillend beeld
schetsten van het plattelandsvolk had-
den afgedaan. Zwaarwichtige, vinger-
wijzende boeken over dronkenschap
waren meer in trek dan de vrolijke
vertellingen uit de zestiende eeuw. De
angst voor het plebs nam ziekelijke
vormen aan. De elite verstevigt haar
eigen kulturele samenhang door steeds
meer uiterlijke tekenen te hanteren.
Daaruit moet blijken dat men tot een
adellijke en burgerlijke wereld behoort
waarin het gedrag van het domme volk
niet langer getolereerd wordt. Op die
manier werd de 'andere' uitgevonden;
degene die niet geografisch, maar op
kultureel gebied mijlenver verwijderd
was.

Muchembled is er deels in geslaagd
het ontstaan van verschillende gewoon-
ten van de moderne mens te achterhalen.
Zijn onderzoek is echter niet nieuw. Dat
de zeden en gewoonten een verleden
hebben en niet uit de lucht zijn komen
vallen is geen wereldschokkende hypo-
tese. Nochtans wil Muchembled niet
louter historisch maar ook antropolo-
gisch onderzoeken hoe 'de beschaving' is
ontstaan. Waar de analyse van de
beschaving in andere onderzoeken door-
gaans beperkt is gebleven tot de wereld
van de gepriviligieerden, wil hij ook de
reakties van de volksmassa's op kulturele
ontwikkelingen onder de loep nemen.
Aangezien het onderzoek naar de

levenswijze van het gewone volk nog
vrij onontgonnen terrein is, gaat Mu-
chembled eerder te werk als een volks-
deskundige dan als antropoloog: hij
doorspekt zijn betoog met anekdotes en
haalt zijn informatie nog voornamelijk
uit vertellingenbundels uit de zestiende

,\ ~ eeuw. 'De wording van de moderne
'i? -(~~ -rnens' mag dan misschien geen groot \
~'y,i'i\wetenschappelijk werk zijn, prettig om

.' ~ __. lezen is het in elk geval.
Krista De Mey

Gewelddadige en smerige mensen
omvormen tot gehoorzame mensen,
houdt ook in dat er nieuwe normen
worden opgelegd aan de lichaamsbele-
ving. Het civilisatieproces gaat hand in
hand met de disciplinering van het
lichaam. De diverse maatschappelijke
groeperingen reageren ook hier weer
verschillend op de druk die op hen wordt
uitgeoefend. Vanaf de dertiende tot de
zeventiende eeuw isde kroeg als grootste
konkurrent van de kerk. een kruispunt
van intens sociaal verkeer.

Ongevallen
Vanaf de zestiende eeuw echter wordt

dronkenschap zowel door de vorst als
door juristen steeds meer als een misdrijf
beschouwd, omdat de helft van de
misdrijven plaatsvond in het kader van
een dronkemansruzie in de kroeg. Hoe-
wel de geestelijkheid ernaar streeft het
kroegbezoek terug te dringen, komen er
in de zeventiende eeuw steeds meer
'kroegen bij. Hier en daar ontstaan ook
selektere gelegenheden waar de elite zich

niets is ontstaan.

Verschuivingen
Het gevolg van dit verschillende

aanpassingstempo was dat de kloof
tussen de elite en het volk sterk ver-
breedde. De elite kon de massa niet meer
luchten in de letterlijke zin van het
woord. Waar aan het einde van de
middeleeuwen nog veel tussen de ver-
schillende standen werd gekommuni-
ceerd en hun gewoonten en zeden niet zo
heel erg verschilden, ondergaat de
Franse elite flinke verschuivingen.
Lukse. mode en nieuwe gedragsnormen
doen hun intrede. De nieuwe gecentrali-
seerde en hiërarchische staatsmacht had
zijn dienaars vooral bij elkaar geronseld
uit de burgerlijke overheden, de bour-
geoisie en ook wel uit de stedelijke
bevolking, zodat de nieuwe moraal ook
daar het meest ingang vond.
De groeiende tegenstelling tussen de

moraal van de elite en die van het volk
kwam het eerst tot uiting in de kunst. De
vertellers en schilders uit de bourgeoisie
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van de bierdrinkende massa onder-
scheidt door wijn te gebruiken. De
bourgeoisie verzet zich tegen het gebrek
aan een priveeleven waarvan de kroeg
een symbool is. De kafees en de salons
voor de elite geven uiting aan de
individualisering van het sociaal verkeer.
Op dezelfde wijze ontstaat in de stede-
lijke milieus een kunst die het dresseren
van het lichaam wordt genoemd, waar-
uit blijkt dat steeds meer wordt neerge-
keken op de volkse vrije wijze van
omgang met het lichaam. Vrouwen
stoppen zich in lastige korsetten en er
ontstaan allerhande komplekse tafel-
rituelen. Ook deze gewoonten vinden op
het platteland veel langzamer navol-
ging.

Antropoloog

Robert Muchembled, 'De uitvinding van
de moderne mens: Kluwer Uitgeverij,
995 fr.

Het beste uit de kringbladen (1)

Het dekpunt van
ons verlangen
Naar jaarlijkse traditie ne-:

men we rond deze sfeer-
volle Kerstperiode de kring-

bladen onder handen. Kwestie van
liefdevolle kritieken te kunnen
spuien; Kerstmis is toch niet voor
niets het feest van vrede en geluk.
Anderzijds is er ook nog Nieuw-
jaar: traditioneel hét moment van
goede voornemens. Daarom ook
vlijmscherpe kritieken. Een be-
langrijke konstante is de goede
vormgeving die vaak verbrod wordt
door storende taalfouten. Vraag
misschien eens een woordenboek
aan de Kerstman.

Balans, het kringblad van de juristen, is
een van de meest professionele bladen
uit het kringbladenlandschap. De vorm-
geving is zeer verzorgd en afwisselend.
Ook de inhoud van het novembernum-
mer mag er best zijn. De meeste artikels
zijn vlot om lezen en vrij informatief. De
Kolumn wilt duidelijk maken dat de
nieuwe milieureglementering (Vlarem
11) ook de student kan raken: het
verplichte sluitingsuur van drie uur kan
ook het HDR treffen. Balans blikt ook
terug op de doop en illustreert de tekst
met talrijke foto's. Informatief en dui-
dend is ook het artikel 'Hebuisd!', dat de
slaagcijfers van Iste en 2de licentie
analyseert en aan de proffen wil duide-
lijk maken dat ze nu eindelijk hun
doceermetode dienen aan te passen. Dan
leren ze bij Balans en bij Pyromaantje
onmiddellijk misschien met twee l'en
spellen.

Pyromaantje dus. De bedoelingen
waren nobel : 'we zullen ons allerbest
doen om de faam van dit blad binnen de

Leuvense kringbladen hoog te houden
om de herinnering aan onze illustere
voorgangers niet te beschamen'. Fraai
geformuleerd, maar het eerste nummer
gaat volledig de mist in. Storende
lay-outfouten, zoals splitsingstekens in
het midden van de lijn verergeren de
zaak nog. De flauwe grappen en het
waanzinnige gelul vinden we gelukkig
niet meer terug in het tweede nummer.
Hier vinden we de vertrouwde afwisse-
ling van goeie kolder en informatieve
artikels terug. Een interessant onderwijs-
artikel over de deliberatiekriteria volgt
op een uiterst boeiende 'Snel kursus
algemeen beschaafd West-Vlaams voor
anderstaligen'. De vervoeging van het
werkwoord en (hebben) ziet er bijvoor-
beeld als volgt uil: koen;j-et of h-et; j-et;
zoet; w-en; h-et; zoen. Ook de vaste
rubrieken komen iets sterker uit de hoek,
behalve de grappen misschien.
Vorig jaar doopte Germania haar

kringblad om tot A nagrem. Een eksperi-
ment van korte duur want nu lezen alle
Leuvense Germanisten terug 'I Ger-
maantje, nu ook met redaktie. Die
redaktie heeft trouwens goed werk
geleverd. Het toneelstuk en de strip over
'De zin van het Bestaan' zijn fraaie,
surrealistisch getinte onzin waarin een
zekere God, een Wildebras, een Beun-
haas, en een Judas hun frustraties kwijt
kunnen. Nog meer proza met 'Littie
Thumbkin', een verhaaltje over een
klein ventje geschreven in een Engels
met lange haren: "Little Thumbkin, the
youngest son, had listend off his parent's
conversatien. The next morning before
day and dew he went out and filled his
pockets with pebbles. During the walk in
the wood he knew unmarked-up to drop
them one by one. Then the parents told
the children to gather some wood, and
shined the plate".

Op een totaal van 28 bladzijden wijdt
Wina, in haar blad Newtonneke, er maar
liefst 6 aan de 24-urenloop. Bacchus
major en minor bewijzen dat ze bij Wina
ook echt hebben leren rekenen: uit 'het
verzamelen van 121 inzendingen, het
intikken van ongeveer 600 titels, het
afdrukken en opnemen van de beste 100
nummers' ontsproot een 'Top 100'.
Mocht het u interesseren: 'The end' van
The Doors staat op nummer L .Wina
schreeuwt vervolgens nog meerdere ke-
ren van de daken dat ze een faks gekocht
hebben. Fijn voor Wina. Mochten ze
toch maar eerst leren schrijven: "Het
heeft 4 bakken Jupiler, 4 bakken Palm
en nog meer gekost om alles in goede
banen te lijden op het weekend. (...) We
hebben 10 uur vergadert. De grote beer
licht links van boven."
Het september-oktober-nummer van

Irreëel pretendeert niets meer en niets
minder dan een gids voor de groene
eerste kanner te zijn: het VTK-presidium
wordt voorgesteld (met foto). Wat de
specifieke liefdesperikelen van een bur-
gie kunnen zijn, lees je verder: "Jij bent
de basis van mijn vectorruimte, de
richting van mijn projektie, de oor-
sprong van ons koppel, de eksponent
van mijn macht, de teller van mijn
breuk, het grondgetal van mijn wortel-
vorm, het centrum van mijn rotatie, het
dekpunt van mijn verlangen. Je bent de
bisektrice van mijn dromen". De
'Schachten katern' biedt een fiks pak
praktische informatie voor de nieuwko-
mer in Leuven. De 'minder schachtigen'
vinden dan hun gading in de resterende
pagina's. 'Een examen aIs paasei?' is een
hoogst informatief en goed gestoffeerd
pleidooi tegen 'vooraf-exam~ns·.
Over het Neuroosje kunnen we vrij

kort zijn, ook al omdat het w kort is. De
psychologen zorgen voor een evenwich-
tige afwisseling tussen informatie en
humor. Van de kontaktdag voor arbeids-
psychologen, over een verslag van de
POK gaat het naar het 'Lied van de
psychologiese kring' en 'Het psycholo-
gisch woordenboek'. Definitie van hip-
pocampus? Paardenuniversiteit

Annia Deseure
Patrick Staudt
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teurs. Vervolgens stichtte hij de ene
rechtse organisatie na de andere. dook
een tijdlang onder bij de Volksunie, om
uiteindelijk pas in '79 met het Vlaams
Blok op de proppen te komen. In
Duitsland was Franz Schönhüber, de
voorzitter van de neo-nazistische Repu-
blikaner, vroeger ook al lid van de SS. In
Frankrijk bagatelliseert Le Pen de Holo-
caust. de Kroatische milities zijn een
trouwe kopie van de gruwelijke fascisti-
sche bendes uit de jaren veertig. Een
ekstrapolatie van het boek Van Donse-
laar leidt dus tot een bijzonder veront-
rustende konklusie: haast overal in
Europa kan de politieke stroming die
momenteel aan de winnende hand lijkt
te zijn. het best omschreven worden als
'de erven Hitler'.

Fascisme en racisme in Nederland

Veertig· jaar ondergronds
mollenwerk
Het sukses van het Vlaams Blok heeft Nederland niet onberoerd

gelaten. Er was geen sprake van Belgenmoppen, de 'bruine
doorbraak' werd ernstig genomen. Zo maakte de gemeenteraad

van het Nederlandse stadje Sittard aanstalten om haar verbroedering met
Hasselt te verbreken, omdat het Vlaams Blok ginds goed geskoord had.
Men maakt zich bovendien ongerust over de veelvuldige kontakten van
het Vlaams Blok met de Centrumdemokraten en de Centrumpartij '86-
"we gaan hen ontwikkelingshulp bieden", oreerde Filip De Winter in
'Vrij Nederland'. Dat belooft weinig goeds: Nederland kent immers
nogal wat ekstreem-rechtse partijtjes en groepuskules. Jaap Van
Donselaar bracht dit 'foute' Nederland grondig en volledig in kaart.
In vergelijking met Vlaanderen hebben
ekstreem-rechtse partijen in Nederland
steeds op relatief weinig sympatie kun-
nen rekenen. Zo verfoeiden in de jaren
dertig de meeste Nederlanders de 'Natio-
naal Socialistische Beweging' (NSB) van
Anton Mussert, en gold voor ambtena-
ren zelfs een verbod om zich bij die partij
aan te sluiten. Na de oorlog worden bij
Koninklijk Besluit een dertigtal "land-
verraderlijke organisaties" ontbonden,
zoals de NSB. de Nationale Jeugdstorm
en de Germaansche SS der Nederlan-
den. Tegelijk voorzag dit besluit in de
ontbinding van verenigingen "welke het
streven van een of meer dier organisaties
trachten .voort te zetten." De naoorlogse
samenleving zou op die manier onmid-
dellijk kunnen optreden tegen partijen
die zich in de vooroorlogse 'bruine'
traditie herkenden.
Vlak na de oorlog was die vrees
trouwens niet helemaal ongegrond. Pro-
pagandaminister Goebbels had in 1945
een volksopstand geproklameerd: 'Ope-
ratie Weerwolf. Dit leidde tot een aantal
doelgerichte akties met 'spektakulaire'
slachtoffers. zoals de eerste burgemeester
van het bevrijde Aken. In 1946 werd
ook een gelijknamige organisatie opge-
doekt die de rechters van het Tribunaal
van Neurenberg wilde vermoordèn.
Daarnaast vreesde men nog een ander
geheimzinnig projekt. de 'Órganisation
der ehemaligen Sê-Angehöngen'. Dit
'Odessa' zou een wijdvertakte. uiterst
efficiënte organisatie zijn van oude
rabiate nazi's, en zou naar verluidt de
vlucht naar Zuid-Amerika van 'Dritte
Reich'-prominenten georganiseerd heb-
ben.

Jood
Terwijl de publieke opinie zich ver-

gaapte aan die grote en machtige. maar
al bij al erg schimmige netwerken van
oud-nazi's, konden een aantal lokale
groepjes vrij ongemerkt aktief worden.
In 1951 wordt de 'Stichting Oud Poli-
tiek Delinquenten (SOPO) opgericht
door twee oud-NSê'ers, Jan Wolthuis
en Jan Hartman. De eerste was een
fanatiek medestander geweest van de
nationaal-socialist Rost van Tonningen,
de tweede was na '50 nog steeds
teleurgesteld dat de verkeerde partij de
oorlog gewonnen had. Officieel hield de
SOPO zich slechts bezig met 'karitatief
werk: hulp aan personen die veroordeeld
waren wegens incivisme tijdens de
oorlog.
De SOPO vocht echter de politieke

oorzaak van de veroordelingen zelf aan.
en ging zo vrij snel tot aktief ekstreem-
rechts aktivisme. Als de SOPO door een
rechter in het ongelijk wordt gesteld,
tijdens een rechtszaak. schrijft Wolthuis
een brief naar zijn advokaat: "Bij infor-
matie vernamen we dat het vonnis
verwezen was door een zekere Mr.
Haase. Wij moeten nu nog informeren
of Mr. Haase een jood is." Snel wordt
voor iedereen duidelijk dat de SOPO
allesbehalye een 'sociale en karitatieve'
klub is. Integendeel. Wolthuis schrijft
lezersbrieven naar 'De Linie' waarin hij
meent dat "het neo-fascisme de leidende
staatsleer is van de tweede helft van deze
eeuw."
In '53 willen Hartman en Wolthuis

'politiek' bedrijven. Samen met oud-
SS'er Paul Van Tienen organiseren zij de
Nationaal Europees Sociale Beweging.
een nauwelijks gekamoefleerde poging
om het nationaal-socialisme nieuw leven
in te blazen. Justitie zag echter in de
NESB - de naam alleen al - een
duidelijke voortzetting van de NSB, de

belangrijksfe "land verraderlijke organi-
satie". Het uiteindelijke vonnis was dan
ook onverbiddelijk: de NÈSB werd
verboden. De Nederlandse justitie zette
hiermee heel duidelijk haar krijtlijnen
uit: 'sociale' organisaties met nazi-sym-
patieën (genre SOI\D) worden gedoogd
als ze zich gedeisd houden. Openlijk
nazistische politieke partij (zoals de
NESB) kunnen niet.

Anti-Semiet
Als gevolg' van dit proces duikt

ekstreem-rechts inderdaad onder in 'lou-
ter sociale' groeperingen, kwestie van
een kontinuïteit te verzekeren. De NESB
is in '55 geen volle twee maanden
verboden. of men sticht 'Hulp aan
invalide oud-Oostfrontstrijders, nabe-
staanden. politieke gevangenen en ande-
ren', kortweg 'Hinag'. Een van de
voormannen is de intussen bekende Jan
Hartman. Hinag wordt het begin van een
hele mozaïek van kleine en nog kleinere
groepjes en tendenzen: de 'Nederlands
Conservatieve Partij', de 'Noordbond'
("een schimmige sekte van amateur-
folkloristen", organisator van Joelfees-
ten), de 'Middenstandspartij', de 'Vrije
Boeren' •...
Een uitstekend voorbeeld van een

zogenaamd 'sociale' organisatie is de
'Jan Hartman Stichting', zogezegd ten
bate van invaliden en vermiste personen.
Naast de onvermijdelijke Hartman tref-
fen we een zekere Knigge aan, oud-
Waffen-SS, rabiaat anti-semiet en over-
tuigd nationaal-socialist. Knigge zal zijn
eigen verleden steeds koesteren. Zo
citeert Van Donselaar volgende anek-
dote: "Wanneer Knigge jaren na de
oorlog met zijn vrouw aan het rondtoe-
ren is, komen ze langs een boerderij waar
hij in de oorlog paarden had gevorderd.
Hij rijdt het erf op en stapt op die boer af.
Goeiendag, hoe is het ermee? Weet je
nog dat ik jou toen de paarden heb
afgenomen? Dat weet de boer nog heel
goed en hij slaat Knigge letterlijk van
zijn erf af. Kijk, zo'n figuur is Knigge
nou. Bezeten van zijn gelijk." Onder-
meer door Knigges' racisme ("Nou ja,
ook joden hebben recht op een eigen
ras") werden vele potentiële medestan-
ders afgeschrikt en leidde de vereniging
tot halfweg de jaren zeventig een schim-
mig bestaan.

Salonfähig
In -de jaren zestig begonnen oud-,

NSB'ers zich terug op het politieke
forum te roeren. In 1967 slaagde de
Boerenpartij van de beruchte 'boer
Koekoek' bij de parlementsverkiezingen
erin om tien procent van de stemmen te
halen. Koekoek inspireerde zich op de
ideologie van het Bauerntum: de ver-
heerlijking van het rurale leven en het
toedichten van specifieke eigenschappen
aan de boerenstand. Dat Bauerntum
wordt doorgaans beschouwd als een
onderdeel van het nationaal-socialisme.
Wellicht daarom. en vanzelfsprekend
ook door Koekoek's konservatieve stand-
punten, trok de Boerenpartij veel Neder-
landers aan met een 'fout' verleden.
Langzaam werd echter duidelijk dat
Koekoek niet geneigd was serieuze
toegevingen te doen aan de nationaal-
socialistische tendens. Daarom keerden
na een tijd de meeste oud-NSB'ers
, Koekoek de rug toe.
De tijd van de 'opwarming' was voor

ekstreem-rechts voorbij. men vond het
blijkbaar meer opportuun om een eigen
formatie uit te bouwen met een ondub-

belzinnig neo-fascistisch programma.
Koekoek's medestander Joop Glimmer-
veen stichtte in '71 de 'Nederlandse
Volks-Vnie' (NVV). De NVV ijverde
voor het "biologisch voortbestaan van
het volk", ondermeer volgens het motto
"blank en veilig". noemde de moord op
zes miljoen joden "een grove propagan-
daleugen" en verheerlijkte HitJer. Als
ondervoorzitter wordt de Belg Roeland
Raes aangezocht, momenteel senator
voor het Vlaams Blok.
Toch groeide bij vele NVV'ers de

konsensus dat er voor een ekstreem-
rechtse partij in Nederland ontegenspre-
kelijk een markt is, maar dat onverholen
nazistische standpunten à la Glimmer-
veen best vermeden worden. De oprich-
ting van de 'Centrumpartij', later ook de
'Centrumdemokraten', kadert hierin. Tal
van oud NVV'ers worden lid van deze
partijen en zorgen ervoor dat een
ekstreem-racistische politiek gevoerd
wordt - zij het dat men zich ervoor hoedt
even plat en onverholen nazistisch te
worden als de NVV. Zowel Centrum-
demokraten als Centruntpartij kenden
niet onaardige elektorale suksessen - de
Centrumdemokraten leveren in de per-
soon van Janmaat het beruchtste Twee-
de-Kamerlid van Nederland. Het ziet er
dus naar uit dat ook boven de Moerdijk
ekstreem-rechts langzaam salonfähig
wordt.

Ankers
Van Donselaar heeft in zijn boek - een

herwerkt doktoraat - minutieus en
uiterst gedokumenteerd de ontwikkeling
van Nederlandse fascistische en racisti-
sche organisaties onderzocht. Hij kwam
hierbij tot een kapitale konklusie: hoe-
wel er slechts weinig oud-NSB'ers in hun

rangen terug te vinden zijn. zijn de
huidige Centrumpartij en Centrumde-
mokraten de rechtstreekse erfgenamen
van de kollaboratie tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Doorheen de recente
geschiedenis volgen de neo-fascistische
organisaties. 'generationeel' op elkaar:
een nieuwe organisatie wordt steeds
gesticht door oud-leden van een ander
rechts groepje. Het gaat haast om een
'wetmatigheid': NSB'ers stichten de
SOPB, en vandaar naar NESB, Hinag,
Noordbond Jan-Hartrnansuchung, en
via de Boerenpartij naar NVV, Cen-
trumpartij en Centrumdemokraten. Tel-
kens opnieuw zijn de nieuwe organisa-
ties adekwater aangepast aan de veran-
derende omstandigheden.

De konklusie van Van Donselaar
geldt echter niet alleen voor Nederland.
Twee jaar geleden konstateerden Luc
Vandervelpen en Hugo Gijsels een iden-
tieke evolutie in Vlaanderen. Karel
Dillen hield zich in de jaren vijftig bezig
met 'sociale opvang' van oud-kollabora-

Walter Pauli

Jaap Van Donselaar, Fout na de oorlog.
Fascistische en racistisch organisaties in
Nederland 1950-1990, Uitgeverij Bert
Bakker, Amsterdam, 1991,249 pag.

Mulsikulturele solidariteit (foto Wim Glorieux)

Fin de siècle gerecykleerd

Over draaiende tafels
Nu de twintigste eeuw naar

haar einde loopt, steken
allerlei beschouwingen

over de huidige tijdgeest plotseling
de kop op. WEL, het driemaande-
lijkse tijdschrift van de Universi-
taire Werkgroep Literatuur en Me-
dia speelde daar handig op in. Het
laatste, overigens dubbeldik num-
mer is volledig gewijd aan het tema
Fin de siècle: toen en nu.

De term Fin de siècle werd voor het eerst
de wereld in gestuurd tijdens de jaren
tachtig van de vorige eeuw. Op dat
moment vindt in Frankrijk het gelijkna-
mige toneelstuk van Jouvenot en Ri-
chard plaats, waarin duchtig de spot
wordt gedreven met de poëzie van de
zogenaamde Dekadenten. Door een
schijnbare betekenisoverlapping ('einde
van de eeuw, het tijdperk' versus 'ver-
val') zal men de begrippen Fin de siècle
en Décadence later vaak in één adem
noemen, hoewel hun kronologische ver-
smelting louter toevallig is. Het orde-
woord van de navolgers van de Déca-
dence kan samengevat worden met een
versregel van Verlaine: "Je suis l'Empire
à la fin de la décadence". Meteen een
duidelijke toespeling op het vroegere
Romeinse imperium, dat aan interne
teugelloosheid en verveling ten onder
zou zijn gegaan.

Vandaar trouwens de benaming Dé-
cadence: het verschijnsel is immers een
veruiterlijking van de levensmoeheid die
ook het einde van de negentiende eeuw
kenmerkte. Het prototype van de deka-
dente figuur, zoals die onder andere in de
roman 'A rebours' (1884) van J-K
Huysmans wordt afgeschilderd, is de
dandy-achtige ekscentriekeling, uitgeput
door de sleur van het bestaan. Als
antwoord daarop gaat hij zich in ekstra-

vangantie uitleven en verliezen. De
verveling waaraan men in het laatste
kwarteeuw vruchteloos probeert te ont-
snappen, kan in feite worden herleid tot
een algemene angstpsychose ten op-
zichte van de toen massaal opkomende
industrialisering, urbanisering en demo-
kratisering.

Anderzijds dient de Fin de siècle-geest
te worden geïnterpreteerd als een reaktie
tegen de naturalistische en positivistische
tendenzen in de wetenschappen. kunsten
en letteren. De revolte richtte zich
hoofdzakelijk tegen de burgerij, terwijl
op het gebied van de kunst vooral de
Parnasse-school, die een objektieve l'art
pour l'art-kunstopvatting nastreefde, het
moest ontgelden. Kortom, de Décadence
vormde een laatste uitvloeisel van het
romantisme, en zou tenslotte in het
symbolisme uitmonden. De klemtoon
lag dus duidelijk op het gevoelsmatige,
het veruiterlijken van l'äme des choses.

Vanuit die geestesgesteldheid valt te-
vens de heropleving van de spiritualiteit
en de hang naar het absolute, het
mystieke en het okkulte te begrijpen.
Begrippen als spiritisme, messes noires,
verschijningen, draaiende tafels, en der-
gelijke waren voor de Dekadenten
gemeengoed. Aan de basis daarvan
lagen onder meer de visioenen en
geschriften van Swedenborg uit de
achttiende eeuw. Verder werd bijvoor-
beeld over de Engelse poëet William
Blake verteld dat hij kontakt hield met de
geest van zijn overleden broer Robert.
Terwijl van de Zwitserse zienster Hélène
Smith wordt beweerd dat ze regelmatig
de planeet Mars bezocht. Om slechts
enkele staaltjes te noemen ... Als dusda-
nig passen de fantastische kortverhalen
van de Amerikaan Edgar Allen Poe
eveneens in het laat-negentiende-eeuwse
tijdsbeeld. Zijn werken werden via
vertalingen van Baudelaire en Mallarmé
zowel in Parijs als elders gretig gelezen.

Vanuit wijsgerige hoek gaven Hegel,
Nietzsche en Schopenhauer de toon aan.
Een evenmin te negeren spilfiguur ten-
slotte was de musikus Richard Wagner,
geestelijke vader van het wagnerisme en
van 'La revue wagnérienne'.

Het ligt voor de hand dat over de Fin
de siècle en de Décadence onmogelijk in
termen van afgebakende definities kan
worden gesproken. Ten hoogste kan
men stellen dat' de laat-negentiende-
eeuwse maatschappij poogde om de
starheid van de bestaande denkbeelden
te doorbreken. Het gaat dus veeleer om
een mentaliteit die, hoewel historisch
min of meer situeerbaar, toch vaag te
noemen is. Bovendien verschilde ze
inhoudelijk van land tot land. Vooral in
Frankrijk, en meer bepaald in Parijs.
bereikte de Décadence met haar vague à
l'ame-houding en haar zucht naar sensa-
tie een hoogtepunt. In Nederland, Belgiê,
Duitsland. Oostenrijk en Skandinavië
was de Fin de siècle heel wat minder
dekadent. Bij onze sterk kristelijk en
didaktisch ingestelde landgenoten vond
het modeverschijnsel met zijn malaise en
zelfmoordgedoe slechts moeilijk ingang.
Toch zou onder Franse invloed de
beweging van de Tachtigers ontstaan.

Rest nog de vraag hoe het met de
twintigste-eeuwse Fin de siècle zit. Wel-
licht het meest kenmerkend voor onze
huidige maatschappij zijn haar door de
eeuwen heen verworven welvaart en
beschaving. De eigentijdse mens lijkt op
een punt te zijn aanbeland waar veel als
vanzelfsprekend wordt aangenomen. Het
is niet denkbeeldig dat dergelijke overge-
wenning tenslotte tot een periode van
dekadentie leidt. met alle gevolgen
vandien. Begrippen als verveling, heb-
zucht, onverschilligheid, egoïsme en
onverdraagzaamheid zijn nu reeds stee-
vast in onze samenleving terug te vinden.
lets om over na te denken.

Maud Vermei re
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HORIZONTAAL
1 Verlichtingsmiddel 2 Ploeter -
Modern popartiest - Eikeschors -
Belgisch dorpje waar men diep in
het glas kijkt 3 Duitse stad - Giste
- Beukt 4 Rein - Bijbelse naam -
Enge - Zeevogel - Mannelijk dier
5 Telegraaf restant - Slipje - Ja-
pans bordspel - Lieftallig persoon
- Nikkel 6 Pijnigt - Doodkalm,
zonder onrust 7 Muzieknoot -
Scheel kijken - Hadden lief - Pers.
vnw. 8 Terreurorganisatie - Ge-
liefde van Zeus - Oneven - Be- -
roemd weerman - Lomperik
9 Waardeloos muntstuk - Muziek-
noot - Vaste plaats - Bijwoord -
Omroep 10 Liefkoost - Puntdicht
- Ere II Duits schilder - Hoog-
vlakte - Malkaar 12 Wassen
bouwsel - Muzieknoot - Maakt
verliefde geluidjes - Bevel - Oor-
logstuig 13 Zangstem - Vrucht -
Fries watertje - Deel van het hoofd
- Troef negen 14 Niet aan - Droo-
govens - Halfluid zingen - Voor-
zetsel IS Vermindert de schoonheid
- Koolstofverbinding 16 Reveren-
dus pater - Leus - Bestaat -
Vertegenwoordiger - Levenskiem
17 Zonder inhoud - Boot - Drank
- Europeaan - Metaal 18 Mans-
naam - Vrucht - Lichaamsdeel
19 Land in Azië - Beroep - Elek-
trode 20 Volhardendheid.

VERTIKAAL
I Het in getallen uitdrukbaar zijn
2 Uitbouw aan een gevel - Opper-
vlaktemaat - Vogel - Prikkellek-
tuur 3 Zwarte stof - Schijnvrucht -
Venetiaans strand 4 Honderdste
van een yen - Grote hoeveelheid -
Zintuig - Bouwlanden bij een dorp
- Laat een verliefd geluid horen
5 Motorrace - Meisjesnaam - Item
- Vlaamse ster - Algemeen Zieken-
huis 6 Zet in elkaar, brengt aan -
Lekkers na de maaltijd 7 Zoogdier
- Vertegenwoordigster van de wet
- Theorie van de dichtkunst -;
Meterton 8 Sterk ijzerhoudende
grond - Op deze wijze - Lengte-
maat - Kier - Stomp 9 Hemelli-

chaam - Overdreven - Cent -
Nummer - Afrikaans land
10 Luim - Aantekening - Belgi-
sche gemeente 11 Drek - Treiteren
- Reptiel 12 Ratio - Zoogmoeder
- Kist van open latwerk - Land-
bouwwerktuig - Zuivelprodukt
13 Aanvoerder van de Zuidelijken
- Bak voor kolen of erts - Goud -
Vlaams zanger - Naar aanleiding
van 14 Pers. vnw. - Naamloos -
Stalling voor auto's - Muzieknoot

15 Lichter - Onmiskenbaar
16 Handelsregister - Afgeronde
stenen - Frans eiland - Golft zacht
- Zoogmoeder 17 Insekt - Hon-
derdste van een yen - Snikt -
Vissersgerei - Toegepast Natuurwe-
tenschappelijk Onderzoek
18 Duitse rivier - Grote plas -
Geliefkoosde plaats van de student
19 Pakken - Europees volk -
Dood 20 Belangrijke elementen in
een rechtszaak.

Vb. Voering + storm = overstroming.
1. SPOT + TOVERBAL = _
2. STIER + NOVIET = _
3. PIJLTJE + SLEE = _
4. PATER + PLAAT = _
5. PERRON + DUIKER = _
6. ORGIE + TRAAN = _
7. OORDEEL + MATIG = . _
8. KRANIG + GELD = _
9. KLEDING + REEKS = _Piramidepuzzel

1 Grondgetal van het natuurlijke logaritme

2 Overdreven Zoekrooster
3 Dicht

4 Populair blad

5 Weet prachtige etTekten te bereiken

6 Stem

7 Aanvoerder

8 Krachtterm

9 Verbreken

10 Kasteel van een roofridder

11 Verzengen

12 Grootsprekers

13 Niet zo frisse

14 Onderzoek doen

15 Schilder

. 16 Nachtegaalrietzanger

17 Oud gewicht

18 Zoogdier

19 Zuurstof

ZOEK ZOVEEL MOGELIJK PLAATSNAMEN.
Alle richtingen zijn toegestaan (horizontaal, verti-
kaal, diagonaal, ook van onder naar boven en van
rechts naar links). Letters mogen meermaals ge-
bruikt worden.

LEUTERYIZELE
EREMBODEGEMR
URKBRSLINSTP
VOERAELSORAS
ETEMSEKUALAK
NIURSELESYAW
LAABOMALLEDE
IAAGENTEOMLR
LOTSSKNOTE
LOMOTTES I

I P
LAS

ESAOUDYKRAPN
ATHCERDNYWZA
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moire, ... vous-même? Pas de panique! Je
tape tout sur ordinateur (WordPerfect 5.1.).
Prix 35 fr/page. N'hésitez pas et contactez
Veerle Poot I 02/687.97.41. après 19.00 h.
• Gemeubelde kamer te huur van 1/1 tot
31 .3; 5400 fr maand; Gemeensch. douches.
Adres Redingenstr. 79 ::_ 011/68.72.89. of bij
IIse Manet. Redlngenstr. 79. Leuven.
• Typen van tesissen, verslagen, briefwisse-
ling. Chris Rosselle, .z 20.70.77.
• Vlaamse, niet kommerciële Rockgroep
geeft promotieoptredens, Nederlandstalig re-
pertoire, gedurende anderhalf uur, ambiance
verzekerd. _: 23.12.11.
• Laat na de ratels ook de lepra zwijgen.
Damlaanaktie zoekt nieuwe medewerkers.
Els Brems, Weldadigheidstraat 3, Tom Lau-
wereins : 46.09.39.
• Wie houdt er van groene qeur en roze
schijn? Codexje.
• Help, er zitten kinderlokkers in Heverlee.
Wie nuttige tips over deze twee snoodaards
kan leveren, krijgt als beloning een broodje
schapevlees.
• Meisje met hoed is dol op jazzmuziek. Of op
de muzikanten?
• Zeven zoekende zchotten zouden zeven
zaterdagen zeven zvlessen zwijn zuipen
zodat zij zeven zalige zondagen zich zot
zouden zoeken. Zouden ze? Ze zullen! Zoef,
zoef zjoeng. Zeven zeverende zagers. Ziezo
zoekers.
• Euprint bvba: alle tikwerk; desktop; scan-
ner; uitprinten van teksten; figuren uit Quattro,
Lotus. Wij zetten ook muziek! Hertogen-
straat 110 L 22.97.49.
• Wij zoeken: een meisje met donkerbruin
haar, een bruine jeans-jas, een sjaal met veel
kleurtjes, een jeans met bloemetjes erop,
bordeaux schoenen met zwart-witte nestels.
• Zo'n puike zoekertjes (backstage bedacht
zeker?) verdienen een reaktie. Inzake tijds-
besef: het Echte is tijdloos. De Schuur groet U
vanuit het Nirwana.
• Meisje zoekt hoed om zich tegen (zoete)
regen te beschermen. __
• Tikken van alle teksten, tesissen, weten-
schappelijke teksten op komputer met laser-
print. Van 9-18 u 'liS 35.06.01.; na 18 u, ook
weekend \ll' 23.54.76.

• 0 duivelse Beg. der Clem.! Is jullie echte
naam soms Legioen? (Zie Marcus 5, 1-13)
Beeft van angst! XII + I zal jullie onreine
geesten in de zwijnen drijven ...
• SmelIs like white spirit! Bok: kOning E1-E2
(BB) (Ps: vertraging door overmacht).
• Te koop: Brother Typewriter CE-650, per-
fekte staat. Over de prijs (+/- 20.000 fr) kan
gepraat worden. Benoit Lannoo, Bogaar-
denstraat 109 bus 17. Na 17.00 u.
• Gezocht: Pomo (postmodernist) voor ont-
moeting met dialooggroep Vrienden van
Socrates. Bellen na 19.00 u L 23.61.66.
Vragen naar Karel.
• Officiële aankondiging: hiermee breng Ik
allen op de hoogte dat 19/12/91 voor mij
5 9 91 zal zijn. Dus ik heb m'n kontrakt niet
verbroken! Trouwens, ik zoek nog 6 jenever-
leveranciers voor de 19de. (Jullie kennen mijn
kotadres wei). Shan.
• Croc calling: Marjan, Kobe, Tina, Mark,
. Petra, Jurgen en IIse: laatste maal en toetje
van het jaar. Afspraak wo. 18/12 om 19.00 u
aan Lab in VHI, bij voorkeur in avondtenue
(pyama-nachtjapon is geen avondtenue!)
• Meisje heeft hoed teruggevonden op Barts
hoofd.
• Ster, Studenten tegen Racisme, verzamelt
alle verkiezingspropaganda uit heel Vlaande-
ren. Alles is welkom in de 's Meiersstraat 5.
• Onze uitdaging: vóór 2000 de lepra over-
winnen. Damiaanaktie zoekt nieuwe mede-
werkers die zich eind januari willen inzetten.
Els Brems, Weldadigheidstr. 3, Tom Lauwe-
reins :[ 46.09.39.
• Lieve Van Effelterre: Nen gelukkigen ver-
jaardag, he meiske! Vanwege de twee andere
La's.
• Onthaalcentrum biedt kosteloos studenten-
kamer aan vanaf januari 92 met inbegrip van
het nodige komfort en ontbijt, aan personen,
die in afspraak met anderen de doorlopende
inslaapverantwoordelijkheid willen opnemen.
Ook studenten of andere geïnteresseerden,
die reeds een kamer bewonen, maar een
vrijwillige bijdrage willen leveren als inslaap-
verantwoordelijke komen hiervoor in aanmer-
king. Bel of schrijf naar onthaalcentrum De
Puzzel vzw, Naamsevest 64, s. 23.54.36.
• 2 krullebollen zoeken kontakt met het

meisje met de mooiste ogen van Leuven (dat
Siglinde heet). Je bent een Stuc.
• J.D.M., het Universele Duistere Pata Syn-
droom zorgt voor terecht teisterende tijdige
terechtstelling: E5-D4.
• Boerekotters (uit in 90), Bart wil jullie
terugzien op woensdagavond in de Rector.
• Croc wenst allen een prettige kerst en een
goed begin ... en hoopt een lief meisje te
vinden om mee naar de nachtmis te gaan.
Kandidates (ook voor pasen), worden ver-
zocht te antwoorden via deze rubriek.
• Abulaüa, middeleeuws kabbalist, tovert uw
manuskripten om tot moderne meesterwer-
ken die proffen in ekstase brengen. Abulafia:
tekstverwerking-Iaserprints. Tiensesir. 177.

29.22.77., 10.00-12.00 u, 14.00-16.00 u.

Tikkantoor
Devano
016/23.98.70

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng ~
~

Boeken, tijdschriften, ~
cursussen, thesissen,... !

Privé-initiatie WP (aan huis)
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

T. & K. Van Nooten-Dehaes
Wilselsesteenweg 54 .
- 3020 Herent ' ...

• JNM-ers, Bart van BB doet het weer!
(woensdagnacht in de Rector) En dat het
gedrukt zal staan.
• Hè Ben, wist jij al dat de sporadisch-file
beschermd is? De eindredakteur.
• Sommige mensen beweren dat ik gele
tanden heb, maar ik vind ze gewoon lekker.
Stom hè! Cis.
• Trop peu de temps pour taper votre mé-

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

Zenden aan of afgeven op 's Meiersstraat 5.

!~KAFEETEORIEEN~

80eHoe~oe Hoi!
&OEHOe !6

pOêl-f_gë/

tel. 016/201.301

ZOEKERTJES.
• Help! Mijn lichtbruine leren boekentas met
daarin zeer belangrijke papieren is op maan-
dag 9 12 uit de centrale bib verdwenen. Aub
bezorg hem zo snel mogelijk terug! (In debtb
of öe Fakbar L&W). Goede beloning. Geert
Pelckmans, Capucijnenvoer 32.
• Wil degene die het vorige week woensdag-
avond (19.30 u) 'koud' had, en die mijn jas
(Blauwe Millet) 'leende' die aan de kapstok
hing in restaurant 'Lukemieke' nu ook zo
vriendelijk zijn hem terug te bezorgen? (Want
nu heb Ik het koud!) Zich wenden tot David,
Goudbloemstr. 45 of .Ic 013/33.38.77.
• Gezocht een zwart lederen portefeuille van
Sofie O. Breng hem binnen bij Veto en je wordt
beloond.

advertentie VERHUUR
VAN GELUIDSINSTALLATIES
MET OF ZONDER DISC-JOCKEY

DANCE
DELIGHT
TEL. 016/23.30.86

• IIse: ons Pa, Ma, de kinderen, de Mutant,
Tante Tang en de rest van de familie verheu-
gen zich in uw verwacht(t)e toetreding tot de
rechtse tak van de familie via ons lief
Albanees Bastaardje.
• Primo: de ene IIse is natuurlijk de andere
niet, nietwaar IIse? Secundo: Nep-pa, je hebt
meer behoefte aan een ernstige verzoening
met jezelf dan met mij. Ik steun je wel. Den
Albanese Bastaard.
• Dame, ägée, seule cherche gentille jeu ne
fille pour passer la nuit chez elle deux fois par
semaine. Léger service. 400 fr par nuit,
t,éléphoner I'après-midi ~ 22.26.43.
• Chirokot organiseert di. 17 december een
avond over vooroordelen. Kom om 20.30 u
naar TIensevest 128.
• 2 kaarten te koop voor Wim Vandekeybus,
25 1 92 In de Singel bij Erika, Broekstr. 155,
Heverlee.
• Derde adventsweek : no sex, no drugs, no
rock 'n roll, slechts droom, wierrook en
psalmen. (Allernieuwste Testament, Hippe
profelleen 17,1) (XII + I)
• Gemeubelde kamer te huur m het begin van
de Naamsestraat. 6000 fr. alles in, keuken en
douche. Van 1/1/92. Geïnteresseerden kun-
~_ellen dinsdag- en woensdagnamiddag
: 22.44.38 [vraqen naar Steven).
• Kaatje, nog altlid een kerstekind? KUSjes
van Lies.

JO MEUWISSEN
Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor sernmanes. evene-
~ menten, optredens
~ en fuiven
~.
8ARCOVISION: 5000 fr.
DIS C 0 BAR: 4000 fr.

DOOR A N N VANDERMAESEN

MAANDAG
20.00 u KONCERT Het vokaal mannen kwartet Close Up (kontratenor, tenor en
bas) brengt een zeer gevarieerd programma van vokale kerstmuziek, in de
kapel van het UZ St.-Rafaël, Kapucijnenvoer 33, toeg. gratis.

21.00 u FILM 'Distant voices, 'still lives' (GB) van Terence Davies, een
hommage vol haat-liefde gevoelens, in de cyklus 'Het lied in de film', in Stuc,
toeg.100/130.

23.15 u FILM 'Distant voices, still lives' (GB) van Terenee Davies, een
hommage vol haat-liefde gevoelens, in de cyklus 'Het lied in de film', in Stuc,
toeg. 100/130.

DINSDAG
20.00 u LEZING "Over het fascisme van Eigen Volk en zijn kansen in de
harten en de geesten van de demokraten", in De Cantate, org. Europakring,
toeg. gratis (leden)/50.

20.00 u INFOAVOND over legerdienst, in Kleine Aula (Sint- Michielsstraat).
toeg. gratis.

20.00 u KONCERT Kerstkoncert door de Trinid Singers, in Inkomhal UZ
Gasthuisberq, toeg. gratis, org. Universnare Ziekenhuizen.

20.00 u KONCERT door Wito De Meulder (piano). met werk van Debussy,
Bach en De Meulder, in Val Duc Business Club (Naamsestraat 46).

20.30 u FILM 'The match factory girl' (Finland, 1990) van Aki Kaurismaki, een
mechanistisch noodlotsdrama in een minimalistische, glasheldere stijl (zie
artikel), in Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u GESPREKSAVOND Paul Jacobs, politiekommissaris in eén Brus-
selse migrantenwijk spreekt, in Huize Karibu (Fred. Lintstraat 150).

21.30 u TEATER 'Et Voilà', over een korrupte handelaar die op zoek gaat naar
de uitemden van zijn eigen bewustzijn, met Peter De Graef in een regie van
Luk Nys, In Soetezaal (Naamsestraat 96). toeg. 180/250, org. Stuc.

22.30 u FILM The match factory girl' (Finland, 1990) van Aki Kaurismaki, een
mechanistisch noodlotsdrama in een minimalistische, glasheldere stijl (zie
artikel). In Stuc, toeg. 100/130.

20.00 u FILM 'Een tip van de sluier' (1980) van Frans Bromet, in Vlaamse
Leergangen, Boekhandelsstraat.

.0-----------,
ALFA 00 18/12 om 20.00 u: Film: Animal House, in MSI 00.14.
00 18/12 om 20.00 u: Kaas- en Wijnavond, in zaal Ons Huis. 00 19/12:
Kaas- en wijnavond. 00 19f12 om 20,45 u: Film: Animal House, in MSI
03.J8

BIOS 00 17f12: Kerstfeest, in zaal Ons Huis.

GERMANIA 00 16/12om 19,30 u: Studentenraad, inA202.

INDUSTRIA 00 18/12: Kerstfeest, in Metropole.OO19/120m
20.00u u: Kerstfeest (kaas' en wijn), in zaal Metropole.

KLiO 0016/12: Schaatsen, 00 17f12: Filmavond. 0018/12: Kaas-
en wijnavond + TD, in Albatros. 00 19/12: Cocktailavond, in Praat-
kamer.

LBK 00 17112: Leuven Bloedserieus: optredens Germania Band,
Kid Safari, The Wolfbanes en The FJying Pickets, in tent Alma 111,ink. 150
(donors)/350,

PEDAGOGIE 00 16/12 om 20,00 u: Kringvergadering, in
Tiensestraat 115.

POLlTIKA 00 16/120m14.00 u: De Deftige Dagen, Opening in
te kan, in AP1.OO 16/12 om 20.30 u: De Deftige Dagen, Opening met
receptie, fotosalon en Ekspo-litika, in Politika. 00 17f12 om 20.00 u:
Deftige Film: The Untouchables, in AV 00.17, 00 17f12 om 22,30 u:
Maffia-avond met Blues-optreden, in Politika. 00 18/12 om 16.00 u:
Initiatie Stijldansen, in lsol. 00 18/12 om 20,00 u: Deftig Koncert met
sociaJe wetenschappers, In MT 10. 0018/12 om 22.30 u: Salons Chics,
in Politika. 00 19/12 om 18,00 u: Deftig Diner, in Alma 2.00 19/12 om
21.00 u: Deftige Fuif, in Lido.

PSYCHOLOGIE 00 16/12 om 20.30 u: RvB vzw Psycho-
logie, in Kringlokaal. 00 17/12 om 21,00 u: Kerstfuif, in Lido, ink. 50/70.
00 17/12 om 22,00 u: Optreden 'Soapstone' (niet The Mudgang, zoals
gepland), in Shrink, ink. gratis. 00 19/12 om 20.00 u: Kringvergadering, in
00.14. 00 19/12 om 20.00 u: Kringvergadering, in Psychologisch
Instituut,00.14. .

ROMAN IA 00 17/12 om 20.00 u: Kaas- en wijnavond en
daarna Grandioze Fuif, in Albatros, wk K en W-avond 270; fuif 50/70.

VTK 00 17/12 om 20.00 u: Revue, in Stadsschouwburg. 00 18/12
om 20.00 u: Revue, in Stadsschouwburg. 00 19/12: Barbarakantus, in
Thier.OO 19'12 om 20.00 u: Revue, in Stadsschouwburg:

WI NA 00 16112 om 20,00 u: Praesidiumvergadering, in Wina-
Kelder. 00 17/12: Kantus, in RC, Cité.OO 18/12 om 20.00 u: Winabar, in
Winabar.

20.00 u KONCERT Vokale en instrumentale ensembles van het Lemmensin-
stituut, olv Kurt Bikkembergs, brengen kerstliederen uit verschillende
landen, in Lemmensinstituut (Herestraat 53), toeg. 150/200, org. Koncertve-
reniging LemmensinstituuL •

20.00 u KOORZANG Hellas-koor van Tallinn zingt voor de solidariteit tussen
Oost en West, in Begijnhofkerk, org. Mensenbroeders (NGO).

20.00 u LEZING "De Russisch-Ortodokse godsdienst in de Russische
samenleving", door vader Serge Komovaloff, priester ortodokse gemeen-
schap in België., in MSI 01.08, org. Oosteuropakring.

20.30 u FILM 'The match factory girl' (Finland, 1990) van Aki Kaurismaki, een
mechanistisch noodlotsdrama in een minimalistische, glasheldere stijl (zie
artikel). in Stuc, toeg. 100/130.

20.30 u OPTREDEN Stef Bos brengt 'Is dit nu later?', in Auditorium
Minnepoort, toeg. 250/300, org. CC Leuven.

21.30 u TEATER 'Et Voilà', over een korrupte handelaar die op zoek gaat naar
de uiteinden van zijn eigen bewustzijn, met Peter De Graef in een regie van
Luk Nys, In Soete zaal (Naamsestraat 96). toeg. 180/250, org. Stuc.

22.30 u FILM The match factory girl' (Finland, 1990) van Aki Kaurismaki, een
mechanistisch noodlotsdrama in een minimalistische, glasheldere stijl (zie
artikel). in Stuc, toeg. 100/130.

22.30 u OPTREDEN A-Volonté, in De Rector.

DONDERDAG
20.00 u KONCERT Kerstkoncert door de Bob Boon Sinqers, In Auditorrum UZ
Pellenberg, toeg. gratis, org. Universnare Ziekenhuizen.

20.30 u FILM 'The match factory glrl' (Finland, 1990) van Aki Kaunsmaki, een
mechanistisch noodlotsdrama in een minimalistische, glasheldere stijl (zie
artikel). in Stuc, toeg. 100 130.

20.30 u KONCERT Leuvens Universitair Koor olv An Dejans brengt een
kerstprogramma, In Sint-Jan-de-Doperkerk (Groot Begijnhof). toeg. 120
200.

22.30 u FILM The match factory girl' (Finland, 1990) van Aki Kaurismaki, een
mechanistisch noodlotsdrama in een minimalistische, glasheldere stijl (zie
artikel). in Stuc, toeg. 100/130.

VRIJDAG
20.00 u KONCERT De Maastreechter Staar, mannenzangvereniging, bren-
gen een kerstkoncert, in Stadsschouwburg, org. Vriendenkring 2000.

20.30 u FJLM The match factory girl' (Finland, 1990) van Aki Kaurismaki, een
mechanistisch noodlotsdrama In een minimalistische, glasheldere stijl (zie
artikel), in Stuc, toeg. 100 130.

20.30 u KONCERT Nieuw Belgisch Kamerorkest olv Jan Caeyers brengt een
meuwraarskoncert, In CC De Borre (Speelpleinstraat 10, Bierbeek). toeg.
200 250, org. CC De Borre.

WOENSDAG
13.00 u KONCERT Vokaal kwartet 'Close Up' brengt vokale kerstmuziek, in
Kapel Iers Kollege (Damiaanplein 8), toeg. gratis, org. Kul-t-uur.

14.00 u FILM 'Ciske De Rat' (1984) van Guido Pieters, in Vlaamse Leergan-
gen, Boekhandelsstraat. •

1'8.00 u 6 UREN VOOR IRAK Red de Iraakse kinderen. Stop het embargo, in
'Ons HUIS' Goudbloemstraat f8, org. Antl- Imperialistische bond ism Imast
vzw.

ZONDAG
20.00 u KONCERT 'I Fiamminghi' olv Rudolf Werthen en de koren Organum
en Musa Horn brengen kerstliederen en werk van Bach en Manfredinl, in
Stadsschouwburg, toeg. 300-750, org. CC Leuven.



Victor Nachtergaele, rektor van de Kulak

"Het is evident dat ik zoals
Van Cauwelaert 'zal werken"
OP 1 december trad de nieuwe

Rektor van de Kulak, professor
Vic Nachtergaele, in funktie.

Nachtergaele is 56 en doktor in de
Romaanse filologie. Na 10jaar leraar aan
het Sint-Amandskollege te Kortrijk te
zijn geweest, doceerde hij een een paar'
jaar aan het Instituut voor Vertalers en
Tolken (Marie Haps) te Brussel. Vanaf
1968 doorliep hij de stadia van assistent,
lektor, docent en hoogleraar om in 1979
benoemd te worden tot gewoon hoogle-
raar van KU Leuven, waar hij Franse
literatuur doceert. Veto sprak met de
kersverse rektor en vroeg hem wat de
toekomst voor de Kulak brengt.

Nachtergaele: «Men mag zeker geen spektaku-
laire evoluties verwachten. De opties die tijdens
de 2S-jarige geschiedenis van de Kulak zijn
genomen, blijven nog steeds gelden. Dit bete-
kent op de eerste plaats het studentvriendelijke
karaktervan de kampus. Nu is er op het gebied
van de studiebegeleiding duidelijk een tekort
aan professionalisering. Een doktorandus, die
op het monitoraat terecht komt, is in het begin
geen deskundige. Hij "kan niet altijd de proble-
men van de studenten inschatten. Daarenboven
begint na een paar jaar het doktoraat te dreigen.
Ik hoop dat wij kunnen rekenen op een aantal
praktijkassistenten voor een meer geprofessio-
naliseerde studiebegeleiding»
«Natuurlijk zijn er de nieuwe kandidaturen

Ekonomie. Het eerste jaar TEW is nu lopend.
De 50 studenten die we vooropgesteld hadden,
zijn er uiteindelijk 163 geworden. Dit schept
enige problemen wat betreft de lokalen. We
hebben nu al een bezettingsgraad van 85 à 90%,
hetgeen enorm hoog is..

Veto: Met 163 studenten kan de Kulak toch nog
moeilijk uitpakken met haar bekende klein-
schaligheid?
Nachtergaele: «Dat is een subjektief fenomeen.
Zolang de prof de indruk heeft tot individuen te
spreken en niet overweldigd wordt door de
massa, is alles in orde. De psychologische
drempel ligt ongeveer op 200. Ook voor de
studenten blijkt dat een aantal van ISO à 200
studenten nog haalbaar is voor een jaarverant-
woordelijke of een klaspresidium, indien zij
aktiviteiten willen organiseren waarbij de groep
zich betrokken voelt. Gesteld dat '50% van de
eerstejaars TEW slaagt en het aantal nieuwe
inschrijvingen voor de eerste kandidatuur naar
200 stijgt, zouden er volgend jaar wel ruimte-
lijke problemen kunnen optreden»

Veto: De Kulak volgt wel een populistische
trend: een kleinere richting als Klassieke
Filologie wordt ingewisseld voor een populaire
mastodont als Ekonomie.
Nachtergaele: «Dat is niet waar. De Kortrijkse
regio vroeg reeds in 1963 naar een fakulteit
ekonomie. Bij iedere opening van het akade-
miejaar heeft mijn voorganger Mgr. Maertens
gepleit voor een fakulteit Ekonomie. Telkens
stuitte hij op objekties van zowel Gent als
Antwerpen. Op dat ogenblik was Klassieke
Filologie een zeer gezonde studierichting met
dertig studenten in de eerste kandidatuur, De
maatschappelijke evolutie, met haar vraag naar
meer technologie en wetenschap, had ook zijn
weerslag op het onderwijsaanbod in de huma-
niora. Het is een toeval dat de invoering van
Ekonomie samenvalt met het opschorten, en'
niet het afschafTen, van Klassieke Filologie.
Mocht er hiervoor een revival optreden, zal de
mogelijkheid van het herinvoeren van de
studierichting opnieuw bekeken worden»

Veto: De vraagnaar een universiteit in Kortrijk,
en in het bijzonder naar een afdeling Ekonomie,
zou niet zozeer door onderwijskundige motieven
ingegeven zijn als wel door de Westvlaamse
KMO's, de Kortrijkse Kamer van Koophandel.
De Kulak is immers een sterke aantrekkings-.
pool van technologie in de dynamische regio
Zuid- West-Vlaanderen.
Nachtergaele: «Die invalshoek verrast me
totaal. Het initiatief voor de oprichting van de
Kulak is destijds uitgegaan van een aantal
politici, die dachten dat wegens de overbevol-

-

...-

king aan bepaalde fakulteiten er een spreiding
moest komen. Er is destijds een rivaliteit
geweest tussen de mogelijke vestigingsplaatsen
van een universiteit in West-Vlaanderen, name-
lijk Brugge en Kortrijk. Dokter Karel God-
deeris, die verbonden was aan de kliniek - en
dus niet aan de Kamer van Koophandel - heeft
destijds het beste rapport geschreven over de
invalswegen naar Kortrijk, over de scholen in
het Kortrijkse»
Veto: Zo simpel ligt dat toch niet. Vanaf '67 was
de Westvlaming Guido Declerq algemeen be-
heerder van de KU Leuven. Declerq had toen
samen met goeverneur Vanneste al het West-
vlaams Studieburo gesticht, dat politiek-ekono-
mische opties voor West-Vlaanderen bestudeert.
Ook maakte hij in de jaren '50 studies over de
toekomst van de regio Kortrijk in opdracht van
de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen.
Die invloeden kan men toch ook niet zomaar
wegcif/eren.
Nachtergaele: «De 'Kortrijkse regio is vooral
een kommerciële regio. Het is een permanente
zorg van de kamp us om zich enerzijds in te
schakelen in het weefsel van de regio en
anderzijds een eigen inbreng te hebben. Het is
wel zo dat er de laatste jaren, in de persoon van
Jean Vanmarcke, verantwoordelijke voor de
Kamer van Koophandel en Nijverheid en
tevens lid van het Komitee van Beheer van de
Kulak, aktiever dan vroeger gewerkt is aan het
verkrijgen van een ekonomische richting. Ook
voor het Postuniversitair Centrum, dat bijscho-
ling biedt aan universitairen. Wie zijn de eerste
gegadigden? Inderdaad, mensen uit het bedrijfs-
leven. Daarom hebben we punktuele kontakten
met bepaalde bedrijven. Samen met hen en de
Kamer van Koophandel organiseren we de
speciale talenopleiding Business Language
Learning.»

Veto: De nationale overheid argumenteerde de
oprichting van de Kulak enerzijds met de
spreiding van kandidatuursstudenten; en ander-
zijds met de demokratisering. Vandat laatste is
in Kortrijk niet zoveel in huis gekomen. De lage
socio-kulturele klassen participeren nog steeds
in beperkte mate.
Nachtergaele: «Dat is inderdaad zo. We
moeten dus besluiten dat de drempels tussen de
lagere sociale klassen en de universiteit niet
alleen van financiële aard zijn. Indien het enkel
financiële drempels zouden zijn, waren die door
het beurzensysteem wellicht al weggewerkt.
Het gaat dus voornamelijk om socio-kulturele
drempels, waaraan gedurende verschillende
generaties gesleuteld moet worden. Jongeren
uit arbeidersmilieus vervreemden soms van hun
familie wanneer ze aan de universiteit gaan
studeren. Dit is dus vaak een familiaal pro-
bleem.»

«Anderzijds kijken de universiteiten vaak uit
de hoogte neer op het Hobu. Ik ben niet
akkoord met die houding. Noem eens een reden
waarom het Hobu minderwaardig zou zijn? Het
Hobu-onderwijs is gewoon een anderssoortig
onderwijs, met een andere finaliteit dan de
universiteiten. Als iemand uit een lagere sociale
klasse ginds doorstoot, kan ruit toch bezwaarlijk
een mislukking genoemd worden»

Veto: We willen het kru stellen.' indien de
Kortrijkse universiteit geen effekt heeft gehad
op de demokratisering, wat is dan nog de zin van
de Kulak?
Nachtergaele: «Er zijn studenten die naar
Kortrijk komen omdat het dichter bij huis
gelegen is dan Gent of Leuven. Bovendien ben
ik ervan overtuigd dat kleinschaligheid voor
sommigen een positieve zaak is. Vele studenten
die van zichzelf weten dat ze niet kunnen
weerstaan aan het schitterende aanbod van de
Oude Markt of die een beetje schuchter en
schichtig zijn, zullen zich beter voelen aan een
kleine universiteit zoals de Kulak,»

Veto: U staat bekend als een fervent voorstan-
der van die typisch Kortrijkse sfeer. Men heeft
ons zelfs vooraf gewaarschuwd om tijdens dit
gesprek geen onvertogen woord over de Kulak- -
mentaliteit te laten vallen.
Nachtergaele: (glimlacht) «Over de sfeer ben
ik nogal tevreden, ja. Dat zal wel een stukje .
nostalgie zijn, zeker. Het kan zijn dat ik dat een
beetje idealiseer. Ik ben hier gekomen in 1968,
nog in de pioniers tijd van de Kulak, toen

iedereen spontaan met elkaar samenwerkte. We
zijn die pionierstijd echter voorbij, de tijden
veranderen. Dat geldt ook voor de spirit bij de
studenten. Neem nu onze eerstejaars Ekonomie,
die weten van wanten. Een aantal van hen
hebben in juni of juli, dus nog tijdens de'
vakantie, al besloten een eerste vzw op te
richten. Wel, dat hadden we nog niet meege-:
maakt. Dat wijst op een nieuwe mentaliteit, die
toch nog altijd typisch voor deze streek is,»

Veto: Hel Limburgs Universitair Centrum
maakte jarenlang reklame met haar hoge
slaagcijfers. Beïnvloedt de Kortrijkse sfeer haar
slaagcijfers ook in gunstige zin?
Nachtergaele: «Dat is een zeer delikate zaak.
Op basis van cijfers kunnen wij aantonen dat
wij procentueel een hoger aantal geslaagden
hebben, op licentie nivo een hoger aantal graden
behalen en ook een hoger percentage aan
assistenten afleveren. Je kan echter de vraag
stellen of wij hetzelfde type student binnenkrij-
gen dan '~lders. Het onderwijs in Oost- en
West-Vlaanderen zou weleens van een hogere
kwaliteit kunnen zijn. Ten tweede is er in
Kortrijk, evenals in het LUC, nog steeds een
lagere participatie, zodat er al een preselektie is.
Wij krijgen de beteren. Daarenboven werkt
kleinschaligheid zeer motiverend. Elk jaar
heerst er bij onze studenten een mentaliteit van
"we komen er samen door".
Veto: Een belangrijk aktueel item zijn de
herstruktureringsplannen naar aanleiding van
de McKinsey-audit van 1989. Iedere fakulteit
zou een onderzoeksdekaan en een onderwijsde-
kaan krijgen. Welke weerslag gaat dat hebben
op de Kulak, dat enkel de kandidaturen
aanbiedt en waar de onderwijsopdracht pri-
meert?
Nachtergaele: «Van die hervormingsplannen
weet ik nog steeds niets. Ik ben pas rektor en
heb nog enkele meters dossiers door te nemen
die ik van mijn voorganger heb geërfd. Tot
dusver zijn die plannen nog niet ter sprake
gekomen op Akademische Raad»

«Als die plannen doorgang zullen vinden, is
het duidelijk dat in Kortrijk de onderwijsfaktor

..

centraal blijft. Dit neemt niet weg dat er op
kleine schaal en in samenwerking met andere
universiteiten en, in mindere mate, met bedrij-
ven onderzoek kan verricht worden. De idee
dat er een onderzoekseenheid zou komen tussen
de Kulak en een aantal bedrijven in de vorm
van een joint venture is op dit moment wishfull
thinking. Wat betreft het positief-wetenschap-
pelijk onderzoek beschikt Leuven, in vergelij-
king met Kortrijk, over labo's voor specifiek
onderzoek, die gegroeid zijn rond een vrucht-
baar idee van één persoon, waarrond zich dan
een ploeg verzameld»
«Het Interdisciplinair Research Center (IRC)

in Kortrijk is anders ontstaan. Men heeft in de
Geneeskunde en de Positieve Wetenschappen
een aantal docenten benoemd die echter ook
aan wetenschappelijk onderzoek moesten doen.
Gezien de verscheidenheid van de akademici
- biologen, chemici, wiskundigen - is het
moeilijk een gemeenschappelijk projekt te
vinden»

Veto: U bent verkozen op basis van het
programma van uw voorganger Van Cauwe-
[aert. Ondermeer Mgr. Maertens zou daarop
vooraf aangedrongen hebben. Is er dan nog
ruimte voor eigen aksenten?
Nachtergaele: «U vergist zich. Uit de informa-
tieronde bleek dat men zocht naar iemand met
het profiel van Van Cauwelaert. Dat is niet
hetzelfde als het programma. Dat profiel is
rudimentair ingevuld: iemand die vertrouwd is
met de kampus, de regio kent omdat hij er
woont - ik ben afkomstig uit Waregem en
woon al jaren in het Kortrijkse - en bewezen
heeft dat hij al jaren met de Kulak begaan is. Na
mijn verkiezing heb ik dan zelf gezegd dat ik het
programma van mijn voorganger tot het mijne
zou maken. Dat kon moeilijk anders: Cauwe-
laert had immers in de maanden na zijn
aanstelling een algemene rondvraag georgani-
seerd, waaruit hij dan de belangrijkste krachtlij-
nen heeft naar voren geschoven. Het is evident
dat ik in dezelfde zin zal werken..
«De invulling zal wellicht anders liggen. We

weten immers niet hoe Van Cauwelaert zijn
programma ging konkretiseren. Als je zijn
openingsrede leest, weetje wat zijn programma
was. Die toespraak omvatte trouwens ongeveer
alle aspekten die er in een universiteit aan bod
komen: een studentvriendelijke kampus, gede-
gen studiebegeleiding, hoogstaand wetenschap-
pelijk onderzoek en een kristelijke inspiratie.
Dat is blijkbaar wat uit de Kortrijkse gemeen-
schap gekomen is. Daar kan ik alleen maar
achter staan»

"


