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Herstrukturering unief schiet op

Spiraal van de rektor
bijna voltooid
Na drie jaar intensieve arbeid heeft het rektoraat uiteindelijk een
vrij definitief herstrukturerinqsvoorstel voor de KU Leuven klaar.
Dat het hier niet zomaar een ver-van-mijn-bed-show zonder prak-
tische gevolgen betreft, is duidelijk. De verschillende bestuurs-
organen - zowel op het nivo van de departementen en de
fakulteiten als van de hogere echelons -worden immers voor het
eerst sinds 1971 in een nieuw kleedje gestoken. Een poging tot
samenvatting van een uitgebreid dossier.
De vorige herstrukturering van de
KU Leuven dateert van 1971. In de
nasleep van Leuven Vlaams werd on-
der toezicht van de toen kersverse rek-
tor De Somer een nieuw reglement
opgesteld dat het uitzicht van de uni-
versiteit bepaalde. Voor de studenten
betekende deze nieuwe struktuur een
grote stap voorwaarts. Zij kregen im-
mers inspraak in de (meeste) universt-
taire beleidsorganen, wat toen een
kleine revolutie betekende. Tot dan
stond de universiteit namelijk onder
een strikt autoritair regime, en het De voorbereiding van de herstruk-
was slechts na de splitsing van de turering verliep alleszins low key. Ter-
KU Leuven dat de studenten als resul- wijl de unief al in mei '90werd doorge-
taat van talrijke onderhandelingen licht door het gerenommeerde McKin-
en akties definitief een plaats kregen sey-onderzoeksburo en kort daarna
in het universitaire bestel. , een eerste werkgroep werd samenge-

steld ter voorbereiding van een 'ont-
werp van struktuur', werden de stu-
denten pas in december '92 bij het
overleg betrokken. Intussen waren
alle dekanen al uitgebreid geraad-
pleegd en had zelfs een Bijzondere
Akademische Raad zich over het te-
ma gebogen. Deze vergadering, die
overigens niet in het huidige KUL-re·
glement is voorzien, bestaat uit alle
leden van de Akademische Raad op
studenten en assistenten na. Veel en-
toesiasme was er dus bij deze beide
laatste geledingen niet te bespeuren
toen zij uiteindelijk dan toch op de
hoogte werden gesteld van de stand
van het dossier. Dit verbeterde er ove-
rigens geenszins op toen ze de inhoud
ervan bekeken. Het 'ontwerp van
'struktuur' blonk op dat moment im-
mers niet bepaald uit kwa demokra-
tisch gehalte.
De 'nieuwe managementsinzich-

ten' leerden blijkbaar vooral dat het
bestuur in de handen van zo weinig
mogelijk personen moet worden ge-
legd. Konkreet betekent dit dat de
buro's de machtscentra moesten wor-
den. Deze buro's vindt men zowel op
overkoepelend nivo (het Buro Aka-
demische Raad) als op fakultair nivo
(de buro's van de fakulteitsraden),
met als gemeenschappelijke. kenmer-
ken dat er doorgaans geen studenten
in zetelen en dat daar de facto de
meeste beslissingen worden geno-
men. In de nieuwe struktuurontwer-
pen werden deze niet alleen gepromo-
veerd tot kontrole- én beroepsorga-
nen, maar vooral de inhoudelijke
klemtoon kwam op de buro's te liggen.
De demokratische vergaderingen

die tot nu toe het beleid (in teorie) be-
paalden, zoals de Akademische Raad
en de fokulteitsmden, zouden defini-
tief worden gedegradeerd tot bekrach-
ti9in9soryanen. Deze plannen stootten
echter op heel wat tegenstand. Niet
alleen de studenten reageerden maar
ook de professoren voelden zich in de
kou gezet. Toen in februari en maart
de fakulteitsraden over de herstruk-
tureringsplannen werden gekonsul-
teerd, regende het dan ook kritiek.

Engels
Vijfentwintig jaar later zag rektor

Dillemans in de loop van zijn tweede
ambtsperiode een grote taak voor zich
weggelegd. Om een aantal uiteenlo-
pende redenen wenste hij het hele
universitaire reglement te hervor-
men. Het dekreet Coens, een serie
nieuwe taken voor de unief zoals de
permanente vorming, de groeiende
internationalisering en 'nieuwe ma-
nagement-inzichten' zijn slechts en-
kele van de foktoren die werden aan-
gehaald. In de voorbereidende doku-
menten wordt de argeloze lezer overi-
gens tot in het absurde toe om de oren
geslagen met -termen als 'human re-
sources management', 'low key-ope-
raties', 'management by. exception',

BINNENIN

Als het nu nog een slanke Ionische
was, of een steviggebouwde Do-
rische, dan hadden ze zich er mis-
schien nog bij neergelegd. Een
ranke Korintische had ook 110gnet
gekund. Maar asjeblief geen Bel-
gische, als het even kan. De laatste
kans van het tweedekansonder-
wijs: kies nu een zuil. Twee kopen,
één gratis 9
En QU is het genoeg geweest. Voor
ons hoeft het niet meer. Dertig
nummers lang heeft ons zuur ver-
diende zweet, vermengd met do-
norbloed en krokodilletranen de
Vetolokalen ondergedompeld in
een sfeer van naarstige (en gron-
dig herverdeelde) arbeid. Wij naar
Godsvrucht en vermogen, u naar
de donkerste krochten van de ziel.
Huiver op het terras 6-7

'purpose and project', 'core activities'
en andere goedkope peptalk. Oor-
spronkelijk was het de bedoeling dat
samen met de herstrukturèring ook de
finandering van de universitaire ge-
ledingen zou herzien worden, maar al
snel bleek dat de dekanen niet be-
paald bereid waren om overeen struk-
tuurhervorming te praten als tegelijk
ook hun centjes op het sP.E!1stonden.

Struisvogel '.

Inhaaloperatie
Op de Akademische Raad van 10

mei lag dan een nieuw ontwerp voor
datîn vergelijking met de eerdere
plannen nog maar weinig nieuws
voorstelde. Uit de hevige reakties van-
uit de fakulteiten blijkt overigens dat
serieuze vragen werden gesteld bij de

demokratische legitimatie van de le-
den van het Buro Akademische Raad
(BAR). En toch lijkt het erop dat, on-
danks de protesten van deze vox po-
puli, het BAR en zijn ondemokratische
kantjes - geen deelname van stu-
denten, verscheidene leden die de
facto door de rektor worden aange-
steld - in het nieuwe reglement zul-
len worden ingeschreven. Dat de aka-
demische top er hierdoor niet popu-
'Iairder op wordt, is duidelijk. Voor de
studenten lijkt de hele operatie zich
voor het overige nochtans vrij positief
te ontwikkelen. Het oorspronkelijke
studentonvriendelijke plan is immers
in de voorbije maanden dermate aan-
gepast dat men nu zelfs van een soort
inhaaloperatie voor de studenten-
inspraak kan spreken.
Op het nivo van de drie Groepen

(Humane, Eksakte en Biomedische
Wetenschappen) lijkt weinig te ver-
anderen. Het oorspronkelijke idee om
de Groepsraad af te schaffen en de
Groepsvoorzitter - een BAR-lid -
als enige bevoegd te m'akeI! op dit
nivo wordt waarschijnlijk naar de
papiermand verwezen. De Groeps-
raad, met de studenten erin, zou blij-
ven en vooral een kontrolefunktie
krijgen naar de fakulteiten toe. De
Groepsvoorzitter blijft hier nochtans
een belangrijke taak waarnemen. Hij
kan op elk moment ingrijpen in be-
slissingen van fakulteiten en departe-
menten en, beroep uontekenen.bij het
'Gemeenschappelijk Buro', zoals het
BAR in de nieuwe voorstellen wordt
genoemd.

Groepen
Dat buro werd overigens in de oude

plannen aangesteld tot hoogste be-
roepsinstantie, een funktie die nu
toch opnieuw, zoals het hoort" voor-
behouden is voor de Akademische
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Na jaren onzekerheid valt de balans toch negatief uit voor de Shrink. Ze
krijgen nog één jaar respijt. (foto Dieter Telemans)

Fakulteit 'ekonomie klaar in april

''Studentenstroom
vermijden"
De fakulteit Ekonomie is al lang aan nieuwe behuizing toe. In
plaats van het afgeleefde gebouw in de Dekenstraat volledig te
renoveren en uit te breiden, werd gekozen voor een nieuw presti-.., '

gieus handelskot in de Naamsestraat. Eind volgend jaar moet de
verhuis albeginnen zodat vanaf het akademiejaar 1994-'95nage-
noeg de hele fakulteit in het 'handelspaleis' aan het stadspark zal
ondergebracht zijn. Alleen de studenten mogen niet mee.
Achter de schitterende voorbouw van
een drietal historische gebouwen
wordt een nieuwe building met alles
erop en eraan neergepoot: drie kelders
en zeven verdiepingen met onder-
grondse parkings, kantoren, salons,
pauzekamers tot douches toe. Alleen
auditoria en leslokalen zijn niet terug
te vinden op de plattegronden. Of
toch: voor de prestigieuze MBA- en
postgraduaatsprogramma's worden
drie kleinere seminarielokalen voor-
zien in de historische gebouwen,
maar voor de gewone studenten is er
dus gèen plaats. Met de investering
van meer dan een half miljard (de
unief betaalde 505 miljoen, de Eko-
nomika-senioren pasten er nog eens
zeven bij) wordt dus in de eerste plaats
een onderzoekscentru,m gebouwd.
Algemeen Beheerder van de

KU Leuven Tavernier benadrukt ech-
ter dat zo'n 'research center' nooit de
bedoelinq is geweest. Het gebouw
moet open staan voor proffen en stu-
denten. De biblioteek, het komputer-
centrum en het studentensekretariaat
verhuizen immers mee. Leslokalen
komen er evenwel niet omdat er op dit
ogenblik geen gebrek aan is. Dat lijkt
toch wel planning op al te korte ter-
mijn voor een gebouw van een half
miljard. Grote aula's zijn immers wel
nodig omdat de lesgroepen steeds gro-
ter worden.

Bovendien is het twijfelachtig of ie-
dereen aan de fakulteit de studenten
even grQag ziet komen in het nieuwe
handelskot. Zo wordt in een voorstel
over de inrichting van het gebouw
vooropgesteld dat "de studenten-
stroom in het hele gebouw zoveel
mogelijk vermeden dient te worden."
Het monitoraat blijft trouwens in de
Dekenstraat, ook al "om de studenten-
stroom in de nieuwbouw te beperken."

Planten
De monitoren krijgen er meteen de

opdracht bij om de 'officieuze' valven
- in de Dekenstraat - te beheren.
De uitqebreide, offidële valven ver-
huizen dan samen met het sekre-
tariaat. Wie ooit besloten heeft om het
studentensekretariaat en de volven in .
te planter op een plaàts waar hele-
maal geen studenten komen, is on-
duidelijk. De dekaan argumenteert
evenwel dat de administratie één ge-
heel vormt dat in het fakulteitsge-
bouw thuishoort. In elk geval vraagt
de studentenfraktie op de fakulteits-
raad om alsnog op deze beslissing te-
rug te komen en het studentensekre-
tariaat bij de studenten te houden.
De voornaamste reden hiervoor is

de vrees dat het anders tot een dtc-
spora zou komen van de ekonomie-

studenten over alle Leuvense aula's.
Na de verhuis wordt het handelskot
immers verdeeld onder Pedagogie en
Psychologie. Er is dan geen objektieve
reden meer om de lessen nog in de
Dekenstraat te programmeren zodat
de studenten hun kampus zouden
verliezen. Dat zou vervelend zijn voor
de ekonomisten, maar een.ramp voor
Ekonomika, waarvan de bar' en de
kursusdienst zich nu in het handels-
kot bevinden. De dekaan van Psycho-
logie zou trouwens beloofd hebben te
zullen ijveren voor lokalen voor de
Psychologische Kring in de Deken-
straat, wat alleen maar logisch zou
zijn als de psychologen er ook les zou-
den krijgen. Of er dan nog plaats is
voor de kring van de ekonomisten
was in eerste instantie niet duidelijk.
Een studentendelegatie van Ekono-

mika liet zich op dit punt geruststellen
door Tavernier die beloofde dat de
ekonomiestudenten in het handels-
kot zouden kunnen blijven. De aan-
wezigheid van het studentensekre-
tariaat zou echter meer garantie bie-
den om de lessen in de Dekenstraat te
verankeren. Maar dat deze kwestie
blijkbaar al lang beslist is en "niet
meer voor diskussie vatbaar", wijst er
wel op dat bepaalde personen het niet
zo nauw nemen met studentenin-
spraak. Gelukkig is het bijna vakan-
tie, zodat er weer naar hartelust beslist
kan worden zonder die vervelende
studentenstroom in de buurt.

,._.
Jan Grevendonk



Zesde Wereldfeest op de Bruul
In alle kleuren
Volgende zaterdag is het alweer de zesde editie van het Leuvense
Wereldfeest. In tegenstelling tot vorige jaren vindt het deze keer
plaats op de Bruul, en niet langer meer in het stadspark.
De bedoeling van het Wereldfeest is volwaardige maaltijden voorzien,
om verschillende aspekten van de waarvoor ingestaan wordt door men-
wereldproblematiek, en in het bijzon- sen van buurtwerk 'Het Lampeke' die
der de derde-wereldproblematiek, op ook voor een vegetarische menu zal
een andere manier te belichten. Men zorgen.
wil de bezoekers aktief in kontakt Het feest zelf omvat meerdere lui-
brengen met andere kulturen. Speci- ken. Een eerste daarvan beslaat het
fiek bestaat de opzet van het projekt muziekprogramma, dat dit jaar door
erin om een podium te geven aan een vijftal groepen verzorgd wordt. De
niet-westerse muziek, gekombineerd aangeboden muziek komt uit alle
met een hele resem randaktiviteiten. hoeken van de wereld. 'The Vibe'
Centraal tema van het feest dit jaar brengt reggae, en 'Ori-ye-ye' bestaat

is evenwel een bezinning over onze voornamelijk uit Nigeriaanse muzi-
eigen leefgewoonten. Men legt er de kanten die hun zang begeleiden met
nadruk op dat onze komfortabele si- alleen drums en perkussie-instru-
tuatie in het Noorden slechts mogelijk menten. 'Marwan Zoueini et groupe
geworden is door onze machtspositie La Voix de Liban' kombineert wes-
ten opzichte van het Zuiden en dat terse muziek met traditionele Ara-
onze rijkdom voor een groot deel bische elementen. 'Mezcal' daarente-
steunt op de uitbuiting van de Derde gen is een Mexikaanse groep die nieu-
Wereld. De tegenstelling tussen arm we muziek wil kreëren, tot het elektro-
en rijk in de wereldwordt echter voort- nische genre toe. Wat niet wegneemt
durend groter en steeds moeilijker om dat in het instrumentarium ook de
onder kontrole te houden. Zolang er traditionele 'teponasztle' en de 'polo
niets fundamenteels verandert, wordt de lIuvia', of de regenstok, zitten.
de toestand in heel wat landen im- 'Fuzuê'tenslottespeelt'forró', een ver-
mers van langsom eksplosiever en bastering van 'foraII', dansmuziek uit
gevaarlijker. Brazilië die oorspronkelijk bedoeld

was voor volksfeesten waarop ieder-
een toegankelijk was. Volgens de
voorstelling in de persmap betreft het
"staccato gezongen teksten over wilde
katten, over verloren liefdes of over
zwetende navels." Dat belooft.

Suikerriet
Om het systeem in stand te houden,

hebben de heersende machten er e-
venwel niets beters op gevonden dan
de verschillende bevolkingsgroepen
in die DerdeWereld tegen elkaar op te
zetten - want, verdeel en heers. Ver-
volgens wordt de publieke opinie bij
ons dan door de media afgeleid van
de eigenlijke oorzaken van de onge-
lijke wereldverhoudingen en over-
stelpt met meelijwekkende beelden
uit oorlogen allerhande. Eén voor-
beeld daarvan is de klanoorlog in
Somalië, een ander de Joegoslavische
burgeroorlog. Detaak van het Westen
om in te grijpen in die landen is dan
ook niet meer dan het rechtzetten van
wat we zelf aangericht hebben, en
herschikken naar onze eigen normen.
Om die hele gedachtengang ietwat

te konkretiseren en een symbool mee
te geven, heeft het organiserend ko-
mitee van het feest zo beslist dat er
gedurende de hele dag geen Coca-
Cola of aanverwante frisdranken ge-
schonken zullen worden. Coca-Cola
moet het namelijk ontgelden als zin-
nebeeld van demultinationals en van
onze westerse konsumptiemaat-
schappij. De limonadeproduktie, hoe
onschuldig ze ook lijkt, is hoege-
naamd allerminst even vriendelijk te-
genover de plaatselijke bevolkingen
van Derde-Wereldlanden als ze is te-
genover haar westerse konsumenten.
Als voorbeeld haalt men de feiten

aan van wat er gebeurde op het ei-
land Negros op de Filippijnen - wel-
licht één voorbeeld uit de zovele. De
hele oorspronkelijk gediversifieerde
landbouw werd daar vervangen door
een monokultuur van suikerriet, iets
dat men nodig had als zoetstof voor
frisdranken. Tot plots op een goei~
dag de multinationals ontdekten dat
isoglukose identiek voor hetzelfde
doel gebruikt kon worden, en vooral
veel goedkoper was. Vaarwel suiker.
rietplantages, en de prijs van het pro'
dukt zakte dan ook binnen de kortste
keren in elkaar. Maar niemand die
zich daar zorgen over maakte.
Wat allemaal niet wel zeggen dat je

op het Wereldfeest met een droge keel
zult moeten rondlopen. Als alterna-
tief heeft men gezocht naar een aan-
bod van fruitsappen van lokale pro-
ducenten. Geen derde-wereldfruitsap
dus, omdat de Wereldwinkels er jam-
mer genoeg geen meer in voorraad
hadden. Naast dit alles zijn er ook nog

Onmogelijk
De diverse animatie-aktiviteiten op

het Wereldfeest zijn vervolgens ge-
groepeerd rond vijf temastands, die
moeten zorgen voor de inhoudelijke
onderbouwing van het geheel. Een
eerste werkt rond eerlijke voeding en
rechtvaardige handel. In een koffie-
doorloopspel kan de hele produktie-
weg van het zwarte goedje meege-
volgd worden. Het ishet klassieke spel
waar men de vele problemen van de
lokale koffieproducenten mee wil
aantonen. Men schenkt ook aan-
dacht aan mogelijke alternatieven.
Op een tweede stand kun jemet onder
andere spuitbussen aktief aan de slag
tegen racisme, een projekt van onder
andere het Spit en het Nationaal Cen-
trum voor Algemene Vorming. Ook
de vluchtelingenproblematiek komt
aan bod, en daarnaast is er nog aan-
dacht voor de rechten van autochtone
bevolkingen in destijds gekoloniseer-
de landen - 1992 was namelijk het
Columbusjaar, maar 1993 werd, al-
hoewel met veel minder bijklank en
door iedereen vergeten, door de Vere-
nigde Naties uitgeroepen tot 'Interna-
tionaal jaar voor inheemse volkeren '.
Op een reeks debatten die samen de

hele namiddag doorlopen, worden
een aantal onderwerpen naar voor
gebracht vanuit een invalshoek die
meestal niet aan bod komt in de me-
dia. Er wordt gepraat over Palestina
met een dokter van Geneeskunde
voor de Derde Wereld die in het voor-
jaar de door Israël uitgewezen Pales-
tijnen bezocht. Ook de kwestie Zaïre
staat op de agenda. De situatie aldaar
beschouwt men trouwens als een "on-
mogelijke demokratisering". De 'hu-
manitaire interventieplicht' wordt ge-
koppeld aan de herkolonisering van
de Derde Wereld en belicht door Jaap
Kruithof. Een laatste debat gaat ten-
slotte over de toestand in Cuba en de
bereikte sociale verwezenlijkingen al-
daar.

Serge Franchoo
Wereldfeest op de Bruul (aan de Koning
Albertlaan), op zaterdag 15 mei. Om
14.00 u beginnen de eerste optredens
maar er zijn al heel wat aktiviteiten in de
voonniddag.

R 5 van dit tweede toiletartikel over onze
• kring. Tot slot wensen we onze kame-

I'"---------,1 raad hoofdredakteur het beste toe,
. waaronder een flinke dosis onpartij-
digheid en zelfrelativering.

Mark Battheu
An Mertens

Wim Keereman
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 'sMeiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regelsvan 68 aanslagen (spaties inbegrepen,
wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Toilet onze presidiumleden ingelicht.
Daarnaast zou ze zélf de stembil-

jetten geteld hebben (statutair niet
toegelaten), wat zonder meer een gro-
ve leugen is. Svg klaagt over een ge-
ringe opkomst, maar waar was hij
zelf, als romanist? Hij goochelt met
termen als "ondemokratisch gebeu-
ren" en "proteststemmen" (die "naar
verluidt" - de woordkeuze typeert de
betrouwbaarheid van de bron - uit
de licenties komen), waar die hele-
maal uit de lucht gegrepen zijn. Enzo-
voorts.We beëindigen de opsomming
hier, we zouden ons protest graag ge-
publiceerd zien.
Als eks-presesVan Garsse vindt dat

Romania teveel met interne en te wei-
nig met eksterne werking begaan is, is
dat zijn goed recht, als romanist, ons
daarop attent te maken. Zoals hij
weet, is de Romaniaraad een open
vergadering voor alle romanisten.
Maar open diskussie lijkt niet geheel
zijn stijl te zijn. Niet demokratisch ge-
noeg? Hoe dan ook, een presidium
afbreken op grond van verzinsels, het
is niet iedereen gegeven. Verder wen-
sen we als presidium Romania te be-
nadrukken dat Veto in onze ogen
vaak kwaliteitsartikels brengt. Onze
kritiek heeft niet de bedoeling een zo-
veelste aanval op Veto te zijn.We stel-
len ons enkel vragen bij de redenen

nvdr. Het is inderdaad waar dat de twee-
de ronde van de verkiezingen min of meer
demokratisch verlopen is, alleen was de
nieuwe presidiumploeg (hier sloegen we
de bal inderdaad mis) niet aanwezig bij
de telling, wat overigens wel zo voorzien is
in de statuten.
Verder doet het niet ter zake óf het voor-
stel om punten op het diploma te vennel-
den op de Romaniaraad is gekomen,
maarwannéér, en bovendien, otdevene-
genwoordigers het standpunt van de
achterban welgeraadpleegd hebben. Feit
is dat er op de laatste Rora geen eendui-
dige beslissing is genomen wegens een
niet gehaald kworum. Het lijkt erop dat
bepaalde POC-vertegenwoordigers nu
zonder problemen hun wens om inder-
daad de punten op het diploma te laten
vennelden kunnen doordrukken, getuige
een biezonder arrogante brief die aan de
va/ven hangt en waar de POC-vertegen-
woordiqer: hun (loze) atyumentatie nog
eens in uitsmeren. Het is wachten tot de
volgende POC of de POC-vertegenwoor-
digers inderdaad zo demokratisch zullen
handelen en, ondanks hun persoonlijke
voorkeur, geen standpunt vóór zullen ne-
men in de beslissing.

Veto
'5 Meiersstraat 5

3000 Leuven
tr 016/22..44.38.
~ 016/22.04.66

Fijn dat hoofdredakteur Steven Van
Garsse in Veto 29 (3 mei) de werking
van ons presidium even glashelder
doorlicht. Wel sneu dat hij zich niet
eerst wat geïnformeerd heeft, in het
tekstje staan achttien fouten. Enkele
voorbeelden: "... op de POCeen voor-
stel ingediend dat niet eens op de
Romaniaraad besproken was. In het
voorstel van de studenten werd er ge-
vraagd om vanaf volgend jaar niet
alleen de graad op het diploma te ver-
meiden maar ook de punten."
Ten eerste werd het voorstel geop-

perd door de voorzitter van de POC en
dus niet door de studenten, ten tweede
werd het wél op de Romaniaraad bespro-
ken, en ten derde komen de punten
niet öphet diploma, maar eventueel in
bijlage. Of nog: "Toen dit voorstel in
het Romaniaverslag stond kwam er
vanuit de studentenhoek zware kri-
tiek". De "studentenhoek" bestond uit
twéé studenten, twee hele. In verband
met de verkiezingen beweert onze
vriend dat de toekomstige presidium-
ploeg niet-officiële verkiezingen geor-
ganiseerd had, "omdat zij waar-
schijnlijk de gang van zaken niet
kende." Die kende ze echter wel, ze
was daarover door verschillende van

Groot worden, jongentje, en sterk. Veel boterhammetjes eten, en elke week
naar de misgaan. Dat het de Heer behage. (foto Dieter Telemans)
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Spiraal kan uiteraard alleen maar hopen dat
dit aantal niet te laag zal gesteld wor-
den. De POK's vormen immers voor
de studenten het nivo waarop over de
meest konkrete onderwijszaken kan
worden gepraat.

noemd. Die nieuwe benaming - een
van de vlaggeschepen van de opera-
tie - werd samen met de duale struk-
tuur echter na een eerste konsultatie
van de fakulteitsraden onder het ta-
pijt geveegd.
De departementen zouden als

struktuur dus grotendeels ongewij-
zigd blijven, maar hoe die struktuur
in de praktijk zal worden ingevuld, is
nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zul-
len een aantal afdelingen muteren tot
departementen. Die afdelingen be-
staan voor de Akademische Raad ove-
rigens officieel niet meer, wat niet be-
tekent dat de departementen ze niet
kunnen oprichten. In dit kader valt
dus blijkbaar toch iets te merken van
de fameuze 'responsabilisering naar
beneden toe'.
Een sterke vooruitgang voor de stu-

denteninspraak ligt alleszins in het
verschiet in de Permanente Onderwijs
Kommissies (POK's). Hoewel lange
tijd niet duidelijk was of een nieuwe
regeling hiervoor binnen de mogelijk-
heden lag, werd een voorstel van de
studentenfraktie op de Akademische
Raad principieel aanvaard. Dit voor-
ziet in een studentenvertegenwoor-
diging van één derde in het aantal
POK-leden. Wel zou hierop een mak-
simum aantal gekleefd worden. Men

VERLENGD WEEK-END IN ZICHT ?
vervolg van pag. 1
Raad. De funktie van 'kontroleur van
dienst' op fakultair nivo ligt bij de
dekaan. Over de samenstelling van
de fakulteitsraden werd op de Aka-
demische Raad van vorige maandag
bijna niet gesproken omdat de rektor
halverwege de vergadering diende te
vertrekken. Het lijkt er wel op dat er
stilaan een konsensus groeit dat de
studentenaanwezigheid in die fakul-
teitsraden moet toenemen. In welke
mate dat zal gebeuren, moet nog
vastgesteld worden. Toch blijft hier-
over op de Akademische Raad enige
terughoudendheid merkbaar. Alle fa-
kulteitsraders zijn immers ook stem-
gerechtigd bij de rektorverkiezingen.

PRAAG bus HIT 2.990 BEF
BUDAPEST vlucht HIT v.a. 9.310 BEF
Verblijven in Praag en Budapest v.a. 680 BEF/pers/nachtReligieus

Een definitieve beslissing werd ech-
ter op de laatste Akademische Raad
nog niet genomen. Deel Ivan het 'Ge-
woon Reglement-Struktuur' wordt nu
ter konsultatie naar de fakulteitsra-
den gestuurd en een uiteindelijke be-
slissing van de Akademische Raad
zou dan in juni vallen. Na voorleg-
ging aan de Raad van Beheer zou dan
tenslotte in juli ook de Inrichtende
Overheid - de bisschoppen - haar
zegje over de herstrukturering kun-
nen doen. Waarschijnlijk zou de nieu-
we struktuur dan in het volgende
akademiejaar al van kracht worden.
Een vreemde konstatering blijft dat
het Organiek Reglement, waarin de
top van de universiteit wordt vastge-
legd, niet aan de fakulteitsraden
wordt voorgelegd. Een demokratische
kontrole op die top lijkt niet wenselijk.
Van een low key-operatie gesproken.

lom DeCock

Overige ideeën voor een super-gezellig week-endje uit:
LONDON vlucht HIT v.a. 4.500 BEF
BIRMINGHAM vlucht HIT v.a. 4.660 BEF
WENEN - VENEI1E - FlRENZE

vlucht HIT v.a. 6.980 BEF .
MADRID - BARCELONA - MllAAN - RO'ME- STOCKHOlM

vlucht HIT v.a 8.140 BEF

Vakgroepen
Een van de ideeën die aan de basis

van de herstrukturering lagen, was
om de centra van onderwijs en onder-
zoekop te splitsen. Zozou men tot een
parallelle struktuur komen met aan
de ene kant de fakulteiten en aan de
andere de 'vakgroepen', zoals de de-
partementen zouden worden ge-

Tiensestraat 89, 3000 Leuven Tel.: 016/29.01.50

Hoe zit dat met die inhaaloperatie?
Wijzigingstatuten Acco
Vorige week dinsdag werd op een Bijzondere Algemene Vergade-
ring van Acco cv een statutenwijziging doorgevoerd. Hiermee
komt een einde aan de al twee jaar durende onderhandelingen die
Acco met diverse partners heeft gevoerd om een nakend failliet te
vermijden. Voor Sociale Raad betekent het evenwel een zware
domper op haar Acco-werking want zowat alles wat ze voorstel-
den, werd niet weerhouden.

Het Akademisch Koöperatief (Acco),
opgericht in 1960 en ontstaan uit de
studentenbeweging, is een koöpera-
tieve vennootschap met een sodale
doelstelling voor de studenten aan de
KU Leuven, zonder dat er echter een
echte strukturele band met de
KU Leuven bestaat. Accomaakt geen
deel uit van de sociale sektor van de
unief. Dewet van '60 die voorziet in de
gesubsidieerde sociale voorzieningen
aan de universiteiten voorziet immers
alleen in de subsidiëring van 'spijs-
huizen', jobdienst, kulturele uitbouw
enzovoort, maar niet in een kursus-
dienst.

worden in de sociale sektor van de
KU Leuven en zo mee te kunnen pro-
fiteren van de globale RVS-pot.
Aan de andere kant wou Acco ook

wel,.vanuit haar filosofievan een be-
drijf dat door studenten en oud-stu-
denten gerund wordt, een zekere on-
afhankelijkheid behouden. Het leek
er bijvoorbeeld op dat de unief een
samenwerking met Acco best wel zag
zitten, onder meer om hun Universi-
taire Pers beter te kunnen uitbouwen
en van de infrastruktuur van Acco
gebruik te maken. Dillemans her-
haalde deze wens onlangs nog in een
gesprek met studenten van Sociale
Raad. Een duidelijk standpunt dat
evenwel moeilijk te rijmen valt met de
sociale doelstellingen van Acco. Een
prestigieus boek uitgeven is één ding,
een zogoedkoop mogelijke kursus uit-
geven een ander.
Een andere optie die een aantal ja-

ren geleden al genomen werd, druiste
in feite ook in tegen de sociale funktie
van Acco. Toen Heidens als krisis-
manager werd gevraagd in 1989 was
het voor hem duidelijk dat het beleid
van Accoover een andere boeg moest
gegooid worden. In een interview met
Veto liet hij wel verstaan dat de so-
ciale doelstellingen niet uit het oog
verloren mochten worden, maar dat
Acco geplaatst moest worden in een
ekonomische realiteit.
Wat hij daar juist mee bedoelde

blijkt uit zijn beleid. Zowordt geregeld
de term 'vernieuwde kommerciële
aanpak' in de mond genomen, en
"1992 was het jaar van de herstruk-
turering en de pijnlijke afslanking,
1993 wordt het jaar van de kommer-
ciële aanpak en het leven binnen een
budget."

(foto Dieter Telemans)

distributie in handen te hebben. Ge-
tuige daarvan de onderhandelingen
die Acco vorig jaar in juli en novem-
ber voerde met Hex en Robrechts.
twee topmannen van lunssen Farma-
ceutika, omdat er dringend een nieu-
we kapitaalinjektie nodig bleek.
[unssen Farmaceutika is geen on-

bekende binnen de KU Leuven. Zo
zijn zij zelfs al vertegenwoordigd bin-
nen de Raad van Beheer van de unief.
Het is via de unief dat Hex in kontakt
komt met de problemen van Accoen
uit de gesprekken met de studenten-
fraktie viel op te maken dat hij een
overname van Accoeen beetje als een
vriendendienst beschouwt tegenover
een aantal kennissen binnen de RvB.
Hij maakt een bikkelharde analyse

van het Acco-beheer vanuit een typi-
sche 'managersvisie'. Zo is de doel-
stelling van Acco niet up to date en
het solidariteitsprincipe, dat ervoor
zorgt dat kursussen in kleine oplage
per pagina evenveel kosten als kur-
sussen van grote oplagen, is ekono-
misch niet haalbaar in een konkur-
rentiepositie. De stocks zijn boven-
dien verouderd en er is een te lage
omzet per werknemer. Ook ontbreekt
er een kommerciële funktie. Kortom,
de rendabiliteit van Acco moest op-
nieuw bekeken worden.
Zijn voorstel was dan ook om het

beleid helemaal om te gooien. De cv
Acco zou opgenomen worden binnen
een nieuwe Naamloze Vennootschap
met vers kapitaal. En hier knelt nu
juist het schoentje. Hex wenste op
geen enkele manier garanties te ge-
ven in verband met de studenten-
inspraak en het solidariteitsprincipe.
Alles zou geregeld worden via een (tij-
delijk) 'kontrakt'. Op lange termijn
betekende dit eigenlijk dat Accogeen
bedrijf met een sociale doelstelling
meer zou zijn maar een puur kom-
merciële instelling gebaseerd op
winst. "Winst is nodig, de banken zijn
enkel bereid geld te lenen aan een ge-
zond bedrijf, er is dus vers kapitaal
nodig en een grondig saneringsplan.
Acco is op dit moment financieel ziek,

wantrouwen in te dienen tegen
Bundervoet. De Acco-fraktie binnen
Sora zelf ziet dat evenwel niet hele-
maal zitten maar gaat uiteindelijk
toch akkoord. En hier komt de aap uit
de mouw. In het verslag van de RvB
staat te lezen dat er inderdaad een
motie van wantrouwen ingediend
werd maar dat die unaniem werd af-
geschoten. Met andere woorden: de
Acco-fraktie van Sora diende haar
motie in maar stemde zelf tegen. Be-
grijpe wie begrijpen kan.
Heelde affaire is nog maar het topje

van de ijsberg. In feite is het maar een
merkwaardige zaak dat iemand die
een lening toekent daarvoor twee ek-
stro vertegenwoordigers vraagt. Wat
misschien nog erger is, is dat de situa-
tie in de RvBer nu voor de studenten
allesbehalve positiever uitziet. Terwijl
vroeger de verhouding student/niet-
student 5/7 was, is die nu 5/8.
Dat de inspraak van de studenten

tot een minimum beperktis, blijkt ook
al uit de gang van zaken op de laatste
Raad van Beheer en (Bijzondere) Al-
gemene Vergaderingen waar de eisen
van de studenten eenvoudigweg wer-
den weggewalst. Zowilden de studen-
ten liever niet Jan DeVuyst, direkteur
van Studentenvoorzieningen, als een
van de gekoöpteerde vertegenwoordi-
gers. Zohadden ze ook fundamentele
problemen met het beleid van HeI-
dens omdat hij zijn beloofd financieel
plan niet had voltooid. Zewilden lie-
ver geen vertegenwoordigers maar
waarnemers van de KU Leuven en
brachten nog een hele resem andere
voorstellen naar voren (waaronder
een kworum voor de RvB) - maar
niets daarvan hebben ze kunnen
hard maken. Het enige wat ze hebben
kunnen binnenhalen is dat er een
aantal kontrolemechanismen zijn in-
gebouwd over de termijn hoelang de
gekoöpteerde leden in funktie blijven:
pariteit in het buro van de RvBen een
ambtstermijn van één jaar voor de
gekoöpteerde leden van de RvB.

ElsCornelis
Steven Van Garsse

maar er is wel een groot potentieel",
luidde het toen volgens Hex.
Het isduidelijk dat dergelijke ingrij-

pende veranderingen niet binnen de
oorspronkelijke doelstellingen van
Acco liggen. Daarom werd het voor-
stel dan ook afgeschoten door de stu-
dentenfraktie en door de Raad van
Beheer van Acco.
Ondertussen waren er wel al nieu-

we onderhandelingen aan de gang,
nota bene met de administratieve en
politieke top van de KU Leuven. Dit
gebeurde in alle diskretie en daar wa-
ren blijkbaar redenen toe: "Het is de
wens van onze partners van de
KU Leuven dat de overeenkomst op
een veeleer diskrete wijze zou afge-
handeld worden, teneinde onnodige
en vertragende diskussies in hogere
bestuursvergaderingen aan de
KU Leuven te vermijden (niet ieder-
een is Acco-gezind...)", zo staat te le-
zen in een dokument van de RvBvan
-21december 1992.

Onafhankelijk
De bedoeling bij de oprichting van

Acco was om een goedkoop alterna-
tief te bieden voor de vaak te hoge
kursusprijzen. Om een dergelijk doel
ten volle te kunnen realiseren is er in
de struktuur van Acco van oudsher
een vertegenwoordiging van studen-
ten en oud-studenten voorzien.
In een dergelijke struktuur moeten

voortdurend de kommerciële en de
sociale belangen tegén elkaar afge-
wogen worden. Accomoet natuurlijk
leefbaar zijn als bedrijf maar moet er
toch voor zorgen dat haar optie om
goedkope kursussen aan te bieden
behouden blijft. Zo'n vijf jaar geleden
kreeg Acco echter voor het eerst te
kampen met zware financiële tekor-
ten en men begon naarstig te zoeken
naar oplossingen om Acco uit haar
penibele situatie te halen. Vandaar de
verschillende onderhandelingen die
Acco ondernomen heeft.
Zo wordt er in een verslag uit 1989

een denkpiste gelanceerd om Acco
toch binnen de sociale sektor van de
unief te krijgen: "Pleiten voor een on-
afhankelijk Accois alleen zinvol wan-
neer die onafhankelijkheid tot min-
stens even goede resultaten leidt".
Wat verder wordt duidelijk wat de be-
doeling hiervan is. Men formuleert
oorzichtig dat Accoer misschien niet
slecht bij zou varen om opgenomen te

Unaniem
De onderhandelingen van Acco

met de unief werden toen door Sociale
Raad met gemengde gevoelens ont-
haald. De KU Leuven zou met tien
miljoen over de brug komen, maar
onder voorwaarden die op dat mo-
ment nogal dubieus en onduidelijk
waren. Sociale Raad vroeg dan ook
aan Bundervoet om vooralsnog geen
stappen te ondernemen. Na de kerst-
vakantie vernemen de studentenver-
tegenwoordigers echter tot hun ont-
steltenis dat Bundervoet de overeen-
komst inmiddels ondertekend heeft.
Konkreet zou de KU Leuven via een
boekhoudkundig truukje een 'lening'
van tien miljoen aan Accotoestaan in
ruil voor de vertegenwoordiging van
twee mensen in de Raad van Beheer
van Acco. Met andere woorden, Jan
Bundervoet had de Raad van Beheer
gepasseerd in het ondertekenen van
de beslissing.
Sociale Raad reageert verbolgen en

er wordt besloten om een motie van

Rendabiliteit
Bijde nieuwe aanpak werd niet al-

tijd even omzichtig omgesprongen
met de principes dieAccomaakten tot
wat het was, namelijk een unieke
kans voor de studentenbeweging om
een eigen kursusproduktie en kursus-

Hoog tijd voor ons om jullie het volgende te laten weten:
Het grootste telemarketIngbedrijf van België zoekt nog

STUDENTEN die:

• in mei en juni nog een aantal vrije uren hebben
• nog vóór de vakantie wat willen bijverdienen
• alvast ervaring willen opdoen in een jong bedrijf
Bel ons om te horen wat wij je kunnen bieden!
02/513.29.05
tussen 12 u en 13u of 16·u en 18u. elke werkdag.
En als je zelf geen tijd hebt,
geef ons nummer dan aan iemand die er wel heeft ...

Rel1ffi123
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Verkiezingen bij de landbouwkring

Vrijwilligers gevraagd
De boerekotters waren dit jaar de laatsten van alle kringen om
hun kringwerking voor volgend jaar veilig te stellen. Dat dit niet
helemaal van een leien dakje verliep ondervonden wij aan den
lijve.Op de verkiezingsavond bleken een aantal funkties nog on-
bezet zodat de huidige preses regelmatig oproepen moest doen
aan kandidaat-geëngageerden. Op de valreep werd de kring toch
nog kompleet. Eind goed al goed?

voor het Galabal, de IndustIiedag en
het onthaal van de eerstekenners. Is
er voor een funktie slechts één kandi-
daat-werkgroep die zich aandient,
dan worden deze mensen 'bij handge-

aanvaard'.

LBKis een van die kringen waar niet
per ploeg, maar per funktie wordt ver-
kozen. In de bar van de kring ligt elk
jaar een lijst met de verschillende
funkties en hierop vullen de kandida-
ten hun naam in. Die kandidatuur
moet dan wel nog eens achteraf be-
vestigd worden. Op de verkiezings-
avond stellen deze kandidaten zich
voor en wordt er gestemd. Dat ging er
dit jaar bijwijlen leuk maar ook wel
vrij inhoudsloos aan toe.

~s
:;.:,

[ ~J l~ I~
Kruis

nig te vertellen hadden. "Dat zijn din-
gen diewemoeten uitwerken" en "dat
zien we beter volgend jaar" waren
veelgehoorde uitspraken.

Was de opkomst voor deze werk-
groepen nog erg groot dan ging het er
bij de afzonderlijke funkties toch
moeizamer aan toe. Bijhet begin van
de avond bleken er nog een aantal
posten open te staan: Kringraad- en
Erasmusverantwoordelijke, twee so-
ciale afgevaardigden en een verant-
woordelijke 'ekstern'. De voorstelling
van de andere kandidaten viel zeker
wel te genieten. Zo had de barver-
antwoordelijke als praktisch voorstel
dat "er een raam was dat niet open-
ging en hij dat dus zou proberen open
te krijgen", wat op gejuich onthaald
werd. Natuurlijk waren er ook wel iets
meer verregaande voorstellen, maar
de algemene lijn was toch dat de
meeste kandidaten inhoudelijk wei-

stelde voor de tweede week van no-
vember te nemen, maar op een vraag
van de toehoorders bleek dat zij nog
niet de moeite hadden gedaan om het
Rode Kruis te kontakteren over de
haalbaarheid hiervan.

Zo'n honderdvijftig studenten wa-
ren aanwezig op de verkiezingsa-
vond, eigenlijk niet echt veel voor een
kring van een duizendtal studenten.
Maar dat is natuurlijk het gevolg van
de werkwijze. "Alsmen met gratis va-
ten en grote kampagnes werkt, trekt
.men misschien meer kiezers aan,
maar wij hebben dan liever die men-
sen die echt geïnteresseerd zijn", ver-
klaarde men in het fakhuis in de Min-
ckelerstraat op Heverlee.
Eerst stelden de werkgroepen zich

voor. Dat zijn er heel wat aangezien
de landbouwers elk jaar onder andere
het Interfakultair Songfestival en de
happening Bloedserieus organiseren.
Daarnaast zijn er ook werkgroepen

Kultuur
Kring Na herhaalde oproepen raakten

ook de funkties die bij het begin van
de avond nog open waren bezet. Dat
had dan wel tot gevolg dat die nog
snel opgekomen kandidaten niet echt
wisten wat die funktie juist inhield.
Enkel de twee plaatsen sociaal- die
dan ook de afgevaardigden zijn voor
Sociale Raad - vonden geen vrijwil-
ligers. Pas nadat de huidige preses
vermeldde dat "er mensen van Veto
aanwezig waren en dit wel erg slechte
reklame voor de kring was" durfden
twee meisjes de stap zetten.
Of dit echt te maken heeft met een

gebrek aan entoesiasme en engage-
ment binnen de Landbouwkring is
moeilijk te zeggen. Misschien is het
ook te wijten aan een gebrekkige in-
formatiedoorstroom van de kring
naar haar leden. Zowas het duidelijk
dat heel wat studenten niet echt wis-
ten wat funkties als kringraadver-
antwoordelijke en sociale afgevaar-
digde inhielden. Meer investeren in
onthaal van eerstekenners. en dan
niet enkel het ludieke aspekt ervan,
lijkt hier de boodschap.
Tot slot was er dan de verkiezing

van de nieuwe preses, Jean-Marc Tay-
mans, vorig jaar verantwoordelijke
voor kultuur. Hij ging in zijn toe-
spraak wel de inhoudelijke weg op en
legde vooral de nadruk op de diversi-
teitvan aktiviteiten: zowel de serieuze
zaken, als onderwijsheryormingen,
als de meer feestelijkemoeten binnen
de kring aandacht krijgen. De verkie-
zing verliep snel en er werden zelfs
geen vragen meer gesteld aan de toe-
komstige preses. Het leek erop dat de
avond voor de meesten lang genoeg
geduurd had en dat hun besluit toch
al vaststond.

In het andere geval moeten
didoten een spervuur van vragen on-
dergaan. VoorBloedserieus en de ont-
haal-werkgroep kwamen twee ploe-
gen op. Vooral de Bloedserieus-kandi-
daten werden met vragen overstelpt.
De datum waarop Bloedserieus vol-
gend jaar zou plaatsvinden bleek een
belangrijk diskussiepunt: dit jaar viel
dat namelijk samen met de tenta-
mens in eerste kan. D~ tweede groep

De werkgroepen ma~kten zich er
trouwens meestal vlug vanaf in de
trant van "de mensen van vorig jaar
hebben dat goed gedaan en dus gaan
wij op dezelfde weg verder", wat op
zich natuurlijk best waar kan zijn,
maar een beetje nadenken over de
praktische haalbaarheid van wat
men voorstelt kan toch nooit kwaad.

'Cloots eens een ander', ploegen die
ook in andere L&W-verkiezingen
voor de nodige ambiance zorgden.
Ondanks de lolkompetitie, lieten

naast de twee voornoemde nog drie
andere ploegen zich op de officiële
lijst zetten: de 'Partij voor Paleografie
en Van Mingroot', 'LesBrigades Anti-
Autoritaires' en de 'Hippie Haters Hot-
line'. Hun programma's lagen in de
lijn ván hun namen. In elk geval
haalden ze hun slag thuis: Histroika
(74 stemmen) hoolde het op Hist-
mobiel (58) maar kwam twee stem-
men tekort voor de vereiste absolute
meerderheid. In de tweede ronde von-
den 124Historianen hun weg naar de
stembus. Minder volk dus, de licenties
hadden dan ook geen les die dag.
Deze maal werd het een nek-aan-

nekrace. Op twee biljetten van het
einde stonden beide ploegen nog ge-
lijk. Uiteindelijk won Histmobiel (58)
met twee bolletjes meer achter haar
naam dan Histroika (56). De ontgoo-
cheling bij de verliezende ploeg was
groot, temeer omdat een aan tal stem-
men op hun naam ongeldig werden
verklaard. KurtSchrijehad echter 'het
signaal van de kiezer' begrepen en
nodigde de tegenploeg meteen uit om
volgend jaar samen te werken.

Verkiezingen bij Historia

Handen in elkaar, kameraden
Bij Historia, de kring van Moderne Geschiedenis, namen dit jaar melden dan dat de diskussies erover
twee serieuze ploegen het tegen elkaar op.Wat eerst het bewijs leek op de kringvergadering niet te lang

mochten duren.
van interesse in de kringwerking, bleek achteraf een vergiftigd In een tijd waarin de studenten-
geschenk. Geen van beide ploegen kon echt overtuigen zodat er folklore stilletjes aan naar het ver-

. . . domhoekje verwezen wordt, viel ook
sterke stemmen opgaan om m het vervolg verkiezmgen per. nog het pleidooi van Histroika op
funktie te organiseren, zoals dat onder meer bij Germania en de voor het herinvoeren van "traditio-
P h I . h Krin h tal' nele, vuile maar menselijke inlij-syc 0 <>glSce g e gev is. vingsrituelen."
Histroika, een ploeg die overwegend uitgezette lijn van louter verkiezings- Voor de verkiezingen kwam het
uit tweede kanners bestond, presen- vergadering naar werkelijk demokra- mooie aantal van 155 studenten op-
teerde zich als een hecht geheel. Ze tisch orgaan zal dus worden doorge- dagen. Het presidium had beslist een
werd gevormd rond Koen Van Den trokken. speciale kompetitie voor de lolploe-
Bossche en Jan Frans Lemmens. Terwijl Histmobiel kwa sport en gen op te zetten. Men wou hen zo aan-
Daartegenover kwam Histrnobiel te kultuur voor kontinuïteit met de be- moedigen om niet op de officiële lijst
staan, een gezelschap van vooral eer- staande werking koos, opteerden hun te gaan staan, en hierdoor de situatie
ste kenners, dat echter verschillende tegenstanders voor verandering. van vorig jaar te vermijden. Toen
mensen uit de andere jaren had aan- Meer aktieve deelname was de bood- dwongen maar liefst twintig lolploe-
getrokken. Hieronder trouwens ook schap. Kultuurraad werd in deze kon- gen de enige serieuze ploeg tot een
hun preseskandidaat Kurt Schrije. tekst aangevallen wegens haar "te tweede ronde.
Deze tweede kanner had een vooraf- grote gerichtheid op het Stuc" en te Van de opnieuw zeer talrijke grap-
gaande poll voor de leiding van His- duur bevonden ticketshop. In plaats jassen haalde uiteindelijk de ploeg
troika verloren van Koen Van Den daarvan wou Histroika bijvoorbeeld 'DOM' (De Onvertegenwoordigde
Bossche en zette zich dan maar aan naar regionale toneelgezelschappen Massa) het met een triumviraat van
het hoofd van de konkurrenten, onder gaan. Bedenkelijkwaren de visiesvan keurig uitgedoste eerste kenners. Ze
de slogan: "De praktijk zal uitwijzen beide ploegen op Kringraad: hierover wonnen een zak oude onderbroeken.
ofik een zeepsmoel ben." ondervraagd, wisten ze niets meer te Twee en drie werden 'La EsterelIa' en
Een algemene indruk was dat His-

troika een sterke en ervaren top had
maar een basis die minder uit de vetf
kwam, "terwijl dit bij Histrnobiel net
omgekeerd was. Nochtans kwam het
niet tot een versmelting van beide
teams. De reden hiervoor lag jammer
genoeg veel minder in de respektieve-
lijke verkiezingsprogramma's dan in
persoonlijke drijfveren die een sa-
mengaan onmogelijk maakten.

Pieter Ballon _ Karen De Pooter

Rusteloze arbeid
persoonlijk uitgenodigd
worden.
2) Eenvoorzitter. Deze
is student en zal vanaf
juli de leiding nemen
van de aktiviteiten van
Kringraad. haar vergade-
ringen voorzitten en
mogelijk andere engage-
menten opnemen bIn-
nen de Raad.
3) EenvertegenwoordI-
ger voor de Akademische
Raadvan de KU Leuven.
Deze is student aan één
van de fakulteiten die
behoren tot de Positieve
Wetenschappen.
4) Vier vertegenwoordi-
gers voor de Onder-
wijsraad van de KU Le-
uven (twee studenten
uit de groep Humane
Wetenschappen, telkens
één uit Biomedische en
Eksakte Wetenschappen).
5) Twee Internationale
Verantwoordelijken
6) EénAggregatiever-
antwoordelijke
7) Eén vertegenwoordi-

De Leuvense Overkoe-
pelende Kringorgani-
satie (Loko) schrijft ter
ondersteuning van de
werking van haar gele-
dingen Kringraad en
Kultuurraad gedurende
het akademiejaar 1993-
1994 nog een aantal
vakatures uit.

raad.
Hij/zij zal instaan voor
de dagelijkse werking.
administratie en bege-
leiding van de Algemene
Vergadering van Kring-
raad. Hij/zij verzorgt
studiewerk aangaande
problematieken over
universitaire aangele-
genheden in het alge-
meen en universitair
onderwijs in het bijzon-
der. Verder onderhoudt
hij/Zij kontakten met
krIngvertegenwoor-
digers en andere aktie-
velingen in de verschil-
lende fakulteitskringen.
Deze personeelsleden
zullen werken met een
bediendenkontrakt van
bepaalde duur. dat zal
ingaan in de loop van de
maand september.
Sollicitanten voor deze
vakature van Kringraad
dienen ook aanwezig te
zijn op de Algemene
Vergadering. De kandi-
daten zullen hiervoor

ger voor de Raadvan
Beheer van Alfaset.
8) Eén voorzitter WS.
maar dan een serieuze."
Kandidaturen (schrifte-
lijk met cv) voor deze
funkties moeten uiterlijk
woensdag 19 mei om
18.00u binnengeleverd
worden op het Kring-
raadkantoor, 's Meier-
sstraat 5. De verkiezin-
gen gaan door op vrij-
dag 21 mei vanaf
19.00 u In de Vergader-
zaal van het Pauskol-
lege.

van Kultuurraad mee
helpen opbouwen
• informatiedoorstroming
(verslagen Algemene
Vergadering. Open _
Algemene Vergadering,
dokumenten)
• meewerken met de
Stuc-ploeg (kursuswer-
king)
Vereisten:
• sterke Interesse voor
alles wat kultuur aan-
belangt
• kontaktvaardigheid
• organisatorische
aanleg
• studenten bij de
werking kunnen be-
trekken en motiveren
Interesse? Stuur dan
een kurrikulum vitae
ec een schriftelijke
motivatie op naar
Kultuurraad, E.Van
Evenstraat 2D. 3000
Leuven. Voor meer
infq_:23.67.73, (vragen
naar Petra Berten of .
Peter Jacobs).
(-)grapje

miejaar 1993-1994
iemand die de koördi-
natie van de Kura-akti-
viteiten op zich neemt.
Taakomschrijving:
• de verschillende pro-
blematieken nauwgezet
opvolgen en inhoudelijk
ondersteunen (dossier-
kennis bijv. omtrent
herstrukturering, OAV-
verdeelsleutel, kultuur-
beleid op regionaal en
nationaal nivo)
• de relatie tussen Kura/
Stuc en de kringen
verstevigen
• administratieve onder-
steuning Kura (FKK,
boekhouding)
• de Algemene Vergade-
ringen en Open Alge-
mene Vergaderingen
bijwonen
• begeleiding van het
Kultuurraad projekt
• koördinatie ticketcen-
trale (tickets aankopen,
busvervoer inleggen,
promotie ....)
• de kontinue werking

BreugeJfestijn
Na een kalme verkiezingsweek,

waarbij vooral enkele uitzonderlijk
geslaagde voorstellingen in de jaren
opvielen, moest het verkiezingsdebat
voor de nodige profilering zorgen. Het
werd echter een matte konfrontatie
die de kansen van beide ploegen gaaf
hield.
Histrnobiel beloofde onder andere

een Breugelfestijn, een kultuur-
maand, de aanstelling van twee in-
formatiepresessen en een reis naar
Jeruzalem voor maar 11.000 frank.
Van Histroika konden we muurklim-
men, literaire avonden en een eigen
toneelproduktie verwachten. De twee
teams stelden bovendien uitdrukke-
lijk dat de kringvergaderingen meer
volk moeten trekken. De dit jaar al

Kringraad
Kringraad - de Loko-
geleding die zich bezig
houdt met de onder-
wijsproblematiek -
zoekt:
1) Twee vrijgestelden
ter ondersteuning van
de Algemene Vergade-
ring van Kringraad. Zij
worden halftijds be-
taald (19.5 uur). De
kandidaat (rn/v) be-
schikt over degelijke
organisatorische en
administratieve kapaci-
teiten, en is op de
hoogte van de werking
van de Algemene Ver-
gadering van Kring-

Kultuurraad
Kultuurraad (Kura) de
raad binnen Loko die
het kultuuraanbod aan
de universiteit verzorgt
en nauw opvolgt, zoekt
een koördinator ter
ondersteuning van haar
werking. Hierbij wordt
Kultuurraad geholpen
door het kunstencen-
trum Stuc. Kultuurraad
zoekt voor het akade-
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Terrasfilms van 't Stuc
Ook voor gevoelige zielen
Het Stuc nam in zijn programma een aantal klassieke horrorfilms
op, waarvan de meeste stammen uit de jaren dertig. In de hoofd-
rollen vinden we de traditionele monsters die ook nu nog bij elk
van ons bekend zijn: Drocula, het monster van Frankenstein, King
Kong, Dr [eckyll and Mr Hyde. Het zijn in de eerste plaats roman-
tische figuren, die afkeer maar tegelijkertijd ook medeleven en
sympatie opwekken.

Alhoewel op het eerste gezicht erg ver-
schillend hebben deze 'monsterver-
halen' toch heel wat gemeen. Het zijn
hoofdzakelijk variaties op een en het-
zelfde tema. Het gaat om wezens die
oorspronkelijk onschuldig zijn maar
die, onbegrepen door de mens en ver-
scheurd door de liefde, zich uiteinde-
lijk tegen de mensheid keren. De
meeste van deze verhalen gaan ook
terug op klassieke literaire werken.
Maar de verschillende adaptaties op
het witte doek laten vaak niet veel
meer heel van het oorspronkelijke
koncept.

Frankenstein is hiervan zo'n ty-
pisch voorbeeld. Mary Shelley schreef
dit verhaal over een jonge student in
de wetenschappen die gefascineerd
raakt in het tot leven wekken van
dode materie. Uit enkele lijken stelt hij
zijn eigen 'mens' samen. Op het mo-
ment dat dit wezen een eerste teken
van leven vertoont, wordt Franken-
stein zich bewust van de konsekwen-
ties van ziin daad: hij nam de taak
van de schepper over, hij is de 'vader'
van dit wezen. Hij vlucht in paniek en
zal niemand ooit iets vertellen van die
bewuste nacht. Het monster, oor-
spronkelijk nieuwsgierig en goedaar-
dig, maar om zijn afschrikwekkend
uiterlijk door iedereen verworpen, zal
zijn schepper tot de dood blijven ach-
tervolgen.

Hel/ep
Frankenstein uit 1931 van de Engels-

man [omes Whale was de eerste lang-
speelfilm die dit verhaal als basis
nam. Whale slaagde er perfekt in om
de gotische sfeer van het verhaal in
beelden om te zetten. Enkele scenes
zijn ontegensprekelijk klassiekers in
het horrorgenre, zoals wanneer het
monster tot leven komt of als het later

ongewild een kind verdrinkt. Via deze
scenes slaagde Whale erin het onder-
werp in al zijn facetten te tonen, met
respekt voor alle personages.

feeks
De ster van de film is wel Boris

Karloff, die het monster van Fran-
kenstein voor altijd een gezicht heeft
gegeven. Karloff speelde het monster
nog tweemaal, in het vervolg The
bride of Frankenstein, ook van [omes
Whale, en later in The .son of Fron-
kenstern. Waar de eerste film van
Whale nog nauw aansloot bij het
boek, geldt dit voor de latere versies
steeds minder. Hiermee ging ook een
belangrijk deel van de horror verlo-
ren. Die ligt namelijk grotendeels be-
sloten in de etische vragen over de
autonomie van de wetenschap en in
de dubbelzinnige vader-zoon relatie
van de wetenschapper en zijn kreatie.

Enkele jaren later waagde Whale
zich aan een ander horrorsprookje:
The invisible man. Een wetenschapper
die na een mislukt eksperiment on-
zichtbaar werd, verbergt zich in een
herberg met een omzwachteld hoofd
om die onzichtbaarheid te verhullen.
De nieuwsgierigheid van de bevol-
king wordt hem fataal en hij keert
zich tegen hen.-

Al even beroemd en onlangs nog
door Francis Ford Coppola verfilmd, is
graaf Dracula, oorspronkelijk een
kreatie van Bram Stoker. Stoker ba-
seerde zijn verhaal op een legende
van een Roemeense graaf die behoor-
de tot de orde van de Dracul, het
Roemeense woord voor draak. Mur-
nau zorgde in 1922 voorde eerste ver-
filming onder de titel Nosferatu, om
de auteµrsrechten te omzeilen. Enkele
jaren later bracht Tod Browning Dra-
cula uit. Samen met fotograaf Karl

Freund zorgde hij voor een sobere,
toneelmatige maar ook zeer sfeervolle
film. De daaropvolgende verfilmin-
gen met namen als Son of Dracula, of
Blood of Dracula, gingen van kwaad
naar erger.

In diezelfde periode regisseerde de
in Frankrijk werkende Deen Carl
Dreyer Vampyr, los gebaseerd op een
roman van Sheridan Le Fanu. David
Gray overnacht in een afgelegen her-
berg. 's Nachts krijgt hij bezoek van
een onbekende die hem een pakje
overhandigt dat hij moet openen als
de man zou sterven. De volgende dag
komt hij in een kasteel terecht waar
ook de geheimzinnige man zich be-
vindt en dat blijkbaar be\lf,POndwordt
door vampieren. Het pakje blijkt een
boek te zijn dat de kennis bevat om de
monsters te vernietigen. De klassieke
ingrediënten voor een vampierenfilm
dus. Het verhaal is vrij vaag en ver-
warrend, maar kwa beeldentaal staat
de film veel verder dan zijn tijdgenoot
Dracula. De horrorelementen zijn
heel impliciet. Spanning wordt gesug-
gereerd door schaduwen, plotse gelui-
den, personages die onverwachts en
zonder motief opduiken en weer ver-
dwijnen.

Aikes
De film kreeg vooral kritiek op de

zwakke akteerprestaties: slechts één
rol werd gespeeld door een professio-
nele aktrice. De film kreeg ook maar
een beperkte distributie en eveneerde
nooit het sukses van Dracula. Zoals
dikwijls het geval is werd hij doorheen
de jaren echter qeherwucrdeerd en
krijgt hij nu terecht een plaats binnen
de horrorklassiekers.

Ook Dt leckyll and Mr Hyde ver-
scheen het eerst in boekvorm. In 1932
waagde Rouben Mamoulian zich aan
een verfilming. Ondanks het feit dat
hij weinig vertrouwd was met het
horrorgenre maakte hij er een sterke

•••
• maandag 24 mei: The Naked Lunch (David Cronenberg,

1992) ~
• dinsdag 25 mei: The Night of the Living Dead (George A. Rornero, '" '"

1968) ~ ,._
• woensdag 26 mei: Dracula (Tod Browning, 1931) 0 ~
• donderdag 27 mei: Barton Fink (Joel en Ethan Coen, 1991) ~ ~
• vrijdag 28 mei: Vampyr (Carl Theodor Dreyer, 1932) 0 ~
• maandag 31 mei: Max Mon Amour (Nagisa Oshima, 1986) ~ ~
• dinsdag 1 juni: Day of the Dead (George A. Romero, 1985) ~ '" '"
• woensdag 2 juni: King Kong (Merian C. Cooper en Emest B. ,._

Schoedsack, 1933) 0 ~

• donderdag 3 juni: Monkey Shines (George A. Romero, 1988) ~ ~
• vrijdag 4 juni: King Kong vs Godzilla (Inoshiro Honda, 1962) 0 ~
• maandag 7 juni: Darkman (Sam Roirni, 1990) ~
• dinsdag 8 juni: The People under the Stairs (YVesCraven, 1991) ~ ~
• woensdoq 9 juni: Frankenstein (Jarnes Whale, 1931) 0 ~

• donderdag 10 juni: Alien 3 (David Fincher, 1992) ~ ~
• vrijdag 11 juni: The Invtsible Man (Jarnes Whale, 1931) 0 ~
• maandag 14 juni: Batman Returns (Tim Burton, 1992) ~
• dinsdag 15 juni: The Serpent and the Rainbow (YVes Craven, ~

1988)~ . ~
• woensdag 16 juni: Dr [ekyll and Mr Hyde (Rouben Mamoulian, ~

1931) 0 ~
• donderdag 17 juni: Dead Ringers (David Cronenberg, ~988) ~ '" '"
• vrijdag 18 juni: Cat People (lactues Tourneur, 1942) 0 ,._
• maandag 21 juni: 39 Steps (Alfred Hitchcock, 1930) 0 ~
• dinsdag 22 juni: Strangers on a Train (Alfred Hitchcock, 1951) 0 ~
• woensdag 23 juni: The Lady Vanishes (Alfred Hitchcock, 1938) 0 ~
• donderdag 24 juni: Suspicion (Alfred Hitchcock, 1941) 0.. ~
• vrijdag 25 juni: Psycho (Alfred Hitchcock, 1960) 0 O'Q

t:r:l in de Stuc-zaal, telkens om 22 u, 100/150 frank
o op het terras van de Stuc-bar, bij zonsondergang, gratis

De aap kruipt inde mouw
Max mon amour is een buitenbeentje tussen de terrasfilms. Moeilijk in te
passen in een genre krijgt hij wel eens het etiket 'Buüueliaanse satire'
opgeplakt. Gewraakt door publiek en pers wilde het Stuc deze film. toch
nog een kans gunnen.

Nagisa Oshima, waarschijnlijk de meest invloedrijke Japanse regisseur
van de jaren '60-'70, maakte deze film in 1986, tien jaar na zijn
ophefmakende cultfilm 'Het rijk der zinnen'. De tegendraadse filmmaker
vertelt het verhaal van de relatie tussen een vrouw (rol van Charlotte
Rampling) en Max, een aap. In een Stuc-publikatie die te koop is bij de
vertoning legt Dirk Lauwaert in zijn typische 'stijl' de link tussen deze film
en het King Konq-verhaql.

Terwijl de liefde van King Kong grotendeels onbeantwoord blijft - de
heldin komt niet verder dan medeleven - is de relatie tussen Max en
Rampling veel diepgaander en lichamelijker. "Het niet getoonde" is vol-
gens Lauwaert het centrale onderwerp van de film. "Oshima manipuleert
de kijker tot een mentale konstruktie", stelt hij. Wie natuurlijk gewoon
een interessante film wil zien, is ook welkom.

(kdp)

film van. Het verhaal is gekend: na- trekt naar een eksotisch eiland om er
dat Dr [eckyll een chemisch drankje een film te draaien. De inboorlingen
heeft opgedronken muteert hij in Mr willen de hoofdaktrice offeren aan het
Hyde telkens hij een sterke emotie monster dat hen al jaren tergt. De
voelt. Het verhaal kent vele varianten filmploeg slaagt erin het monster te
zoals de weerwolf-films en stripverha- vangen en als attraktie nemen zij het
len als de Hulk. En ook Cat people, in mee naar New York. King Kong ont-
1942 gerealiseerd door Jacques Tour- snapt en gaat op zoek naar de aktrice
neur, vertoont gelijkenissen. Hierin op wie hij verliefd werd. Ook dit ver-
rust er een vloek op een vrouw die in haal werd later nog veelvuldig als uit-
een tijgerin zal transformeren en de gangspunt gebruikt. Onder andere in
man waarvan ze houdt vermoorden. King Kong versus Godzilla, een Japanse

Vooral de eerstè verschijning van film van Inoshiro Honda uit 1962.
Mr Hyde is ook nu nog altijd spek- Hierin wordt King Kong getranspor-
takulair. Het gebruik van voor die tijd teerd naar Japan en aldaar gekon-
innoverende licht- en schaduwtech- fronteerd met een ander monster,
nieken zorgt voor een realistische li- Godzilla.
chaamsverandering. De eerste kon- . Al deze films zijn, door de ogen van
tra-transformatie (van Hyde terug de moderne filmkijker bekeken, mis-
naar [eckyll) bezit dezelfde beklem- . schien erg statisch en melodrama-
mende sfeer. tisch. Maar ze vormen wel de basis

waar' vele moderne horrorfilms nog
steeds inspiratie uit putten. Boven-
dien bezitten ze een onschuld en een
romantiek die eigen is aan de-tijd
waarin ze ontstonden en die in de he-
dendaagse film nog zelden te vinden
is.

Jezus
De laatste van de oude garde is King

Kong. Hij was voor het eerst te zien op
het witte doek in 1933, in een film van
Ernest B. Schoedsack. Een filmploeg Kàren De Pooter
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Hèdendaagse huiver
Zombies
en andere gedrochten
Het Stucbrengt ook een aantal meer recente huiverwerkjes. Zo iser
werk te zien van vier grote tenoren van de hedendaagse horror-
film, George A. Romero, Wes Craven, David Cronenberg en Sam
Raimi. Ook gotische superheld par excellence Batman krijgt een
plaatsje en tenslotte mag het meest invloedrijke filmmonster van
de laatste decennia, Gigers Allen, het bloed in de aderen doen
stollen.

De oudste prent in wat je het heden-
daagse luik van de terrasfilms zou
kunnen noemen is George Romero's
The Night of the Living Dead (1968).
Deze film is het eerste deel van Rome-
ro's klassieke zombietrilogie, waar-
van ook het laatste deel Dar of the
Dead (1985) op het terrasprogramma
staat. Romero beweert dat hij van in
het begin een duidelijk koncept in zijn
hoofd had waarbij de zombies eerst
een marginaal verschijnsel zijn maar
geleidelijk aan de hele wereld besmet-
ten. De reden waarom het toch zo
lang heeft geduurd om de trilogie afte
ronden is volgens Romero dat hij in
eerste instantie niet zo gelukkig was
met het feit dat hij op één genre dreig-
de vastgepind te worden.
Anderzijds was Romero van kinds-

been af al vertrouwd met het horror-
genre, niet alleen door films, maar
ook door de ondertussen legendari-
sche EC comics. Die bezorgde hij trou-
wens in. 1982 samen met Stephen
King een passend eerbetoon met de
zeer leuke sketchesfilm Creepshow.
Bovendien merkte hij dat het voor
hem een makkelijke manier was om
parabels te vertellen - maatschap-
pijkritiek op comicformaat dus. Zo
stelt hij in Day of the Dead het wan-
trouwen dat vandaag leeft ten op-
zichte van militaire en politieke lei-
ders aan de orde. Van Romero ver-
toont het Stuc ook nog een derde film,
Monkey Shines: An Experiment in Fear
(1988). Deze verhaalt hoe een jonge,
door een auto-ongeval verlamde at-
leet via een telepatische band met een
intelligent aapje zijn driften en agres-
sie uitleeft. Moet kunnen. .

Merrie
Een andere regisseur die zijn hor-

rorsporen al verdiend heeft, is Wes
Craven, schepper van Freddy Krueger,
de gepersonifieerde nachtmerrie in de
overbekende Nightmare on Elm

Street-reeks. Zijn The Serpent and the
Rainbow (1988) is gebaseerd op de
gelijknamige antropologische studie.
Deze film dient zich in eerste instantie
aan als 'foction', vooral door het erg
konkrete en aktuele kader. Het ver-
haal speelt zich af op het chaotische
Haïti, tussen de val van Baby Doe en
de gewelduitbarstingen van voorjaar
'87. Vanuit die basis neemt Craven je
echter mee op een hallucinante voo-
dootrip waarin de grenzen tussen fan-
tasie en realiteit nog maar heel dunne
stippellijntjes blijken te zijn. Dat doet
hij vooral door het aanwenden van
vaak surreëel getinte scenes, die hij
ook al met sukses had gebruikt in het
voornoemde A Nightmare on Elm
Street. Resultaat is een film die je bij de
strot grijpt en anderhalf uur lang
meesleept in een beangstigende ,maar
fasànerende droom. Een aanrader.

Kloof
De meest recente nachtmerrie van

Cravens hand is The Prople under the
Stairs (1991). Het leeuwedeel van deze
film speelt zich af in een Victoriaans
huis, bewoond door onder meer een
behoorlijk geschift koppel en hun
'dochter' Alice. Craven baseerde ook
dit verhaal op feiten. Al jaren be-
waarde hij in zijn portefeuille een
kranteberichtje over een echtpaar uit
Santa Monica dat in de kelder een
hele bende kinderen verborgen hield.
Gekombineerd met behoorlijk wat ei-
gen fantasie resulteerde dit in een vrij
agressieve horrorfilm waarin ook aar-
dig wat sociale kritiek verweven zit op
een soms sprookjesachtig naïeve wij-
ze. Wes Craven schuwt het gebruik
van klisjees namelijk niet maar durft
die anderzijds met evenveel gemak te
doorbreken. Het onschuldige jongetje
dat zich nietsvermoedend allerlei ge-
varen op de nek haalt, is hier bijvoor-
beeld een zwarte qettobewoner die
zijn familie - die op straat dreigt ge-

Top ofthe bill op de terrasfilms van het Stuc is de bekende soft pop band Leyers, Michiels anä Soulsister. Zij zullen
echter oytreden m~t een totaal vernieuwde look, geïnspireerd op de stiefmoeder uit Assepoester.

zet te worden - wil helpen.
De naam David Cronenberg klinkt

velen sinds The Fly (1986) wellicht iets
vertrouwder in de oren. In die film is
het onstuitbare verval van het hoofd-
personage nadrukkelijk aanwezig.
Hetzelfde tema vinden we ook terug
in Dood Ringers (1988), dit maal echter
vooral op het psychisché vlak. Dead
Ringers vertelt het verhaal van Bever-
lyen Elliot Mantle, twee gynekologen
die als Siamese tweeling geboren wer-
den. Op volwassen leeftijd zal een
jonge vrouw, Claire, de twee broers
ook psychisch scheiden, In Cronen-
berqs wereld leidt dat onherroepelijk
tot chaos. De symbolische waarde
van de werktuigen die Beverly laat
vervaardigen om Siamese tweelingen
te scheiden, is in die kontekst overdui-
delijk.

The Naked Lunch (1991) is geba-
seerd op het gelijknamige werk van de
illustere schrijver-junkie William S.
Burroughs. William Lee, Burroughs
alter-ego in de film, is schrijver, insek-
tenverdelger en verslaafd. Hij schiet
zijn vrouw Joon per ongeluk neer en
belandt in Interzone. een hallucinan-
te fusie van New York en Marrakesj.
Binnen dit kader suggereert Cronen-
berg de (denk)wereld van Burroughs
en tematiseert hij bovendien het kre-
atieproces van het boek zelf. Met dat
doel voor ogen gebruikt hij niet alleen
fiktieve maar tevens biografische ele-
menten. Zo heeft Burroughs ook echt

Kulturele Studies organiseert
Eenpaard dat subsidies eet
De afdeling Kulturele Studies organiseert vanaf dinsdag een
driedaagse diskussie rond kunst, kultuur en samenleving. Het
projekt heet 'Het Paard van Troje' en voert een aantal grote namen
op uit het joemalistieke, akademische en podiumgebeuren. Zij
zullen proberen te antwoorden op de vraag ofkunst iets kan plaat-
sen tegenover de ruïnes van Europa.
De orqnnlsutoren gaan uit van de ver-
onderstelling dat Europa op dit ogen-
blik verscheurd wordt door konflikten
die hun oorsprong vinden in radikale
definities van het begrip kultuur. De
konflikten die op dit kontinent wor-
den uitgevochten, zijn dan niet in de
eerste plaats veroorzaakt door ideolo-
gische of religieuze tegenstellingen,
maar wel doordat bepaalde leidende
figuren het kulturele bewustzijn van
hun volk verengen. Het is in dat licht
natuurlijk uiterst interessant om de
mogelijke betekenissen van het be-
grip kultuur ter diskussie te stellen.
Een tweede uitgangspunt bij dit

projekt was de vraag waar nog het
raakvlak ligt tussen moderne kunst
enerzijds en de samenleving ander-
zijds. Wanneer het een wezenlijke ei-

eigen stadsmuren." Die gemeen-
schap vindt het niet altijd even evi-
dent om de hedendaagse kunstenaar
te steunen, zeker niet nu die zich aan
de rand van het maatschappelijk ge-
beuren bevindt en van daaruit een
kritische funktie uitoefent.
Deze problematiek is uiterst aktueel
naar aanleiding van de recente sub-

genschap van hedendaagse kunst. sidieverdeling voor de podiumkun-
wordt dat ze zich losmaakt van het sten. De bevoegde advieskommissie
probleemloos begrijpbare en dus van had bij het betreffende ministerie ge-
het grote publiek, dan kun je je na- pleit voor een grondige herschikking
tuurlijk de vraag stellen wat de be- van de subsidiekoek door veel meer
staansreden van zo'n kultuur nog is. geld aan nieuwe en veelbelovende

teatergroepen te geven, en heel wat
minder of niets meer aan een aantal
,.yastgeroeste gezelschappen. Even leek
net de beleidsmensen duidelijk te wor-
den dat teetercenten niet bestemd zijn
voor bezigheidsterapieën van Ant-
werpse bejaarden met een SP-partij-
kaart.
Maar de jonge intellektueel Frank

Vandenbroucke schaarde zich met-
een achter de bedreigde teatermakers
en oefende samen met het ABVVdruk'
uit op CVP-minister van kultuur Hu-
go Weckx om zijn favoriete avondje

Odysseus
De organisatoren gebruiken het

beeld van het paard van Troje omdat
volgens hen de moderne kunst wel
een noodzakelijke list lijkt om "het
andere, het vreemde binnen te brengen
door de poorten van een vastgeroest
. identiteitsbegrip." Ze vragen zich af
"hoe een gemeenschap ervan over-
tuigd kan worden geld te geven voor
het bouwen van een paard binnen d.e

zijn vrouw per ongeluk neergeschoten.
Enkele jaren geleden kwam ene

Frank Miller met de comic The Dark
Knight Returns op de proppen waarin
hij het Batmanpersonage grondig
'moderniseerde'. Hiervoor diende hij
enkel het bestaande Batman-koncept
verder door te trekken. Batmans moti-
vatie was altijd al het wreken van de
moord op zijn ouders. Miller maakte
er konsekwent een donkere en getor-
menteerde figuur van die liever een
misdadiger tot pulp slaat dan hem
aan de autoriteiten te overhandigen.
Millers verhaal had een nieuwe Bat-
man-rage tot gevolg waar;van Tim
Burtons eerste Batman-film (1989)
een uitloper was. Vorig jaar regis-
seerde Burton ook Batman Returns. In
deze film dient Batman 'af te rekenen
met Catwoman en met The Penguin,
net als Batman geperverteerde perso-
nages.

Tapijt
Wraaklust is ook de grondtrek van

Darkman (1990), een film van de
hand van jonge snaak Sam Raimi, die
voordien ook al het magistrale Evil
Dead (1982) regisseerde. Darkman
was ooit Peyton Westlake, een weten-
schapper die trachtte een syntetische
huid te ontwikkelen en ternauwer-
nood ontsnapte aan een moordpo-
ging, waaraa~ hij echter wel behoor-

.,~~

uit niet in gevaar te brengen.
Een of ander ABVV-kopstuk heeft

zich in die diskussie nog hopeloos be-
lachelijk gemaakt toen zij zich in het
radioprogramma Aktueël erover be-
klaagde dat de advieskommissie het
aandurfde uitsluitend kwaliteits
normen te hanteren, terwijl teater
toch ook een 'maatschappelijke funk-
tie' zou moeten hebben. Alsof die
maatSchappelijk funktie vervuld zou
worden doorteatersubsidies te gebrui-
ken voor een tewerkstellingsprogram-
ma in een dode tak van een levende
teaterkultuur. In het licht van deze
gebeurtenissen krijgt het projekt
Paard van Troje dan ook een onmid-
dellijke aktualiteitswaarde. Afwach-
ten of de sprekers de kans grijpen om
hun stem in deze affaire goed te laten
horen.

Helena

lijk wat fysische en psychische letsels
overhield. De speelse en flitsende film-
stijl van Raimi geeft het geheel een
comic-achtig cachet. De gemaskerde
wreker die Westlake na de moord-
poging wordt, herinnert natuurlijk
aan Batrnan. Maar Darkman is leu-
ker.

Waterval
Tenslotte is er nog Alien 3von-kmq-

speelfilmdebutant David Fincher. De
aliens zijn niet voor niets overvloedig
gekopieerd in zowel strips als films.
Het monster dat de ZwitSerse kunste-
naar Giger zo'n vijftien jaar geleden
kreëerde voor Ridley Scotts science-
fictionthriller Alien, is zonder meer de
meest indrukwekkende lelijkerd die
ooit het witte doek 'sierde'. Het tweede
deel werd geregisseerd door [omes
'Terminator' Cameron en was, on-
danks de storende para-militaire
kantjes, zeker even huiveringwek-
kend. In die eerste twee films houdt
hoofdpersoon Ripley zich hoofdzake-
lijk bezig met proberen het vege lijfuit
de klauwen van de aliens te houden.
Fincher toont haar voor het eerst als
een kwetsbare mens en gunt haar
zelfs een moment van intimiteit. Het
maakt haar uiteindelijke ondergang
des te tragischer. Wij pinken een wel-
gemeende traan weg.

Kris locobs

kijk gegeven op moderne poëzie van-
uit de inzichten die de hedendaagse
architektuur biedt. Woensdagavond
bekommentariëren twee teater- en
danskritid fragmenten uit verfilmin-
gen van podiumprodukties. Videast
Walter Verdin zal daar ook zijn zegje
doen.
Donderdag komen de grote kanon-

nen naar boven. Een aantal kultuur-
goeroes als Eric Anthonis, Bernard
Foccroulle, Hugo De Greef en Franz
Marijnen zullen de degens kruisen
over kunst en organisatie. Dat kan
een zeer boeiend debat worden omdat
juist deze organisatoren zo'n enorme
impakt hebben op het huidig po-
diumgebeuren. Dinsdagavond is er
dan nog teater van De Vere, het nieu-
we klubje rond Maatschappij Discor-
dia, en donderdagavond een koncert
van de groep Aka Moon. Het Paard
van Troje levert met dit alles een in-
drukwekkend programma af. Er zou
wel eens vuurwerk te zien kunnen zijn
boven de Vlamingenstraat.De driedaagse wordt op dinsdag in-

geleid door onder meer Jan Joris La-
mers van Maatschappij Discordia,
publicist Paul Goossens en kultuur-
semiotikus Joris Vlasselaers die de Het hele gebeuren vindt plaats in de
centrale begrippen komen introduce- Vlamingenstraat 83, alleen De Vere
ren, Woensdag staat het begrip inter- speelt in het Stuc. Meer informatie krijg je
medialiteit centraal. 's Namiddags op het sekretariaat van Kulturele Studies.
komt de relatie tussen architektuur en , Het telefoonnummer is 28.48.73 (vraag
podiumkunst aan bod, en wordt êen naar Peter Anthonissen).

RafUten
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P&Ckoopt Alma Een
Shrink
Op losse schroeven
Met ontsteltenis lazen de beheerders van de Shrink twee weken
geleden op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen dat hun
fakbar in het akademiejaQr '94-'95 een ander onderkomen moet
zoeken. Zowelde vzwde Shrink als de Psychologische kring voelen
zich danig gepasseerd omdat zij dit bericht via de krant te weten
moesten komen.
Dat hun fakbar nu definitief bedreigd
is betekent dan misschien wel een
eindpunt in de nu toch al drie jaar
lange bestaansonzekerheid van de
fakbar van de psychologen. Nochtans
was het in feite zo niet voorzien. Karel
Taverniet, Algemeen Beheerder van
de KU Leuven, heeft een achttal jaar
geleden namelijk aan Rob Winters,
toenmalig studentenvertegenwoor-
diger op de Akademische Raad, be-
loofd dat de Shrink bij een eventuele
andere bestemming voor de garages
een andere fakbar zou krijgen. Op dit
moment is men daar helemaal niet zo
zeker meer van.

Venijnig

Vreemd
De psychologen weten al langet

dan vandaag dat hun fakbar be-
dreigd werd door de nieuwe bestem-
ming die de gebouwen tussen de Blij-
de Inkomststraat en de Tiensestraat
zouden krijgen. Vorig jaar nog wer-
den de plannen om het gebouw waar
de huidige Alma Een zich bevindt te
verkopen in Veto uit de doeken ge-
daan. Er werd toen door de RvB van
Alma een voorstel ingediend bij het
Algemeen Beheer om het gebouw in
de Bond te verkopen en de gara~s
aan de Shrink om te bouwen tot een
nieuwe Alma Een.
De argumenten pro waren legio.

Op de eerste plaats zou het gebouw in
de dure winkelstraat veel opbrengen
(naar schatting tien miljoen meer
dan wat men voor het nieuwe gebouw
zou nodig hebben). Ten tweede is een
Alma in de Tiensestraat minder peri-
feer gelegen en ligt deze dichter bij de
grote koncentraties studenten. Het
tweeverdiepingensysteem van Al-
ma Een was bovendien volgens en-
quêtes niet ideaal. Dat de kledings-
keten P&C geïnteresseerd was in het
gebouw hoeft niet te verwonderen
vermits de keten in de meeste steden

al een afdeling heeft; Leuven was
daar tot nog toe nog niet bij.
"Dat het zo'n vaart zou lopen wis-

ten we natuurlijk niet", vertelt Paul
Sas, kersvers kringkoördinator van de
Psychologische kring. "Wel probeert
de Shrink al een tijdje met scherpe
budgetten te werken en zo goed moge-
lijk het kafee te beheren, zodat we geld
over hebben om naar iets anders uit te
kijken. Maar we zitten vast aan een
kontrakt met Stella en een huis kopen
zit er voorlopig nog niet bij. Voor een
nogal bouwvallig pand van fatsoen-
lijke omvang betaal je al gauw zes
miljoen en als vzw is het zo goed als
onmogelijk om een interessante le-
ning aan te gaan." Toon Vercaeren,
beheerder van de Shrink, voegt daar-
aan toe: "Huren zit er ook niet direkt
in, omdat er binnen vijfhonderd me-
ter van het fakulteitsgebouw niets vrij
komt."
Vorig jaar werd het Romerohuis ge-

bouwd aan de kant van de Blijde
Inkomststraat maar daarmee was de
Shrink nog niet rechtstreeks bedreigd:
"Wij dachten dat de endere plannen
nu wel op de lange baan geschoven
zouden worden. Eerst ging men op de

plaats van de Shrink de nieuwe Acco
huisvesten. En nu wordt er besloten
dat Alma Een daar zou komen. We
hebben nog tot mei 1994 tijd om te
onderhandelen en een alternatief te
zoeken. We hebben wel nog geen
kontakt gehad met de akademische
overheid maar het is in ieder geval zo
dat onze dekaan van niets afwist",
zegt Paul Sas.

Vaag
"Zelfs in het beste geval als er in de

bouwplannen toch iets voorzien is
voor de Shrink, in de kelder bijvoor-
beeld, zullen we n~ een alternatief

moeten zoeken voor die twee jaar,
waardoor een groot deel van onze
kontin uïteit die we in de acht jaar van
de Shrink hebben opgebouwd in het
water valt. Het komt ook net op een
moment dat de drie grootste proble-
men van de Shrink juist zijn opgelost.
De Shrink was als eerste fakbar in orde
met de veiligheidsvoorschriften' van
de unief. Dat heeft ons een slordige
200.000 frank gekost. We hebben een
decibelmeter gekocht zodat er :van
geluidsoverlast ook geen sprake meer
is en ten derde hebben we vorig jaar
uiteindelijk toch de openingstaks
voor kafees betaald", aldus nog Paul
Sas.

Of er iets konkreets in de bouwplan-
nen staat van een fakbar is niet echt
duidelijk maar echt positief ziet het er
niet uit. Toon Martens, direkteur van
Alma vzw, bleef in een gesprek met de
verantwoordelijken van de Shrink no-
gal vaag en zei dat hij ging kijken of
een fakbar in het Alma-gebouw stede-
bouwkundig mogelijk was. Jan Bau-
wens van de dienst Studie en Plan-
ning van de uniefliet verstaan dat de
KU Leuven er niet meer zo happig op
is om fokbars in universiteitsgebou-
wen onder te brengen. .

Steven Van Garsse

Caterina Saqna in de Stadsschouwburg .
De weemoed van de akkordeon
Vo~ge week vond inUtrecht Springdance plaats, een festival rond
hedendaagse dans dat tijdens de vorige edities een gelijke artis-
tieke lijn volgde als het Leuvense Klapstuk. Het was dan ook niet
vèrwonderlijk dat Klapstukorganisator Bruno Verbergt dit jaar
gevraagd werd als gastprogrammator. Hijprogrammeerde onder
andere 'Le Sommeil des Malfaiteurs' en deze sterke voorstelling is
deze week ook te zien in de Stadsschouwburg.

Drijfzand
De voorstellingen van Caterina

Sagna vallen een beetje uit de toon in
de wereld van de hedendaagse dans.
Op twee belangrijke punten verschil-
len haar stukken van wat de modale
dansliefhebber gewoon is op zijn bord
te krijgen. Op de eerste plaats is er de
opvallende manier waarop zij het be-
grip dansbeweging invult. De bewe-
gingen van de dansers zijn zo mini-
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maal dat het in feite moeilijk nog
'dans' te noemen valt wat Sagna
brengt. Akkuroter zou de term bewe-
gings/(unst zijn. Eén of twee van de
dansers veranderen hun houdingen
terwijl de anderen toekijken of met
zichzelf bezig zijn. Ze beperken hun
bewegingen tot het minimum en krij-
gen autistische trekjes, die bevestigd
worden door hun onmogelijkheid om
een ander verband te leggen met de
medespelers dan via "erotisch ver-
keer". De vijf dansers op het enorme
podium, dat buiten een paar stoelen
en een tafel helemaal leeg is, worden
door de leegte alleen maar in hun
absurditeit en nietigheid bevestigd.
Deze manier van bewegen geeft een
sterk teatergerichte indruk en het lijkt
vooral een toneelvoorstelling waar-
van de klank is weggevallen.
Een ander kenmerk dat 'Le Som-

meil des Malfaiteurs' zo intrigerend

~

Wat doe je nu j
met je vrije tijd?

Er is nog altijd

KIPARTNE

Hoewel Tavemier zelf niet echt iets
. tegen fakbars kan hebben - hij is
immers een van de initiatiefnemers
geweest van de oprichting van de
Dulei, de fakbar van Ekonomie, en is
nog altijd lid van de Raad van Beheer
van de Duld - heeft de KU Leuven
in tussentijd met haar standpunt ten
aanzien van de fakbars wel een bocht
van 180 graden gemaakt. Legenda-
risch voor de negatieve ingesteldheid
van de KU Leuven is de uitspraak van
Raf Masschelein, in feite eindverant-
woordelijke als het gaat over die fak-
bars die in gebouwen van de
KU Leuven zitten, die vond dat men
"ergens in Heverlee" een grote zaal
zou moeten bouwen waar alle fak-
bars bij elkaar worden gestopt en
waar de studenten naar hartelust
kunnen feesten zonder voor lawaai-
overlast of andere problemen te zor-
.gen.

Deze uitspraak duidt in feite aan
waar het om gaat: de KU Leuven
heeft al teveel miserie gehad met de
fakbars. Zowel wegens de geluids-
overlast als wegens de veiligheids-
voorschriften van de unief die serieu- Het Spring dance-festival probeerde
ze investeringen met zich zouden gedurende een week een beeld te ge-
meebrengen. Toch is dit probleem ven van de huidige stand van zaken
ondertussen grotendeels van de baan. in het hedendaagse dans-landschap.
Zowat alle fakbars die gehuisvest zijn Bruno Verbergt tekende een program-
in een gebouw van de unief hebben matie uit die voor een groot deel te-
het fiat gekregen van de KU Leuven rugviel op de dansgezelschappen die
wat de veiligheid betreft en het stads- 'vanaf het vorige Klapstukfestival in
bestuur houdt zich na de dreiging om oktober 1991 in het Stuc te zien waren.
een sluitingsuur in te voeren ook ta- Zo stonden onder andere Meg Stuart,
melijk rustig. Hoogstwaarschijnlijk Mudances (een van de meest fascine-
bestaat er echter een onwil om voor rende gezelschappen van Klapstuk
nieuwe akkomodatie voor de fukbars 91) en Blok en Steel in Utrecht op de
te zorgen. Fakbars die er al zijn mogen planken. Tegelijk gaf het festival de
blijven bestaan en voor een kring- eerste richtlijnen aan voor de vol-
lokaal zal de KU Leuven of de fakul- gende editie van Klapstuk (zie kader)
teit ook nog wel moeite doen maat waarvan de programmatie nog niet
om een nieuwe plaats voor het ~ng' bekend gemaakt is, maar die onge-
kafee te kreëren, daar zit de KU Leu- twijfeld een aantal namen zal bevat-
ven waarschijnlijk niet echt om te ten die nu in Utrecht te zien waren.
springen. Caterina Sagna begon haar kar-

rière onder.Ieiding van de Amerikaan
Carolyn Carlson. In oktober '91 was
ze in Leuven te zien met 'Quaderni in
Otave'. Zes maanden later kreëerde ze
in de Klapstukstudio's met haar gezel-
schap Nadir een nieuwe voorstelling,
'Le Sommeil des Malfaiteurs'. Die
ging vorig jaar in première in Douai.
Pas nu komt ze met haar zesde koreo-
grafie voor de eerste keer naar België.
In volle eksamenstress denkt het Stuc
er toch een Stadsschouwburg mee te
kunnen vullen. Het stuk is boeiend en
vooral op het einde wondermooi,
maar het is geen voorstelling waar je
naar toe gaat om je even te ontspan-
nen. Er zijn echter nog andere rede-
nen dan dat om naar dans te komen
kijken.

Wij bieden je - naast een
mooie vergoeding natuurlijk -
een manier om die tijd nuttig
door te brengen.

Ben je tussen 1B en ~5 en
wil je nog wat bijverdienen
om je vakantie alvast voor té
bereiden?

8eldan

02/513.29.05
elke werkdag

tussen 12 u en 13u
of tussen 16 u en 18u
en vertel het verder
aan je vrienden.

Ref. 100-122

maakt, is het bewust uitgaan van tek-
stuele gegevens om de dansvoorstel-
ling te kreëren. De kombinatie van li-
teratuur en dans hebben nog niet
velen voor Sagna geprobeerd. Het uit-
gangspunt voor de koreografie was
een 'scenario voor een dansvoorstel-
ling' van Corrado Bertoni. Verder in-
spireerde Sagna zich net als voor
haar vorige kreaties op het werk van
Kafka. Nu is het zo ongeveer onmoge-
lijk om een verhaallijn in enkel beel-
den om te zetten, inklusief alle nuan-
ceringen van de tekst. Wat Sagna doet
is dan ook bepaalde tema's die in het
werk van Kafka voorkomen eruit ha-
len en dansend weergeven. De absur-
diteit van het bestaan en de met deze
konstatatie gepaard gaande eksisten-
tiële angst voor de onderdrukking van
het individu door grotere machten
komt ook bij deze voorstelling boven-
drijven. De totnlitnriteitvun de buro-
kratie bij Kafka vertaalt zich hier in de
verdrukking door de veel te grote tea-
terruimte.

De voorstelling begint met een vol-
ledig verduisterde teaterruimte waar-
in langzaam de nu schaars verlichte
scene zichtbaar wordt. Aan het eind
van het stuk komt de toeschouwer
weer op hetzelfde punt uit: de moe-
gestreden okteurs verlaten de scene en
de zaal wordt opnieuw volledig ver-
duisterd. De cyklische struktuur van
de voorstelling stelt weerom de absur-
diteit van het bestaan in het licht zon-
der hoop te kunnen geven op enige
vorm van bevrijding.
De belichting richt zich zelden op

meer dan één persoon en blijft dan
nog heel zwak. De akkordeom'nuziek
die het stuk begeleidt is bij tijden
atonaal, bij tijden iets melodieuzer,
maar altijd chaotisch. Voor de dan-
sers blijkt het onmogelijk de muziek te
volgen. Hun hulpeloosheid wordt er-
door nog meer in de verf gezet.
In hetschemerlandtussen zin en on-

zin geeft Sagna haar spel del' machte-
lozen bloot. Het is een spel dat fasd-
neert door de paradoks hoe je schoon-
heid kunt kreëren uit de ontkenning
van schoonheid, zin uit absurditeit.

Ieroen Overstijns
Le Sommeil des Malfaiteurs, donderdag
13 mei in de Stadsschouwburg, 20.30 u,
200/450.

Roekeloos Klapstuk 93
In oktober komt voor de zesde keer opIlieuw dat vreemde deel van de
bevolking dat zich ledig houdt met die scone kunste van het dansen naar
Leuven afgezakt om zich te vergewissen van het feit dat het weer Klapstuk
zal zijn dat een maand lang de kulturele skepter zwaait. De meest
roekelozen onder hen overwegen nu reeds de aanschaf van een of meer-
dere tickets. Maar dan kennen ze u nog niet. Want u bent een van diege-
nen die zo slim is om onderstaande bon in te vullen waarmee u al in
september op uw thuisadres het programmaboekje toekrijgt. Met dat be-
wuste boekje zult u de zalen voor de ogen van de niet-student maar wel
dansliefhebber eens gaan leegkopen. Fijn, zo kennen we u weer.
Het Stuc wil ter gelegenheid van Klapstuk ook deftig werk maken van
gezinsuitbreiding. Vrijwilligers nodig dus en dat vanaf september. In ruil
voor technikus of plakploegje spelen krijgt u een vrijkaart voor alle voor-
stellingen.
Als laatste bidt men u dat overtollige bezemkastje waarin u normaal
gezien politieke vluchtelingen tegen grof geld in weg stopt ter beschikking
te stellen van Klapstuk, het festival met veel talent maar weinig vrije
kamers. Bonnen invullen.' (jo)

Naam: .
Adres (waar je in september te bereiken bent): ..

Tel.: .
Geboortedatum: ~ ..

o krijgt het Stuc-boekje niet toegestuurd, maar wil wel het Klapstuk-
programma ontvangen in september
o wil in september verwittigd worden van de vrijwilligersvergadering
van Klapstuk .
o heeft een kamer vrij en wil één van de Klapstuk-gasten ontvangen

Opsturen naar: Klapstuk 93 -Onthaal
E.Van Evenstraat 2d, 300Leuven



TKO-Leuven al dertien jaar proeffaze

Verzuiling in
volwassenenondelWijs nefast

Leuven heeft op het vlak van de volwassenenedukatie zijn sporen
verdiend. Het is in Leuven dat in 1980 het pilootprojekt Tweede-
kansonderwijs (TKO) van start ging. Op dit moment verkeert het
ironisch genoeg nog altijd in een eksperimentele faze. Wel zijn er
ondertussen al zeven gelijkaardige projekten in Vlaanderen
opgestart.
Met het geplande dekreet van Luc
Vandenbossche betreffende de vol-
wassenenedukatie zou daar volgend
schooljaar echter verandering in ko-
men en gaat het TKOeen definitieve
erkenning tegemoet. Nochtans zou
een herstrukturering wel eens heel
wat problemen met zich kunnen mee-
brengen. Veto had een gesprek met
Marleen Dekeyser, licentiate in de so-
ciale pedagogiek en sinds 1991 ver-
antwoordelijke van het TKO-projekt
in Leuven.

Het projekt Tweedekansonderwijs
is er in feite gekomen toen men eind
jaren zeventig konstateerde dat be-
paalde sociale groepen aanzienlijk
achtergesteld waren doordat ze geen
sekundair onderwijs hadden kunnen
of mogen volgen. Om daaraan te ver-
helpen gingen er meer en meer stem-
men op om een degelijk initiatief in te
richten waar volwassenen een 'twee-
de kans' konden krijgen.

Sekundair
De kontekst van het pilootprojekt

waar Leuven mee zou beginnen, was
het groeiend besef dat onderwijs pri-
mordiaal was in een emancipatie-
projekt. Een groep onafhankelijke
vrouwen diende, nadat zij een be-
zoekje hadden gebracht aan 'Moeder
Mavo' in Nederland, in januari 1980
een voorstel in bij de overheid voor de
realisatie van een BTK-eksperiment
(Bijzonder Tijdelijk Kader) met een
dubbele opzet: mensen voorbereiden
op de middenjury en aan een alge-
mene vorming werken om de integra-
tie en emancipatie van bepaalde so-
ciale groepen te bevorderen.

Het TKO-projekt verschilt dan ook
danig van privee-initiatieven die op
het eerste zicht eenzelfde doel beogen,
namelijk mensen begeleiden en voor-
bereiden op de Centrale Eksamen-
kommissie. "Er is natuurlijk een ver-
schil in visie. Het diploma wordt ge-
zien als een middel voor maatschap-
pelijke integratie. Het blijkt immers
dat een diploma een must is in onze
maatschappij. Maar dit is slechts een
aspekt. Het is even belangrijk dat er
naar de vorming van algemene per-
soonlijkheid gestreefd wordt", zegt
Marleen Dekeyser.

Intensief
Nu dertien jaar later kijkt TKO-

Leuven met een gerust hart terug op
zijn werking. Dinsdag 18 mei wordt
door de stad Leuven een receptie aan-

geboden ter ere van de honderdste
gediplomeerde van het TKO.
Veto: Honderd afgestudeerde studenten
in dertien jaar tijd, is dat geen mager re-
sultaat voor een toch vrij intensieve ak-
tiviteit?
Dekeyser: «Het is inderdaad zo dat
als men gaat kijken naar het aantal
mensen dat hier ooit begonnen is, dat
inderdaad verschrikkelijk weinig is.
Anderzijds, als men beseft hoe moei-
lijk het is om een dergelijk projekt vol
te houden, dan kunnen we het toch
geslaagd noernen.»

Rug
"De maatschappelijke relevantie

van honderd diploma's is natuurlijk
gering, maar het is niet zo omdat er
honderd een diploma gehaald heb-
ben dat de rest niets aan de opleiding
heeft gehad. Dat heeft meer met dat
algemeen vormende en emancipa-
torische aspekt te maken. We krijgen
hier heel vaak mensen die hun zelf-
vertrouwen verloren hebben of met
persoonlijke problemen zitten en ook
daar proberen we aan te werken."

"Er vallen dus wel veel mensen af.
We starten met een honderdtal kursis-
ten en eindigen slechts met de helft.
Men mag echter niet vergeten dat het
programma vrij zwaar is. Twintig uur
per week valt niet altijd perfekt te
kombineren met een dagtaak. De re-
denen waarom mensen afhaken zijn
zeer uiteenlopend. Maar vaak hebben
de mensen die ermee stoppen het pro-
gramma verkeerd Inqeschot.»

«We houden wel enigszins reke-
ning met de specifieke leefomstan-
digheden van de kursisten. In prin-
cipe is het zo dat iedereen naar de les-
sen moet gaan maar we zijn daar in
bepaalde gevallen wel soepel mee.
We hebben natuurlijk het voordeel
dat we niet gekontroleerd worden van
hogerhand omdat we nog in een
proeffaze zitten.»

Beperkt
"Pedagogisch gezien is het kontakt-

onderwijs ook wel vrij apart. Eris een
ander soort relatie met de leerkrach-
ten. We spreken hier niet van leerlin-
gen maar van kursisten, er heerst een
sfeer van kameraadschappelijkheid,
de werksfeer is gebaseerd op respekt
en niet op autoriteit en er wordt reke-
ning gehouden met het feit dat de vol-
wassenen meestal al een zekere erva-
ring ach ter de rug hebben, hoewel we
daarin beperkt worden door de druk

VERWENT ZIJN KLANTEN
'S AVONDS LEKKERUIT HEN VANAF 125 FR.

Gehaktsteak 125 fr. (')
Volau Vent 135 fr. (')
Dagschotels 135 fr. (')
Paardesteak 145 fr. ('1

Diestestraat 70 - Leuven - Open alle dagen van 8.00 tot ~1.00 u

van de leerplannen. Tenslotte is er
meer openheid dan in het gewoon
sekundair onderwijs.»

«De kursisten komen hier ook
graag. Soms schept dat wel proble-
men, bijvoorbeeld bij jongeren die net
ouder zijn dan achttien en die hier les
komen volgen. Ze krijgen hier een
veel grotere vrijheid en moeten een
dosis zelfdiscipline aankweken. De
leerstof blijft hetzelfde.»
Veto: Hoe staat het met de doorstroming
naar het hoger onderwijs?
Dekeyser: «Er zijn verschillende mo-
tieven waarom mensen hier komen
aankloppen. De meesten komen hier
les volgen om sneller werk te vinden.
Er zijn er slechts een aantal die willen
verder studeren.»
Veto: Is dat geen illusie. Het is toch alge-
meen bekend dat een ASO-diploma niet
echt veel uitwegen biedt voor werkgele-
genheid?
Dekeyser: "Dat is misschien ook een
van de redenen waarom we vorig
jaar, op vraag van de Centrale Eksa-
menkommissie weliswaar, zijn ge-
start met ook Beroeps sekundair on-
derwijs (BSO)en Technisch sekundair
onderwijs (TSO).En het zijn vooral die
richtingen die sukses hebbên bij men-
sen die echt sneller werk willen vin-.
den.»

Godsdienst
«Er is wel een duidelijke verschui-.

ving merkbaar in het publiek dat op
het TKO afkomt: vroeger waren dat
oudere mensen, vooral vrouwen, die
geen kansen hadden gekregen om te
studeren, tegenwoordig is er een ver-
jonging merkbaar en het aantal vrou-
wen bedraagt ongeveer zestig per-
cent. De verjonging heeft natuurlijk
ook haar redenen. Zo is schoolmoe-
heid een zwaar maatschappelijk pro-
bleem aan het worden.»
Veto: Hoe heeft de Vlaamse Overheid al
die jaren tegenover het initiatiefgestaan?
Dekeyser: "Dat hing natuurlijk af
van de kabinetswissels. Maar in ieder
geval is er tot nog toe nooit echt een
inspanning geweest om het Tweede-
kansonderwijs een struktuur te geven.
Er is nooit iets definitiefs uit de bus
gekomen.,.

«Nu met het aantreden van Van
Den Bossche lijkt daar wel verande-
ring in te komen. Hijstaat zeerpositief
tegenover het TKO. Hij is bezig aan
een dekreet over volwassenenonder-
wijs, waar wij echter maar een klein
deel van uitmaken: volwassenenedu-
katie omvat zowel VDAB-onderwijs
als middenstandsopleidingen, onder-
wijs voor sociale promotie (OSP's)en
basisedukatie. Wij waren aanvanke-
lijk in gezamenlijk overleg met de an-
dere TKO-scholen aan het werken
aan een konsensusvoorstel maar dat
is in december '91 afgeknapt.»
Veto: Wat was ergebeurd?
Dekeyser: «Men moet weten dat er
door de vrij plotse opkomst van de
TKO'stwee types ontstaan zijn: je hebt
de TKO's die onder de OSP's vallen,
die verbonden zijn aan bestaande in-
stellingen zoals in Brugge, Gent, Wet-
teren, Hasselt en Turnhout en er zijn
de meer onafhankelijke vzw's zoals
hier in Leuven, Mechelen en Antwer-
pen, die meestal de stadsinfrastruk-
tuur gebruiken en die behalve voor
het personeel geen werkingsgeld krij-
gen van de Vlaamse Gemeenschap.
De bedoeling van het dekreet is in
feite om te komen tot een samenhan-
gend aanbod, om bestaande overlap-
pingen weg te werken en, om bud-
gettaire redenen, om de wildgroei van
volwassenenonderwijs tegen te
gaan.,.

Het tweedekansonderwijs werpt een (gelukkig afkerige) blik op de Belgische
zuilen. Houwe zo manne! (foto Gert Swinnen)
Dekeyser: "Dat is louter een ideologi- "Naast het louter ideologische is er
schevisie. Erwordt niet aan partijpoli- nog een tweede, praktische, argu-
tiek gedaan, we kiezen geen stand- ment. De verplichting om een zuil te
punt in konfessionele zaken. Zeker kiezen zou impliceren dat in één regio
voor volwassenenonderwijs zou dat verschillende netten van tweedekans-
nogal absurd zijn. Maar de zuilge- onderwijs aan bod zouden moeten
bonden TKO's komen dan aan met komen, wat bijvoorbeeld voor Leuven
machtsargumenten als de grondwet- met de beperkte vraag van honderd
telijke vrijheid in keuze van het onder- volwassenen per jaar natuurlijk non-
wijs, die stelt dat er overal een aanbod sens is."
moet bestaan van de verschillend zui-
len. Daarmee is niet gezegd dat de
andere TKO'sgodsdienst geven of iets
dergelijks. Volgensdie TKO'skomt die
levensvisie wel tot uiting in hun op-
voedingsprojekt. Het is wel erg dat we
niet buiten de bestaande strukturen
kunnen georganiseerd worden en dat
men ons wilverplichten aan te sluiten
bij een bestaande OSP-school.,.

Steven Van Garsse

Op 25 juni van 15.00 u tot 21.00 u or-
ganiseert TKO-Leuven een infodag waar
met leerkrachten en deelnemers gepraat
kan worden. Verdere info bij Tweede-
kansonderwijs Leuven, Ruelensvest lIS,
tel. 22.45.46.

JACQUES HERBOTS DEKAAN RECHTEN
DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT

van hem een dankbare figuur op de·
tweejaarlijkse revue. Herbots die er
prat op gaat een bruine gordel-judoka
te zijn, vertelt in geuren en kleuren dat
hij ooit een stakende student die het
leslokaal binnenviel, in een houd-
greep nam.

Bij het aflopen van de termijn van
Broekman in 1990, is het de wat saaie
maar dossiersterkeVerstegen die stok-
ken in de wielen steekt. Herbots terug
naar af. Ondanks de verschillende
funkties die hij in de fakulteit bekleedt
- voorzitter van de POK, voorzitter
van de eksamenkommissie - blijft
het hoogste zitje verboden terrein.

Herbots, die zijn verschillende leer-
opdrachten laat vallen en het bij-
zitterschap de rug toekeert, maakt
zich op voor de laatste kans. Het in-
tern reglement schrijft namelijk voor
dat men slechts drie maal kandidaat
mag zijn. Hij benadrukt dat hij zich
met volledige overgave aan het ambt
wilwijden en daarom kumulloos isop
het vennoot-zijn in de advokaten-
associatie van Nelissen Grade na.
Voor de rest houdt hij het bij de klas-
sieke tema's: Erosmus. goede ver-
standhouding met de studenten, een
uitgebreide biblioteek en een betere
informatiedoorstroming. Verder be-
looft hij te zullen verhelpen aan de
abominabele manier van lesgeven
van sommige kollega's. Een taktiek
die loont. Herbots die zelf bekend
staat als een uitstekend lesgever, zo
bewijst een recente proef onder de stu-
denten, haalt één stem te kort in de
eerste ronde, maar wordt in de tweede
ronde tenslotte dan toch verkozen.

Bart D'haene

Dergelijks

1 «Hetkonsensusvoorstel knapte dan
af toen de onafhankelijke TKO'svast-
hielden aan hun eis om onafhanke-
lijk te blijven. Dat wil konkreet zeggen
dat wij ons pluralistisch prindpe niet
wouden opgeven en dat botste met de
zuilgebonden OSP's.,.
Veto: Waarom hameren jullie zo op dat
pluralistisch prindpe?

(.) InIM!lV.""n: vleeo, ""nbppelen, vene sment...... ",ionde'i;" on di, .... e bftII ... ins.
Avondpromotle enkel S.ldiS ....n m&lIndaS fot donderdas: van 17.30 tot 21.00 u

Nadat hij zich in 1988 en 1990 - in
1988 beet hij in het zand tegen Jan
Broekman, in 1990 moest hij het sa-
men met RogerBlanpain afleggen te-
gen Raf Verstegen - in de strijd had
geworpen voor wat hij "het hoogste
ambt kwa waardigheid" noemt, is het
de derde keer wel raak: Jacques Her-
bots is de nieuwe dekaan van de
rechtsfakulteit.

Herbots is sinds 1973 gewoon hoog-
leraar aan de KU Leuven. 'Bronnen
en metoden van het recht', 'vergelij-
kend kontraktenrecht', 'bijzondere
overeenkomsten en verbintenissen-
recht' vormen zijn uitverkoren werk-
terrein. Herbots bekleedde verder on-
derwijsopdrachten aan de Universi-
teit van Antwerpen, het Londense
King's College en de 'Faculté interna-
tionale de droit comparé' van Straats-
burg. Naast zijn akademische loop-
baan bouwt hij een advokatenprak-
tijk uit aan de balie van Leuven. In de
periode 75-'85 is hij plaatsvervan-
gend rechter bij de rechtbank van Eer-
ste Aanleg in Leuven, vanaf '85 bij-
zitter bij de afdeling wetgeving van de
Raad van State.

Herbots waagde zijn kans al bij de
dekaanverkiezingen van 1988. Roger
Blanpain deed toen afstand van zijn
mandaat. Tot plots filosoof Broek-
man opdook. Veto titelde indertijd
"kiezen voor Sandeman of de hof-
nar". Herbots met de brede hoed, het
witte smoking pak, de Saab en de fles
Chivas Regal verliest tegen de op
voorhand vrij kansloos geachte an-
tropoloog.

Zijn alter ego van luitenant-kolo-
nel in het reservekader en gevleugelde
uitspraken in de zin van "van pol en
sokkers krijg ik bubbeltjes" maken

Veto, Jaargang 19 nr. 30 dd. 11 met 9



door Filip De Keukeleere •
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 Raadseltje van de heks

Een rechthoekige driehoek ligt bo-
venop een vierkant, met de rechte
hoek in het punt M, het middelpunt
van het vierkant. Deschuine zijdevan
de driehoek valt samen met de rech-
terzijde van het vierkant. De afstan-
den zijn zoals aangegeven op de fi-
guur. Hoe groot is de door de driehoek
bedekte oppervlakte MPQN?

LanceJot en de wonderbaarlijke redding van
Prinses Matjan
De wondermooie prinses Marjan werd door een jaloerse, oude en aartslelijke
heks opgesloten in een labyrint, bewaakt door een aantal afzichtelijke
kreaturen. Dewelgeschapen, onversaagde en superintelligente ridder Lancelot
rijdt uit om haar te redden - de vaat blijft zich inmiddels steeds verder opsta-
pelen. Ondanks zijn wijdverbreide en overal geroemde kracht en handigheid, J7

is hij tegen de monsters toch niet zomaar opgewassen. Hoe kan hij Marjan L_....L.___!_-'--'-_L---'---'-_.J.....__J

bevrijden als volgende feiten gegeven zijn:
1. Elkmonster valt ogenblikkelijk aan, uitgezonderd in volgende gevallen:
a) De heks wordt natuurlijk nooit aangevallen.
b) Sfinks en draak zijn bang van water.
c) De krokodil blijft steeds in het vijvertje.
d) De griffioen valt enkel aan met een nuchtere maag.
e) De slang is te verleiden met een appel.
2. De krachtsverhoudingen zijn als volgt:
a) Lancelot maakt in een gevecht geen enkele kans.
b) De eenhoorn wint van griffioen en sfinks, maar verliest van slang, draak en
krokodil.

SuperkruiswoordraadseJ
Horizontaal- 1 Wondermooie prinses - Schalks-
Treurspelen 2 Plechtige gelofte - Wang - Bijbelse
naam 3 Reeds - Zwarte - Lyrisch drama - Leus-
Zoogdier 4 Europeaan - Drijfveer - De das omge-
daan - Vis 5 Loods - Deel van een vis - Los, niet
streng - Massa visseëieren 6 Gemeente aan de Waal
- Oudromeinse munt - Dodelijk 7 Ongelovige -
Dor, onbegroeid - Beroep 8 Vals - Hongaars kom-
ponist - Bewerkstellig, versier 9 Vervoermiddel - 1
kubieke cm - Reeds- Lidwoord - Zoogdier - Boom
- Familielid 10 Aroma van een drank - Paradijs - 7
Farao-Scherp werktuig 11 Houten lat- Voorspel-
Vergissing - Prikkel 12 Maanstand - Mansnaam-
Pers. vnw. - Noordfrans riviertje - Boom - Chinese
lengtemaat - Selenium 13 Kwetsuur - Zilverkleurig
metaal- Duits filosoof 14 Algemeen bekend - Elite
- Bagagevervoerder 15 Specerijachtig zaad - Griek- 1 0
seletter-Jongdierl6 Publiekevrouw-Venusprikkel 1 1 1
- Afrikaanse hoofdstad - Achterste 17 Alvorens - 1 1
Op en neer bewegen - Afschrift - Overrijp 18 Voeg- 1 1
woord - Appelsoort - Kentekens op Belgische vlieg- 1 2
tuigen - Toetsen - Zangnoot 19 Honingdrank - Be- 13 t-I--tl--il
vallig - Nachtroofvogel 20 Dartel, tochtig - Nietig
- Zinneprikkelend.
Vertikaal - 1 Bruinogige en lieftallige dame _ 1 4
Duitse stad -:- Farao 2 Aanvoerder van de zuidelijken 1 5
- Recht of langer maken - Uitroep van opluchting
. 3 Zangnoot - Opstandeling - Voedingsmiddel - 16
Veroorzaak wonderlijke effekten - Pers. vnw. 4 Plaag
- Zegepraal - Verbinding van een zuur en een 1 7
alkohol- Zoogdier 5 Lichaamsdeel- Hoge stand-
Muziektempel - Dorsvloer 6 Narren - Bijwoord - 1 8
Beffen 7 Help, serveer - Bijbelse naam - Stuk verhe-
ven beeldwerk 8 Deelvan een hengel-Ontkleuren - 1 9
Antwerpse gemeente 9 Dreumes - Thans - Haven-
onderdeel - Neon - Pers. vnw. - Voorzetsel - 2 0
Griekse letter 10 Geladen deeltje - Horecaffer -
Brabantse gemeente - Vrucht 11 Toonbank - Bos-
god - Plotseling opkomend en hevig - Vrouwelijk dier 12 Voorietsel- 69 cm - Belgischplaatsje - Voltooid - Bijwoord- Kleinkind - Pers.vnw. 13 Plots
en krachtig geluid - Schip der woestijn -Ineengedraaid bosje 14 Insekt - Godin van het Nijldal- Tonnenmaker 15 Bonte vogel- Lengtemaat - PPriMP
van ernstige stoornis 16 Antwerpse gemeente - Ram - Muziekinstrument - Foedraal 17 Zangstem - Doe terugspringen - Korteuniformjas - Kortbaardje
18 Zangnoot - Gehoorzalen - Familielid - Zanger - Bergplaats 19 Blijkvan genegenheid - Omgeslagen deel van een jas - Staatshotel20 Afzondering,
eenzaamheid - Kwaadsprekerij - Hoffelijk.

--
/
/
I
I

Draak op grootmoeders wijze
Na de mirakuleuze redding van Marjan uit de klauwen van de afzichtelijke
heks, kan Lancelot wel een paard verslinden. Hij zal het echter moeten stellen
met een eenvoudige draak.
Marjan is om haar drakenbereidingen bekend tot in Zemst en Elewijt. De
draak moet echter drie uur sudderen op een laag vuurtje, en Marjan heeft
enkel een zandloper van tachtig minuten en één van twee uur en tien minu-
ten. Hoe moet ze het aan boord leggen om haar held een verrukkelijke maal-
tijd te bereiden?
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c) De griffioen wint van slang, draak en sfinks.
d) De krokodil wint steeds op haar terrein.
e) De draak wint in een gevecht met de slang.
t) Andere gevechten verlopen onvoorspelbaar.
3. Lancelot kan enkel voorbij de heks, die steeds op hetzelfde punt blijft, als hij
haar raadseltje kan oplossen. Hiervoor is het rekenmachientje onontbeerlijk.
4. De deurtjes (in het rood) kunnen enkel geopend worden door Lancelot. Ze
kunnen opendraaien zoals aangegeven door de kwartcirkeltjes. Lancelot is
hierbij zo handig dat geen enkel monster mee door de deur kan glippen.

3m
N

M

8eJgisch hondeweer
Zoals u intussen wel al zou moeten
weten is de aarde een platte schijf,
waarbij het vasteland langs alle kqn-
ten omgeven is door water. Dit water
nu stroomt natuurlijk langs alle kan-
ten van onze aardschijf. Gesteld dat
de oceaan aan de rand van de aarde
overal juist tien meter diep is, hoeveel
millimeter neerslag moet er dan ge-
middeld per dag vallen om dit weg-
stromend water te kompenseren?
Umag zelf de nodige veronderstellin-
gen maken in verband metluchtdruk,
dichtheid van het water etcetera. De
omtrek van onze aardschijfbedraagt,
voor wie dit niet zou weten, nog altijd
39.000 km.
Oplossingen zijn steedswelkom, want
zelfweten we het hier natuurlijk weer
niet.

Zandloper

1 Afwachten, op iemand wachten
2 Niet vijandelijk
3 Geschriften
4 De vrije loop geven
5 De zeilen kleiner maken
6 Overzetplaats
7 Zoogdier
8 Bijwoord
9 Eksponentieel grondtal
10 Zangnoot
11 Stadsgracht
12 Lichaamsdeel
13 Zetel van het verstand
14 Draden tot een geheel verwerken
15 Streek in Europa
16 Geschikt maken voor een bepaald
doel
17 Misleiden.



Zoekertjes
• Ik ben de eerste. Tante Terry
• Tekstverwerking: tesis sen, verslagen,
enz. tel. 23.48.98.
• Langzaam Verkeer vzw zoekt gewe-
tensbezwaarde voor sociale-kulturele
sektor: sekretariaat, verkoop en ont-
lening, redaktiewerk. Kennis tekstver-
werking gewenst (MS Word). Tel.
23.94.65.
• De ultieme rechtzetting: indien ik de
glasscherven niet opgeruimd zou heb-
,ben,hadden de 'verdienstelijkejongens'
de hele week in 't glas gezeten, gelegen
en naar het bluesoptreden geluisterd.
De Huisvrouw.
• In plaats van de hele tijd te komman-
deren, had de huisvrouw beter wat mee-
geholpen. De verdienstelijke jongens
(de vos met de ballon).
• Dien ballon is hier precies niet meer
weg te krijgen. 't Zal hier snel gedaan
zijn: prik, bang.
• Lieve kleine prins, lief als engeleneten.
• Patricia ik weet niet wie Mudhoney is.
Alle inlichtingen bij mij. Sugar.
• Sjaal, rood met gele figuurtjes, verlo-
ren, vermoedelijk in AV 01.12. Terug te
bezorgen Parijsstraat 78. Doen.
• Armand Pien heeft zelfs een snor op
zijn achterste.
• Uw tesis, met of zonder formules, kan
men aan een schappelijke prijs laten in-
tikken en/of afdrukken op laserprinter
bij Kris Laporte, 22.51.61 (of 02/
243.37.05).
• Er ging iets moois voorbij, zo aan mijn
hoofd voorbij ... Peerle en Ingelies: ik was
er niet om onze band te hersmeden maar
als ons Ladeuzeplein weer vrij en verla-
ten is en de wijn zoet... dan?

• Tine, ik heb toch gewonnen. Sliep uit!
Verder wil ik Kim alvast een heel prettige
verjaardag wensen. Graag had ik dan
ook het nummer "Breng die rozen naar
Sandra" gehoord.
• Wat is het verband tussen het eerste en
het tweede? Het is te vinden in de omge-
ving van (00)7.
• En zeker als je het sterk uitvergroot ~:'
er een kadertje rond zet ... met een 'blitse
fluo'-stift.
• Zeg, het weer is zwoel. Dus: wee U als
je nog eens op dat trapje van blok 7 moet
passeren.
• Kris, waarom moesten die twee zoe-
kertjes eruitm
• Vorige week gezien in Alma 11 om-
streeks 13.00 u: een klein heel mooi
meisje met rosse haren en schattige
sproeten. Ik zou je graag terug willen
zien om samen een gezellige lasagna in
den Alma te gaan eten. Afspr. dinsdag
om 13.00 u aan de kommentaarvalven
in Alma 11. Eenjongen die niet van slanke
meisjes houdt.
• Hewel, waar wordt die Brabantse mer-
rie nu gevraagd?
• Beste medestrijdsters, al gehoord van
het plan dat ik heb opgevat tot verrui-
ming van onze GWP-rangen? Ik stel een
kongres voor met als limiet 1 juli.
L.TT.FRT.
• Als jij mijn lief niet met rust laat, kom
ik je bijwerken. En mijn lief is niet dik.
Enfin, een beetje.
• Paraguay - enkele studenten uit Leu-
ven gaan ism 'students for Develop-
ment' als vrijwilliger weken in een so-
ciaal ontwikkelingsprojekt in Ascunsión
en Loveto. Om de bewoners oa genees-
·middelen te schenken, verkopen zij de-
ze week leuke T-shirts, luikse wafels en
steunkaarten, elke middag in Alma 11
tussen 12.00 u en 14.00 u. Tot dan.

1 2 3 4 5 76 8 9 10

Horizontaal - 1 Streng berispen 2 Letters op Belgische vliegtuigen -
Werkelijke 3 Familielid - Direkteur van VTM 4 Wat pleit voor iets -
Europeaan - VoorzetselS Muggelarve - Duitse rivier 6 Mansnaam-
Gelijkmatig, vlak 7 Voorzetsel - Nederlandse rivier - Meisjesnaam
8 Zotte vrouwenhobby - Kluitenbreker 9 Dopheide - Watergod
10 Uitzoeken.
Vertikaal - 1 Als specerij gebruikte bloemknopjes 2 Grote troep -
Zangnoot 3 Rivier - Stommeling - Gestold vleesnat 4 Elektrisch gela-
den deeltje ~ Akelige, weinig fraaie S Nuttig - Bijbelse reus 6 Oplegsel
van gevlochten gouddraad - Belgisch plaatsje 7 Bedekt met verharde
huid - Ontkenning 8 Voorschrift - Jen - Vervoermiddel 9 69 cm -
Weinig vloeibare 10 Echecs, verloren strijden.

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor sernmanes. evene-
menten, optredens, fui- ~

ven en TD's . ~
:a
i·

NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTORE'"

tel. 016/201.301

• Weer meerwerk voorThe Snorminator-
tiuster!
.. The Snorminator-buster zal wried veel
haar op zijn tanden moeten hebben. The
you-know-who.
• Heeft ie, zeker weten ...
• Sam, 't is nie omda ge'n lief het, da ge
op dinsdag nie mee moet komen eten.
Tim en Peter (de poeziekritici)
• Tom, gij het toch ook geen lief zeker?
Peter en Tim (sportjoernalisten).
• Hartstocht en eenzaamheid zijn één.
De junimaand wordt zwaar ...
• Dit zoekertje moet in de Jona. Leve
Armand.
• Laten we nu verder beminnen, genie-
ten, vechten tegen onrecht. Lieve Kate-
chetikakkers. üa ja, Stef.) Vanwege de
asociale sociale.
• Heeft Armand Pien soms last van ek-
samen krampen? Met al dat gemoraliseer
mag hij overstappen naar de Campus-
krant.
• En Stef, het heeft niet alleen geregend
op de bruiloft, het water is zelfs met bak-
ken uit de hemel gekomen. Begin al
maar te sparen voor een stationwagen.
• Jonkvrouw dankt de vijf koene ridders
en hun dappere schildknapen die op
30 april de maagdenburcht bestormden,
twee draken van nonnen versloegen en
aan de jonkvrouw de vrijheid schonken.
Er wacht jullie nog een beloning.
• Vijf koene ridders zijn eigenlijk pun-
kers.
• Bok! Mijn laatste zet van dit jaar: loper
d2xg5. Als ik volgend jaar niet meer in
Leuven zou rondhuppelen vanwege pos-
siebele Erasmus-ervaring, dan wens ik je
nog vanalles.je was een fijne kandidaat.
(BB)
• Sofie, zaag niet over die onbenullige
details want aan je wacht komt spoedig
een eind dankzij de HOB (rara). Een
SSCH'ster én lid van de HOB. .
• Vragen over bi- of homoseksualiteit of
over de Roze-drempelwerking? Dat kan
nog t.e.m. 6 juli, élke dinsdag 20-23 u in
het JAC (Minckelersstr. 47c, 20.06.06).
Op 28 september zijn we er weer! Tot
ziens en veel geluk de komende maan-
den!
• Een niet nader geïdentificeerd trio (de
neo-bende van Haemers?) is opgemerkt
in de omgeving van blok 1 op Cité. Zwijg
in alle talen ... Alleen dit kan Uw Oe:voor
zover het nu nog iets waard is) leventje
redden!
• Babbelkroeg élke donderdag 21-01 u
in de lerse-Predikherenstraat 25 <ni.e1
van 22 juli t.e.m. 5 augustus).
• Lieve mensen, laten we toch sociaal
zijn! aan alle krakers: geniet van de zo-
mer enne ... kraak je tanden niet op je
kursus.
• Vanaf nu maak ik hier het mooi weer.
Bob De Richter (met baard).
• AI uw typwerk met tekstverwerking
(teksten, formules, tabellen, ...) jaren er-
varing. 011/42.28.56 (tot 19.00 u) Ma-
ria Sander.
• Tante Terry staat in de Playboy. Daar
kan Armand Pien niet aan tippen hé.
• Zoekertjes gezocht. Verloren in de 's
Meierstraat.
• Ge zult nog lang moeten zoeken, want
het is 's MeierSstraat! (Grote Sis kleine s,
nvddtp.)
• Ork, ork, ork.
• De echte mens bestaat niet. Hij eet
worstjes met friet. En vet natuurlijk. Bij
I'arche, niet ver, niet duur.
• Tilt geeft zich bloot. Dat is de prijs die
we betalen omdat de revolutie maar een
t-shirt weg is.
• Neem nu al een abonnement op Veto
jaargang 20. Nog meer leuk ogende in-
formatie over lifestyle, mode, glamour

'Denieuwe
kotfiches zijn
geaniveerd .

Met de kotfiche wil SOCiale"Raad
ook dit jaar jouw opmerkingen en
klachten over je kot bundelen en
openbaar maken. Daarom verde-
len de fakulteitskringen al enkele
weken kotenquêtes. Op basis van
die informatie worden de kotfiches
gepubliceerd en kan Sora een
'zwarte lijst' samenstellen waarde
'te mijden' koten zullen instaan.

In twee jaar heeft Sociale Raad
ongeveer tweeduizend adressen
verzameld. Deze fiches, per straat
alfabetisch gerangschikt, zijn een
handig instrument als je op zoek
bent naar een nieuw kot. Ga wel
eerst naar de huisvestingsdienst in
het Van Dalekollege waar je een
bestand vindt van vrije kamers. Op
Sociale Raad kun je dan een kwa-
liteitsbeschrijving komen inzien
van vorige bewoners.

De kotfjches zijn in te kijken van juni
tot oktoberopSociaJe Raad, elke werk-'
dag van 14.00 u tot 18.00 u.
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• Jeroen doet het met kultuur.
• Jeroen doet het met eender wat.
• Jaja, Lo Veto, alles is goed om in de
zoekertjes te komen.
• Lut, waarom liet je ons alleen met de
haaien kwijlend in onze nek? Veerie, je
bloempjes vatten wortel in de tuinen van
mijn geest.
• Huisvrouwen die sekjoeritie spelen,
pff. Blaas er eens tegen en ze vallen om-
ver.
• De snor met lezer van vorige week
heeft 'zijn' woorden niet gezegd, gvd.
Maar het was wel waar.
• Mozaïek: van alles èn nog wat bij el-
kaar. Het is er dus goed geweest. Danke.
Houd' oech.
• Wie heeft er een reeds maandenlange
traditie van toffe homo-lesbo-hetero-
fuiven in Leuven? Flint 49 toch! Vol-
gende fuif: do. 20 mei vanaf 22.00 u in
Rumba & Co. Iedereen welkom!
• Annabel, door de onuitroeibare heim-
wee vervuld geloof je toch in geluk. Blijf
zo. L. .... _
• Ik voel niet echt de behoefte om het-
zelfde IQ als jij te krijgen. Trouwens, het
was lekker. Je moet eens proberen: een
scherfje (liefst Pingsdorf) bestrooid met
kristalsuiker en in de oven opwarmen. P.
van het frietkot.
• Ik vind je echt heel lief.
• IQ: 750.000? Ja, wat doe je daar nou
mee?
• Tip top tip tip top. Nonkel Bob is terug
van weggeweest. Samen met Tante Terry
in de top 10. Op weg naar een gouden
plaat .
• Volgend jaar in Louvain-Ia-Neuve? Hoe
integreren? Oplossing: het Nederlands
Kot, een projekt voor tweetaligen die
ernstig willen meewerken (konversaties,
uitstappen naar Vlaanderen, ...), 0101
45.60.68.
• Neen, Nonkei Bob en Tante Terry heb-
ben geen snor.
• Vragen over Homo/biseksualiteit of
over de Roze Drempel-werking? Of wil je
gewoon vriend(inn)en maken? Wij staan
voor jou klaar, élke dinsdag 20.00-
23.00 u, Minckelerstr. 47C OAC),
20.06.06. Babbelkroeg: elke do. 21.00 u
in Ierse Predikherenstr. 25.
• Stijn C. is een poepeke.
• Veto-zoekertje voor wanhopige stu-
denten: Noveen Sint Clara. Vraag alleen
positieve dingen, bid negen dagen een
weesgegroet bij een brandende kaars.
Vraag twee dingen die totaal onmogelijk
lijken. Laat de negende kaars opbranden
en publiceer dit bericht. U krijgt wat u
vroeg. In juli iedereen geslaagd met on-
derscheiding? Theo Logies.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling
Kris Rosselle, Naamsestwg 130, Leuven,
20.70.77.
• Micha Mara voorspelt voor Armand
een mooi gekamde snor. Enjarretellen.
• Ja maar, Armand, ik duld geen kon-
kurrentie.

.en erotiek. En dat op jouw nivo en voor
een leuk prijsje. Wij houden van Uen ons
hart vast.
.'rie! Give tanks an' pralse jah tha mos'
high. Fi brotha Joseph, 'im love 'im
queen sista Levi. Y'know mi I seh? I do.
• U heeft zorgen. Grote zorgen. U be-
vindt zich op de rand van de afgrond.
Een diepe afgrond. U wenst te springen.
Polstok te springen. Wij bieden u hulp.
Spullenhulp.
• Liefde zal de wereld redden. En of. .
• Het leven is in het geheel geen pretje.
Integendeel, het is wel een pretje. In de
blues love car.
• Gezocht: iemand om de artikels van
Kringraad te komen intikken voor 3.00
AM. Geen specifleke eisen kwa intelli-
gentie.

IMExceM
T E C HNO LOG Y

Burgemeesterstraat. 3
3000 - Leuven

Tel : (0)16/223285 - Fax: (0)16/220485

You Need a Computer ?
For private or professional usage

The anawer la almple :
• The BEST Prlce around •

• The BEST Service around •
Imexcom Technology

YOUR PARTNER
386 Sx 33Mhz

1 Mb Ramj\heugen
FDO 3.1/2 1A4Mb)

HOO Mb
VGA C.rd TRIOENT 256Kb

VGA 14' Monochrome Monitor
Keyboard Extended 102KeYI
2 SerIaIs - 1 11 - 1 IlIrne

. Mouse Micro. Comp.
Mouse Pad

Mlnhower or Desktop Case

Price : 25990,· BTW In.

IMExceM
TECHNOLOGY
• .1 , ••• , ..

Tervaetestraat. 93
1040 - Brussel

Tel : (0)2/7368756 - Fax: (0)2/7327879

DINSDAG
20.00 u TEATER Optreden door de repertoire- vereniging 'De Vere',

een tijdelijke versmelting van de gezelschappen Maatschappij
Discordia, Tg Stan en Dito'Dito, waarbij de akteurs telkens in een
andere bezetting worden gekombineerd, in Stuc, org. 300/200.

WOENSDAG .
16.30 u INFO Persvoorstelling 'Werken met stagiairs en job-

studenten'/video 'Metanol (n)ooit van gehoord'. Uitgenodigde
sprekers zijn Prof. Dr. Ir. Willy Geysen (woordvoerder KU Leuven),
Prof. Dr. Othmar Vanachter (Afdeling Arbeids- en Sociale Zeker-
heidsrecht) en jos Van Neck (hoofd van de Dienst Veiligheid en
Radioprotektie), 'in Groot Begijnhof 14, zaal Lemaire, org. Dienst
Veiligheid en Radioprotektie van de KU Leuven.

20.00 u FILM 'The French lieutenant's woman' naar de roman van
john Fowles, in MSI 00.28, toeg. gratis, org. Afdeling Engelse lite-
ratuur, Fakulteit L&W..
DONDERDAG
KONCERT Optreden van Cathérine Vandevelde (zang) en Jan

Michiels (piano), laureaten Koningin Elisabethwedstrijd, in Kon-
certzaal Lemmensinstituut, toeg. 200/150 (reservatie noodzake-
lijk), org. Lemmensinstituut vzw ism Radio 3 en Jeugd en Muziek
Leuven. Info: tel. 22.08.03.

18.30 u FILM Etnografische produkties: 'The Sicilian' van M.
Cimino, met Christophe Lambert, fn Aud. Michotte, Tiensestraat,
toeg. gratis, org. Studenten Antropologie.

20.30 u DANS 'Le sommeil des malfaiteurs' olv koreografe Caterina
Sagna. Over relaties tussen mensen, de drijfveren en de resultaten
ervan: verlangen, eenzaamheid, agressie en verveling, in stads-
schouwburg, toeg. 450 tot 200.

21.00 u FILM Etnografische produkties: 'White Mischief' met
akteurs Greta Scacchi, Charles Dance, joss Ackland en john Hurt.
De film geeft een sfeerbeeld van Kenia op het einde van de kolo-
niale periode, in Aud. Michotte, Tiensestraat, .toeg. gratis, org.
Studenten Antropologie. -

22.00 u FUIF Scorpio Party, in zaal Corso, toeg. 70.

VRUDAG
20.00 u KONCERT Pianorecital met de Antilliaanse muzikant

Harold Martina:, in Abdij van 't Park.

ZONDAG
20.30 u VIDEO Eindwerken videokursus, in 't Stuc, toeg. gratis.

DINSDAG
20.00 u DEBAT Verhofstadt vs Tobback, met moderatoren Mark

Schaevers en Yves Desmet (Humo), in zaal Metropol, Diestsestraat
133, toeg. 100, org. CSCVormingswerk Leuven Noord.

20.30 u TEATER Jan Decorte & Cie brengt Titus Andonderoni-
kustmijnklote, de hedendaagse versje van Shakespeares Titus
Andronicus, in 't Stuc, toeg. 300/200.

WOENSDAG
20.00 u FILM 'The world according to Garp' gebaseerd op het werk

van john Irving, in MSI 00.28, toeg. gratis, org. Afdeling Engelse
literatuur, Fakulteit L&W.

20.00 u KONCERT/VOORDRACHT Dubmerge: conscious rap and
tribal rhythms, voordrachten van het literair genootschap Elitaire
Egotrippers, erna fuif, in Jeugdhuis Sojo, toeg. 200.

20.30 u TEATER Jan Decorte & Cie brengt Titus Andonderoni-
kustmijnklote, de hedendaagse versie van Shakespeares Titus
Andronicus, in 't Stuc, toeg. 300/200.
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Hulpverlening tijdens de eksamens

Anoniem
al uw problemen kwijt

Met de eksamens in het vooruitzicht worden langzamerhand ook de verschillende
diensten voor hulpverlening voor die periode aktief. Naast de gewone ombudsdiens-
ten is dit jaar ook weer een anonieme groene telefoonlijn bereikbaar, Teleblok. Een
overzicht van je rechten en waar je overal terecht kunt als je dewanhoop nabij bent.
Eksamenbegeleiding kwam voor het eerst ter antwoorden omwille van zijn slordig uiterlijk.
sprake in de jaren zestig. Het was dan dat de Belangrijk bij dit alles is dat de ombudsman kan
Raad voor Studentenvoorzieningen (RvS) ge- optreden als iemand met een zeker gezag tegen-
stalte ,kreeg, samen met de Dienst voor Studie- over de eksaminatoren, zodat rekening moet
advies en de Sociale Dienst, die nauw aansloten gehouden worden met zijn bevindingen. Vol-
bij de Sodale Raad van de toenmalige studen- gens het eksamenreglement moet de ombuds-
tenbeweging . In '66 werd zo op voorstel van de man dan ook altijd lid zijn van het assisterend of
studenten een Koördinatiekomitee Gezond- zelfstandig akademisch personeel. Meestal isdit
heidszorg Leuven-Nederlands opgericht. Dat iemand van het monitoraat of een assistent,
bestond uit de vice-rektor, de studenteninternist maar het kan dus best ook een docent of zelfs
van het universitaire ziekenhuis, een paar psy- (zoals soms bij Geneeskunde) een prof zijn. Een
chologen en psychiaters, en een aantal profes- juridisch duidelijk omlijnd en hanteerbaar ek-
soren van de fakulteit geneeskunde. De aan- samenreglement als houvast is onontbeerlijk.
dacht spitste zich voornamelijk toe op psycho- Toch kent zijn funktie haar beperkingen: uitein-
medische problemen tijdens de eksamens. delijkis het nog altijd de eksamenkommissie die

bij betwistingen of op de deliberatie het laatste
woord heeft. Als handleiding bij dat toch wel
komplekse eksamenreglement bracht de werk-
groep eksamens recent een gratis te verkrijgen
boekje uit (zie kader).
Los van die hele evolutie en los van de unief

ontstond in 1989 toch weer een nieuwe tele-
dienst voor hulpverlening tijdens eksamens,
Telebiok. Aanvankelijk was het projekt opgezet
voor leerlingen uit het hoger middelbaar onder-
wijs. Omdat er echter veel oproepen binnen-
kwamen van leerlingen of studenten uit het
niet-hoger sekundair, breidde Teleblok vrij vlug
haar werkterrein uit tot lager onderwijs, lager
middelbaar, unief en Hoger niet universitair
onderwijs. De dienst werkt volledig anoniem en
steunt op vrijwilligers die daarvoor een twintig-
tal uren vorming gevolgd hebben.
De initiatiefnemers zelf zien hun projekt niet

als een direkte konkurrentie ten opzichte van de
ombudsman. Allereerst geloven ze dat er nog
steeds behoefte blijft aan een anonieme dienst
waar iedereen met zijn vragen of problemen
rond eksamens terecht kan. Daarnaast is het zo
dat een ombudssysteem tot nog toe alleen maar
aan de unief uitgebouwd is en datT eleblok haar
doelpubliek duidelijk ruimer ziet. Daarom ziet
men de dienst eerder als een aanvulling op het
ombudssysteem, en niet zelden wijst men de
oproepers indien mogelijk ook door naar de
ombudsman.
Teleblok denkt niet dat haar hetzelfde lot

beschoren is als TOE, ten minste toch niet op
korte termijn. Men vraagt zich er trouwens ook
af of het verdwijnen van TOEniet te wijten kan
zijn aan een te geringe bekendheid ervan, veel-
eer dan aan het ontstaan van de ombuds-
diensten. Zelf ervaart men immers dat het rela-
tiefvrij meegevallen sukses van Teleblok in de
afgelopen werkingsjaren sterk afhankelijk is
geweest van de media-aandacht,die men gekre-
gen ervoor heeft. In elk geval is men van plan
om Teleblok verder nationaal uit te bouwen en
de samenwerking en koördinatie met bestaan-
de diensten te verbeteren. Doen maar.

Serge Franchoo
Te/eb/ok is dit jaar bereikbaar tussen 20 mei en 10
juli van13 u tot 22 u, op het groen nummer
078/15,40.60.

Opgelost
Veelvan die problemen vloeiden voort uit het

gebrek aan informatie over de eksamenrege-
ling. Een eksamenreglement was toen immers
nergens verkrijgbaar en dikwijls was er voor de
studenten een grote rechtsonzekerheid. De voor-
waarden voor een vrijstelling bijvoorbeeld durf-
den makkelijk verschillen van fakulteit tot
fakulteit. Zelfs de indeling in eksamenletter-
kodes van AAAtot Fwas lang niet altijd duide-
lijk. Om in die behoefte te voorzien werd daar-
om Teledienst Eksamen (TOE)opgericht. Opge-
vat als een telefonisch bereikbare hulpverlening
tijdens de eksamenperiodes, stelde de dienst
zich tot taak om de oproepers wegwijs te maken
in de afzonderlijke eksamenbepalingen van de
verschillende fakulteiten. Men werkte zowelmet
direkte hulp als met verdere doorverwijzing.
Naarmate de dienst meer en meer bekend

werd, funktieneerde ze ook steeds beter en
maakte men de stap van vrijwilligerswerk naar
volledige professionalisering. De helft van de
vragen draaide vooral rond praktische proble-
men, een kwart waren psycho-sodaal van aard
en het laatste kwart medisch. Na een aanvanke-
lijk sukses ging het echter vanafl97 4 bergaf. De
Raad voor Studentenvoorzieningen besliste dan
ook in 1979 om TOEstop te zetten. Ondertussen
'had men immers in de verschillende fakulteiten
de funktie van ombudsman volwaardig uitge-
bouwd en hetleek vrij zinloos om twee parallelle
systemen naast elkaar te laten bestaan. TOE
werd dan ook ook omgevormd tot een Werk-
groep Eksamens binnen de bestaande diensten.
Die werkgroep heeft zich sindsdien specifiek

toegelegd op het uitwerken van het eksamen-
reglement. Het reglement voorziet nu meer
rechten voor de studenten, zoals een schriftelijke
voorbereiding op een mondeling eksamen, als
e student daarom vraagt. Een mondeling ek-
samen heeft nog altijd een va.stgestelde mini-
male duur, en om een student te beschermen
tegen de willekeur van een prof, wordt het uit-
eindelijke beslissingsrecht op de deliberatie ge-
legd bij de eksamenkommissie en niet bij de af-
zonderlijke eksaminatoren. De docenten moe-
ten bovendien ook de nodige informatie geven
over het verloop van hun eksamen en de te ken-
nen stof moet duidelijk omlijnd zijn. Ook recen-
telijk heeft .rnen nog wijzigingen aangebracht
aan het reglement (ziekader).
De ombudsman zelf wordt omschreven als

iemand die bemiddelt tussen de professoren en
de studenten. Hij wordt aangeduid in overleg
met de studenten en helpt mee bij de opstelling
van de eksamenregeling. Als er een eksamen
verplaatst wordt, iemand afwezig is, te laat
komt op zijn eksamen of de zittijd stopzet, dient
de ombudsman daarvan verwittigd te worden.
Hij is ook aanwezig op de deliberatie. Hijmaakt
een verslag van zijn eigen werking en legt dit
voor aan de fakulteitsraad of de onderwijs-
kommissie, zodat de funktie van ombudsman
voortdurend geëvalueerd en verder verbeterd
kan worden. Op die manier worden mogelijke
problemen steeds intern, dus binnen de fakul-
teit zelf, opgelost.

Eerst even het eksamenreglement blokken
Wie dit jaar geen volledige tweede zit behaalt
mag niet meer zeggen dat hij/zij vrijstellingen
heeft, maar wel "overdrachten van eksamen-
cijfers". Als bisstudent is het ook mogelijk een
"individueel aangepast jaarprogramma" aan
te vragen. De werkgroep eksamens van de KU
Leuven bundelde de belangrijkste oude en
nieuwe eksamenregelingen in één boekje 'ek-
samenvragen " gratis verkrijgbaar op de dienst
voorstudieadvies, studentenvoorzieningen, de
monitoraten en de ombudsman.
Elkestudent krijgt bij het begin van het akade-
miejaar het eksamenreglement: de gele blad-
zijden in hetprogrammaboekje. Juridische tek-
sten zijn echter vaak erg moeilijke literatuur,
vandaar het lovenswaardige initiatief van dit
boekje dat een (weliswaar op.volledige) hand-
leiding wil zijn bij het reglement. De verschil-
lende artikels die voor de student belangrijk
kunnen zijn worden behandeld in kronolo-
gische volgorde. Dat betekent dat men begint
met inschrijving en afname van eksamens,
verderga at met de deliberatie, tweede zit, bis-
sen enz.
Een aantal 'fabels' die onder studenten wel
eens verteld worden, worden zo de kop inge-
drukt. Men zegt weleens dat het afroepen van
een student als geslaagd, terwijl hij dat niet is
(of omgekeerd) bindend is. Dit wordt echter
beschouwd als een materiële vergissing en
zulke vergissingen kunnen altijd rechtgezet
worden. Ook wordt nog eens benadrukt dat
men inderdaad aanwezig moet zijn op de
deliberatie, iets waarover onder studenten wel
eens onzekerheid heerst.
Daarnaast worden een aantal recent inge-
voerde wetswijzigingen uitgelegd. Het gaat
hier onder andere om wat dus nu "overdrach-

ten van eksamencijfers" genoemd wordt (de
vroegere vrijstellingen). Voor een bisjaar krijgt
men vanaf nu zo'n overdracht reeds als men
12op 20 behaalde. De term 'vrijstelling' wordt
gereserveerd voor een ander begrip. Hiermee
bedoelt men dat een student een vak niet meer
hoeft te volgen op grond van voorheen gedane
studies. Een tweede belangrijke wijziging is het
'individueel aangepast jaarprogramma'. Veto
belichtte dit reeds aan het begin van het aka-
demiejaar. Wie zijn jaar overdoet, maar ten
minste voor 1/3 vrijstellingen of overdrochtea
heeft kan reeds va.kken afleggen van het vol-
gende studiejaar.
Het boekje werd opgemaakt op basis van de
ervaring die de mensen van de verschillende
universitaire diensten opdeden. Zij worden
jaarlijks gekontakteerd door studenten met al-
lerhande eksamenproblemen. Op basis daar-
van besloten zijwat wel en wat niet moest op-
genomen worden. De bedoeling was het ge-
heel lichter te maken dan het echte
eksamenreglement. Dit gebeurt vooral door
elk probleem te behandelen in vraagvorm, zo-
als "Wat betekent onwettig afwezig zijn en wat
zijn de gevolgen?",
Het blijft natuurlijk een droog stukje tekst -
vooral door tijdgebrek werd voor een sobere
formule gekozen. Ook is het werkje op geen
enkel moment evaluatief. De opportuniteit
van de recente veranderingen of van het hui-
dige eksamensysteem wordt bülten beschou-
wing gelaten. Maar wie goed op de hoogte wil
zijn van zijn rechten en plichten heeft er onge-
twijfeld belang bij 'eksamenvragen' te raad-
plegen.

(kdp)

Houvast
Het feit dat voor allerlei praktische regelingen

de ombudsman moet inspringen en dat dit niet
verloopt via de gewone administratie heeft wel
degelijk een bedoeling: meestal schuilt achter
de vraag om een eksamen te verplaatsen of uit
te stellen één of andere reden, zoals overspan-
nen zijn of andere medische of sodale moeilijk-
heden. Wie dan die hele administratieve regis-
tratie moet passeren, krijgt weinig kans om zijn
problemen uit te praten, En het is de bedoeling
dat precies dit bij de ombudsman anders ligt,
door zijn ofhaar grotere band met de studenten.
Daarnaast is een ombudsman ook een on-

middellijke toevlucht in ernstige direkte om-
standigheden, zoals een student die zijn eksa-
men niet meer mag afleggen omdat hij te laat
kwam, of zijn laatste vraag niet meer mag be-


