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horende edukatieve tekeningetjes
probeert men iets aan het gedrag van
de kafeebezoekers te veranderen. Van
de bierviltjes worden er een slordige
700.000 verspreid zodat wellicht iede-
re kafeeganger wel eens met de slo-
gans zal gekonfronteerd.. worden.
Welk effekt die konfrontatie zal heb-
ben, is een heel andere zaak, De slo-
gans zijn nogal braafjes en schools
uitgevallen zodat ze vermoedelijk
weinig au sérieux zullen genomen
worden. Helemaal simplistisch is zelfs,
de slogan "drugs is drek". Alsof
alkohol zelf geen drug zou zijn.
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in de gemeenteraad (Agalev, SP en
VU). In totaal werden een tachtigtal
bezwaarschriften ingediend door 146
verschillende personen. Demeeste be-
zwaren draaien rond de gevolgde pro-
cedure en de plaats waar het projekt
gepland is.
Ten eerste is het hele projekt ge-

pland in een woonuitbreidingsge-
bied, waarbinnen een universiteits-
oord volgens de tegenstanders niet
thuis hoort. Een woonuitbreidings-
gebied kan immers slechts onder be-
paalde, strikte voorwaarden aange-
sneden worden, vooral sinds gemeen-
schapsminister Kelchtermans die
voorwaarden nog verstrengd heeft.
Zo moet de gemeente duidelijk kun-
nen aantonen dat er een woontekort
is en dient de voorkeur gegeven te
worden aan de opvulling van al be-
staande woongebieden - inbreiding
in plaats van uitbreiding dus.
Zowel het buurtkomitee als de op-

positiepartijen wijzen erop dat dit hier
niet het geval is. Volgens de dienst
Ruimtelijke Ordening zou een woon-
behoeftestudie uitwijzen dat het ge-
bied Vogelzang slechts over dertig
jaar aangesproken moet worden. Het
valt van daaruit dan ook moeilijk te
begrijpen waarom de Universitaire
Ziekenhuizen niet opteren voor een
alternatief. Er is bijvoorbeeld nog
ruimte aan de Van Waeyenbergh-
laan en de achterkant van de Kabou-
terlaan in de buurt van Gasthuisberg
en gelegen in een woongebied waar
de unief eveneens eigenaar van is.
Bovendien is dat gebied ook beter ge-
schikt voor bewoning, vermits Vogel-
zang nogal afgelegen ligt. Wellicht
wordt de woongelegenheid door de
unief minder prioritair geacht dan de
toeleveringsbedrijven en heeft men
daarom nood aan een gebied zoals
Vogelzang, dat beter aansluit bij het
gigantische kompleks dat Gasthuis-
berg is. Ook bij het buurtkomitee en

We gaan verder met onze reeks over de Leuvense studentenradio Scorpio. We belichten de infOnnatieve
programma's van Scorpio en bespreken het wekelijks dinsdagaanboel. Pagina S. (fOto KristofClaeys)

Casthuisberg breidt uit
Projekt Vogelzang toch'
goedgekeurd
De Universitaire Ziekenhuizen van de KU Leuven zijn van plan de oppositiepartijen leeft de vreesdat
om een aantal nieuwe gebouwen neer te zetten in het gebied debouwvandekinderkribbedieI?-tals

alibi om later het hele gebied in te
Vogelzang achter Gasthuisberg. Ondanks de bedenkelijke manier palmen.
van werken en hevig protest van de omwonenden en de oppositie-' Nog meer frappant in het hele dos-

• • • _ sier is echter de gevolgde procedure
partijen - er werden m totaal een tachtigtal bezwaarschriften om de nodige bouwvergunningen te
ingediend - keurde de gemeenteraad van 18 oktober de struk- verkrijgen. Indien men een universt-

u - ,- •• teitsoord wil aanleggen binnen het
tuurschets toch goed. Onder druk van de umef , lwdt het bIJ de woonuitbreidingsgebied, verandert
tegenstanders. men de bestemming van het gebied

en houdt dit eigenlijk een verande-
ring van de gewestplannen in. En
hiervoor moet men formeel nog
steeds via een Buitengewoon Plan
van Aanleg (BPA)werken, aangezien
het de BPA's zijn die de bodembe-
stemmingen juridisch vastleggen.
Hier wringt nu juist het schoentje.
Momenteel is er een stop afgekondigd
op de BPA's die afwijken van de ge-
westplarmen (zoals hier het geval is)
en bovendien neemt een BPAopstel-
len veel tijd in beslag. Die tijd heeft de
KU Leuven niet, omdat ze anders
naast de subsidies zou grijpen die ze
via het dekreet op de universiteiten
kan vastkrijgen voor een universt-
teitsoord en de geplande kinderkrib-
be.

Glad
Om snel toch het projekt Vogelzang

te kunnen realiseren, is de KU Leuven
te werk gegaan via een struktuur-
schets.En hier waagt de unief zich op
glad ijs. Een struktuurschets geeft de
ruimtelijke visie weer op een bepaald
moment, maar heeft geen enkele juri-
dischewaarde. Dewet op de ruimtelij-
ke ordening en de stedebouw kent
deze begrippen niet. Een struktuur-
schets kan dus ook niet gebruikt wor-
den ter vervanging van een BPAom
de bestemming van een gebied te ver-
anderen. Volgens gemeenteraadslid
YvesVanden Bosch (Agalev)wordt dit
zelfs ekspliáet toegegeven in een ver-
slag van de dienst Ruimtelijke Orde-
ning en weet de stad dat zezich met de
goedkeuring van de struktuurschets
in de illegaliteit beweegt. De Agalev-
fraktie heeft dan ook de vernietiging
van de gemeenteraadsbeslissing ge-
vraagd aan de provináe-goeverneur.
Ook Jaak Brepoels (SP)trok sterk van
leer'teqen deze ,manier van werken.
De oppositie vindt dat de stad de geëi-

, vervolg op pag. 3

Geen bier meer in Leuvense kafees?
IIDrugs is drek"
De Leuvense horeka komt op de proppen met een sensibiliserings-
aktie met de bedoeling "het Leuvense nachtleven weer leefbaarder
te maken". Op initiatief van de fakbars werd een erekode opge-
steld die de kafeebazen kunnen ondertekenen en over een periode
van zes maanden worden er zo'n 700.000 bierviltjes met preventie-
ve slogans verspreid.
Volgens burgemeester Vansina was
het hoog tijd dat er iets gedaan werd
aan wat hij zelf de "de zelfmoord van
Leuven als gezellige bierstad" noemt.
Hoewel de situatie de laatste tijd iets
verbeterd lijkt te zijn, krijgt de politie
regelmatig klachten over nachtla-
waai, dronkenschap en vandalisme.
De oorzaak moet volgens de stad Leu-
ven gezocht worden in overmatig
drankgebruik. Vandaar dan ook het
idee om een sensibiliseringsaktie te
organiseren vanuit de horeka.

Principes
"Die aktie is er nu gekomen, vooral
onder impuls van de fakbars. Ze wil-
•den wat doen aan de slechte reputatie
waarmee ze de laatste jaren te kam-
pen hadden en stippelden een geZQ-
menlijk beleid uit. Een aspekt van dat
beleid was het ondertekenen van een
erekode om de sfeer in en rond de
fakbars te verbeteren. Juist omdat
fakbars zich in een ideale positie be-
vinden om goede kontakten te hou-
den met het studentenpubliek, leek
dit zeker geen loze optie.

De fakbars zetten hun beleid echter
nog verder. Zenamen kontakt op met
de stadsdiensten en stelden een infor-
matiefolder op die in alle fakulteiten
verspreid wordt en waarin de proble-
matiek wordt aangekaart. De folder
geeft uitleg bij de akties die gevoerd
zullen worden en wil aanzet geven tot
"gedragsverandering" bij studenten.
De erekode begint als volgt: "Als

kafee-uitbater of fakbarverantwoor-
delijke ben ik mij ervan bewust dat ik,
samen met alle andere stedelijke be-
trokkenen, een positieve bijdrage kan
leveren aan het behoud of - waar
nodig - herstel van de goede relaties
tussen horeka, bewoners, studenten
en bezoekers van Leuven. Ik ben dan
ook prindpieel bereid konstruktief
mee te werken aan een leefbare en
gezellige stad." Vervolgens worden
een aantal prinápes opgesomd. Die
hebben vooral te maken met geluids-
overlast, drugs en overdreven alko-
holgebruik, met daarnaast meer alge-
mene punten als hygiëne en preventie.
De erekode is voor de rest vaag, be-

knopt en laat mogelijkheden tot rui-
me interpretatie. Een bijgevoegde
tekst van vijf bladzijden dient als ver-
duidelijking van de kode, maar staat
er formeel los van en hoeft dus ook
niet gelezen te worden. Het gevaar
bestaat dan ook dat de kode ofwel ge-
tekend wordt door mensen die de
voorgestelde principes altijd al ge-
volgd hebben, ofwel door anderen
voor wie de verbintenis niets meer zal
betekenen dan een hypokriete hand-
tekening onder een vodje papier.

Het gebied Vogelzang is gelegén tus-
sen de Tervuursesteenweg, de Groene-
weg en de Hertogweg, en staat nu in
de gewestplannen ingeschreven als
een woonuitbreidingsgebied. Vorig
jaar diende de universiteit al een aan-
vraag in om op het gebied een "ossis-
tentendorp" te bouwen waar men
dan professoren, assistenten en ver-
pleegkundigen zou huisvesten. Dit
werd toen afgewezen door de stad
Leuven, voornamelijk omdat Ar-
mand Vermeulen, direkteur-generaal
van de Administratie voor Ruimtelij-
ke Ordening, Huisvesting en Monu-
menten (AROHM) en aanvankelijk
voorstaander van het projekt, zich
plots tegen de plarmen kantte. Waar-
om is onduidelijk.

Alibi
Nochtans vond op 12 januari van

dit jaar een beslissende vergadering
plaats met onder andere Vermeulen,
de architekten, en voorde KU Leuven
Jan Peers, algemeen koördinator van
de Universitaire Ziekenhuizen. De
stad Leuven was niet op de vergade-
ring uitgenodigd. Men diepte het pro-
jekt terug op, maar het osststenten-
dorp werd nu een "universiteitsoord",
een begrip dat in het Onderwijsde-
kreet van '91 ingeschreven staat en
waarvoor men subsidies kan krijgen.
Konkreet zou men beginnen met de
bouw van een kinderkribbe, later zou-
den dan woningen voor personeel en
toeleveringsbedrijven voor Gasthuis-
berg neergezet worden. Voor de kin-
derkribbe is nu, met de goedkeuring
van de struktuurschets, trouwens een
bouwvergunning geleverd.
In augustus bracht de SP dan de

gemeenteraad op de hoogte van de
nieuwe bouwplarmen. Er rees dade-
lijk hevig protest, zowel van de buurt-
bewoners als van de oppositiepartijen

'Fekaliën
Opvallend tijdens de voorstelling

van de erekodes was de relatief lage
opkomst van de kafee-uitbaters.
Naast de vertegenwoordigers van de
fakbars waren slechts een tiental ka-
feebazen present. Nochtans hadden
allekafees- en dat zijn er ruim twee-
honderd - een uitnodiging gekre-
gen. Dit wijst toch wel ergens op een
desinteresse voor de problematiek bij
de meerderheid van de uitbaters.
In een tweede luik van de sensibili-

seringsaktie willen de initiatiefne-
mers ook rechtstreeks naar de klanten
toe werken door de verspreiding van
bierviltjes en affiches. Met slogans als
"geestig, niet beestig", "je moet niet
veel drinken om leuk te zijn" en bijbe-

Impakt
OokMarco Hermans van het kafee

'Nota Bene' op de Oude Markt,denkt
dat de slogans vrij'weinig effektzullen
hebben. Als uitbater van een kafee
waar veel house gedraaid wordt, ont-
kent hij niet dat er wel eens proble-
men zijn met geluidsovetlast en
drugs. "Er komt hier veel jeugd en
af en toe zit er wel eens een rotte appel
tussen. Maar ik blijf er op drukken dat
het een algemeen probleem is,want ik
weet dat er op en rond de Oude Markt
een aantal kafees met problemen zit-
ten maar die heel hypokriet blijven
doen alsof er niets aan de hand is."
Met andere slogans als "be part of
the clean generation" of "no drugs
in this joint" denkt hij meer effekt te
hebben bij de klanten van het kafee.
Ondertussen probeert hij iets te veran-
deren aan de vooroordelen waarmee

vervolg op pag. 2

BINNENIN

Zuid-Afrika 6 en 8
Vorigeweek belichtten we al in een
eerste artikel de nieuw aangehaal-
de banden van de unief met Zuid-
Afrika. Deze week gaan we dieper
in op de rol van de universiteiten in
de apartheidspolitiek en de huidige
toestand en spraken we met Willy
Geysen (KUL),die met een aantal
Zuidafrikaanse universiteiten SQ-

menwerkingsakkoorden voorbe-
reidde.

Evalueren 3
Kringraad is in volle onderhande-
ling met de akademische overheid
over het uitvoeren van hun versie
van de proffenevaluatie. Maandag
moet Akademische Raad daar haar
fiat over geven. Indien de KULhet
voorstel weer op de lange baan
schuift, en daar lijkt het op, is het
oorlog.

Sociaal Netwerk 2

Kruiswoordraadsel 4

Zoekert}es 7



Deze hele geschiedenis toont bo-
vendien aan dat zij die beweren dat
akties toch nooit iets uithalen, onge-
lijk hebben. De opvoeders hebben
door akties hun eisen kunnen hard-
maken. Hadden de universiteitsstu-
denten en de hogeschoolstudenten
massaal aktie gevoerd, dan was het
heel goed mogelijk geweest dat het
regionaal netwerk Leuven wel erkend
was.

I .. ,.' .. , .. ,... i. <I L E Z E R 5 Zakdoekje leggen op de Vlaamse Eksekutieve
B R I. E V- EN' . ·.1 Geen sociale sektor
I ...........1 1... ... + _ ...............: ...,....1"_."..,.:,.,.,,.+ , ... 1

voor Leuvens Hobu
Alle lezersreakties kunnen bezorgd Wu "'.. UI:' .. "' A .. "' "' ..

de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto. _
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in prindpe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Klichees
Naar aanleiding van uw artikel in
Veto dd. 15 november 1993 over Nu-
merus Claus us betreur ik dat er in
Veto wel graag wordt afgegeven op
politieke standpunten over dit onder-

, werp, doch dat men nooit de intel-
lektuele moed en moeite opbrengt om
meer wetenschappelijk ondersteunde
standpunten Inzake de overgangs-
problematiek van sekundair naar ho-
ger onderwijs te lezen en te kommen-
tartëren. Ik verwijs vermoedelijk
vruchteloos naar het boekje van de
NFWO-kontaktgroep Akademisch
Onderwijs "Van sekundair naar ho-
ger onderwijs" en dat je bij prof. P.
Janssen wel kan ophalen.
Ik heb er zelf ook wel wat over gepu-

bliceerd in het Tijdschrift voor Onder-
wijsrecht en Onderwijsbeleid, zowel
vanuit de invalshoek demokmtise-
ring als in verband met de zogenaam-
de problematiek van het 'medisch
aanbod'. Een en ander stemt echter
onvoldoende overeen met de klichees
die reeds jaren meegaan en refereren
naar een door de maatschappelijke
evolutie goeddeels voorbijgestreefde
situatie, doch die het in het 'progres-
sieve' blad van de Leuvense student
anno '93 nog steeds doen.

Karel Van Goethem
Direkteur Akademische Planning

UIA

Nvdr: In nummer 3 van dit jaar hebben
we het bewuste boek van Plet lanssen wel
degelijk vooryesteld en bekommenta-
rieerel.

Leestekens
Na het lezen van de Vrije Tribune van
Miet Mullens en Koen Peeters in Veto
12, stelde ik bij mezelf twee dingen-
vast
1. Ik vond het een bewonderens-

waardig stuk.
2. Ik begreep er geen' zak' van. Te-

vens werd ik woest
1. Bewonderenswaardig: hoe deze

twee architekten erin slaagden hun
bouwvallige woorden tribune over-
eind te krijgen.
2. Ik begreep van dit hele taalkrot

geen jota; de voordeur van dit krot

bleek ergens ter hoogte van de eerste
verdieping te zitten, het dak bevond
zich in de kelder, en de kelder op het
dak. Verder begreep ik niet wat de
twee (I) architekten van dit bouwsel
hiermee wilden bereiken. Enfin, het
was me een doom in het oog en dus
dacht ik: zoiets mag niet blijven recht-
staan, dus gooien we maar de loden
bol ertegenaan.
Wat wordt in die Vrije Tribune ei-

genlijk gezegd door onze twee archi-
tekten?
- Wij verklaren ons akkoord met de

doelstelling van Objektief en vinden
gezonde kritiek essentieel.
- Wij hebben ook de petitie onder-

tekend maar dat telt niet meer mee
want toen waren we geschokt. (Be-
grijpt iemand dit?)
- We hebben ondertussen al een

hele weg afgelegd (wie is 'we'? toch
niet het Eenheidsfront zeker?) en dus
hebben we tijd gehad om rustig na te
denken (terwijl de Objektiefstudenten
volop in de weerwaren/zijn). Alterna-
tieve denkpistes (mooi!) zijn mogelijk
gebleken. Zijn. Mogelijk. Gebleken.
(Welke? Ach ja, die voordeur op de
eerste verdieping.)
- De maatschappij evolueert dus

Objektief is verouderd.
- Wij zijn het inhoudelijk niet meer

eens met Objektief want de maat-
schappij verandert en het nationalis-
me blijft bestaan (tip: inhoud ±
doel) ... enzovoort (drie kolommen I).
Enfin, voor dit krot is de loden bol

overbodig; je hoeft er maar tegen te
blazen. Een gefundeerde kritiek op
Objektief 479 .917 krijgen we hier niet,
wel een zoveelste poging om Objektief
te kelderen.
Voor wie hiermee niet tevreden is,

wil ik een uitgebreide struktuurana-
lyse maken + een overzicht van alle
retorische en stilistische middelen die
deze twee 'architekten' aanwenden
om zichzelf de vmag: "Ben ik nog
antirac1st ?" niet te hoeven stellen.
Voilà, 't is er uit.
Geef ik opbouwende kritiek? Nee, ik

breek af dit krot. Ook wens ik met dit
schrijven niets bij te dragen tot de
door het Eenheidsfront opgeblazen
diskussie met Objektief.

RafLoeys
2de Uc. Germ. Talen

ti.Apple Education Centre

Microsoft Office (engels)

10.000,-
prijzen incl. B1W, aktie geldig tot 23 december of zolang de voorraad strekt.

H. Hoowrplem Z4,B .3000 Léu'l~
Tel. ()J.~!29.21.SOs ~. ~!Ijj29.~1.SO.
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Niet alleen univeniteitsstudenten hebben nood aan sociale voor-
zieningen. Ook een hogeschooJstudent heeft graag een dak boven
zijn hoofd, een maaltijd aan een schappelijke prijs en gratis en
degelijk studi~vies. Alle beloftes ten spijt komt Leuven echter
niet in aanmerking voor subsidies.

Om tegemoet te komen aan de noden
van de Hobu-studenten werden er in
het begin van vorig akademiejaar
proefprojekten opgestart. Aan een
aantal hogescholen werd een bedrag
per student toegekend, dat moest be-
steed worden voor het opstarten en
instandhouden van een sociale sek-
tor. Dit akademiejaar moesten de
projekten dan uitgebreid worden tot
alle Hobu-instellingen, die vervol-
gens in regionale netwerken worden
onderverdeeld: sociale voorzieningen
per regio.

Koord
Een deel van de sociale voorzienin-

gen aan onze unief wordt immers al
sinds jaar en dag gebruikt door de
Hobu-studenten. In de Alma-resto's
bijvoorbeeld betaleR zij evenveel als
universiteitsstudenten. Maar aan de
andere kant zijn er ook universitaire
diensten die moeilijker toegankelijk
zijn voor Hobu-studenten, denk maar
aan goedkope kamers.
In Leuven waren er reeds verre-

gaande onderhandelingen aan de
gang tussen de hogescholen en de 50-
dale diensten van de universiteit over
een mogelijke samenwerking. Die sa-
menwerking zou zowel de univer-
sitelts- als de hogeschoolstudenten
ten goede komen. Alma zou bijvoor-
beeld ook geld krijgen van het Hobu,
en de KU Leuven zou haar diensten
openstellen voor Hobu-studenten en
het Hobu aktief meehelpen bij het op-
bouwen van zijn sociale sektor. Het
projekt dat Leuven voorstelde werd
echter niet goedgekeurd als proefpro-
jekt voor het akademiejaar '92-'93.
Toch bleef alles erop wijzen dat

voor dit akademiejaar alle hoge-
schoolstudenten sociale voorzienin-
gen gingen krijgen. Bij het opstarten
van de proefprojekten werd er immers
zeer duidelijk gesteld dat het hier ging
om een eksperiment dat een definitie-
ve regeling voor alle studenten moest
voorbereiden. Bovendien staan socia-
le voorzieningen voor hogeschool-
studenten ook vermeld in het regeer-
akkoord van januari 1992.

Verte
Vorig akademiejaar gingen de on-

derhandelingen tussen de KU Leuven
en de hogescholen dan ook verder.
Men kwam tot een raamovereen-
komst waarin een aantal konkrete
samenwerkingsprojekten werden uit-
gewerkt Die situeren zich onder meer
op het vlak van voeding, huisvesting,
sociale dienstveriening, medische en

Horeka
vervolg VQD pag. 1
het house-milieu vaak te kampen
heeft
Ook KrisVan Poucke van jeugdhuis

Oockwork heeft bedenkingen bij het
initiatief. "Zonder het projekt hele-
maal de grond in tewillen boren, vind
ik toch dat het niet veel verder gaat
dan de ondertekening van een aantal
evidenties. Er is geen echte vorm van
samenspraak. "Eigenlijk krijg je hier
enkel een handleiding om alles bin-
nen de perken te houden." Volgens
Van Poucke zou het veel beter zijn
rechtstreeks naar het publiek toe te
werken en moeten niet alleen de stu-
denten met de vinger gewezen wor-
den. Hij denkt daarbij onder andere
aan militairen uit Heverlee die naar
het stadscentrum afzakken. Ook de
politie ontkent niet dat er met de spe-
cifieke groep van niet-Leuvenaars
problemen zijn. Dat publiek is vol-
gens de politie voor sensibillseting wel
moeilijker te bereiken.

Henk Dheedene

psycho-sociale begeleiding. De koör-
dinatie van het regionaal netwerk zou
in handen komen van een Sociale
Raad, waarin de studenten een be-
langrijke stem zouden hebben.
In juni van dit jaar formuieerde Luc

Van den Bossche, min1ster van On-
derwijs, het voorstel om - zoals ver-
wacht en afgesproken - aan alle
hogescholen een bedrag van drie-
duizend frank per student toe te ken-
nen. Volgens het raamakkoord van
het Leuvens regionaal netwerk zou
hiervan tweeduizendvijfhonderd
frank naar de universiteit (sodale
diensten en Alma) gaan, goed voor
vijftien miljoen frank ekstm voor de
sociale sektor.

Deen
Ondertussen zouden de proefpro-

jekten geêvalueerd en bijgestuurd
worden. Na een positieve evaluatie
werd besloten de proefprojekten uit te
breiden.
Toen Van den Bossche echter op 16

juni aan zijn kollega van Begroting
Wivina Demeester vroeg om haar fiat
te geven voor de onderwijsbegroting,
stuitte dat op verzet. Er bleek plots
geen budgettaire ruimte meer te zijn.
De dieperliggende reden voor dit on-
verwacht niet-nakomen van eerder
gemaakte afspraken moet waar-
schijnlijk gezocht worden bij het op-
voedersprotest. Onder druk van de
harde akties van de opvoeders is De-
meester, die tevens minister van Ge-
zondheidsinstellingen, Welzijn en
Gezin is, op zoek moeten gaan naar
bijkomende ûnondën. Het geld is dus
van de ene soáale post naar de ande-
re gegaan.
Op woensdag 7 juli besliste de

Vlaamse Eksekutieve de sociale voor-
zieningen voor het Hobu te beperken
tot de reeds bestaande proefprojekten.
Offiáeel heette het dat men de proef-
projekten voortzette, "teneinde het
eksperiment beter te kunnen evalue-
ren". Toen de beslissing genomen
moest worden toonde Van den Bos-
sche een mooi staaltje van beroeps-
ernst door niet aanwezig te zijn. Dat
de Eksekutieve de reeds gedane eva-
luaties naast zich neerlegde en de
vraag van Demeesterom de projekten
nog wat langer te evalueren wel volg-
de, doet ook vmgen rijzen over de
ernst waarmee men de zaken aan-
pakt

Voer
De beslissing is in de grond een ui-

terst diskriminerende maatregel van
de Vlaamse Eksekutieve. Een aantal
hogeschoolstudenten krijgt wel socia-
le voorzieningen - het gaat om 44
procent - en de rest niet Het eerste
jaar kon men dit eventueel nog goed-
praten omdat het om eksperimenten
ging, maar aangezien Van den Bos-
sche beweert dat de evaluatie gebeurd
is, gaat dit argument totaal niet meer
op.
Uiteindelijk zitten de Leuvense

hogeschoolstudenten dus zonder ei-
gen sociale sektor. Om dit toch een
beetje op te vangen zijn een aantal
van de geplande samenwerkingspro-
jekten met de universiteit toch door-
gegaan, evenwel zonder dat er subsi-
dies werden toegekend.

Vegetarisme
MiUeumad organiseert op donderdag
16 december om 20.00 u een debat
over vegetarisme onder de ronkende
titel: "Vegetarisme: milieu, etiek en
sociale gevolgen", met onder andere
Ullrich Melle en E. Decuypere. Het de-
bat gaat door in de Kleine Aula
(Maria- Theresiastr.) De toegang is
gratis.

Toveren
Ook binnen de Raad voor Studen-

tenvoorzieningen is men verbolgen
over de beslissing. Het gebeurt niet
vaak, maar voor dit punt staan alle
Leuvense betrokkenen op één lijn.
Wanneer de krochten vervolgens ge-
bundeld worden kan het mogelijk zijn
om een duidelijk protest te laten ho-
ren. Het is dan aan alle partijen om
hun ongenoegen te uiten. Dinsdag
begint het overleg tussen Sodale Raad
en de hogeschoolstudenten.

Johan Vos
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Onderwijsevaluatie van Kringraad
Wieeksamineert de proffen?
Bijhet beginvan dit akademiejaar kondigde Kringraadaan dat ze
op grote schaal docenten zou gaan evalueren. Sindsdien is er met
veel vallen en opstaan hard aan gewerkt om de initiatieven van
Kringraad en de parallelle plannen van de uniefsamen te brengen
in een gezamenlijk projekt. Op de vergadering van Akademische
Raad (AR)van maandag moet de definitieve beslissing vallen. We
belichtten het wel en wee van het Kringraadinitiatief.

Drie jaar geleden startte Kringraad
met een werkgroep rond het zoge-
naamde onderwijsdossier, een evalua-
tie van de proffen op basis van hun
didaktische kwaliteiten. De klemtoon
lag daOIbij van in het begin op een
beoordeling van de proffen door hun
studenten.

Kracht
Totdan toewerden professoren vrij-

wel uitsluitend benoemd en bevor-
derd op basis van hun onderzoeks-
dossier, een overzicht van hun presta-
ties op wetenschappelijk gebied. Ook
voor de toekenningen en de verlen-
gingen van leeropdrachten waren
onderwijskwaliteiten geen eksplióet
kriterium.
Vorig jaar werd dan, na lang aan-

dringen van de studenten, een defini-

&o""'~Et/ALVl\nE )
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tief voorstel tot invoering van het
onderwijsdossier door de unief uitge-
werkt en goedgekeurd. Hoe met de
appreciatie van de studenten reke-
ning gehouden moest worden, was
nog niet duidelijk. Tevens stelde men
dat er behoefte was aan informatie-
verstrekking naar de docenten toe.
Naast de feedback naar de docen-

ten moest een onderwijsdossier vol-
gens Kringraad echter nog verder
kunnen gaan. Kringraad vond dat de
resultaten gesitueerd moesten wor-
den ten opzichte van het gemiddelde
van de docenten van dezelfde fakul-
teit of richting, maar wel moest er vol-
gens hen ook een sonktiemogelijk-
heid zijn. Om die redenen pleitte
Kringraad voor een vrij offióêle on-
derwijsevaluatie. Informele evalua-
ties hebben namelijk geen kracht.
In de studentenspeech bij de ope-

ning van het akademiejaar kondigde

Vogelzang'
vervolg VQD pag. 1
gende weg van een BPAhad moeten
volgen.
Dat een struktuurschets juridisch

niet dwingend is, heeft ook zo zijn
voordelen voor de unief. Terwijl het
niet naleven van een BPAonwettelijk
is, gaat dit niet meer op voor een
struktuurschets - juist omdat de wet
deze begrippen niet kent. Volgens
professor Boes, docent milieurecht
aan de rechtsfakulteit, is een strijdig-
heid bij een strulctuurschets een on-
voldoende reden om een bouwver-
gunning te weigeren, maar, voegt hij
eraan toe, "ookomeen bouwvergun-
ning wel toe te kennen". Endat laatste
is dus wel gebeurd. Bovendien beves-
tigde hij dat, om een woonuitbrei-
dingsgebied aan te snijden, een BPA
of een verkavelingsvergunning nodig
is en dit niet via een struktuurschets
kan gebeuren. Wel kan er in de prak-
tijk een offióeuze konsultatieverga-
dering plaatsvinden met alle betrok-
kenen. Indien daar een konsensus be-

reikt wordt, kan ditlaterdoor een BPA
bevestigd worden. Maar van een kon-
sensus is in dit dossier duidelijk geen
sprake.

Gewestplannen
Of het Vogelzangkompleks er ten-

slotte komt, hangt uiteindelijk af van
minister Kelchtermans. Hij zal moe-
ten beslissen of hij een uitzondering
maakt op zijn eigen richtlijnen.
Michel De Meyerevan het buurtkomt-
tee wacht de zaak af. Hij is in ieder
geval van plan naar de Raad van Sta-
te te stappen als het projekt er toch
komt. "Wij krijgen hiervoor eventueel
finandêle steun van de Milieuraad
van de stad Leuven." Het blijft dus
nog afwachten of de druk van de
unief het haalt. Problemen met de
gewestplannen zijn haar immers niet
vreemd, denk maar aan het fameuze
wetenschapspark, een ander dossier
waarin de KU Leuven al haar gewicht
in de schaal werpt om de gewest-
plannen te veranderen.

ElsCornelis

Kringraad als antwoord op het lang
aanslepen van het onderwijsdossier
een eigen Algemene Onderwijseva-
luatie aan. De reaktie van de akade-
mische overheid kwam er snel. Zestel-
de voor om haar geplande evaluatie
in nauwe samenwerking met de stu-
denten te houden. Op deARvan okto-
berwerd een werkgroep opgericht met
als opdracht op zeer korte termijn een
konkreet voorstel uit te werken. De
werkgroep bestond uit professor Mas-
schelein (voorzitter Studentenaan-
gelegenheden), drie dekanen, een
vertegenwoordiging van Duo (Dienst
Universitair Onderwijs, een onder-
zoeksdienst van de unief), een verte-
genwoordiger van de monitoraten en
vier studenten.

Moge/Uk Info:
TIensestraat 89, 3000 Leuven

De eerste bijeenkomst van deze
werkgroep ging pas doorop.5 novem-
ber, drie weken na de oprichting er- stel op punt te stellen. Op de eerste Telkenswanneer de studenten hier-
van - tot groot ongenoegen van de vergadering van deze werkgroep voor oplossingen voorstelden, werden
studenten. Ze leverde ook nauwelijks bleek al snel dat een aantal belang rij- die van tafel geveegd met het argu-
resultaten op. Over de Kringraad- ke beslissingen nog moesten geno- ment dat er daamaast nog veel ande-
enquête werd bijna niet gerept. Noch- men worden die echter buiten de be- re problemen waren. Welke proble-
tans had een visitatiekomrnissie voor voegdheid van de werkgroep vielen. men dat precies waren, werd niet ge-
de opleiding Psychologie al besloten De studenten stelden voor om de oor- zegd.
die te gebruiken. Op die manier kon spronkelijke werkgroep opnieuw bij- Het voorstel om dit jaar het onder-
de akadernische overheid 4enquête een te roepen. Wegens de tijdsdruk wijs in vijf grote eerste kandidaturen
eigenlijk moeilijk negeren. bleek dit niet meer mogelijk. door te lichten staat maandag op de
Op de AR van 15 november werd agenda van Akademische Raad.

dan ook hard op tafel geklopt. De Ern • Kringraad beseft goed dat er een test-
werkzaamheden vorderden te traag stlg jaar nodig is om zowel de vragenlijst
en de inspanningen van de studenten als de gevolgde procedure van verwer-
werden niet voldoende au sérieux ge- Na heel wat bijkomende vergode- klng en nabespreking op punt te stel-
nomen. Uiteindelijk werd afgespro- ringen volgde dan vorige maandag len. Maar als men een wetenschappe-
ken dat met spoed moest worden ge- 'een. ultieme bespreklng met studen- lijkverantwoorde testwil uitvoeren, is
handeld. De unlèfverbond zich ertoe " ten en medewerkers van Duo op het het dan zinvol om enkel vijf grote
om zeker nog dit jaar een evoluatie te rektoraat een paar uur voordat het kandidaturen te evalueren? Het be-
houden. Gezamerilljk Buro van Akademische vragen van licenties en kleinere groe-
Eenweek later lag op de tweede ver- Raad - onder voorbehoud van pen stelt ook specifieke problemen

gadering van de werkgroep een defi- goedkeuring door de Akademische weervoor ook oplossingen moeten
nitief voorstel op tafel. De volledige Raad zelf _ aan de fakulteiten het gezocht worden. Het voorstel is voor
eerste kandidatuur zou in alle fakul- startschot zou geven voor de evalua- Kringraad dan ook onaanvaardbaar.
teiten (49 groepen) verplicht geêvalu- tie. Daar werd door Duo geadviseerd Het is nu aan de akadernische over-
eerdwordenmetdedoordestudenten om de evaluatie dit jaar slechts op heid om te bewijzen dat de KU Leu-
voorgestelde vragenlijst. Daamaast zeer beperkte schaal te laten door- ven daadwerkelijk de kwaliteit van
werd de mogelijkheid gelaten om via gaan: er zouden slechts vijfgrote groe- haar onderwijs emstig neemt.
een .aantal vroeger al gebruikte me- pen studenten van tweede kan hun
todes bijkomende informatie te ver- proffen van eerste kan evalueren. De Steven Leemans
191jgen.Elke enquête zou volledig be- reden die hiervoor werd aangehaald JefrreySax
geleid en gekoördineerd worden door was dat het komputerprogramma, "GEDROPT""
een ad hoc-komitee. Voor de nabe- dat het hele proces moet begeleiden, t
spreklng werd eveneens een dergelij- nog onvoldoende op punt staat. De Poëziedebuut van Doke Dilen
ke procedure voorgesteld. Fakulteiten voorbereiding zou nog wel lukken, Gedichten geschreven vanuit
die meer dan alleen hun eerste kan maar men kon niet garanderen dat PSYCHIATRIE
wilden evalueren konden dit doen, op op vijfweken tijd een programma ge_
voorwaardedatzedezelfdeprocedure schreven kon worden om de verwer- 299 fr op rek.: 000-1631771-37
zouden volgen. klngvlotenopgroteschaaltekunnen '.Mechelsestraat 84 Leuven
Een technische werkgroep kreeg de laten verlopen. . . I

opdracht om de details van het voor- . TIP: aeet ooëzle als geKhenk

HET KRISISPlAN EN DE HUISHUUR
KOTPRUZEN DE HOOGTE IN?

Hetkrisisplan is in zekere zin
misschien toch nog 'globaal' te
noemen als je ziet opwelke ver-

rassende plaatsen sommige van zijn
tentakeitjes opduiken. Weinigen zul-
len er bijvoorbeeld bij stilgestaan heb-
ben, toen ze de inhoud van het plan
vernamen, dat het wel eens tot de z0-
veelste verhoging van de huurprijzen
voor studentenkamers zou kunnen
leiden.
Aanleiding hiertoe zou het zwaar-

der belasten van eigenaars van een
tweede woning kunnen zijn. HieJbij
wordt onder tweede woning elke wo-
ning verstaan die men niet zelf be-
woont, of het nu gaat om een huis
waar men afen toe verblijft of om een
huis dat men verhuurt. Zoals bekend
bepaalt het plan dat bij de aangifte
voor de personenbelasting het kada-
straal inkomen van de tweede wonin-
gen met de koêffidênt 1,25 moet ver-
menigvuldigd worden. Bovendien
kan de eigenaar voortaan de onroe-
rende voorheffing die hij betaalt voor
zijn tweede woning, niet meer in reke-
ning brengen voor zijn personenbe-
lasting.
Heel wat studentenkamers bevin-

den zich in zo'n een tweede woning-
het fenomeen van de kotbaas die bij
zijn huurders woont is de laatste jaren
steeds zeldzamer geworden. Andere
bevinden zich dan weer in gebouwen
die eigendom zijn van een vennoot-
schap. Ook die woongelegenheden
worden door het plan zwaarder be-
last er komt een fikse belasting van

ongeveer 40 procent op het woon-
huizenbezit van vennootschappen.
Het was de laatste jaren namelijk een
beproefde fiskale ontwijkµlgstech-
niek geworden om onroerend goed in
een vennootschap te stoppen. Die
'patrfmoniumvennootschappen' wil
de regering nu eksekuteren (dixit Her-
man Van Rompuy). Precieze gege-
vens over het aantal studentenka-
mers dat eigendom is van een ven-
nootschap zijn ons niet bekend, maar
volgens JoSDe Winter van de Huis-
vestingsdienst van de KU Leuven ko-
men deze konstrukties wel degelijk
voor bij grote kotbazen.
De vraag die bij dit alles rijst is na-

tuurlijk of uiteindelijk de huurder niet
zal moeten opdraalen voor deze bij-
komende lasten. Volgens de tekst van
het krisisplan kan dat zeker niet de
bedoeling zijn: "Er zullen wettelijke
bepalingen worden getroffen tenein-
de te vermijden dat de verhoging van
de fiskaliteit ten laste van de eige-
naars wordt doorgerekend aan de
huurders." Uit uitspraken van "leden
van de meerderheid (bijvoorbeeld
van minister van Pensioenen Wil-
lockx) blijkt echter dat die ronkende
intentieverklaring helemaal nog niet
konkreet werd ingevuld. Verschillen-
de drukkingsgroepen uitten dan ook
al hun ongerustheid en deden zelf
konkrete voorstellen. Het ACW wil
een wettelijke verlenging van alle
huurkontrakten die in de volgende
jaren vervollen en de Domino-groep,
de ondertussen al opgeheven denk-

advertentie

biedt IIl1n :

CONNECTIONS
016/29.01.50

tank van jonge SP'ers,pleitte voor een
huurstop in 1994.
Nochtans zijn de aIidere huurders

er op dat punt nog beter aan toe dan
studenten. Volgens de huurwet mo-
gen de huurprijzen immers niet snel-
ler stijgen dan de indeks - hoewel
dat de laatste twee jaar puur teorie
bleek te zijn, de indeks steeg namelijk
met2,4 %,dehuurindeksmet5,9 %.
Studentenkamers vallen echter niet
onder die wetgeving. Ios De Winter
acht het dan ook vrij waarschijnlijk
dat de bijkomende belastingen wor-
den afgeschoven op de student. Tege-
lijk wijst hij erop dat het niet zo'n
vaart zal lopen. Vermits de bijkomen-
de lasten via de personenbelasting
geregeld worden, zullen eigenaars
pas binnen een paar jaar de verho-
ging voelen. Bovendien blijkt uit de
praktijk dat de doorslaggevende fak-
tor voor de kotprijzen het spel van
vraag en aanbod is. Momenteel is er
op de Leuvense markt een overaan-
bod, wat de prijzen matigt.
De nieuwe regeringsmaatregel -
die op zichzelf niet negatief is -
doet dus nog maar eens de behoefte
voelen aan een wettelijke bescher-
ming voor de student-huurders. Hoe-
wel daar al jaren vraag naar is vanuit
de studentenbeweging en de universi-
teiten, blijft het nog steedswachten op
het eerste serieuze wetgevend initia-
tiefterzake.

Veto, laargong 20 nr. 13 dd. 13 december 3
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'The Lawnmower Man' speelt met virtuele realiteit
En God zag dat het digitaal was
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Volgende week maandag kan je in het Stuc naar Hollywoods eer-
ste produkt overvirtual reality - een door komputers gekreëerde
schijnwerkelijkheid - gaan kijken. En om te zorgen dat deze
eskapade van het Stuc, jawel, een kommercieel sukses wordt, dur-
ven wij alvast even de eetlust prikkelen: het blijkt dat ook de liefde
virtueel kan bedreven worden.

su virtual reality. Jekan de film op die
manier interpreteren: het geknoei
met Iobes brein loop niet goed af.
Anderzijds blijft dat toch in eerste

instantie de schuld van Angelo's ge-
wetenloze opdrachtgevers en pas in
tweede instantie van hemzelf, in zo-
verre dat hij - de idealist - te blind
was voor de rol van geld en macht in
de 'echte' wereld. Bovendien is het
'oude' Amerika, dat vooral in het be-
gin van de film geschetst wordt, ook
niet zo ideaal. Denk maar aan de va-
der van buurjongen Peter en de sadis-
tische priester.
Maar eigenlijk gaat het gewoon om

een horrorprent die bestemd is voor
een groot publiek en dan ook tracht in
te spelen op stereotiepe spookbeelden.
Zonder de grote herkenbaarheid van
die beelden zou het eigenlijk een heel
ander soort film zijn. Men weze ge-
waarschuwd, de duivel is nog steeds
in ons midden. Het zou anders ook
maar saai zijn.

De film in kwestie, 'The Lawnmower
Man' (1992), is een produktie van re-
gisseur Brett Leonard. Hij baseerde
zich hiervoor op een verhaal van Ste-
phen King. Dat is natuurlijk niets
nieuws: IGng behoort al jaren tot de
meest verfilmde auteursven de Vere-
nigde Staten. Zo zijn 'Christine', 'Evil
Dead', 'Pet Sematary' maar ook bij-
voorbeeld 'Stand by Me' op werk van
deze horrorking gebaseerd. Onlangs
kon ook George Romero, regisseur
van het klassieke 'Night of the living
Dead', nog zijn tanden in Kings oeu-
vre zetten. Zijn 'The Dark Half haalde
jammer genoeg nog niet de Belgische
bioskopen.

gint op eigen houtje met een mens te
eksperimenteren. Ideale persoon hier-
voor lijkt hem [obe, de sympatieke,
achterlijke jongen die zijn gazon
maait. [obe is de beschermeling van
een plaatselijke priester die geen lijf-
straffen schuwt om de goeie lobbes op
'het rechte pad' te houden.

Midden Horizontaal-1 Stelselmatige lichaamsoefeningen 2 Vrouwwaarmee al-
les begon - Mooie, verderfelijke verleidster 3 Geliefde van Zeus -
Voorzetsel - Apen 4 Bemind persoon - Nikkel 5 Deel van een schip -
Pers. vnw. 6 Senior - Dierenverblijf 7 Getijde - Grote knikker 8 Dieren-
verblijf - Pers.vnw. - Familielid 9 Hemellichaam - DierenverblijflO Or-
nament van gekruiste staafjes.
Vertikaal-1 In hoge mate wellustig - Zeurt voortdurend 2 Plaats aan de
Maas - Puntig werktuig 3 Familielid -Godin van de dageraad - Familie-
lid 4 Gevaarlijke gemeenschap 5 Oostvlaamse gemeente - Dierlijk pro-
dukt 6 Zangnoot - Muziekstuk 7 Overlevering 8 Boom - Zoogdier -
Europees eiland 9 Cijfers - Orgaan 10 Land in Afrika - Slank en
fijngebouwd.

Angelo heeft na de eerste positieve
resultaten toch de apparatuur van
The Shop weer nodig, maar die laatste
zal zonder zijn medeweten ook haar
militaire ideetjes op [obe uitproberen.
Resultaat: de ondertussen hyper-ul-
tra-superintelligente Iobe neemt
wmak op een aantal slechte karak-
ters, waaronder priester lijfstraf en de
tirannieke vader van [obes tiener-
vriendje Peter - men zal merken dat
een grasmaaiermeer kan snijden dan
sprietjes. Hierna zal Iobe trachten vol-
ledig op te gaan in zijn virtual reality.
Het mag misschien vreemd lijken,

maar de religie neemt een vrij belang-
rijke plaats in binnen deze high-tech-
film. Niet alleen is er de voornoemde
priester, bovendien analyseert Ange-
10 naar het einde van de film Iobes
psychotische toestand als een Kristus-
kompleks. [obe wordt inderdaad een
god in zijn eigen komputerwereld. Hij
zal daarin ook zijn schepper Angelo
- de naam zal wel geen toeval
zijn -kruisigen. Dan blijkt duidelijk
hoe [obe tot een digitale satan verwor-
den lsoJe kan dat zien als een logisch
gevolg van Angelo's streven om een
nieuwe wereld te kreëren. God, als
kollega-kreator, kan daar traditioneel
niet zo uitbundig om lachen. Geert
Lovink schreef in Andere Sinerna 144
dan ook dat achter de virtual reality-
beelden "een bijzonder reaktionaire

Onder het motto 'Traditie moet tmdi- ideologie schuilgaat. De eenentwin-
tie blijven' organiseert Student Aid tigste-eeuwse techniek, gesitueerd in
ook dit jaar weer een weekend. 'Ont- . het negentiende-eeuwse Amerikaan-
wikkelingssamenwerking en voedsel- se platteland, zal ons terugvoeren in
veiligheid' is de vlag waaronder ze zal een prehistorische NewAge en eindi-
varen. Een twintigtal sprekers komen gen in de Apokalyps."
meer uitleg verschaffen over deze toch
wel komplekse materie. Het domein
'Moerkensheide' in De Pinte (nabij
Gent) is de plaats van het gebeuren,
dat doorgaat van 17 tot 19 december.
Kostprijs 1000 frank.
Ben je geïnteresseerd, wens je meer

informatie of wil je je inschrijven, bel
dan nummer 28.45.82 of spring eens
binnen in het Student Aid-lokaal,
Sint-Michielsstmat 6.

Kris Iccobs

'The Lawnmower Man' van Brett ILo-
nanl met leff Fahey en Pierce Brosnan,
maandag20decemberom22.30 u(met
een inleiding om 22.10 u) in het Stuc,
inkom 100/150 frank.

Platteland
Maandag aanstaande brengt het

Stuc in elk geval 'The Lawnmower
Man'. Hierin maken we kennis met
Doctor Angelo, een man die in op-
dracht van 'The Shop' eksperimen-
teert rond de toepassingsmogelijk-
heden van virtual reality. Hij maakt
daarbij gebruik van apen als proef-
dieren en hoopt met zijn projekt mee
te kunnen helpen aan een betere we-
reld. Hij meent met behulp van vir-
tual reality mensen intelligenter te
kunnen maken, waardoor dan bij-
voorbeeld allerlei mentale handikaps
genezen zullen worden. Zijn brood-
heren zien echter vooral de militaire
, perspektievèn van zijn werk en dwin-
gen hem voortdurend in die richting.
Het loopt natuurlijk mis: de aap

wordt agressief, moet afgemaakt wor-
den en Angelo trekt zich terug. Hij kan
zijn werk echter niet opgeven en be-

Door FilipDe Keukeleere

VIDEO EN DANS EN VANDEKEYBUS
,HET ONFEII RARE GEVOEL VOOR AfWISSELING

Amper anderhalve maand na
het afsluiten van het dans-
festival Klapstuk '93, haalt het

StucWim Vandekeybus naar Leuven.
Op Klapstuk zelf was hij nlet gepro-
grammeerd, maar nu is hij toch weer
van de partij.
"This apple is green. I know it be-

cause I like apples. I don't like toma-
toes so I don't know what colour they
are." De man die dit zegt is zowat 35,
kortgeknipt naar het kale toe en
blind. Hijzit aan tafel en eet een appel
terwijl het blinde meisje achter hem
begint te knippen aan een groteske
strorokjesachtige pruik die hij net op
zijn hoofd heeft gezet.
"I always see myself as a man with

long blad hair." Sard Gharby heeft
zowat het hele eerste kwartier van
'Her body doesn't fit her soul' horizon-
taal in touwen gehangen, bescheiden
wachtend tot hij losgeknipt wordt
door een Arabier die hem, in volsla-
gen duisternis, met een zaklamp in de
ogen komt schijnen. Deze voorstel-
ling is werkelijk onverwacht grappig.
De voorstelling vangt aan met een

videomontage. Een man komt bin-
nen in zijn appartement, wekt een
jonge vrouw die lag te slapen en de
twee beginnen een hels ochtendri-
tueel van haren bijknippen, aankle-
den, ontbijten en zo gauw mogelijk de
deur uit zijn. Het wordt lichter en we

zien nu duidelijk de twee touwen die
over de hele breedte van het podium
gespannen zijn.
Eenmeisje staat met haar rug naar

het publiek, de polsen achter zich
vastgebonden en niet in staat haar
voeten te bewegen. Ze wordt bena-
derd door een druk gestikulerende
man die haar begint toe te spreken in
iets wat waarschijnlijk Arabisch is.
Geen mens verstaat hem maar we
begrijpen zo ook wel dat hilln hoge
mate geïrriteerd is door het bewe-
gingsloze meisje wiens handen hij
uiteindelijk losknipt. Met een soort
boor schroeft hij haar los van de
grond en zij begint nerveus te bewe-
gen.
Na video en Arabische monoloog

krijgen we het eerste deel dans te zien.
De bewegingen zijn uitbundig, afwis-
selend valt het meisje of lijkt ze een
jong paard dat wild zijn benen uit-
slaat en zijn manen schudt. Haar
energie steekt fel af tegen de trage
wellustige bewegingen van een twee-
de meisje dat zich tegen het opge-
spannen touwaanschuurt. Onder
luid gerasp gaat het zwarte doek op de
achtergrond omhoog en zien we de
silhouetten van vijf in touwen gehan-
gen mensen. Wat daarna komt hou-
den we als verrassing.
De voorstelling opent alle registers

van geluid en beeld. Wim Vande-
keybus integreert film, muziek, dans
en tekst in een produktie die hf] zelf
zeer cinematografisch vindt, meer
toegespitst op het akteren dan op het
bewegen. Opvallend is dan wel hoe-
zeer dit akteren spontaan blijkt op te

. borrelen: de film heeft veel weg van
een candid-camera die mensen ziet

zonder gezien te worden - Ookletter-
lijk, wanneer hij een groep blinde
muzikanten toont.
Geakteerd wordt er in principe dan

ook bij het spreken. Maar dit gebeurt
zo energiek of juist flegmatisèh dat de
toeschouwer zich bij momenten in
een kabaret waant, waar poëzie afge-
wisseld wordt met autentiek gebab-
bel. Mensen praten ofkomen in beeld
juist daar waar het nOdig is en dit is
een van de grote troeven van Vande-
keybus: zijn onfeilbaar gevoel voor
afwisseling. Geen Jan Fabre-toestan-
den waarin dezelfde bewegingen ge-
durende een half uur herhaald wor-
den, maar eksplosies van energie die
net niet te repetitief worden. Hij hoeft
ook niet met borden te gooien om dui-
delijk te maken dat het om een kon-
fliktsituatie gaat. Zijn dansers worden
vastgebonden en met een bescheiden
schaar losgeknipt, en wij begrijpen
dat zij zich loswrikken uit een moehts-
situatie. Variatie dus en een nooit ge-
forceerde vindingrijkheid.
Zo is de muziek van Peter Ver-

meersch wel psychedelisch maar ook
van het tegenwoordig vaker gebruikte
funk-jazz-qenre. En als hij met twee
blinden op de proppen komt laat hij
ze bewegen in een perfekte harmonie
met de anderen. Soïd Gharby is dege-
ne die op heel subtiele wijze het ritme
van de voorstelling bepaalt. Hij is het
ook die draken verzint als: "Why is the
sea so blue? Because all the fishes do
blue blue blue ..."

Student Aid

Priester
In gewoon Nederlands heet dat dus

dat Leonard een voorbijgestreefd, ide-
aal Amerika schetst dat alleen nog in
de hoofden van reklamernakers be-
staat en dat hij een onheilsprofeet is
die zoals zovelen hamert op de geva-
ren van nieuwe technologieën, in CQ-

(vb)

Wim Vandekeybus, 'Her body doesn't fit
her soul' in de stadsschouwbury op 16en
17december, telkens om 20.30 u.

t(tY~_3
..~ l>EKllH.W~
~ S.O.S. Wereldhandel
cv~~. 4[

Jezelf en onderen verwennen met moois
en leidters (zonder pUn InJe beurs)

Hiep hiep, zo laat de teaterliefhebber zich graag ontvallen wanneer Toneelgroep Amsterdam binnen grijp- en
Idjkafstand komt. Onder leiding mn Titus Muizelaar schudt dat gezelschap immers al enkele jaren bijzonder
boeiend toneelwerk uit de mouw. Bij het Stuc hebben ze nen effort gedaan met als gevolg dat Toneelgroep
Amsterdam dit seizoen voor de eerste keer naar Leuven komt, en dat met twee kleine zaalvoorsteUingen. Vorige
maand was erzo 'Mooiweervandaag' onder regiemil Muizelaar. Met onder andere JoopAdmiraal was het een van
de best geakteerde voorstellingen die de laatste jaren in het Stuc te zien waren. Deze week is er tGlenn', een
voorstelling opgebouwd rond de in 1982 overleden ruit-pianist Glenn Gould, bekend omzijn eigenzinnige interpre-
taties mn barokldassiekers. De voorsteUingen vinden plaats in de Vlamingenstraat 83, maandag en dinsdag om
20.30 u. Depunktuelen die aan reserverendenken, doen dit op het nummer 20.81.33.

BIUde Inkomststraat 114
Tel.:236236

(jo) Open van dl tot zat voo 10u tot 18.30 u
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Radio Scorpio (2):
informatieve programma's

De leerschool
vandeBRTN
Scorpio blijft inde eerste plaats een muziekzender, zoveel is duide-
lijk. Nochtans streeft men 's avonds naar een meer gevarieerde
programmatie met tussen 20 u en 21 u telkens een kultuurpro-
gramma. Feit blijft dat het maken van zo'n programma tijd en
energie kost en dat speelt Scorpio duidelijk parten.

"Vele vrije radio's in Vlaanderen zijn
ontstaan vanuit een sociale bewogen-
heid. Groepen die met bepaalde pro-
blemen gekonfronteerd werden, ge-
bruikten de radio als nieuw medium
voor het uiten van hun kritiek. Ook bij
Scorpio was die bewogenheid van in
het begin duidelijk, alleen al in de
naam die eigenlijk staat voor 'Socio-
Culturele Organisatie voor Regionale
Pluralistische Informatie-Over-
dracht'. Het was de bedoeling om de
stem van zoveel mogelijk groepen
aan het woord te laten komen.
Nieuwsgaring was daarom altijd

een belangrijk element bij Radio Scor-
pio en in de beginjaren zorgde dit
soms voor hevige hetzes. In 1982 bij
de zoveelste verhoging van de Alma-
prijzen was Scorpio de belangrijkste
verslaggever van de verschillende ok-
ties in en rond het studentenrestau-
rant. Het kwam toen zover dat vanuit
de unief eenvoudigweg gedreigd werd
met inbeslagname wanneer de be-
richtgeving niet direkt werd stopgezet.

Middag
Nu, meer dan tien jaar later, lijkt

die informatieve funktie toch wel da-
nig afgezwakt. Scorpio zelflegt de oor-
zaak bij een zeker gebrek aan kon-
tinuïteit. Men blijft immers sterk af-
hankelijk van wat de medewerkers
kunnen en willen doen. Als de pro-
grammamakers weggaan, bijvoor-
beeld omdat ze afgestudeerd zijn, valt
hun programma meestal ook uit el-
kaar.
Het grootste probleem is in feite het

brengen van vaste dagelijkse nieuws-
of informatieve items. Vroeger ge-
beurde zoiets meer. Je had bijvoor-
beeld 'Met mes en vork spreken', een
dagelijks middagprogramma waarin
een dagkalender aan bod kwam, de
filmprogrammatie in Leuven, interes-
sante tv-programma's van die avond
en een aantal berichtjes of info over
Scorpio-programma's van de volgen-
de week. Nu is er nog steeds het verge-
lijkbare 'Middaggebeuren', alleen
blijft de informatie nogal eens vaak

beperkt tot het voorlezen van de dag-
kalender. Wanneer men met vrijwilli-
gers werkt is het praktischer ze één
vast uur per week te geven waarin ze
rond een bepaald onderwerp werken.
Daarom heeft men waarschijnlijk
ook het meest problemen met losse
programma's zoals het Middagge-
beuren, dat niet echt van 'iemand' is
en waar de makers zich dan niet zo-
zeer achter zetten.
Ook andere Leuvense aktualitei-

tenprogramma's als Wat zal je mis-
sen op maandag' en 'Vrijdag markt'
zijn al een tijdje niet meer van oe par-
tij.
Scorpio kiest er bovendien nog

steeds voor om geen lid te worden van
een nieuwsregie. Die regies worden
meestal uitgebaat door grote media-
groepen zoals de VUM (waarop bij-
voorbeeld Radio Signaal een beroep
doet) of de Gazet van Antwerpen. Zij
verzamelen nieuws via hun eigen
joemalisten en persagentschappen,
dat dan via de komputer wordt door-
gestuurd naar de leden. Daar wordt
dus bewust geen beroep op gedaan en
de reden daarvoor is eenvoudig: "op
die manier wordt toch weinig lokaal
nieuws doorgespeeld en het kan ook
niet door onze eigen medewerkers kri-
tisch geëvalueerd worden", luidt het.

Gast
Ondertussen is Scorpio er wel in ge-

slaagd haar kulturele programmatie
behoorlijk uit te breiden. Kwam een
vijftal jaar geleden enkel film- en
muziekinformatie uitgebreid aan
bod, dan krijg je nu ook een wekelijk-
se portie dans en teater, strips, en lite-
ratuur, telkens tussen 20 en 21 u.
'Filmmenu' is daarvan waarschijnlijk
het langst bestaande programma en
wordt gevuld met filmbesprekingen,
een overzicht van de film program-
matie van de twee grote Leuvense
bioskopen en sinds vorige week een
(lovenswaardige poging tot) filmkwis.
Meer gerenomeerde programma's

zijn 'Het besloten land' over strips en
'Sumo' over teater. Vooral 'Het beslo-

Het KVHV houdt er inderdaad nog altijd dezelfde wervingstechniek op na.
Niet veel verenigingen matigen het zich aan om elke eerste kanner als
geïnteresseerd te beschouwen en de postbode thuis te laten vragen of je lid
wil worden. Ofwel was je toen attent genoeg om tijdig nee tezeggen, anders
spring je voor23 december binnen op het 'Verbondshuis' in deKrakenstraat
en vraag je je lidgeld braafjes aan de mannen terug. Doen. (sf)

(foto Fmnk Viaene)

ten land' heeft zich in de Belgische
stripwereld een sterke reputatie opge-
bouwd. Door die reputatie zijn de pro-
grammamakers van 'Besloten Land'
in staat de gewone stripbesprekingen
meer en meer aan te vullen met inter-
views met tekenaars uit binnen- en
buitenland. Onder andere Jacques
Tardi, François Boucq en Robert
Crumb waren zo al te gast.
Sumo is een iets recenter program-

ma dat ontstaan is op initiatief van
mensen uit teaterwetenschappen.
Ook dit klinkt vrij professioneel. Men
bespreekt teater en dans zowel in als
buiten Leuven, met natuurlijk een lo-
kale kultuurogenda. Het vierde en
laatste programma in het kultuur-

'CALENDAR' VAN ATOM EGOYAN IN HEf STUC
VRIDIG ARMENIË

Dezeweek vertoont het Stuc twee
films van de canadese kineast
Atom Egoyan. Het gaat om

'The Adjuster' en 'The Calendar'. Dat
deze laatste film nog gemaakt is, mag
een klein wonder heten. Egoyan won
in 1991 met 'The Adjuster' op het
filmfestival van Moskou een prijs van
één miljoen roebel, die hem in staat
stelde in een van de Sovjet-republie-
ken te filmen. Voor Egoyan lag het
voor de hand dat hij in Armenië -
het land waar zijn ouders vandaan
komen - zou draeten. Maar toen
Egoyan eraan kon beginnen, was het
miljoen roebels jammer genoeg nog
maar drieduizend dollar waard.
Dankzij de Duitse televisiezender ZDF
die nog met een gering bedrog over de
brug kwam, kon de kineast zijn film
uiteindelijk toch maken.
Het gebrek aan voldoende finan-

óële middelen dwong Egoyan tot een
volledig andere werkwijze. In tegen-
stelling tot zijn vroegere films, die
nauwgezette uitwerkingen waren van
een tot in de puntjes uitgeschreven
draaiboek, moest de Canadees het
uiteindelijke scenario in de montage-
kamer nog in mekaar steken. De beel-
den werden eerst opgenomen meteen
vaag scenario in het achterhoofd.
Nadat ze in de montagekamer beke-
ken waren, dacht Egoyan na over de
beelden die nog nodig waren. Met een
aantal aanvullende opnames komt
de kineast tot een sluitende konstruk-
tie. De film is in twee weken tijd met
16mm en met video gedraaid.

Waar Egoyan in eerdere films zoals
'Speaking Parts' en 'Family Viewing'
bewees in staat te zijn gelaagde, psy-
chologische geschiedenissen te vertel-
len, schetst hijjn 'The Calendar' een
veeleer simpel, eenduidig kader dat
door herhaling dreigt te vervelen. Net
als in zijn vorige films is de invloed
van film en video op de werkelijkheid
weer het centrale tema. Deze keer
voegt de kineast daar de fotografie
aan toe.
Een Armeens-Canadese fotograaf

- gespeeld door Atom Egoyan
zelf - krijgt namelijk de opdracht
om een kalender met twaalf histori-
sche Armeense kerken te maken. Zijn
vrouw, die net als hij van Armeense
afkomst is maar daarenboven ook de
taal spreekt, vergezelt hem als tolk.
Een derde personage is een plaatselij-
ke gids, die het echtpaar rondvoert en
hen uitleg verschaft over de kerken.
Doordat hij zich vastklampt aan zijn
foto- en videoapparatuur houdt de
fotograafafstand van zijn vrouw, hun
gids en zijn oorspronkelijke vader-
land. Door het oog van de kamera
kijkt de fotograaf gelaten toe hoe zijn
vrouw zich geleidelijk van van hem
afkeert.
De film bestaat uit twee lagen

waartussen het gebrek aan kommu-
nikatie konstant de nadruk krijgt.
Doordat Egoyan in elke scène hard-
nekkig vasthoudt aan dit voor hem zo
typische tema, boet de film sterk in
aan spontaniteit. Bovendien zijn de
plot en de symboliek vrij voorspel-

baar. Zo wordt een kapotte relatie
voorgesteld door een verwoeste kerk,
het gebrek aan kommunikatie tussen
de fotograaf en zijn vrouw door het
uitzoomen van deze laatste, en de te-
genstelling tussen de oosterse en de
westerse wereld door de konfrontatie
van ArmeensevolksmuziekmetAme-
rikaanse blues.
Toch biedt de film ook interessante

perspektieven. De personages zijn ge-
kompliceerder dan ze op het eerste
gezicht lijken. Egoyan heeft hun psy-
che minder uitdrukkelijk uitgetekend
en daardoor levert dit een mogelijk-
heid tot uiteenlopende interpretaties.
Toen Egoyan 'Calendar' maakte,

was zijn grootste vrees dat de film te
simpel zou zijn om overeind te blij-
ven. Dit was niet helemaal onterecht.
De originele maar dwingende kon-
struktie van het verhaal haalt voor
een deel de spanning uit de film. Ge-
lukkig ademen de beelden uit Arme-
nië een eeuwenoude schoonheid uit 1'1
die de film een poëtisch karakter ver-
leent. Het blijft trouwens een prestatie l
om met zo weinig geld en op zo'n kor-
te tijd toch nog een degelijke film af te
leveren.

(pvr)

'Calendar' (1993) van Atom Egoyan op
14, IS, 16 en 17 december telkens om
22.30 u, met nog ekstra voorsteUingen
om 20.00 (14 en 1,6dec.). '[heAdjuster'
van dezelfde regisSeur op IS en 17 dec.
om 20.00. In het Sruc,"I00/IS0 frank.

blok is 'Het Schrijvershuis', opnieuw
zowel lokaal als nationaal en interna-
tionaalgericht.
Een opmerkelijk initiatief vormen

daarnaast de migrantenprogram-
ma's, 'Babylon' op vrijdagavond en
'Sheherazade' in het weekend. Bart
DeOerck, een van de initiatiefnemers
van beide programma's, vertelt: "Ba-
bylon wil een gespeóaliseerd muziek-
programma zijn, zoals de andere mu-
ziekuitzendingen op Scorpio. In dit
geval gaat het dan vooral om Ara-
bische muziek. Het programma wordt
ook gepresenteerd in het Arabisch en
het Nederlands."

Gratis
'Sheherozade' op zaterdagmiddag

is dan weer meer een service-pro-
gramma met lokale informatie, een
weerbericht of een recept. De Oerck:
"Het is zeker niet de bedoeling een
soort 'Couleur Locale' te maken,
waarin duidelijk de migrantenproble-
matiek aan bod komt of dingen wor-
den aangeklaagd. Het zijn gewoon
mensen van verschillende kulturen
die samen een programma maken."
'Sheherozade' is op die manier een
gezellige mengeling van talen, mu-
ziekstijlen en kulturele eigenheden.
Dat de informatieve programma's

vaak behoorlijk professioneel in me-
kaar zitten, blijkt ook uit het feit dat
bij de BRTN heel wat eks- of huidige
Scorpio-mensen werkzaam zijn. Veel
dankbaarheid toont de BRTN niet
voor die gratis leerschool. Onlangs
werd binnen de BRTN de verwittiging
rondgestuurd dat wie voor Scorpio
blijft werken zijn baan bij de BRTN in
het gedrang ziet komen. Een bedenke-
lijke maatregel, waardoor Scorpio
binnenkort een paar trouwe mede-
werkers kan verliezen.

Karen De Pooter

JLSEN

Diestsestraat 97 - 3000 LEUVEN
Tel,016/23.63.38

Uw ko'- of fac,,"eilsb ..f(e' op maat.
Smakelijkl

Scorpio Opdinsdag
In het tweede deel van 'een dagje
Scorpio' werd een slachtoffer gevon-
den die zich een volledige dinsdag
aan de radio wilde kluisteren. Over
verwachtingen die niet altijd ingelost
werden.
Om 9 u begon de Scorpio-dag zo-

als gewoonlijk met behoorlijk ruige
non stop-muziek. Leuk voor de echte
liefhebbers, maar wie 's morgens
een zwaar hoofd heeft is met dit be-
gin van de dag niet echt gediend. Ten
tweede heeft Scorpio geen nieuws-
uitzending. Wie wil weten wat zich
de voorbije uren zoal voor belang-
rijks heeft afgespeeld, komt dus niet
aan zijn trekken. We konden het
daarom niet laten toch even onze
nationale zender te raadplegen.
Om 12 u waren we er weer voor

het Middaggebeuren. We hoopten
hier toch enkele nieuwsfeiten te ver-
nemen maar bleven ook nu op onze
honger zitten. De inhoud van het
Middaggebeuren kan nogal eens
verschillen, maar vaak gebeurt er
niet veel meer dan het aankondigen
van de platen en het voorlezen van
de dagkalender. Het zou het pro-
gramma ten goede komen als men in
deze twee uren dieper zou ingaan op
aktiviteitenen nieuwsfeiten in Leuven.
Daarna is het weer de beurt aan

non-stop, tot 16 u, want dan is 'De
Zuidpool' van de partij: stevige gi-
taarmuziek à la Helmet, af en toe al
eens onderbroken voor een inter-
view. Om 17 u volgt '60 minutes',
een programma met veel nieuwe
muziek. Vooral house en dansbare
aanverwanten krijgen hier een
plaats. Er wordt echter - en dat
geldt voor meer programma's -
heel weinig achtergrondinformatie
gegeven over de nummers. Soms is
dat toch wel nodig bij zo'n sterk alter-
natieve muziekprogrammatie.
18 u is tijd voor weer iets heel an-

ders. 'Opwinding op de Orient Ex-
press' vermengt muziek met een aan-
tal vaste, meer humoristische items.
Zo is er het hoorspel waarin de ak-
teurs zich blijkbaar willen vervolma-
ken in het simuleren van orgasmes.
Maar het leukst zijn de geënsceneer-
de interviews met onder andere de
paus en een serie-verkrachter. De
muziek schippert tussen punk en
Shadows-adepten. Het geheel is ech-
ter weinig voorbereid waardoor er al
eens te veel gehaperd en gegiecheld
wordt en alles teveel insiders-fun
wordt.
In 'Twilight Zone' om 19 u krijgen

we de grote namen met roots voor-
geschoteld. Dit zijn dan artiesten als
Tom Waits en Neil Young die een
grote populariteit genieten maar nog
steeds als ras- of cultmuzikanten be-
schouwd worden. De voorbije week
werd een vol uur gespendeerd aan de
pas overleden Frank Zappa. Een
mooi initiatiefmaariets meer achter-
grondinformatie was ook hier op zijn
plaats geweest.
Om 20 u is er tijd voor filmin-

formatie in 'Filmmenu'. Wekelijks
wordt hier de filmprogrommatie van
Supercity en Studio Filmteaters over-
lopen. Een lakune is hier de filmpro-
grammatie die buiten de grote bios-
kopen valt, zoals die van het Vlaams
Filmmuseum en het Stuc. In de afle-
vering die wij volgden werd boven-
dien slechts één film uitgebreider be-
sproken, toch wel weinig voor een
één uur durend filmprogramma.
Nieuw is de filmkwis waarvan we vo-
rige week de eerste echte aflevering te
horen kregen. En die viel nogal eens
in het water: storende achtergrond-
geluiden en een klungelende presen-
tator. Maar het idee is leuk en alle
begin is moeilijk. Vreemd is ook dat
men geen filmmuziek draait terwijl
er toch heel wat interessante sound-
tracks op de markt zijn.
Ook 'Aerodynamika van het Ei'

om 21 u had wat nieuws te bieden:
een live optreden, in dit geval van de
groep Ranód. Iets wat Scorpio de vol-
gende maanden naar verluidt nog
meer wil doen. De geluidskwaliteit
van zo'n studio-optreden viel in ieder
geval mee. Een uur later in 'Dakka
Dakka' ging het er weer luid aan toe
met groepen als Carcus en OLD.
Om 23 u is er avant-garde in 'Am-

bacht en Verbeelding'. De makers
weten ook dat avant-garde een om-
streden en weinig afgebakend begrip
is. Hoe dan ook, [ohn Zorn, X-Legged
Sally en Dunaj krijgen hier een
plaats. Het geheel wordt aan elkaar
gepraat door aangename stemmen.

(kdp)
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De Zuid-Afrikapolitiek
van de KU.Leuven

lWe moeten het
topnivo ophouden"
Zoals we in de vorige Veto schreven, zoekt de KU Leuven in de
laatste maanden intenser kontakt met Zuid-Afrika. De voorzitter
van de Raad voor Internationale Relaties (RIR), professor Willy
Geysen, reisde in februari naar de Kaap en bezocht er elf universi-
teiten. We hadden een gesprek met hem over de Zuid-Afrika-
politiek van de unief, die zich prioritair richt op blanke Afri-
kaanstalige universiteiten.

Vanaf het einde van de jaren '70 tot
begin jaren '90 stonden de betrekkin-
gen tussen westerse universiteiten en
Zuid-Afrika op een laag pitje door de
akademfsche boykot waartoe de VN
had opgeroepen. Toen die begin jaren
'90 werd opgeheven, ontbrak ook de
KU Leuven niet op het appèl om snel
weer kontakten aan te knopen. Beslo-
ten werd om de voorzitter van de RlR
naar Zuid-Afrika te sturen om pools-
hoogte te nemen van de situatie al-
daar.

Gekleurd
Bijzijn terugkeer in maart 1993was

Willy Geysen entoesiast Op basis van
zijn verslag nam de RlR daarop de
volgende beleidslijn aan: "bilaterale
akkoorden met de best uitgebouwde
universiteiten en gerichte ontwikke-
lingssamenwerking meteen paar ver-
diensteUjke en beloftevolle part-
ners". Verschillende vormen van sa-
menwerking met blank en zwart
dus.

Dit "dubbel spoor" moet volgens
Geysen begrepen worden vanuit de
algemene KUL-politiek inzake inter-
nationale kontakten. Daarbij han-
teert men tWee samenwerkingsmo-
dellen met buitenlandse uniefs, elk
met een verschillend doel en. andere
flnanderingsbronnen. 'Interuniversi-
taire samenwerkingsakkoorden' wor-
den afgesloten met "gelijkwaardige
partners". Ze werken in beide richtin-r gen en hun doel is een uitwisseling
van ervaringen door samen te werken
aan onderzoek. Volgens Geysen ko-
men enkel de blanke uniefs in Zuid-
Afrika hiervoor in aanmerking.

Geysen: «Je kan niet zomaar van
bovenaf een samenwerkingsakkoord
opleggen. Dat moet door de basis, de
fakulteiten en de departementen ge-
steund worden. Uit een rondvraag die
we hier gedaan hebben, bleek dat er
al veel meer samengewerkt werd met
de Afrikaanstalige universiteiten en
dat er ook meer VIOagwas naar kon- ,~
takt met hen. In Zuid-Afrika stelde ik dat laatste rond is om zich vervolgens
dan vast dat het draagvlak van de . daarin te passen. Gaat het akkoord
Engelstalige instellingen vooral in de van de stad niet door, dan gaat de
VSen Engeland ligt. Het lijkt me dan unief alleen verder. Voor 8ét akkoord
ook logisch om de bestaande kon- met Bloemfontein moeten enkel nog
takten te ontwikkelen, eerder dan de een aantal technische problemen ge-
zaken te gaan forceren.,. regeld worden. De ondertekening zal

•in de komende maanden plaatsvin-

M'in'""--.""""''"''in :den. Potchefstroom tenslotte is een
J, IICI'w ...... "IJ::, probleemgeval. Het is immers nog

Nochtans blijkt uit de resultaten niet duidelijk of die universiteit in de
van de bewuste rondvniag dat er in toekomstige Zuidafrlkaanse federale
september 1992 minstens evenveel staatsinrichting niet zal samensmel-
kontakt was met Engelstallge uniefs ten met een andere unief. In afwach-
zoals Cape Town of Witwatersrand ting kijkt men de kat uit de boom.
als met de Afrikaanstalige in Bloem- Het andere "spoor", het tweede sa-
fontein en Pretoria. Bovendien heb- menwerkingsmodel, is dat van de
ben de Engelstalige ook heel wat kon- ontwikkelingssamenwerking. Hierbij
takten op het Europese vasteland, bij- verwacht de KU Leuven volgens Gey-
vooIbeeld in Nederland. Wat er ook sen geen return van de partner: het
van zij, momenteel heeft de KULal gaat in de eerste plaats om hulp aan
een raamakkoord getekend met de uniefs van "mindere kwaliteit". Daar-
uniefvanPretoria. Dekonkreteinvul- bij worden "de beste" studenten en
ling ervan zal gebeuren als de begro- ,doktorandi naar de KUL gehaald,
ting voor 1994 goedgekeurd is. Met .stuurt Leuven docenten uiten worden
Stellenbosch zijn er eveneens onder- er gezamenlijke onderzoeksprogram-
handelingen bezig. Ook Leuven wil ma's opgezet Op die manier zal sa-
echter als stad een ·vriendschapsak- mengewerkt worden met de zwarte
koord sluiten en de unief wacht nu tot uniefs Vista en Medunsa (geneeskun-

de) en met de kleurlingenunief van
;Western Cape (kriminologie). Geysen
ontkent stellig dat het hier zou gaan
om "tweederangsakkoorden": "Het
zou niet erg hoffelijk zijn om het zo te
noemen. Het budget voor ontwikke-
lingssamenwerking ligt hoger dan
·dat voor bilaterale kontakten. De rek-
· torwil voor het eerste 0,7 procent van
·de vrije kredieten vrijmaken." Noch-
tans zijn de akkoorden in het mam
van ontwikkelingshulp .veel minder
globaal dan de bilaterale: de eerste si-
tueren zich enkel op fakultair nivo, de
tweede betreffen de hele unief.

De VlOogdie bij dit alles rijst, is na-
tuurlijk in hoeverre de KU Leuven bij-
draagt tot de opbouw van het nieuwe
Zuid-Afrika, waarin de emandpatie
van de achtergestelde bevolkings-
groepen, de 27 miljoen zwarten, cen-
traal moet staan. Aan de universitei-
ten waarmee de KULprioritair sa-
menwerkt, de Afrikaanstalige, stu-

Waarom viel het oog van de KULdan
precies op de Afrikaanstalige instel-
lingen, die een veel meer behoudsge-
zinde traditie hebben en waar minder
zwarten studeren?
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Het Nederlandse voorbeeld

MIA BORGERS 'TEKST.BO. TIK'

TIKWERK - TEKSTVERWERKING
m.i.v. VERTALING

In mei 1993 ging in het Nederlandse
Zeist een groots opgezette interna-
tionale konferentie door onder het
motto 'Co-operation (be)for(e)
change'. Onder de meer dan tachtig
deelnemers waren afgevaardigden
van Zuidafiikaanse nationale stu-
dentenorganisaties, overkoepelen-
de organen van universiteiten en
technikons (polytechnische instel-
lingen met een beroepsopleiding),
van de Nederlandse Studentenvak-
bond, van anti-apartheidsbewegin-
gen en van de studentenbeweging
van een aantal andere landen -op
het lijstje geen Belgen. Eregasten
waren de vertegenwoordiger van
het ANC in Nederland en minister
van Onderwijs Ritzen.

Bedoeling van de konferentie was
te onderzoeken hoe het verder moet
met de kontakten met Zuid-Afrika
nu de akademfsche boykot is opge-
heven. Men wou enige lijn brengen
in de stormloop van buitenlandse
instellingen op de Kaap (en omge-
keerd), waarvan het voornaamste
motief uiteindelijk het binnenhalen
isvan een zogroot mogelijk deel van
de koek in een bikkelharde akade-
mische konkurrentiestrljd. Het uit-
gangspunt daarbij was de situatie in
Zuid-Afrika zowel op onderwijsvlak

- waarop momenteel een hevige
krisis woedt - als op het vlak van de
achterstelling van het grootste deel
van de bevolking,

In de slotverklaring, 'The Zeist De-
damtion', kwam men tot vier princi-
pes die de samenwerking in de ko-
mende jaren moeten leiden. De kon-
takten met Zuid-Afrika moeten tot
doel hebben de door de apartheid ver-
oorzaakte ongelijkheden weg te wer-
ken, de veranderingen en de nationa-
le integmtie te bevorderen, de macht
van historisch benadeelde groepen en
instellingen uit te bouwen, en ze mag
geen status-quo ln de hand werken.
Konkreet betekent dit dat men selek-
tief moet te werk gaan bij het leggen
van kontakten, zelfs na de installatie
van het demokratisch regime.

Over de precieze invulling van die
selektiviteit lieten de Zuidafrlkaanse
deelnemers aan de konferentie geen
twijfel bestaan. Er moeten prioritair
kontakten gelegd worden met zwarte
unlverslteltën en technikons. De En-
gelstalige blanke universiteiten, die
nochtans een progressieve reputatie
hebben, kregen heel wat kritiek te
slikken (zie artikel op de achterpa-
gina). Tegenover de Afrikaanstalige
uniefs moet de boycot gewoon verder
gaan: "Wat de akademische boykot

"deertniet meer dan vijf procent zwar-
ten. Steunt de KU Leuven dan de
blanke elites en werkt zede status-quo
inde hand?

Inschuiven
Geysen: «Dat land kan het zich toch
niet veroorloven om nu twintig jaar te
gaan stilsteen in de ontwikkeling van
zijn onderzoek? Daar ligt precies de
rol van de blanke uniefs: de bestaan-
de bovenlaag hoog houden tijdens de
volgende tien à twintig jaar. Om de
achtergestelde bevolking daar gelei-
delijk aan te laten inschuiven, Een
nivellering naar boven toe.»

«Deopleiding van die achtergestel-
de massa zal niet aan de universiteit
gebeuren. Daarvoor moeten eerst het
lager en het sekundair onderwijs hun
achterstand inhalen. Je kan nu bij-
voorbeeld onmogelijk gaan opleggen
dat de helft van de universiteitsstu-
denten zwart moet zijn. Daarvoor
ontbreekt het gewoon aan opleiding,
Je moet ook weten dat veel zwarten
naar de unief gaan omdat dat een sta-
tussymbool is,Alle blanke uniefs stel-
len nu hun deuren open voor zwarten
en organiseren allerlei inhaalpro-
gramma's. Formeel is alles dus in
orde, alleen zal het pmktisch alle-
maal heel lang duren. De blanke
uniefs willen niet dat er intellekt ver-
loren gaat dat nodig is voor de op-
bouw van het nieuwe Zuid-Afrika.,.

DeKUL,die slechts een beperkte bij-
drage kan leveren en bijgevolg selek-
tief moet te werk gaan, richt zich dus
eerst en vooral op het instandhouden
van de dominante positie van de
blanke Afrikaanstallge uniefs inzake
onderzoek. Ze kiest ervoor om slechts
in beperkte mate bij te dragen tot de
vorming van leerkrachten, docenten
en middenkaders, die wel degelijk
aan de universiteit gebeurt. Boven-
dien zorgt ze er op die manier voor dat
dezelfde mensen de richting van het
onderzoek blijven bepalen - de ach-
tergestelde bevolkingsgroepen mo-
gen zich er dan wel "inschuiven".
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betreft zijn dit de instellingen die
volgens ons geïsoleerd zouden moe-
ten worden door de internationale
en de Zuidafrikaanse gemeenschap
tesamen, totdat zijzelf zich toeleg-
gen op het transformatieproces",
verklaarde Prince Mofokeng, lid
van het National Executive
Committee van het South African .
Students' Congress (Sasco).

Belangrijk is dat ook de Neder-
landse minister van Onderwijs Rit-
zen zich aansloot bij dit idee van
selektiviteit, hoewel hij hierin iets
vager bleef dan de rest van de deel-
nemers. Ritzen legde er toch de
klemtoon op dat het moet gaan om
progressieve instellingen: "De posi-
tie van de vooropgestelde partner in
het proces van de afschaffing van
apartheid moet de beslissende fak-
tor zijn. De voorrang moet gegeven
worden acuf die Zuidafrikaanse in-
stellingen die in het verleden een
niet-mdikaal beleid gevoerd heb-
ben." Implidet siuit Ritzen hiermee
ook kontakten met Afrikaanstalige
instellingen uit Eksplidet pleit hij
voor het voortrekken van zwarte in-
stellingen: "Samenwerking met in
het bijzonder zwarte instellingen is
belangrijk. "

Daarmee hanteert onze unief een
totaal andere visie dan de Nederland-
se universiteiten (zie kader "Het Ne-
derlandse vooIbeeld"). Deze richten
zich veel meer op de zwarte instellin-
gen en op vorming. Ze baseren zich
daarvoor op het advies van gezagheb-
bende groepen in Zuid-Afrika (zie'OOk
kader). "
Geysen: «Ten eerste moet je dat Ne-
derlandse beleid met een korreltje
zout nemen. Ik ben in Zuid-Afrika ge-
weest en heb gezien wat de Neder-
landse uniefs in de pmktijk doen. Ten
tweede: ik heb met alle politieke par-
tijen gesproken, van het Pan-Atrr-
kaans Kongres tot de Afrikaner Weer-
stand. De roep die overal weerklinkt,
is dezelfde: "Kom ons helpen, op wel-
ke manier ook". Ik heb dan ook ner-
gens enige weerstand ondervonden
tegenover de politiek die de KULvolgt,
zelfs niet bij het Pan-Afrikaans Kon-
gres. Die mensen weten immers nog
niet eens hoe zehet land willen inrich-
ten, laat staan het onderwijs. Er is ook
helemaal geen tendens om wat be-
staat te vernietigen omdat het blank
Is.»

Schuldig
Het is toch wel opvallend hoezeer

de mening van Geysens informanten
zou afwijken van die van de Zuid-
afrikaanse studenten en universtterts-
afgevaardigden op de Zeist-konfe-
rentie, die veel VIOagtekensplaatsten
achter een samenwerking met blanke
uniefs (Zie kader). Op onze vraag
waar die tegenstelling vandaan
komt, blijft Geysen het antwoord
schuldig. Interessant is alleszins dat
de Zuidafrikaanse teoloog Beyers
Naudé, een belangrijke pion in de
anti-apartheidsstrijd, twee weken ge-
leden in het Nederlandse tijdschrift
Trouw verklaarde: "Verbreek de ban-
den niet met de blanke universiteiten,
maar verschuif uw prioriteit naar de
zwarte." Pieter De Gryse
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Zoekertjes
• Lieve Franz, als we nu eens naar Parijs gin·
gen? Katrijn.
• Iaune Toujours zegt: 'Er leeft nog wel wat
meer.' Dinsdagavond 21.30 u Tir na n'og (la·
deuzeplein). jaune Toujours.
• Niet zeker van jezelf? Twijfels, angst? Voel je
de behoefte aan een diep en openhartig ge·
sprek? Ga dan naar uw handv-man voor al uw
informatie omtrent Sigma·verf: als het echt
moet plakken, doe je 't met Coppens.
• Aan de seml's van Leo Dertien (vooral Ste·
faan): 'Dus toch beter lenen op de bilabiale
frikatieven hee zeg." A. Deraux.

VERHUUR VAN GELUIDSINSTALLAnES ...
MET OF ZONDER DISC-JOCKEY

DANCE

• Te koop (wegens een overlijden): Skoda
Favorit Top X, 2jaar jong, 15.000 km. Geïnter·
esseerd? Tel. na 18 u: 03/440.65.02.
• Heb je als ekonomist in spe problemen met
wiskunde, ekonomie of boekhouden. Aarzel
niet en kontakteer mij. Samen kunnen we er
iets aan doen. Maggy, Fred. Lintsstraat lOl,
tel. 09/369.03.65.
• Speedbericht voor alle meisjes en jongens
van tweede kan filosofie. Uw doe-het-zelf-zaak
geeft kerstkorting tot, jawel, 1~. Coppens. U
weet wat u koopt. (Ook leootjes profiteren van
dit uitzonderlijke gunstaanbod.)
• Aan alle klioten die zin hebben in panne koe-
ken: afspraak bijjo dejonge blonde halfgod op
22 dec. om 18 u (hij heeft al geoefend in
Keulen en 't waren er goeie zulle). Op voor-
hand aanmelden graag.
• Breuk, secundo, wat vind je van de titel
'Mooie, brave meisjes' voor het boek dat onze
kas terug zal spijzen?
• All Danny's are equal, but some are more
bloemkool than varken. Donderdag, 16 dec.,
20 u, Kleine Aula MTC.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling: Kris
Rosselle, Naamsestwg 130, tel. 20.70.77.
• Gezocht: halflange antracietzwarte jas,
merk' Van Gils + donkerblauwe portefeuille.

• Breuk, primo, het geld van onze verlovinçs-
reis is opgeraakt in Keulen.
• Welke studenten durven samen met Ithaka
'94 - hét jaarlijks projekt van Kultuurraad -
de konfrontatie aan tussen muziek en andere
kunst? Alle ideeën zijn welkom elke muandag
ts 18 u en 19 u op de 1e verdieping van het
Stuc of bij je eigen kultuurverantwoordelijke.
• Moboetoe aan UDPS: alleen boter heeft de
smaak van boter. Tadl.
• De kat van het Leo Dertien seminarie krijgt
de pil. Van morele vooruitgang gesproken.
• Bloedserieus: charmant, gebrild meisje met
b.d. 11/2 wordt verzocht kontakt op te nemen
met 'donor in ijltempo' (De Valk 14.45 u).
Kristof, Brabançonnestr. 112.
• Citroensap? Meer of minder suiker? Randstad.

DELtGHT
Tel.(016)23.09.68
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Alle verhuur video-, klank-
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LCD - VIDEOPROJEKTOREN
DISCOBAR I

Gestolen donderdagnacht (2 op 3 dec.) in zaal ...,._;:::>-~_-..:.....:""'-'--'-'-' ....

, Rumba. Terug te bezorgen opde Vetoredaktie. ~~p
• Verloren: 2 paar meisjesbillen (1 paar dikke- 4
re en 1 paar dunnere), vermoedelijk blijven zit. 0

ten in MSI 03.18 op vrijdag 3 dec. Grote emo- S
tionele waarde. Wil de vinder ze ons zo spoe- "
dig mogelijk terugbezorgen? 2 studentes met .. ~ 11
pijnlijke protesen. I". ~ •.,.
• Valerie, ik wacht nog steeds op kursussen + " i: .
20 fr rente op het ondertussen bekende adres. _,_ ~
• Breuk, tertio, met kloppend hart las ik de Ve- ~41~
to, een berichtje werd me echter niet gegund. a ~
• Piekeren over je homo-zijn helpt niets. De t ti'
Roze Drempel staat elke dinsdag van 20 u tot ~-
23 u voor je klaar in de Minckelerstraat 47C ,
OAQ. Als je een persoonlijk gesprek liever niet ))
wenst, bel naar 20.06.06. Praatkafee elke don- ~I,.
derdag vanaf 21 u in de Ierse Predikheren· f"= ~. .~:!
straat 25 (Masereelklub). __ ~ B :.'
• Wil degene die op 7 dec. in zaal Rumba mijn
lichtbruine jas heeft meegenomen, mijn sleu-
tels en mijn oranje eksperimentenkaart en
liefst ook mijn jas, bij Veto afgeven aub. Sara.
• Voor alle vader Oscar-leden: boven de wol·
ken is de hemel altijd blauw, boven de wolken
lijkt de toekomst minder grauw.
• Wil je op 'n gefundeerde manier van gedach·
ten wisselen over aktuele vraagstukken?
Neem dan kontakt op: Koncentra, 29.42.51 .
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AGENDA &·VALVAS
~

MAANDAG
20.00 u LEZING 'Lenen en heerlijkheden in het kwartier Leuven in de Middel·
eeuwen' door Dr. E. Van Ermen van het departement Geschiedenis, in Witte
villa, Mechelsevest 108, toeg. 75, org. Leuvense Gidsenbond.

20.00 u VERGADERING Hand in Hand, in Mala Ibrahim, Pater Damiaanplein
10.

20.30 u TEATER Toneelgroep Amsterdam speelt 'Glenn' over het muzikale
genie Glenn Gould, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300.

22.30 u FILM 'The Garden' (1990) van Derek Jarman, de traditie van de
eksperimentele film wordt vermengd met moderne vormen van videokunst,
in Stuc, toeg. 100/150.

I 8ELEEF~ 29N INAFSTAND HOUDEN. HEr VERKEER!
'VERBOC>Et( IN UW VooRG-AN6-ëR VE'RSOPEN S(HUNNI&E

'Z\JN GAT TE BoREN. GEBAREN TE M~KEN.

DINSDAG
18.00 u KONCERT Beiaardbespeling door Luc Rombouts, beiaard Uni·
versiteitsbiblioteek.

20.00 u FILM 'Calendar' (1993) van Atom Egoyan over een vreemde reis door
Armeni!!, en de kortfilm 'Blue' (1992) van Don Mc Kellar, in Stuc, toeg. 100/
150.

20.00 u DEBAT 'Moet er nog groei zijn?' met johan Malcorps (Agalev), Karel
Pinxten (CVP) en professoren Erik Schokkaert en Paul De Grauwe, in MT.l 0,
org. Christen· Demokratische Studenten (COS).

20.30 u INFD-AVOND 'Gaat Afrika ten onder?', lezing door Stefaan Marysse
van de Universiteit Antwerpen, in Huize Karibu, toeg. gratis.

20.30 u TEATER Toneelgroep Amsterdam speelt 'Glenn' over het muzikale
genie Glenn Gould, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300.

22.30 u FILM 'Calendar' (1993) van Atom Egoyan over een vreemde reis door
Armeni!!, en de kortfilm 'Blue' (1992) van Don Mc Kellar, in Stuc, toeg. 100/
150.

WOENSDAG
'12.00 u VERGADERING Milieu-weekend, in Alma 2 (zijzaal), org. Genoeg.
13.00 u UUR KULTUUR Frans liedjesprogramma door Silvie Stenuit (sopraan)

OP6ELET:
RUKWINDEN .1
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KAFEETEORIEEN

DOOR. KAREN OE POO"T'ER.
alle gegevens voor agenda en volvos moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18,00 u op het redoktieodres gezorgd worden. Vermeld duidelijk olie
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

VRUDAG
18.00 u KONCERT Beiaardbespeling door Luc Rombouts, beiaard Uni·
versiteitsbiblioteek.

20.00 u FILM 'The Adjuster' (1991) van de Canadees Atom Egoyan met tema's
als voyeurisme, bizarre seksualiteit en desintegratie van het familieleven, in
Stuc, toeg. 100/150.

20.30 u DANS 'Her body doesn't fit her soul' van Wim Vandekeybus op muziek
van PeterVermeersch, in Stadsschouwburg, toeg. 200 tot 600, org. Stuc en
Kultureel Centrum Leuven.

22.00 u FUIF Homo/hetero-fuif, in Albatros.
22.30 u FILM 'Calendar' (1993) van'Atom Egoyan over een vreemde reis door
Armenië, en de kortfilm 'Blue' (1992) van Don Mc Kellar, in Stuc, toeg. 100/
150.

ZATERDAG
20.00 u KONCERT Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen olv Jos .
• Van Immerseel brengt werk van Elgar, Mozart en Mendelssohn, in Stads-
schouwburg, toeg. 250/300/400.

en David Miller (piano), in Gotische zaal stadhuis, toeg. gratis, org. Kultuur·
kommissie Ism afd. Muziekwetenschap.

14.00 u LEZING 'Nationaliteitenproblemen in Centraal- en Oost·Europa' door
Dr. Y. Peeters, in Sencie· Instituut, toeg. 300, org. Inst. voor Centraal- en
Oost·Europese studies.

20.00 u DEBAT 'Multikulturele samenleving: mogelijk? noodzakelijk7wense-
lijk?' met oa Dirk Achten en Paul Goossens, in PSI 91.93 (aud. Michone),
toeg. gratis, org. Koncentra.

20.00 u FILM 'The Adjuster' (1991) van de Canadees Atom Egoyan mettema's
als voyeurisme, bizarre seksualiteit en desintegratie van het familieleven, in
Stuc, toeg. 100/150.

20.00 u LEZING 'Een andere kijk op geld en sociale ontwikkeling', door F. De
Clerck, direktielid van Triodos 8ank, in UP,J. Stasstraat 2, org. Triodos Bank.

20.30 u KONCERT Het Amsterdamse Kong brengt een kombinatie van metal
met samples van house, klassiek en trompetten, in Corso, org. Radio Scorpio
en Gonzo Circus.

22.30 u FILM 'Calendar' (1993) van Atom Egoyan over een vreemde reis door
Armenië, en de kortfilm 'Blue' (1992) van Don Mc Kellar, in Stuc, toeg. 100/
150.

DONDERDAG
20.00 u FILM 'Calendar' (1993) van Atom Egoyan over een vreemde reis door
Armeni!!, en de kortfilm 'Blue' (1992) van Don Mc Kellar, in Stuc, toeg. 100/
150.

20.00 u BUEENKOMST Tema-avond rond staatsschuld, met senator Coore-
man, in Justius Upsius 30, toeg. gratis, org. COS.

20.00 u DEBAT 'Vegetarisme: milieu, etiek, sociale gevolgen', met oa Ullrich
Melle (Milieufilosofie) en E. Decuypere (Veeteelt), in Kleine Aula, Maria
Thereslakollege, toeg. gratis, org. Milieuraad.

20.30 u DANS 'Her body doesn't fit her soul' van Wim Vandekeybus op muziek
van Peter Vermeersch, In Stadsschouwburg, toeg. 200 tot 600, org. Stuc en
Kultureel Centrum Leuven.

22.30 u FILM 'Calendar' (1993) van Atom Egoyan over een vreemde reis door
Armeni!!, en de kortfilm 'Blue' (1992) van Don Mc Kellar, in Stuc, toeg. 100/
150.

ZONDAG
11.00 u KONCERT Kerstkoncert door Hodie Christus Natus Est, het Grego-
riaans Koor van Leuven, in Kapel Romaanse Poort, toeg. 150.

11.00 u LEZING Europees parlementslid An Hermans vertelt haar visie over de
toekomstperspektleven van de vrouw in de samenleving, in Wentelsteen,
Busleidengang. 60.

MAANDAG
20.30 u TEATER Toneelgroep Stan met '1794', naar Dantons Tod van Georg
Buchner, in Op lokatie (precieze gegevens bij de reservering), toeg. 200/
300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'The lawnmower Man' (1992) van Bren Leonard, over een sim-
pele tuinman die door een mislukt eksperiment een moordmachine wordt,
in Stuc, toeg. 100/150.

Veto, Jaargang ZO nr. 13 dd. 13 december 7



De krisis van de zwarte uniefs in Zuid-Afrika

Overbevolkte 'bosjeskolleges'
op de rand van het bankroet
De politiek van gescheiden ontwikkeling heeft diepe sporen nagelaten in het
Zuidafrikaanse universitaire landschap. De zwarte universiteiten zijn overbevolkt,
staan op de rand van het bankroet en liggen decennia achter op hun blanke
kollega's. Nochtans zijn zij het die een sleutelrol moeten spelen inde vorming van
een achtergestelde bevolking van 27 miljoen zwarten.

Het Zuidafrikaanse onderwijssysteem werd
vooral onder het bewind van de eerste ministers
Hendrik Verwoerd (1958-'67) en Johannes Vor-
ster (1967-'78) uitgebouwd tot een van de pijlers
van de apartheid. Kern van het beleid was de
gescheiden ontwikkeling van blank en zwart.
Voor het hoger onderwijs betekende dit dat
zwarten zich vanaf 1958 niet meer mochten in-
schrijven aan blanke uniefs en eigen instellin-
gen 'kregen' - welteverstaan met blanke prof-
fen. Die zwarte uniefs, zoals Fort Hare, Trans-
vaal of Zululand, kregen echter veel minder fi-
nanáële middelen en werden akademisch sys-
tematisch achtergesteld, zodat ze nooit uit hun
tweederangspositie raakten.

Faktor
Ondanks de evolutie die het onderwijssys-

teem sinds de jaren '80 doormaakte, werkt die
uitgangsstruIctuur nog zeer sterk door in de hui-
dige situatie. Momenteel zijn er 21 uniefs in
Zuid-Afrika: vijf Afrikaanstalige heel overwe-
gend blanke en vijf Engelstalige minder overwe-
gend blanke (samen de HistoricallyWhite Insti-
tutions of HWI), acht overwegend zwarte (de
HistoricallyBlack Institutions ofHBI), één kleur-
lingenuniversiteit (Western Cape) en eentje
waar Indiërs de meerderheid vormen (Durban).
Daarnaast is er de universiteit voor afstands-
onderwijs Unisa, waaraan in 1989 een derde
van ulle-universltettsstudenten studeerde. De
helft daarvan is niet-blank. Het hoger onderwijs
bulten de unief speelt zich hoofdzakelijk af aan
de 15 'technikons', polytechnische instellingen
die een beroepsopleiding aanbieden, en aan de
kolleges voor lerarenopleiding.
De blanken, die nochtans slechts dertien pro-

./ cent van de totale bevolking uitmaken, lever-
den in 1989 nog meer dan de helft van de

./ universiteitsstudenten. De laatste jaren is het
percentage zwarten wel flink aan het stijgen, in
de eerste plaats aan snel groeiende zwarte in-
stellingen als Fort Hare en Turfloop.Ook aan de
Engelstalige blanke uniefs ligt het percentage
zwarten ondertussen al tussen 15 en 20 pro-
cent. Achterblijvers zijn de Afrikaanstalige, die
in 1991 allemaal nog onder de 5 procent zaten.
Groot struikelblok is hier natuurlijk de taal,
maar ook andere faktoren spelen mee zoals la-
gere slaag percentages bij zwarten en - nletln
het minst - de traditioneel veel konserve-
tievere houding van deze instellingen.

Ambigu

protesteerden. In de tweede helft van de jaren
'70 studeerde Steve Biko aan de University of
Natal, een HWI. Biko was op dat moment een '
van de grote ideologen van het Black Con-
sdousness Movement, dat een belangrijke rol
speelde in het scholierenprotest van 1976-'77
tegen de verplichte invoering van het Afrikaans
op de middelbare scholen. In recentere tijden
(1989) protesteerden Rhodes, Cape Town, Natal
en Witwatersrand tegen het feit dat het het de-
partement van 'Own Affairs' (blanke belangen)
op het ministerie van Onderwijs was dat men-
sen aanduidde in de universitaire beheers-
organen.
Die progressieve opstelling van de Engels-

talige uniefs moet men echter met een korreltje
zout nemen. Ze komt ook voort uit een politieke
tegenstelling - de Zuidafrikaanse universitei-
ten zijn sterk gepolitiseerd - tussen de 'liberals'
en de konservatieve Nationale Partij. Zo weiger- I

den proffen uit Rhodes, Cape Town en Wit-
watersrand in de jaren '60 om aan de zwarte I

unief van Twfloop te gaan doceren omdat dat I

een bastion van de Nationale Partij was. Tot op
vandaag is die houding blijven bestaan bij do-
centen van Cape Town en Witwatersrand. De
houding van de Engelstalige HWI's tegenover
zwarten is trouwens ook enigszins ambigu. Zo
lieten ze in de jaren' 50, voor de uitsluiting van
zwarte studenten, wel zwarten toe, maar voer-
den toch apartheid door bij sport en andere
vrijetijdsaktiviteiten en soms zelfs in de kolleges.

Fors
- Voor sommige stromingen in Zuid-Afrika is
die ambiguë houding van de 'progressieve'
blanke uniefs al voldoende reden om ze volledig
te veroordelen. Op een konferentie in Zeist in
Nederland in mei 1993 (zie kader "Het Neder-
landse voorbeeld" elders in deze Veto) betoog-
den afgevaardigden van Sasco (South African
Students' Congress) en van de unief van Turf-
loop dat deze HWI's alleen maar een schakel
vormen in de Nieuwe Apartheid. Zo zouden ze
zwarte studenten aanvaarden in prestigieuze
opleidingen of zwarte docenten op verantwoor-
delijke posten om die dan als uithangbord te
gebruiken, bijvoorbeeld om in het buitenland
hulp te gaan lospeuteren - het zogenaamde
'tokenism'.
Universiteiten als Witwatersrand en Cape

Town zouden ook een groot deel van de EG-hulp
binnenhalen. De EG heeft een grootscheeps
hulpprogramma opgezet via de Kagiso-trust,
die samengesteld is uit Europese NGO's en die
de toegang voor achtergestelde bevolkings-
groepen wil bevorderen. Doordat de HWI's ho-
gere inschrijvingsgelden innen dan bijvoor-
beeld Fort Hare ofTwfloop, krijgen ze een groter
deel van de hulp toegewezen. Op die manier
worden de HBI's gestraft voor het feit dat ze hun

Het geval Potchefstroom
De Potchefstroomse Universiteit vir Christelike '.gebruikten om de Afrikaanstalige universitei-
Boër Onderwys is een van de vier Afrikaan- ten te typeren. "Als je spreekt van 'bastions',
stalige universiteiten waar de KU Leuven een geef je de indruk van een ondoordringbare ves-
kontrakt mee wil afsluiten (hoewel het nog niet ting. Maar dit jaar zijn er toch al negen procent
helemaal zeker is dat dit doorgaat, zie hetarti- niet-blanke studenten in Potchefstroom. De
keI op p. 6). In 1991 studeerden er zo'n negen- mentaliteit is er duidelijk aan het veranderen."
duizend studenten, waaronder 17 Indiërs, 132 Vander Eist geeft wel toe dat de Engelstalige
kleurlingen en 351 zwarten. De post-apart- universiteiten traditioneel veel opener staan. De
heidsperiode laat zich echter ook in Potchef- verklaring hiervoor ligt volgens hem in het feit
stroom voelen. Het aantal niet-blanke studen- dat "Afrikaners ten onrechte veel meer de nel-
ten stijgt, er worden overbruggingskursussen ging hadden om zichzelf te beschermen". Maar
Afrikaans voor hen ingericht, het studenten- ook andere foktoren spelen mee: "Aan de En-
blad Wapad publiceerde dit jaar zijn eerste ar- gelstalige uniefs werden vaak rektoren 'geïm-
tikel in het Engels en begin november werd porteerd', uit Groot-Brittannië bijvoorbeeld, of
voor het eerst een zwarte student verkozen voor uit Australië. Die mensen kwamen van buiten
de Sentrale Studentenraad (SSR). en hadden daardoor een klaardere kijk op de
Momenteel verblijft er een prof uit Potchef- situatie." Maar de konservatieve krochten aan

stroom als gastdocent aan onze unief: Jacques de Afrikaanstalige uniefs moeten steeds meer
VanderEIst,docentAfrikaanseliteratuuropde "de wijk nemen". In 1989 sloot Potchefstroom
fakulteit Letteren. In tegenstelling tot wat we zijn residenties nog af voor zwarten, maar in
vorige week verkeerdelijk meldden, is hij niet 1990 herriep men die beslissing. "Ik heb toen
de eerste Zuidafrikaanse gastdocent de laatste zelf openlijk tegen die uitsluiting geprotesteerd.
jaren. Vorig jaar was er al een gastkollege Er werden graffiti op mijn muren gespoten, ik
Afrikaanse literatuur aan de fakulteit Letteren was een rode professor."
en Wijsbegeerte. Na het artikel van vorige Dat de evolutie in Potchefstroom nog niet zo
week nam Vander EIst kontakt op met de ver staat als Vander Eist misschien wil doen ge-
redaktie en nodigde ons uit voor een gesprek. loven, blijkt uit de inhoud van Wapad van 10
Hij was hoegenaamd niet zo gelukkig met de november. In het verslag van de hogervermelde
uitdrukking "konservatieve bastions" die we studentenverkiezingen lezen we dat de verkozen

HOU SKOLE
WIT

IY WIT

Uit vervloge tyde. Sedert swart studente op die kampus toegelaat is, is dit tyd om 'n nuwe
bladjie om te slaan. (foto Amandla)

inschrijvingsgeld beperken om de toegangs-
drempellaag te houden. Zij laten zelfs veel stu-
denten inschrijven 'op krediet', met de belofte
dat er later zal betaald worden - wat in de
praktijk vaak niet gebeurt. Daardoor zijn de in-
komsten uit inschrijvingsgelden in Twfloop de
laatste jaren teruggelopen terwijl het aantal stu-
denten fors steeg. -

Dubbel
Deze generositeit is maar een van de oorzo-

ken van de finanáële problemen van de zwarte
uniefs. De overheidssubSidies werden vroeger
ten dele bepaald door het groeipercentage van
de instelling. De afschaffing van dit kriterium
werkte in de eerste plaats in het nadeel van de
HBI's, die, zoals gezegd, hun studentenaantal-
len spektakulair zagen stijgen de laatste jaren.
In 1992 kregen de blanke instellingen samen
nog steeds vijf keer meer subsidies dan de zwar-
te. De zwarte uniefs kunnen bovendien minder

zwarte student fel gekontesteerd wordt door de
zwarte studenten.zelf, "omdat daar gevoel is
dat hy nie die minderheidsgroepe verteen-
woordig nie en dat hy nie vertrou kan word
nle", Ongeregeldheden als "intimidasie en
propagandaveldtogte deur bekende leiersfi-
gure op kampus" en oproepen van hogerhand
om op bepaalde mensen te stemmen, waren
ook niet uit de lucht. Tussen de lezersbrieven
vinden we een zeer kritische Engelstalige reak-
tie, die oproept tot een grondige hervorming
van de blanke universiteiten. Afrikaanstalige
uniefs moeten tweetalig worden en zichzelf
niet-raáaal verklaren. De brief eindigt wel op
een positieve noot "De zin voor verandering
aan deze instelling is vaart aan het winnen."
"Ik ben bang", zegt Jacques Vander EIst, "dat

er een nieuwe apartheid ontstaat die gedlk-
teerd wordt door het buitenland. Er worden
mensen en instellingen gebrandmerkt, er wor-
den etiketten opgeplakt: 'werkte mee met de
apartheid'. Kunnen we dan geen nieuw begin
maken?" Een heksenjacht op kollaborateurs
hoeft inderdaad niet, maar gewoon de spons
over het bord halen waarop miljoenen zwarten
al die tijd lang zijn weggeájferd, is een sim-
plisme dat veel morele schade kan aanrichten.

(pdg)

In het verleden profileerden de Engelstalige
uniefs zich immers steeds veeleer als tegenstan-
ders van apartheid. Dat was al zo in 1958, toen
Verwoerd de zwarten van die kampussen ver-
bande en ook veel blanke studenten dcarteqen

een beroep doen op priveesponsoring, enerzijd
omdat ze kwalitatief achterliggen, anderzijd
omdat ze vaak geen opleidingen aanbieden di
uitzicht bieden op sleutelposities in de ekc
nomie - een ander restant van de apartheid.
Door hun beperkte financiële armslag kun

nen de zwarte instellingen moeilijk hun achtel
stand op akademisch nivo inhalen. Een kon
kreet voorbeeld ter illustratie. In Twfloop duw
een lesuur slechts 35 minuten, wat bepaal,
kort is om een seneuee les in af te handelen
Toen de akademische overheid voorstelde on
de duur op 60 minuten te stellen, protesteerdel
de studenten. Door de sterke stijging van he
aantal studenten zitten de aula's zo nokvol da
het fysiek onmogelijk is om een vol uur binnei
te blijven. Geld voor nieuwe aula's is er niel
Ontdubbelen van de lessen kan ook niet: d,
HBl's beschikken over veel minder docenten pe
leerling dan de HWI's.

Brug
Niet alleen op finanáeel en akademisch vlal

zouden er serieuze inspanningen moeten ko
men om de HBl's uit te bouwen. Doordat he
lager en het sekundair onderwijs voor zwarter
onder de apartheid totaal verwaarloosd is, heef
de hele zwarte bevolking een enorme achter
stand opgelopen. Dit uit zich in de overgan~
naar het hoger onderwijs. De slaagpercentage:
liggen daardoorlageren studieduur is langer. E:
worden nu allerlei overbruggings- en inhaal
programma's opgezet om die achterstand w~
te werken. Of die altijd efficiënt zijn, is maar dE
vraag. Zo gingen de slaagpercentages var
zwarten in Witwatersrand de laatste jaren ir
dalende lijn, alle speciale proqmmma's ter
spijt. Overigens worden die Inhcclproqrcm.
ma's gretig als uithangbord gebruikt om he-
Westen te bewijzen dat men op de goede weg is
Het zal ook nog jaren duren vooraleer zwarter
hun aandeel in de docenten hebben gekregen
In 1992 was nog 76 procent van de proffez
blank, zelfs aan de zwarte uniefs.
Door het kwaliteitsverschil tussen de zwarte

en de andere instellingen, hebben afgestudeer-
den van die eerste het ook veel moeilijker om
aan werk te raken. Het gebeurt vaak dat studen-
ten een tijdje nadat ze afgestudeerd zijn, teru~
beginnen studeren om een hogere graad te ha-
len: anders maken ze geen kans op de arbeids-
markt.

Pieter De GrysE


