
Herstrukturering van
Kultuurraad-Stuc gaat door
Kultuurraad
gaat eigen weg
OpdeOpen Algemene Vergadering (OAV) van dinsdag 3mei werd
het licht op groen gezet voor het herstruktureren van zowel de
Internationale Studentenorganisatie Leuven (Isol) (ziepagina 14)
als Kultuurraad-Stuc. In de nieuwe struktuur wordt Kultuurraad-
Stuc opgesplitst in twee aparte vzw's.

Sinds 1967 bezorgt Kultuurraad de
Leuvense studenten hun wekelijkse
portie kultuur. Aanvankelijk ging het
om een erg uitgebreid aanbod, gaan-
de van kantklossen en popmuziek tot
teater. In 1977 besloot men dan om
zich duidelijker te profileren en zich te
koncentreren op film, video, dans en
teater. 'Bovendien kreeg men het hui-
dige gebouw in de Van Evenstraatter
beschikking. Het Stuc werd geboren.
Men richtte de vzw Kultuurraad-

Stuc op. Sindsdien is die struktuur niet
meer gewijzigd. De vzw heeft drie ge-
ledingen: de Algemene Vergadering
van Kultuurraad (AV), de Raad van
Beheer en de direktie van het Stuc. De
AV bestaat uitsluitend uit studenten:
de Itultuurafgevaardigden van de
kringen. Zij is het hoogste beslissings-
orgaan. Daarnaast is er de Raad van
Beheer(RvB), die de werking van het

Eksamens p. 4 en 5
Niet dat we niet zouden geloven in
uw slaagkansen, laat daar geen
misverstand over bestaan. Tenslot-
te droait het niet om kunnen maar
om kennen. En dat laatste vormt
voor U allerminst een probleem. In-
tegendeel, uw naar god gerichte in-
zicht van de praktische rede, uw
eksponentieel groeiende kognitieve
vermogens, niets geeft aan dat uw
els dat u het voor minder dan een
grote niet doet ongegrond zou zijn.
(Bulderende lach)

Europa p.3

Kriminologie p. 12 en 13

Jaaroverzicht p. 6 en 7
Met de mededeling dat het inder-
daad zo erg is als het lijkt, sluiten we
de boeken voor dit jaar. In de va-
kantie kunt u misschien werken
aan dat valse klassebewustzijn van
u. Dan is dat ons volgend jaeir al-
vast één zorg minder. Voorlopig
hebben wij het te druk met de 's
Meiersstraatkandidaat voor de rek-
tor- en gemeenteverkiezingen, ons
geheim kontrakt met de Voetbal-
bond, het kopen van een levensver-
zekering en het etaleren van onze
kennis in eksaminatorische toe-
stand. Vanaf half augustus zijn we
weer helemaal terug met een, zo
wordt in de wandelgangen reeds
gefluisterd, legendarische eenen-
twintigste jaargang. U moet de
wandelgang niet altijd geloven.
Ons daarentegen.

kunstencentrum voorbereidt. Ook
hierin hebben de studenten een meer-
derheid. De RvB heeft momenteel tien
leden en bestaat uit vijftig procent +
één studenten (bij gelijkheid van
stemmen is de stem van de voorzitter
van Kultuurraad beslissend) en uit
drie personeelsleden van de KU Leu-
ven en twee eksternen. Het dagelijks
bestuur van het Stuc ligt om prakti-
sche redenen in handen van een pro-
fessionele direktie die het artistieke,
organisatorische en dagelijkse beleid
van het kunsten centrum bepaalt.
Toch heeft de AV van Kultuurraad
nog steeds de ultieme beslissings-
macht.

Rest
Het beheer van een professioneel

kunstencentrum als het Stuc vereist
echter een stevige dossierkennis.
Doordat de studenten die in de Raad
van Beheer en in de Algemene Verga-
dedDg zitten jcaarlijka wisselen, wordt
het bijgevolg haast onmogelijk om
die komplekse materie bij te houden.
De toenemende techniciteit van de
materie belast de Algemene Vergade-
ring zodanig dat dit ten koste gaat
van de rest van de Kultuurraadwer-
king. Bovendien ontmoedigt het de
studentenvertegenwoordigers om
nog naar de Algemene Vergadering te
komen.
Ook het Stuc is niet erg gelukkig

met deze situatie. De financiële part-
ners waarmee het Stuc samenwerkt,
willen garanties naar de toekomst
toe. Belangrijk hierbij is kontinuïteit
in de beheersstruktuur van het Stuc.
In de huidige situatie wordt die konti-
nuïteit echter onderbroken door de
jaarlijks wisselende studenten meer-
derheid. Daarnaast kampt het Stuc
met een steeds akuter wordend infra-
struktuurprobleem waarvoor al sinds
1987 een oplossing wordt gezocht. Er
is een sterke Raad van Beheer nodig
om dit dossier op te stellen, te begelei-
den en uit te voeren. De huidige be-
heersstruktuur met een studenten-
meerderheid lijkt dan ook niet de ide-
ale struktuur om dit dossier op een
gewenste manier uit te voeren. Het
zou de AV van Kultuurraad zeker nog
meer belasten.
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gaan uit Loko) door andere partners
in de nieuwe vzw kan worden bijge-
past. De OAV van haar kant stelde '
dat, als de Raad voor Studentenvoor-
zieningen omwille van de herstruktu-
rering de Loko-subsidies zou herzien,
er een nieuwe OAV moet komen om
na te gaan ofde herstrukturering voor
Loko wel echt gewenst is. Loko heeft
zich unaniem achter het voorstel ge-
schaard. Een herstrukturering kan er
echter slechts komen als ook de uni-
versiteit hierin meegaat en het Stuc
financieel en materieel - onder an-
dere voor het gebruik van universi-
teitsgebouwen - wil steunen.

Peter Van Rompaey

studentenfraktie er uiteindelijk zijn
veto tegen stellen. Op die manier heb-
ben de studenten altijd een stok ach-
ter de deur. Stel dat men bijvoorbeeld
beslist om tot een prijsverhoging over
te gaan, dan kan de studentenfraktie
er alsnog voor zorgen dat de prijsstij-
ging niet doorgaat. Door het evoka-
tierecht worden alle frakties verplicht
om over belangrijke kwesties te dis-
kussiëren en goed na te denken.
Op de OAV werd het berstrukture-

ringsvoorstel pnnflptee! goedge-
keurd. Enerzijds werd vanuit Kultuur-
raad-Stuc gesteld dat de herstrukture-
ring er pas kan komen als het finan-
ciële verlies van het Stuc (door weg te

Kringverkiezingen Landbouwkring
Lukseproblemen

aneaUlzena studenten betoogden donderdag voor een volwaardig demokratisch onderwijs.
(foto Dieter Telemans)

Boeren zijn, dat is bekend, stugge werkers. Ze praten weinig maar
doen des te meer, goed wetend dat wie hoog wil vliegen zoals
Iknros laag kan vallen en dat er geen brood zal zijn tenzij er ie-
mand ploegt en zaait. Althans, dat wil het klichee. Nu is het met
klichees meestal zo dat ze grotendeels kloppen, tenzij in de zin
waarin ze gebruikt worden. We zullen hier dan.ook niet verder op
ingaan, ook al hebben onze kollega's van de Streekkrant naar
aanleiding van de verkiezingen bij de politieke wetenschappers
niet onterecht opgemerkt dat de studentjes kennelijk getrouw de
geplogenheden van degrote-mensenwereld volqen; Althans, zoals
het klichee die voorstelt.

lijk. Wat die arme lcindbouwkandida-
ten natuurlijk voor ernstige proble-
men stelt als het op kampagne voeren
aankomt. Z!!g nu zelf: geen zinnig
mens is geïnteresseerd in inhoudelijke
programma's, en al helemaal niet in
verkiezingstijd. Er blijft eigenlijk al-
leen de mogelijkheid zich te gaan
voorstellen in de jaren en op de verkie-
zingsavond, met als gevolg dat je ver-
kozen of afgewezen wordt op basis
van je persoonlijkheid. Of op de wijze
waarop ze overkomt, en dat is al meer
dan pijnlijk genoeg.

Tribaal
De kring daarentegen vaorter zoals

gezegd wel bij, en dat verzacht de pijn.
Meer dan dat: het voorkomt voor een
groot deel pijnlijke situaties doordat
de laatste tien jaar de alsmaar
groeiende werking - gekoppeld aan
het feit dat er altijd genoeg bekwame
mensen gevonden werden om ze te
drogen - ertoe geleid heeft dat tel-
kens weer funkties opgesplitst wor-
den. Gevolg daarvan is dat het aantal

funkties min of meer gelijke tred
houdt met het aantal kandidaten en
er maar voor weinig funkties écht ge-
stemd moet worden. Dat hangt ook
wel samen met het systeem als zoda-
nig en met het karakter van de Land-
bouwkring. Mede door de traditioneel
goede opvang van jong bloed in ver-
schillende werkgroepen, de nauwe .'
samenwerking met de twee kring-
kafees en de afwezigheid van pola-
riserende ploegverkiezingen - een
duidelijke kip-en-ei situatie - kent
iedereen iedereen en worden de post-
jes eigenlijk al op voorhand onderling
verdeeld voor de stem van het volk in
zijn geheel gehoord wordt. De origine-
le natuurlijke demokratie van een
tribale kultuur: in een uitgebreide
palaver wordt algemene konsensus
bereikt zonder dat er een formele pro-
cedure aan te pas hoeft te komen.
Helaas, zoals we weten sinds Rous-

seau, blijft de natuurlijke staat niet
duren. Het was al jaren regelmatig
een probleem mensen te vinden voor
de 'saaie' funkties. Dat zijn, hoe blas-
femisch het ook mag klinken in het
huisorgaan van Loko, de vertegen-
woordigende: Kringraad, Sociale Raad,
Departementsraad, poe en dergelijke.
Het mag een illustratie zijn van de
kwaliteiten van het 'landbouwmodel'
dat desondanks de boerekotters al ja-
renlang meer dan evenredig mee de
werking van Loko dragen. Dit jaar
echter is voor het eerst een 'kernfunk-
tie' op de avond zelf onvervuld geble-
ven, en zeker niet de minste: niemand
werd bereid gevonden de verantwoor-
delijkheid op te nemen voor het
'nachtkafee' de Gnorgl, en dat terwijl
er al enkele jaren statutair twee ver-
antwoordelijken vereist zijn. Is dittoe-
val of is de grens bereikt? We stellen in
ieder geval vast dat er bij het afsluiten
van de verkiezingsavond al zeventig
mensen verkozen waren voor achten-
dertig te verdelen funkties en werk-
groepen (verschillende funkties kun-

Veto
Daarom heeft de AV van Kultuur-

raad een voorstel uitgewerkt voor een
struktuur met twee vzw's. Vzw Stuc
zou de opvolger worden van de huidi-
ge vzw. Het kunstencentrum zou ook
instaan voor het beheer van de ge-
bouwen. Daarnaast zou er Kura ko-
men, een vzw waarvan de statuten
vergelijkbaar zullen zijn met die van
de andere raden van Loko. In het
voorstel komen beide vzw's niet volle-
dig los van elkaar te staan maar wor-
den bevoorrechte partners. Ook blijft
er een vertegenwoordiging van stu-
"denten in de Raad van Beheer van het
Stuc maar die wordt verminderd tot
één derde. Voor de rest zou de Raad

- van Beheer nog voor één derde uit ver-
tegenwoordigers van de universiteit
bestaan en voor één derde uit eks-
temen, voornamelijk uit de bedrijfs-
sektor en de kulturele sektor. De eind-

verantwoordelijkheid over het
kunstencentrum komt bij deze Raad
van Beheer te liggen.
Hoewel de fraktie studenten ver-

mindert, betekent dit niet dat de eisen
van de studenten zo maar genegeerd
kunnen worden. De studenten krijgen
immers als enige partner een evoka-
tierecht. Dit houdt in dat de studen-
ten, als ze het niet eens zijn met een
beslissing van de Raad von Beheer
van het Stuc, met die kwestie naar de
adviesroac1 van'-xura kunnen gaan.
Deze adviesraad is dan de AV van
Kura.OpdeAVvanKurawordterdan
over gediskussieerd en als zij het niet
eens zijn met de beslissing, kan de

En daar is wel iets van. Hoewel de
Landbouwkring toch wel bij de grote
kringen gerekend mag worden, en
dat in zijn werking meer dan waar-
maakt, zal de modale niet-boerekot-
ter daar weinig of niets van merken.
Bijvoorbeeld: landbouw-m's zijn al
jaar en dag behoorlijk winstgevend
en zijn dat nog steeds nu de sluiting
van een paar grote zalen de andere
groten kennelijk in moeilijkheden
brengt. Nochtans is het al jaren ver-
geefs zoeken naar affiches: er zijn er
gewoon geen. Zo ook met de verkie-
zingen. Geef toe: tenzij u er zelf een
bent zou u niet weten dat de boere-
kotters vorige week een nieuw presi-
dium verkozen hebben als het niet
was doordat u op dit moment de Veto
aan het lezen bent. Daar zijn echter
ook meer strukturele redenen voor.
De landbouwkring kent namelijk

in tegenstelling tot de andere groten
Individuele verkiezingen. In groep
kun je nog wel de indruk wekken effi-
ciënt te kunnen werken door met me-
gafoons de stad rond te trekken maar
als je dat op je eentje doet, maak je je
op de een of andere manier belache- vervolg op pag. 3



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

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

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,
wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Ludo A: van 'handwerkersgedoe') gericht. Hij
beschuldigde hen van neerbuigend-
heid ten aanzien van arbeiders als ze
praatten over 'doorsneearbeiders'.
Want het is al even belachelijk te pra-
ten over 'doorsneestudenten'. Lenin
fulmineerde tegen porti jleden die zeg-
gen dat "aangezien de arbeider 11,5
uur in de fabriek bezig is, de overige
funkties met hun volle gewicht nood-
gedwongen aan een uiterst gering
aantal intellektuele krachten ten las-
te komen." Lenin: "Dit geschiedt in
het geheel niet 'noodgedwongen'
maar tengevolge van onze (van de
partij dus, N.O.) achterlijkheid." Vol-
gens hem zijn er voorhoedearbeiders
net zoals er voorhoede-intellektuelen
zijn, en een revolutionaire partij moet
in staat zijn die een leidende plaats in
de partij te geven, anders pleegt zo'n
partij 'handwerkersgedoe' . Ik vind
dat bij een interview met een persoon
van het nivo unlversiteitsprofessor,
men zich beter moet voorbereiden om
een scherper interview te maken. Dat
is Veto aan zijn naam verplicht.

Ik ben géén ekspert in het marxisme;
ik heb géén filosofie gestudeerd, ik
doceer niét aan een universiteit en ik
leid(-de) nooit een Instituut voor
Marxistische Vorming. Ludo Abicht is
dat wel volgens u, want u interviewde
hem naar aanleiding van 1 mei- vie-
ringen, én volgens hemzelf "Ik ken
Lenin goed, kijk maar naar mijn boe-
kenkast". Mij zei men ooit, dat als je
iets van Lenin wilt lezen dat dat op
zijn minst het boek 'Wat te doen' is. Ik
heb dat indertijd gedaan (als mede-
werker van ASRindertijd, is nu Loko).

Ofwel isLudoA. géén ekspertMarx-
Lenin, en kletst hij uit zijn nek, ofwel
heeft hij alles behalve 'Wat te doen'
gelezen.

Ludo A.:"Hij (Lenin) zegt dat de ar-
beiders van nature niet ontwikkeld
genoeg zijn om zelf de leiding te ne-
men. Dat moet gebeuren door de in-
tellektuelen. "

Volgens mij is één van de hoofd-
tema's van Lenin in 'Wat te doen'
juist tegen die gedachte (bij mensen
in de partij die hij dan beschuldigde Nico Oldenhof
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Bittere pil
Waarmee misschien de kern van

het probleem geraakt is:ook hettradi-
tionele palaversysteem kraakt onder
deze getallen. Om nogmaals een blas-
femie te begaan: het is misschien
geen toeval dat er dit jaar in één klap
zes funkties bijkwamen door de uit-
breiding van de studentenafvaardi-
ging op de departementsraden -een
orgaan dat traditioneel op de Land-
bouwfakulteit zo goed als niets in de
pap te brokken heeft. Het geeft in elk
geval te denken dat enkele van de
kersverse departementsraders door er-
varing in Gnorgl en kring de geknipte
Gnorglbeheerders zouden zijn. Alshet
zo is, is het een bittere pil: uitbreiding
van inspraak doet dan in dit geval de
studentenbeweging alleen maar piiP.

Het werpt ook een ander licht op
één van de tema's die op de verkie-
zingsavond ter sprake kwamen. De
nieuwe werkgroep Bloedserieus, die
de jaarlijkse bloedinzameling organi-
seert en een van de twee organisaties
is waarmee de Lcndbouvskrtnq naar
buiten treedt, kondigde aan volgend
jaar samen te zullen werken met Me-
dika, wat verschillende mensen -on-
der andere de nieuwe preses - blijk-
baar bezorgd maakte 'dat Medika
Bloedserieus zou inpalmen'. Nu, ge-
geven het feit dat Bloedserieus al ja-
ren een zwaar tot licht verlieslatende
zaak is, lijken er ons - maar wie zijn

De v/heme
kwe/11f1j

wij - maar twee mogelijkheden te
zijn: ofwel gaat het om het bloed, en
dan is het alleen maar positief als
Medika het beter zou doen, ofwelgaat
het om een jaarlijks weerkerend duur
prestigeprojekt voor de Landbouw-
kring, en dan ishet nog veelpositiever.

Eenmiljoen
Eén probleem dat samenhangt met

de alsmaar voorspoediger en inge-
wikkelder wordende Landbouwkring
lijkt in elk geval oplosbaar: het tellen
van de stemmen dat meer dan een
uur duurt, zodat de hele groep een
beetje wezenloos (en dorstig) zit te
wachten. Door de stemmen op aparte
briefjesuit te brengen in plaats van op
één grote kan er al met het tellen be-
gonnen worden tijdens de voorstellin-
gen van de volgende funkties. De
stemming bij handgeklap invoeren
voor minder belangrijke funkties met

maar één kandidaat zou ook helpen.
Voordepartementsraad bijvoorbeeld.

Al bij al heeft de modale boerekot-
ter voorlopig nog niet te klagen over
zijn kring. Veel kringen zouden al
heel blij zijn met de helft van de ploeg
die zich nu al aandient en de kans is
heel behoorlijk dat het resterende hi-
aat ook opgevuld raakt. Zoals gezegd,
er zijn nog wel een aantal mensen die
geknipt lijken voor de funktie en an-
ders kan er nog wel een min of meer
gezonde konstruktie voor één jaar uit-
gedokterd worden - verdeling van de
verantwoordelijkheid over de tappers
bijvoorbeeld. De nieuwe preses lijkt
het wel aan te kunnen. Geert '[cco'
Iocobs gaf een rustige, doordachte en
zelfs humoristische speech. Dat was
een hele verademing na zoveel van
zenuwen van het ene op het andere
been dansende en zwetende kandida-
ten en hij werd dan ook geplebisci-
teerd met honderdtachtig stemmen
voor, vijf tegen en twee onthoudin-
gen. Hoe dan ook, een kring waarvan
de uittredende penningmeester enigs-
zins bezorgd opmerkt dat de reserves
- na dit jaar een dik miljoen - toch
wat al te groot worden, kan niet veei
meer dan lukseproblemen hebben.

Tuur Ruytjens
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nen door meerdere mensen tegelijk
opgenomen worden). Overigens: uit
deze ájfers zal wel duidelijk zijn waar-
om er al jaren niemand binnen Land-
bouw nog om verkiezingen per ploeg
vraagt: het is zo goed als ondenkbaar
dat een dergelijke struktuur nog door
een groepje vrienden ingevuld zou
kunnen worden.

••

Literaire Zulma
Zulrna is een vrij nieuw tijdschrift -
binnenkort het vijfde nummer - dat
om de drie maanden verschijnt en
aandacht besteedt aan jong literair
en grafisch talent. En Zulma organi-
seert een kortverhalenwedstrijd.

Daarvoor maakt u een tekst - dat
wil dus zeggen dat die tekst nieuw is,
met andere woorden nog niet gepu-
bliceerd - die niet langer is dan twee
bladzijden (ongeveer zevenduizend
lettertekens). U mag slechts een ver-
haal maken, maar moet dat dan wel
in vijfvoud opsturen. Verder moet uw
vrucht getypt (of geprint) zijn en ge-
schreven in voorkeurspelling. En op-
dat u ook zou weten of u gewonnen
heeft, dient u ook een gefrankeerde
enveloppe met uw adres erop erbij te
voegen. Uwverhaal wordt echter niet
teruggestuurd. De toekomstige Hugo
Claus ontvangt tienduizend ballen,
de tweede en derde krijgen respek-
tievelijk vijf- en tweeduizend frank.
De winnaars krijgen bovendien een
abonnement op Zulma, waarin hun
noeste arbeid trouwens ook een plaats
krijgt. De jury, zijnde de Zulma-re-
daktie, behoudt zich het recht voor
om ook niet winnende verhalen te
publiceren.

U stuurt uw verzinsels naar Zul-
ma - Wedstrijd kortverhaal, Here-
straat 67, 3300 Tienen voor 1 juli.
Voor meer informatie kan u ook te-
recht op de volgende telefoonnum-
mers: 23.17.59 of 25.43.08.
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Europese Parlementsverkiezingen

Het huis is nog niet af

Om de vijf jaar worden de Europese burgers verzocht hun stem uit
te brengen om hun Unie-vertegenwoordigers aan te duiden. Dit
jaar zullen deze verkiezingen voor de vierde maal plaatsvinden
(na 1979, '84 en '89). Deze gebeurtenis is niet onbelangrijk, zeker
nu het de eerste maal is na het verdrag van Maastricht dat de
kiezers hun stem kunnen laten horen.

Offideel geldt het Europees Parlement
als "vertegenwoordiger van de volke-
ren van Europa en is het het orgaan
via hetwelk de burgers aan de Europe-
se opbouw deelnemen. Het is de in-
stelling waar de dialoog plaatsvindt
en die borg staat voor de demokrati-
sche kontrole; zo waakt het over de
belangen van de Europeanen en
vormt het de konkrete uitdrukking
van het feit dat zij tot een gemeen-
schap van 340 miljoen inwoners be-
horen."

Het Verdrag van Maastricht voor-
zag het Europees Parlement van een
nieuwe medebeslissingsprocedure.
Daardoor krijgt het Parlement ruime-
re wetgevende bevoegdheden en ver-
werft het een groter aandeel in de
kommunautaire besluitvorming.
Hiernaast krijgt het ook een beperkt
recht van initiatief waardoor zij de
Kommissie kan verzoeken voorstellen
over bepaalde vraagstukken in te die-
nen. Bovendien zal het Parlement
voortaan een grotere kontrole kun-
nen uitoefenen op de besluiten van de
Raad van Ministers. Het krijgt ook een
enquête-recht om vermeende inbreu-
ken en wanbeheer op de EU-wetge-
ving te kunnen onderzoeken. Even-
eens zal het Parlement een ombuds-
man benoemen die 'kennis neemt'
van de klachten die leven bij de bur-
gers.

Sinds Maastricht heeft het
Parlement dus een versterkt profiel ge-
kregen maar het is bijlange nog niet
hetgeen te verwachten valt van een
Parlementaire instantie in een demo-
kratisch bestel. Maastricht is voor het
Parlement een vooruitgang maar nog
geen reden voor hoera-geroep. Het
Westrninster-model (het Engelse
Parlement met onder andere het we-
kelijkse vragenuurtje waar Major
zwaar onder vuur genomen wordt
vanop de oppositiebanken) is immers
nog veraf.

De juridische bevoegdheden van
het Parlement moeten dus met een
serieuze korrel zout genomen worden.
In de praktijk valt er weinig te merken
van de vernieuwingen en zijn de be-
voegdheden amper ten volle opgeno-
men. In een echte demokratie wordt
de regering gekontroleerd en gelegiti-
meerd door het Parlement. Binnen de
Unie zal de nieuwe Kommissie voor-
gesteld worden aan het Parlement dat
de gehele ploeg behoort te nemen of te
laten. Zoals met de Kommissie kan
het Parlement het budget enkel wei-
geren als drukkingsmiddel. De begro-
ting zelf opstellen kan echter niet. Het
overgrote deel van de beslissings-
macht blijft bij de Ministerraad lig-
gen. Europa staat dus nog steeds ver
af van het klassiek basiskoncept van
een demokratie.

Hoewel Europa steeds minder en
minder gezien moet worden als een
intergoevemementele organisatie

maar veeleer als een unie waarbin-
nen belangrijke keuzen zoals tewerk-
stelling en infrostruktuur worden ge-
nomen, speelt het Parlement in deze
beleidsopties niet de rol die het zou
moeten spelen. Het is nog steeds meer
klankbord en adviesorgaan dan be-
sJissingsorgaan.

lingen errond blijven domineren. De
demokratisering van de Europese in-
stellingen is een stap per stap benade-
ring. Maastricht heeft daarin een gro-
te stap gezet maar de w~ isnog lang.
De mensen die na de verkiezingen in
het Parlement zullen belanden, heb-
ben de ontwikkeling in handen.

Doordat er geen echte 'Europese
partijen zijn, komt men niet tot een
konsistent beleid. Volgens sommigen
is het feit dat veelal Belgische politid
aan de leiding staan van de huidige
partij-amalgamen een indikatie van
hun zwakheid. Er is geen overkoepe-
lende ideologie, ondanks recente po-
gingen genomen door bijvoorbeeld
de Europese Volkspartij ofde Europese
Sociaaldemokraten. De Europese
Parlementsverkiezingen zijn op dit
moment nog steeds eerder een popu-
lariteitspoll voor binnenlandse poli-
tieke families dan een maatstaf voor
de aanhang van Europese partijfor-
maties. Een grens trekken tussen bin-
nenlandse politiek en Europees beleid
blijft hierdoor moeilijk.

Inzake onderwijs, milieu, volksge-

Zout
De kiezer moet dus goed beseffen

dat het huis niet af is, wel in opbouw.
Wie de Brusselse Leopoldswijk kent
weet dat de steigers er nog alom aan-
wezig zijn. Men zou hetzelfde kunnen
zeggen van het Europees Parlement.
Het halfrond staat er welmaar de stel-
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Is de vakantieplanning reeds gemaakt?
een Zodiac-Tour langs de Ionische Eilanden ~ een voettocht
door Toscanië? ~ een 5-daagse kameeltocht door de Sahara?
Denk eraan ... een zorg minder voor de zware blokperiode!

zondheid, onderzoek en ontwikke-
ling, en regelingen voor buitenlandse
onderdanen, heeft het Parlement een
grotere bevoegdheid gekregen dan in
andere materies. Eurokommissaris
Ruberti, bevoegd voor onderwijs en
onderzoek, stelde onlangs het Socra-
tes programma, het nieuwe Europese
overkoepelende onderwijsprogram-
ma, voor. Welk hoger onderwijs wil
men in Europa, hoe zit het met de Eu-
ropese mobiliteit van de studenten,
enzovoort. Dit zijn allemaal zaken
waarover het Parlement kan praten
maar ook weerwerk kan bieden. Op
dit domein kan Ruberti niet zonder
het Parlement, en is er voor de verko-
zenen een grote rol weggelegd. Door
kwalitatieve debatten en voorstellen

hebben zij de kans het beleid mee te
bepalen.

Het Parlement heeft slechts beperk-
te mogelijkheden om zelf iets door te
voeren. DeMaastricht-bevoegdheden
moeten uit de juridische schemerzone
gelicht worden en in handen van
demokratisch verkozen medeburgers
terecht komen. Dit is de taak van de
nieuwe generatie EuroParlementsle-
den. De verkozenen krijgen de kans
om de door het Verdrag van Maas-
tricht voorziene hervormingen in
1996 aan te wenden tot een meer
demokratisch en besluitvaardig
Parlement met volwaardige
wetgevende, grondwetgevende en
begrotingsbevoegdheden.

Dirk Delmartino
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De Brusselse Leopoldswijk (foto Dieter Telemans)

Objektief laat migranten stemmen
In juni en oktober trekt het hele land dus weer verplicht naar de stembus,
behalve de migranten dan want zij hebben geen stemrecht. Objektief
479.917, dat sinds de beruchte 24 november ijvert voor een verdraagzame,
multikulturele samenleving, start daarom met een origineel initiatief. In het
hele land zullen alternatieve stembuto's voor migranten opgezet worden.
Daar kunnen alle migranten komen stemmen op dezelfde lijsten als 'de
Belgen'.

Met dat initiatief wil Objektief twee vliegen in één klap slaan. In de eerste
plaats leggen ze zo nog eens de nadruk op hun eis voor stemrecht voor
migranten. Objektief steunt namelijk het wetsvoorstel van Cecile Hamie dat
voorziet in een automatische naturalisatie tot Belg van al wie vijf jaar wettig
in het land verblijft. Ten tweede willen ze zo ook de migranten warm maken
voor de Belgische politiek. "Het is logisch dat als je niet mag stemmen en dus
niet mag deelnemen aan de politiek, je ook niet zo gestimuleerd bent om goed
op de hoogte te blijven", aldus Leen Haesevoets van Objektief. "Door hen dat
recht nu wel te geven - zij het dan niet echt - kunnen we hun interesse
voor de politiek opkrikken." Volgens Haesevoets zijn de reakties die Objektief
al van migranten gekregen heeft ook zeer positief.

Konkreet zullen in Leuven twee vaste sternburo's geïnstalleerd worden, één
in Mala Ibrahim en één (onder voorbehoud) in de St-Iozefschoolin Kessel-Lo.
Daarnaast zal een mobiel buro nog een aantal wijken aandoen. Verschillen-
de verenigingen hebben al hun medewerking toegezegd. Zozullen Tint (Tref-
punt Integratie) en twee Koerdischeorganisaties alvast aktief mobiliseren. Er
zal ook een nationale oproep gelanceerd worden die vertaald wordt in onder
andere het Turks en het Arabisch.

Blijfthet gebrek aan taalkennis geen probleem om migranten voldoende te
informeren over de politieke situatie? LeenHaesevoets: "Voorzoverweweten
is dat niet echt een probleem, alleen voor oudere vrouwen dan misschien.
Maar als er stemplicht zou zijn, dan zou er net als nu in Belgische gezinnen
meer over politiek gepraat worden en zouden zij ook veel informatie via de
jongeren in het gezin krijgen."

Het is natuurlijk de bedoeling de uitslag van de verkiezingen ook zo vlug
mogelijk bekend te maken. Wat verwacht Haesevoets van de uitslag? "Ik
denk dat er niet zo'n groot verschil zal zijn met de echte uitsiag. In Nederland
is er bijvoorbeeld geen grote verschuiving geweest sinds migranten stemrecht
hebben bij gemeenteraadsverkiezingen." (kdp)
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LieveVan Hoestenberghe over het eksamenreglement
IIUitsluitingscijfers zijn een fabeltje"
Als juriste is Van Hoestenberghe ook Binnenkort krijgt u weer een stevige portie eksamens op uw brood.
lid van .de werkgroep eksame~le- Geen nood echter onze unief heeft een aantal jaren geleden haar
ment die ontstond naar aanlelding I

van de reeds vermelde grondige her- eksamenreglement grondig nageplozen en waar nodig verbete-
zi~ning van .h~t eksa~enreglement. ringen aangebracht. U kan het thuisfront dus geruststellen: alles
Die was nodig 10 funktie van het de- . .
kreet op het universitair onderwijs. zal vlotjes verlopen. Doorvoor zorgt ondermeer lieve Van Hoes-
Bovendien wilde men ook de rechten tenberghe verbonden aan de Juridische Dienst van Studenten-
en plichten van studenten duidelijk .. I. •• ••

vastleggen. In die werkgroep zetelen voorzienmgen, Wli maakten alvast een gezellig babbeltje.
een aantal geïnteresseerden en eks-
perten: monitoren/ombudsen [os .
Creten en Pascal Remmerie, Eric De-
preeuw van Studieadvies, professor
Masschelein, voorzitter van Studen-
tenaangelegenheden, een student
van Kringraaden verder nog een aan-
tal pedagogen, psychologen en juris-
ten. Nu het grote hervormingswerk
achter de rug is, blijft de werkgroep
niet bij de pakken zitten.
Lieve Van Hoestenberghe: "Ze komt
tegenwoordig zo'n drie maal per jaar
samen. Hetwerk begint ieder jaar met
een evaluatie van de vorige zittijden
op grond van de verslagen die de
ombudsen eigenlijk zouden moeten
maken, de vragen die binnengeko-
men zijn, zowel bij de leden van de
vergadering als bij Studentenaan-
gelegenheden, alweer de ombudsen,
bij ons, bij Studieadvies. Daarbij ko-
men dan ook nog de vragen van Aka-
demische Raad en van de dekanen die
vinden dat dit of dat moet gewijzigd
worden. In een later stadium kunnen
al die zaken eventueel leiden tot voor-
stellen om het een of ander artikel te
veranderen."

Wijk
Veto: De eksamenperiode is in prindpe
90ed afgelijnd, maar eksamens \IOOr bij-
voorbeeld praktika kunnen wel buiten die
periode afgenomen worden - als de
fakulteit daartoe beslist. Er zijn dus toch
interfakultaire verschillen in het eksa-
menreglement mogelijk?
Van Hoestenberghe: "Het eksamen-
reglement geeft algemene richtlijnen.
Een fakulteit kan daar aanvullingen
of afwijkingen bij maken. Een afWij-
king moet - indien men de regels
korrekt volgt, en in de meeste fakul-
teiten is dat toch wel de gewoonte -
bekrachtigd worden door Akademi-
sche Raad. Voordien moet ze ook be-
diskussieerd worden binnen de fakul-
teit. Als ze niet echt tegen het eksa-
menreglement ingaat, mag een fa-
kulteit aanvullingen maken. Dat is een
interne aangelegenheid.»
"Voor de studenten komt het erop

aan in hoeverre ze bij dergelijke be-
slissingen betrokken zijn en of ze vol-
doende stem hebben in de fakulteit.
Indien ze toch voor voldongen feiten
gesteld worden, loopt er wel iets fout,
maar dat is geen probleem van het
eksamenreglement, maar eerder van
demokratisering en medezeggen-
schap in hun fakulteit."
Veto: Er zijn natuurlijk ookdingen waar
het eksamenre91ement moeilijk vat op
krij9t, zoals de zogenaamde offldeuze
overdrachten.
Van Hoestenberghe: "Iedereen weet
dat er af en toe officieuze overdrach-
ten gegeven worden (wat u en ik
steeds vrijstellingen noemden, heet
dus eigenlijk overdrachten, een vrij-

"Tuchisankiies worden wel uitgesproken in verband met het stelen van
komputerpunten" (foto KristofBrackeleire)

stelling is daarentegen een vak dat je
niet meer hoeft te volgen omwille van
vroegere studies, nvdr). Dat gebeurt
zeker in de hogere jaren. Het is duide-
lijk dat je als student dan in een
rechtsonzekere toestand komt. Jehebt
er dan natuurlijk zelf belang bij en
hoopt dat alles korrekt verloopt. Als
het toch misloopt, kan je echter niet
op het eksamenreglement terugval-
len. De ckodemische overheid zou
daartegen moeten optreden. Men
doet zijn best, maar aan de andere
kant moet men ook niet overdrijven
en niet in een soort politiestaat ko-
men. Niettemin blijf ik ervoor dat de
officieuze overdrachten in de mate
van het mogelijke moeten ontmoe-
digd worden."
Veto: Vanafvolgend akademiejaarwor-
den de aloude letterkodes niet meer ge-
bruikt voor de eksamenuitslagen. Zal
men niet strenger gaan delibereren, om-
dat men door de grotere .zichtbaarheid

STUDENT
Ben je bijna klaar met blokken voor
dit jaar? Denk dan nu al aan
je vakantie en ...
VERDIEN TOT 350 FRANK PER UUR
SU KI PARTNERS
_ Werk mee aan een PR-aktie in Brussel _ Kies
zelf de dagen waarop je komt werken _ Vast
uurloon, tussenkomst in transport _ Overdag, 's
avonds en tijdens het weekend _ Ben je vrU in
april, mei ... ?
Ben je tussen 18 en 25 jaar en doe je hogere
studies?
Bel 02/513.29.05 van maandag tot vrijdag
tussen 12 en 13 of 16 en 18h. Ref.100-123
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van de punten verplicht wordt strikter te
werken?
Van Hoestenberghe: «Ik denk het
niet. In geval van betwisting kan jenu
evengoed achterhalen welke uitslag
je precies gekregen hebt."

Vers
Veto: Neem bijvoorbeeld het geval van
een student met een vijf - die dus in
principe niet kan gedelibereerd wor-
den - en van een andere met een drie.
De ene slaagt wel, de andere niet.
Van Hoestenberghe: «Teneerste, uit-
sluitingscijfers zijn een fabeltje. Het is
niet omdat je een drie of een vijfof een
zeven hebt dat je niet geslaagd bent.
Als je maar één grote onvoldoende
hebt, moet de eksamenkommissie bo-
vendien geheim stemmen. Het is dus
niet zo dat een prof iemand kan bui-
zen door hem een nul te geven. Als
een eksamenkommissie goed werkt,
kan ze een prof dan ook op zijn num-
mer zetten bij wijze van spreken. Ik
weet niet of het bekend maken van
het precieze cijfer daar veel aan zal
veranderen. Het kan trouwens prak-
tisch niet dat twee personen dezelfde
punten hebben. Al is de globale uit-
slag dezelfde, daarom zijn de punten
per vak dat nog niet. En dan speelt
nog steeds het deliberutiemoment.»
Veto: Wat was eigenlijk vroeger het nut
van die kodes?
Van Hoestenberghe: "Het had ge-
woon te maken met de hele mystifi-
katie rond het eksamenreglement. Er
zijn nu nog veel dingen die wij als evi-
dent beschouwen, en die het elders
niet zijn. Je gaat bijvoorbeeld in het
buitenland studeren en daar geeft
elke prof onmiddellijk je punten. Bij
ons is dat daarentegen beschermd, tot
tweemaal toe, geheim enzovoorts. Ik
denk dat die letterkodes enerzijds een
traditie waren en anderzijds beter
zouden doen verstaan dat het om een
deliberatie ging, niet louter een optel-
ling van punten."
Veto: Met wat \IOOrproblemen kampen
studenten \IOOraiin verband met de eksa-
mens?

Van Hoestenberghe: "De meeste
problemen in de loop van het jaar zijn
mensen die ziek zijn, die psychische of
fysische problemen hebben. Het arti-
kel dat momenteel van toepassing is
op gehandikapte studenten geldt
slechts voor een heel beperkte groep,
maar dat wordt pas volgend akade-
miejaar veranderd. Dan wordt het
een uniforme regeling terwijl er nu
nog veel onzekerheid over bestnat,»
«Andere problemen zijn het niet

verstaan van overdrachten, proble-
men met de eksaminandus, vooral
het niet verstaan van de regels. Zeker
verleden jaar toen het systeem van de
individueel aangepaste jaarprogram-
ma's (bissers die vakken bijnemen
van het volgend jaar, nvdr) pas in voe-
ge kwam, was het een hele klus om de
eksamenkommissies aan het ver-
stand te brengen hoe dat nu predes in
mekaar zat met die twee deliberatie-
momenten. Verder zijn er ook veel
vragen in verband met niet deelne-
men aan de eksamens. Voor de stu-
dietoelage is het bijvoorbeeld nog al-
tijd noodzakelijk deel te nemen aan
de eksamens, dat geldt ook nog steeds
om overdrachten te kunnen krijgen.
HEltkan zijn dat de studenten met zo'n
vragen bij de ombudsman aanklop-
pen, ze kunnen ook rechtstreeks hier
terechtkomen."

Tip
Veto: Hoeveel echt zware konflikten zijn
er per jaar?
Van Hoestenberghe: "Procentueel
zijn dat er zeer weinig. Ik denk dat het
om een tien à twintig gevallen per
eksamenperiode gaat. Die kunnen
dan wel zeer langdurig zijn, en de
moeilijkste konflikten zijn onoplos-
baar, zoals wanneer je niet akkoord
gaat met het punt dat je gekregen
hebt. Daar is in feite zeer weinig aan
te doen."
Veto: Op dat vlak kan de student dus
eigenlijk het minst goed reageren?
Van Hoestenberghe: "Daar is zijn si-
tuatie inderdaad het meest onzeker,
en daar is momenteel geen oplossing
voor. Alshet om een schriftelijk eksa-
men gaat, kan je bij een zeer zwaar
konflikt de kopijen nog altijd door ie-
mand anders laten nalezen. De supre-
matie van de mondelinge eksamens
is nu doorbroken en dat zorgt dus in
elk geval voor een rechtszekerder posi-
tie voor de student. Anderzijds ligt de
moeilijkheidsgraad van schriftelijke
eksarnens ook wel hoger, zeker als het
multiple-choice-eksamens zijn."
Veto: De kans dat men bij een dergelijke
betwisting bij de Raad van State zijn ge-
lijk kan halen is erg klein?
Van Hoestenberghe: "Die kans is
bijna nihil. De Raad van State kijkt of
het eksamenreglement is toegepast,
maar spreekt zich niet uit over de in-
houd."
Veto: Wat zijn degevolgen van spieken?
Van Hoestenberghe: "In het nieuwe
eksamenreglement is er over één ding
in elk geval geen diskussie: de student
mag zijn eksamens verderzetten. Het
is de voorzitter van de eksamenkom-
missie die moet optreden, en die moet
dan beslissen of er een sanktie volgt.
Als het een sanktie is die het eksa-
menresultaat kan beïnvloeden dan
moet dat voorgelegd worden aan de
eksamenkommissie en moet de stu-
dent gehoord worden. Het eindresul-
taat kan zijn dat je gewoon niet ge-
slaagd bent, zelfsals je allemaal posi-
tieve cijfers hebt. Men kan je ook af-
wijzen, dat wil zeggen dat je niet mag
deelnemen aan de tweede zittijd. Als
je afgewezen wordt op het eind van
het jaar, is dat eigenlijk een morele
sanktie want je mag opnieuw in-
schrijven."

Blad
Veto: Kan je dan niet van de unief ge-
gooid worden, het zogenaamde consi-
lium abeundi?
Van Hoestenberghe: «Er is een meis-
je dat erin slaagde twee jaar na elkaar
betrapt te worden. Die kreeg niet al-
leen een sanktie van de eksamen-
kommissie, maar isook voor de tucht-
kommissie moeten komen. Maarcon-
silium abeundi is naar mijn weten de
laatste jaren niet meer voorgekomen.
De enige die ik mij nog herinner die
dat heeft opgelopen is Ludo Martens,
maar dat is dus al 1968. Dat was toen
omwille van zijn beroemd seksnum-
mer (van Ons Leven, het blad van het
KVHV, nvdr)."
..Waar er wel tuchtsanktles zijn ge-

troffen, is in verband met het stelen
van komputerpunten. Daarvoor zijn
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studenten van bepaalde niet nader te
noemen fakulteiten berucht en dat
zijn belangrijke problemen die men
dus ook wenst te voorkomen."
Veto: Welke aanspraken kan een stu-
dent maken met betrekking tot de sprei-
ding. van zijn eksamens?
Van Hoestenberghe: «Dat is eigen-
lijk niet gereglementeerd. Hier is een
belangrijke taak voorde ombudsman
weggelegd. Hij moet zorgen dat hij
vooraf weet hoe de eksamens gespreid
zijn, dat de studentenvertegenwoor-
diging in de fakulteit daar haar werk
doet en op tijd tussenkomt. Als de
zaak eenmaal vastligt, kan je als indi-
viduele student enkel nog op de kle-
mentie van de ombudsen beroep
doen. Erzijn ombudsen die verstandig
werken, die op voorhand aan de stu-
denten duidelijk maken wat zewel en
niet kunnen vragen. Een recht als dus-
danig op spreiden heeft men echter
niet.»

Veto: Is er niet een regel dat erminimum
vierentwintig uren tussen twee eksamens
moet zijn?
Van Hoestenberghe: "Nee, dat staat
in elk geval niet in het eksamenregle-
ment. Het is wel een eis die gerecht-
vaardigd is, maar die niet noodzake-
lijk in een tekst moet vastg~)egd wor-
den omdat men dan tot absurde toe-
standen komt zoals heel kleine ekso-
mens waar dan ook een dag tussen
zou moeten zitten. Men moet niet
overformaliseren. Het is nu al erg ge-
noeg. Dat is dus echt een taak van de
ombudsman."

Hart
Veto: Wat mag een student redelijker-
wijs verwachten van een ombudsman en
in hoeverre is dat in alle fakulteiten gerea-
liseerd?
Van Hoestenberghe: "In bepaalde
fakulteiten loopt het zeer goed. Ik
neem als voorbeeld Letteren, Rechten,
de kandidaturen van Geneeskunde.
Mijn ervaring is dat de meeste om-
budsen hun zaak goed ter harte ne-
men en dat het vooral aan de fakul-
teiten ligt die geen te jonge en onerva-
ren mensen zouden mogen aanstel-
len, want het blijft voor de ombuds-
man een kwestie van een gezags-
verhouding ten opzichte van de prof-
fen. In sommige fakulteiten neemt
men echter altijd pas aangewor.ve-
nen.»
Veto: U heeft samen met Ios Creten,
ombudsman en monitor binnen de fa- .
kulteit Letteren, het boekje 'Eksamen-
vragen. Handleiding bij het eksamen-
reglement' opgesteld. Was het eksamen-
reglement niet duidelijk genoeg?
Van Hoestenberghe: "Een van de
grote problemen is dat het eksamen-
reglement zeer technisch is.Als je heel
technisch bezig bent, vergeet je wel
eens diegenen voor wie het reglement
eigenlijk bedoeld is, de studenten, en
komt het aksent te zeer te liggen op
diegenen die het hanteren, de proffen
en de eksamenkommissies. Het eksa-
menboekje is dus opgesteld met de
bedoeling de student te informeren.
Het is dan ook méér dan een loutere
verklaring van het eksamenregle-
ment. Er staan ook een aantal dingen
in dat boekje die wel met eksamens te
maken hebben, maar die niet in het
reglement voorkomen. Tenslotte
schrapten we ook een aantal dingen
die te technisch waren, die de student
ook nauwelijks interesseren. De be-
doeling is het volgend jaar opnieuw te
herwerken rekening houdend met de
opmerkingen die gegeven worden."

Kris Iocobs
Steven Van Garsse

'Eksamenvragen. Handleiding bij het
eksamenreglement' geeft wat de titel be-
looft en legt verder bijvoorbeeld ook uit
waar je met vragen overeksamens terecht
kan (meestal ga je trouwens in eerste in-
stantie best naar de ombudsman). Het
boekje is gratis te verkrijgen op de Dienst
voor Studieadvies, bij Studentenvoor-
zieningen (respektievelijk Naamsestraat
63 en 80) en bij de monitoren en om- .
budsen van je fakulteit.



Hangt er vanaf of u wil slagen

Met das ofArafat-sjaa/?
Tijdens de eksamens gebeurt er telkens iets vreemds met het stads-
beeld in Leuven. De borst van hippies en hardrockers wordt plots
gesierd door een vreemde das en meisjes halen het klassieke man-
telpakje nog eens uit de kast. Maar liggen proffen werkelijk wak-
ker van een slordige student?

"Het kleed, met een rechtopstaande
stijve kraag, vertoont een brede
schouderlijn bekomen door opvulling
van de mouwkoppen. De wijdte van
het gewaad is verwerkt in orgelpijp-
plooien. Aan de voeten draagt de jon-
geman lederen poulaines of toot-
schoenen: een soort sandalen met
dikke houten zool die over fijne lede-
ren schoenen worden verschoven ..."
Zo wordt in de archieven de 'akade-
mische kledij' van de student in de
15e eeuw beschreven. "Tot de jaren
'60 waren studenten sowieso altijd
deftig gekleed, zonder dat dit ooit in
het reglement was vastgelegd", aldus
Marc Derrez, archivaris van de
KU Leuven. "Het was dus logisch dat
men dat ook tijdens de eksamens
deed. Ten eerste waren studenten
vaak afkomstig uit hogere klassen.
Daarbij komt dat de relatie professor-
student toen ook veel hiërarchischer
was. De informele kontakten zoals die
nu soms voorkomen, waren uit den
boze."

Later kwam daar natuurlijk veran-
dering in. Deverdere demokratisering
van het onderwijs maakte dat studen-
ten uit de lagere klassen een belang-
rijk deel van de studentenpopulatie
gingen uitmaken. En dan was er mei
'68, de hippierevolutie, die ook een
revolutie in het uiterlijk van jongeren
teweegbracht. Men revolteerde tegen
konservatieve kledingnormen die de
drager een zekere 'status' moesten ge-
ven. Derrez: "Natuurlijk was mei '68
ook slechts een beperkte beweging. De
echte resultaten waren pas merkbaar
in de jaren '70 toen de generatie stu-
denten op de unief kwam die in de
jaren '60 sfeer opgevoed waren. Op
dat moment was het in ieder geval
aan de fakulteit L&:Wweinig gebrui-
kelijk om nog een pak aan te trekken
bij een eksamen. Wij kijken dan ook
met verbazing naar de nieuwe gene-
raties die dat toch weer wel doen. "

En die nieuwe generaties doen dat
inderdaad. Zo bevestigen studenten
van Letteren en Wijsbegeerte ons dat

het grootste deel van hun medestu-
denten zich toch minstens in een def-
tig pakje of rokje steekt. In het grootste
deel van de fakulteiten blijken het pak
en de rok de regel, maar zijn er altijd
wel enkelingen die de normen aan
hun laars lappen.

Maar staan de proffen er werkelijk
op? Studenten Klassieke Talen herin-

EKSAMENVERHALEN: ECHT GEBEURD?
PROF ZAT OP DE KAST

Nu de eksamens in aantocht binnen en zet zich voor de prof. Het
zijn, duiken ze weer op: straffe blijkt echter een student te zijn die op
eksamenverhalen die telkens de prof wacht

als 'echt gebeurd' of 'zelf meege- 0 Een derde student zit tri dezelfde
maakt' worden verteld op kafee. De vervelende situatie. In de lift vraagt
meeste eksamenverhalen draaien al hij aan een prof waar het lokaal ligt
ettelijke jaren mee en vertrekken waarprofAeksamineert.Deprofiegt
doorgaans van een probleemsituatie: hem de weg uit. "Die deur door, dan
een student kent de stof niet of is nooit naar rechts en vervolgens naar links."
naar de les geweest. Veto dook voor u Als de student uiteindelijk in het 10-
de kroeg in en verzamelde er een aan- kaal aankomt, merkt hij dat hij met
tal. prof A in de lift zat.
o Eenstudent is nooit naar de les ge- 0 Eenandere student die de prof nog
weeSC Hl' heeft mondeling eksamen nooit gezien heeft, gaat het eksamen-
en gaat het lokaal binnen. Omdat hij lokaal binnen. Tot zijn ontsteltenis
zijn prof nog nooit gezien heeft, zitten er twee proffen binnen. Hij
vraagt hij onzeker of hij wel op het maakt dat hij terug buiten staat en
juiste eksamen is.Waarop de profkor- vraagt aan de andere studenten wie
daatantwoordtmet"Gaatumaarzit- hij moet hebben.
ten". Vervolgens legt de student een 0 Iemand trekt een vraag die hij niet
eksamen af voor een vak dat hij nooit kan oplossen. Als de prof voor een
heeft gevolgd. paar minuten heteksamenlokaal uit-
o Een andere student is ook nooit gaat, neemt hij een andere vraag.
naar de les geweest. Ook hij kent de 0 lemandkomthetlokaalbinnenen
prof niet. Hijgaat het eksamenlokaal moet een vraag oplossen die op het

....
bord geschreven staat. Als de prof het
lokaal verlaat, veegt hij het bord af en
schrijft er een vraag op die hij wel kan
oplossen.
o Een student komt nogal slordig ge-
kleed het eksamen binnen waarop de
profvraagtofhij de verwarming komt
herstellen.
o Iemand maakt een ongelooflijk
slecht eksamen. Op het einde vraagt
de prof om een 0 op het bord te teke-
nen. De student doet dit maar de prof
vraagt hem om ze nog groter te ma-
ken. Als de student dit uiteindelijk ge-
daan heeft, zegt de prof koeltjes: "Zo-
veel punten heeft u vandaag be-
haald."
o Een andere prof:''Teken een rechte
die oneindig blijft doorlopen." Als de
student bij de deur belandt "Doe nu
de deur open en kom in september te-
rug."
o Nog een andere prof:"Heeft u hier-
voor nog iets gestudeerd?" De stu-
dente:"Ja, Hogeschool" waarop de
prof:"lk zal u wel wat helpen."
o Na een slecht eksamen wijst de
prof naar buiten:"Ziet u daar die bo-
men? En die bladeren?" "Kom maar
terug als die bruin geworden zijn."
o Weer een andere prof:"Juffrouw,
als u zoveel inzicht had in de stofals ik
in uw blouse, dan had u zeker een
dubbel a gehaald."
o Eenstudent zitte wachten voor een
eksamen. De jongedame die naast
hem zit, heeft een blouse met diep uit-
gesneden rug. Totzijn grote verbazing
draait ze haar blouse om net voor ze
naar binnen moet. Terug buiten doet
ze haar blouse terug normaal aan.
o Een meisje komt het
eksamenlokaal buiten. Even later
volgt de prof haar en zegt het
volgende:"Juffrouw, als u eksamen
wil afleggen, mag u binnenkomen."
"Maar professor, ik heb het eksamen
juist afgelegd." Kurkdroog antwoordt
de prof:"Alsu klaar bent om eksamen
te doen, mag u het komen afleggen."
o Iemand legt een verschrikkelijk
slecht eksamen filosofie af. De prof
geeft haar nog een laatste kans: "Juf-
frouw, noem mij eens een heden-
daags filosoof." Zij denkt een paar
minuten diep na en antwoordt:"U
misschien, professor?"
o Bij een eksamen biologie laat een
prof een vleermuisskelet zien en
vraagt de student welk dier het is. Die
denkt eens diep na, ziet dat het beest
vleugels heeft maar ook alle kenmer-
ken van een zoogdier draagt. Aarze-
lend antwoordt hij: "Een archeop-
teryx misschien?"(een prehistorische
vogel met vleugels van meer dan twee
meter breed).
o Bijeen eksamen biologie moet een
studente aan de hand van de poten
afleiden wat voor soort vogel het is. Ze
slaagt er niet in één vogelpoot te iden-
tificeren en gaat naar buiten. Net voor
ze de deur bereikt, vraagt de prof haar
nog snel naar haar naam. Waarop zij
antwoordt:"Kan je dat niet aan mijn
voeten zien?"

Peter Van Rompaey

neren zich professor Spinoy die in één
van zijn laatste lessen telkens uitleg
gaf over hoe men zich moet gedragen
tijdens de eksamens. Dat hield dan in:
verzorgd, geen wilde haren, geen
stoppelbaard. Bij klassieke filologie
zou trouwens ooit iemand terugge-
stuurd zijn omdat hij in korte broek en
t-shirt zijn eksamen wilde afleggen.
ProfessorHans Houben die Grieksdo-
ceert bij Letteren en Wijsbegeerte ziet
zijn studenten liefst in pak en das: "Ik
hechter belang aan dat studenten fat-
soenlijk gekleed komen, omdat ik dat
een teken van beleefdheid vind. Zelf
kleed ik me toch ook deftig als ik er-
gens naar toe ga, dat vind ik niet meer
dan normaal. Maar ik zal mij - en
dat is een heel bewuste keuze - hier-
door nooit laten beïnvloeden bij het
toekennen van punten. Als iets mij
niet aanstaat zal ikdat welheel eerlijk
zeggen, maar pas na het eksamen en
ik zal de student er niet anders om
beoordelen. "

(foto KristofBraekeleire)
tanten met kort geknipt haar meer
kans op een job hebben dan een lang-
harige en één met baard. Maar dit is
natuurlijk allemaal relatief. Als kle-
dingnormen 'slordiger' worden en
men zelf ook losser gekleed loopt, zal
men zich naar alle waarschijnlijkheid
weinig storen aan anderen die dit ook
doen.
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Stank
Kan de student dan eigenlijk zijn

slordigheid opeisen? Een aantal jaren
geleden haalde een Zweeds student
de pers omdat hij wegens zijn stank
(hij waste zich nooit) geen eksamen
mochtafleggen. Kanmen een student
weigeren of terechtwijzen omwille
van zijn kleding? lieve Van Hoesten-
berghe van de juridische dienst: "Zo-
iets staat in ieder geval niet in de re-
glementen en het lijkt mij ook nutte-
loos om dat te doen. Zoietsbehoort tot
wat men noemt 'het onmogelijk te
reglementeren gedrag', het ligt meer
in de machtsverhouding tussen prof
en student. Als de prof hier dan mis-
bruik van maakt dan isdat natuurlijk
een voldoende reden om een klacht in
te dienen zodat het eksamen even-
tueel ongeldig verklaard wordt. Maar
de laatste jaren is er in ieder geval
nooit zo'n klacht geweest."

Karen De Pooter

Professor Jaak Billiet van de afde-
ling sociologie is er kort .over: "Het
komt er in de eerste plaats op aan dat
ze hun stof kennen, ze mogen wel een
béétje proper zijn natuurlijk". Op de
vraag of hij ooit al een slordige stu-
dent terechtwees of wegstuurde:
"Maar nee." Hijdenkt ook niet dat het
uiterlijk hem werkelijk beïnvloedt bij
het toekennen van punten. Voor stu-
denten blijft het dus moeilijk een keu-
ze te maken. Enerzijds is het zeker zo
dat kleding en uiterlijk een soms on-
bewuste invloed hebben op inter-
aktie. Psychologische eksperimenten
toonden al vaker aan dat men beleef-
der reageert tegen een persoon die def-
tig gekleed loopt. Ook zouden sollid-
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Het werd vooral een scholieren-
betoging met ten hoogste honderd
Leuvense universiteitsstudenten.
Ook het krisisplan moest eraan

geloven. Voor het eerst in vijfen-
twintig jaar legde het KU
Leuven-personeel het werk neer.
Vooral Studentenvoorzieningen en
Alma lieten hun proteststem horen.
Vrtjdag trok men ook betogend door
Leuven. Het akademisch personeel en
de studenten waren hierbij de grote
afwezigen. "Met de stakingen en 24
november beleefde ons land een van
de woeligste wel,en uit de recente
geschiedenis. Veel studenten sliepen
er gewoon doorheen." (Veto 11)

6 december 93:
Nu inZuid:Afrika de apartheid offiàeel
is afgeschaft kan ook weer opnieuw
over samenwerking met het land na-
gedachtworden. Zosloot de KU Leuven
samenwerkingsakkoorden met vier
Leuvense universiteiten. Men koos
echter voor Afrikaanstalige instellin-
gen met weinig zwarte studenten en
die niet meteen een progressieve repu-
tatie hadden. In februari zou de stad
Leuven zich ook wagen aan een
vrtendschapsakkoord met de
Zuidafrikaanse stad Stellenbosch. De
zwarte minderheid in Stellenbosch
zou echter niet op de hoogte zijn. De
DerdeWereldraad van de stad Leuven
vond de kontakten voorbartg en be-
treurde het dat hen geen advies werd
gevraagd.

13 december 93:
De bierviltjes met slogans als 'wel
geestig, niet beestig' of' drugs is drek' .
werden rond deze periode verspreid in
alle Leuvense kafees en fakbars. Zij
maken deel uit van een sensibili-
sertngsaktie met de bedoeling 'het
Leuvense nachtleven weer leef-
baarder te maken'. Naast de vraag of
het werkelijk zo erg gesteld is met dat
nachtleven, lijkt het weinig
waarschijnlijk dat de viltjes de
studenten zullen 'bekeren'.
De KULeuven wil groeien en dat

gaat niet zonder problemen. Zo wil
men een aantul nieuwe gebouwen
neerzetten in het gebied Vogelzang
achter Gasthuisberg. Dat gebied ligt
echter in een woonuitbreidings-
gebied. Wijziging van de gewest-
plannen was hier dus noodzakelijk en
dit trachtte de universiteit te
realiseren op een dubieuze manier.
Daarnaast koestert de universiteit
ook plannen om een wetenschaps-
park te bouwen op het Termunckveld
in Heverlee. Ook hier hetzelfde
probleem: het gebied is nu landbouw-
grond en een herziening van het
gewestplan is dus noodzakelijk om er
een 'bedrijven terrein met stntuut van
researchpark' van te maken. De KU
Leuven slaagde er in ieder geval al in
dat het Termunckveld werd
opgenomen in het 'voorontwerp van
de algemene gewestplanwijzigings-
procedure'.

20 december 93:
De eredoktoraten voor 1994 werden
bekendgemaakt. In de prijzen vielen
de Noor Johan Jürgen Holst (minister
van buitenlandse zaken van Noor-
wegen), Ed PJ Van den Heuvel
(hoogleraar in de sterrenkunde aan
de universiteit van Amsterdam) en
hertog Jean Engelbert van Arenberg.
Vooral op deze laatste kwam veel
kritiek. Het leek erop dat hij zijn
eredoktoraat vooral 'verdiend' had
door de scheÏlkingen van zijn familie

Dit had Veto u te bieden _
16 augustus 93:
Sociale Raad organiseerde voor de
derde maal een grote kot-enquête bij
de Leuvense studenten. De resultaten
hiervan lagen ter inzage in de va-
kantie. Een belangrtjke tendens was
de verzadiging van de kamermarkt.
Dit was gedeeltelijk te wijten aan de
inspanningen van de unief om meer
kamers aan te bieden. Tegelijkertijd
breidde ook de pnvee-morkt zich uit
en stagneerde de studentenpopulatie
min of meer. Hierdoor leken de ge-
middelde kamerprtjzen zich te sta-
biliseren. Sora deed dan ook een
oproep tot de huurders om te onder-
handelen met hun verhuurder.

27 september 93:
De studentenspeech die traditioneel
voorgelezen wordt op de opening van
het akademiejaar zorgde dit jaar al
vroeg voor beroering. Sinds een
aantal jaar worden de studenten na-
melijk verplicht hun speech op voor-
hand voor te leggen aan de rektor. En
die was volgens de rektor deze keer
"veel te negatief en had geen oog voor
de verwezenlijkingen van de uni-
versiteit". Ofwel moesten de stu-
denten hun speech veranderen, ofwel
zou de rektor in zijn speech die van de
studenten "met de grond gelijk-
maken". De studenten besloten op
een spoedvergadering hun speech ge-
deeltelijk te wijzigen maar dit lokte
wel een diskussie uit binnen de stu-
dentenbeweging. Enkele weken ge-
leden besloot Loko dan ook dat de
speech in de toekomst niet meer zal
worden voorgelegd.
Bij de opening van het aka-

demiejaar kondigde Kringraad ook
hun 'proffenevaluatie' aan. Het was de
bedoeling de studenten te onder-
vragen over doceergedrag, de manier
van eksamineren en het kursus-
materiaal van hun proffen van het
voorbije akademiejaar.

S oktober 93:
Tijdens het tweejaarlijkse dans-
festival Klapstuk wilde men deze keer
vooral jongere minder bekende
koreografen een kans geven. De
nadruk lag dus op vernieuwing,
zodat grote namen als Fabre en De
Keersmaeker deze keer niet van de
partij waren. Ook ging men de dia-
loog aan met traditionele dans:
flamenko en Indische dans. Maar:
"De verschuiving van een stu-
dentenpubliek naar de beau-monde
van de gesubsidieerde danskultuur
ging ten koste van de sfeer."(veto 7)

Jaaroverzicht
1993-1994

Meg Stuart op de Sde editie van het Klapstuk-festival

11 oktober 93:
Reeds in de vakantie was er deining
'ontstaan toen de universiteit besloot
de bar van lsol (de internationale
studentenorganisatie) te sluiten. De
dienst Studentenvoorzieningen was
van plan in de plaats een socio-kul-
tureel centrwn op te richten, dat meer
zou werken via de verschillende
fakulteiten in plaats van langs
'national groups' zoals nu het geval
was. Een belangrijk probleem van
Isol was namelijk de represen-
tativiteit. Zo zouden heel wat natio-
naliteiten niet aan bod komen in lsol

Jongerenmars op Brussel

( Veto, Jaargang 20 nr. 30 dd. 10mei

(foto Karel DeWeerdt)

en zou het centrwn vooral een derde
wereld karakter hebben. Loko
ontkende de problemen niet maar is
bang dat in het nieuwe centrwn de
nadruk te veel zal komen te liggen op
de grote groep Nederlandse en Ameri-
kcanse studenten die echter veel
minder integratieproblemen hebben.
Het voorbije jaar kwam er eindelijk

wat variatie in het horekalandschap.
Vier jeugdhuizen eisten hun plaatsje
op tussen de designkroegen. Veto
besteedde achtereenvolgens aan-
dacht aan vzw Jeugdhuis Clockwork
-- waar de fotograaf zowaar het
schepenkollege betrapte -- Los
Buenos, Genoeg en Panache C.

18 oktober 93:
Vlaams onderwijsminister Luc Van
den Bossche knutselde een nieuw
onderwijsdekreet voor de hogescholen
in mekaar dat het aanzien van het
hoger onderwijs in Vlaanderen
grondig zal veranderen. "Schaal-
vergroting is het sleutelwoord: via
onderlinge fusies wil men komen tot
hogescholen met zo'n vijfduizend stu-
denten, die liefst een hele waaier van
disciplines aanbieden."(veto 5) Op
het gebied van inspraak zou het dek-
reet in ieder geval een stap voorwaarts
betekenen. Maar de hobu-studenten
waren verre van tevreden. Zij zien
meer graten in kleinschaligheid.
In Brussel vond ondertussen de

Jongerenmars voor werk en tegen
racisme en fascisme plaats. Met de
hoge werkloosheidscijfers en een
nieuw sociaal pakt in het vooruitzicht
genoot de aktie alle belangstelling.
De Leuvense studenten namen of-
fiàeel echter niet deel.

25 oktober 93:
En Van den Bossche zat niet stil. Zo
verspreidde hij ook een diskussienota
over de lerarenopleiding. Weinig
studenten zijn tevreden over hun
aggregaatsopleiding en hervor-
mingen drtngen zich aldus op. Maar
de opties van Van den Bossche
werden door het Akademisch
Vormingsinstituut voor Leraren
(AVL) en door Loko niet met open
armen ontvangen. Zopleit krtngraad
er al een tijdje voor de leraren-
opleiding tot een ekstra jaar uit te
breiden. Van den Bossche pleit er
eerder voor het programma uit te
breiden binnen de licenties waardoor
een aantal vakken van de

(foto Dieter Telemans)

licentiaatsopleiding zouden weg-
vallen.
Leuvens grootste sportklassieker de

24-uren zorgde voor weinig
verrassingen. Traditioneel ging de
strijd om de eerste plaats tussen
Apolloon en VII< en ook nu beslechtte
Appoloon het pleit in zijn voordeel.

15 november 93:
Mark Eyskens kwam met een voorstel
op de proppen om ons blikveld wat te
verruimen. Met zijn '21 lessen voor de
21ste eeuw' wil hij de strijd tegen de
vakidiotie voeren, ingaan tegen het
utilitartsme en "een toekomstgertchte
reflektie op gang brengen over mens
en samenleving." Studenten zouden
deze lessen als keuzevakken in hun
licentieprogramma kunnen in-
tegreren. Het Buro Akademische
Raad (BAR) onthaalde het projekt
gunstig. De konkrete uitwerking volgt
nog.
Op deze dag ging ook ROB- TV op de

kabel, de regionale televisie van Leu-
ven. De rest van het jaar was elke min
of meer belangrijke aktiviteit in Leu-
ven dan ook op het kleine scherm te
bekijken.

24 november 93:
Betogingen alom in Leuven. Op 24
november herdachten jongeren in
heel Vlaanderen de 'zwarte 24 no-
vember'. Hiermee wilden ze kenbaar
maken dat er in hun ogen nog niet
veel werk gemaakt is van het
enti-meisme en de opbouw van een
multikultureel België. In Leuven was
de opkomst echter maar magertjes ..

De Vlor-bezetters kregen een drankje aangeboden (foto Kris lacobs)



Guido de Spellinghervormer

-- onder andere van het Arenberg-
kasteel - aan de KV Leuven.

10 januari 94:
A1ma kwam eindelijk nog eens positief
in het nieuws. Voor het eerst in jaren
kwamen ernamelijk geen prijsstijgin-
gen. Alleen de allerhoogste
prijskategorie zou enkele franken
stijgen. Verder zou men meer gaan
werken met seizoensgroenten om de
prijzen laag te houden. Alma vierde
dit jaar ook haar veertigjarig bestaan.

17 januari 94:
Tengevolge van de gewijzigde
privacy-wet wordt eraan gedacht de
punten op de eksamenuitslagen te
vermelden, in plaats van de bekende
A's en B's. Die wet stelt namelijk dat
studenten de gegevens die over hen
worden bijgehouden kunnen op-
vragen, dus ook hun punten. Het lijkt
dan eenvoudiger die punten maar
meteen te vermelden. Het voorstel
werd in maart goedgekeurd.

24 januari 94:
Vfie in Leuven een kot huurt ziet het
nogal eens gebeuren dat de kotbaas
om onbenullige redenen de waarborg
weigert terug te betalen. Sociale Raad
verzamelde de klachten en startte
processen tegen 14 kotbazen. In de
eerste plaats werd een waarschu-
wende brief gestuurd en daarop
reageerden enkele kotbazen al door
prompt de waarborg terug te storten.
Veto deed haar bijdrage in de

spellinqsaiskussie door een heel num-
mer in de voorgestelde spelling te
schrijven. Dit in de eerste plaats om
aan te tonen dat de veranderingen
niet zo groot waren en dat de hele
hetze aldus nogal overtrokken was.

31 januari 94:
Shrink bestond die week tien jaar
maar er was weinig reden tot gejuich.
Het kafee moet namelijk vanaf
volgend jaar plaatsruimen voor de
nieuwe vestiging van Alrna 1.Shrink
verwijt de universitaire overheid
vooral dat ze zo laat op de hoogte
werden gesteld. Voorlopig is nog geen
alternatief gevonden.
AI lang door affiches aangekon-

digd en dan eindelijk daar: de
hamburgers van Mae Donaids. Naast
heel wat mensen over de vloer kreeg
het filiaal ook meteen betogers voor
de deur. Studenten van de Sociale
Hogeschool in Heverlee stelden
namelijk dat er een "direkt verband is
tussen de politiek van deze multi-
national, milieuvernietiging en de
Derde-Werelduitbuiting."

7 februari 94:
Een spoedbetoging van een 300-tal
studenten trok rond middernacht
naar de rijkswachtkazerne en later
naar de woning van Tobback. Reden
was de razzia wocrbl] 115 buiten-
landers, vooral Indiërs, werden opge-
pakt. Genoeg, dat de betoging organi-
seerde, stelde dat "het een fundamen-
teel mensen recht is om te beslissen
waar en hoe je wil leven. " Ze reageer-
den ook tegen het harde optreden van
de politie dat "de vreemdelingen ver-
der kriminaliseert."

(foto Karel De Weerdt)

14 februari 94:
Veto vierde het twintigjarig bestaan
met een ekstra dik feestnummer, een
fuif en een foto- en kartoententoon-
stelling, en de hoop op nog vele jaren
kritische studentenjoernalistiek.
Het projekt 'Vierkant Muziek' bracht

drie koncerten op originele plaatsen:
Steve Locy speelde sax in het zwem-
bad, Fukkeduk zorgde voor
filmbegeleiding in het laboratorium
van het Arenberginstituut en Les
Petits Belges sloten de reeks af in de
kafetaria van het station.

21 februari 94:
Sociale Raad trok naar Brussel en be-
zette het gebouw van de Vlaamse
Onderwijsraad (Vlor).Daar zou men
zich op dat moment uitspreken over
een nieuw systeem van beurzen-
toekenning. Sora eiste een indekse-
ring van de beurzen en een aanpas-
sing van de kadastraal inkomen
(KI)-maatregel. Door het kadastraal
inkomen te gebruiken als test voor het
al dan niet toekennen van beurzen
bleken namelijk plots een aantal stu-
denten met een zeer laag inkomen
ook buiten het beurzenstelsel te val-
len.

kwamen in Leuven trokken een aan-
tal Leuvense studenten naarvoorma-
lig Joegoslavië. Zo werd de situatie in
het voormalige, kommunistische
oostblok even vanuit de ogen van stu-
denten en jongeren belicht.

7 maart 94:
Eenweek eerder raakte bekend dat de
subsidies van de Leuvense studenten-
beweging Loko slechts onder
voorbehoud werden goedgekeurd.
Vooral met Veto bleek de akade-
mische overheid problemen te
hebben. In de hele affaire was er
sprake van een geheimzinnige brief
die later slechts een verzinsel van de
rektor bleek. Loko voerde de week
daarop een ludieke aktie met een
reuzebrief met de woorden 'ik zal
nooit meer liegen'.
Kultuurraad presenteerde haar

jaarlijkse klassieker 'Ithaka'. "lthaka' s
aanbod aan kunstwerken was over-
weldigend. Er was veel interessant
werk te zien, slechts een minderheid
ontgoochelde. Maar veel ging voor
het publiek verloren door tijdgebrek
en een niet altijd even vlotte organisa-
tie". (veto 23)

14 maart 94:
Kultuurraad wil nieuwe wegen be-
wandelen en stelt een splitsing voor
van de vzw Kultuurraad-Stuc. Het Stuc
is namelijk stilaan uitgegroeid tot een
professioneel kunstencentrum waar-
in de programmatie geaeurt door
niet-studenten. Kultuurraad wil
graag terug meer projekten voor en
door studenten organiseren.

21 maart 94:
Dehogescholen kwamen de straat op
om hun eis voor een volwaardige
sociale sektor kracht bij te zetten. Het'
Hobu krijgt in tegenstelling tot de
universiteiten namelijk geen geld om
zo'n sociale sektor uit te bouwen. De
manifestatie bracht ongeveer 1500
studenten op de been.
Zo'n achthonderd studenten be-

toogden dan weer voor een student-
vriendelijker Leuven. De organisatoren
bekritiseerden de "mentaliteit die bij
de stad Leuven heerst tegenover stu-
denten." Hun eisen waren echter nog-
al vaag en zo ook de belofte van bur-
gemeester Vansina om "een even-
tueel blijvend overleg tussen studen-
ten en stadsbestuur mogelijk te ma-
ken."

22 februari 94:
TerwijlOekroïn.se studenten op bezoek 28 maart 94:

De kraak in de Ravenstraat (foto KristofWoutters)

En dit 001< _

Twee Pinocchio's en een Pinocchia (foto Frank Viaene}

De kringverkiezingen in Leuven nemen
een valse start. In de stembus van
politiko bevonden zich namelijk zo'n
140 valse stembiljetten, fraude dus.
Gelukkig kwam alles de week daarop
-- tijdens een tweede verkiezings-
ronde - toch.nog goed.
Vetoverschijnt voorde eerste keer in

jaren zonder haar vertrouwde strip.
De kafeeteorieën zijn niet meer.

Veto was dit jaar:

Karen De Pooter

Marlie. Aigoedt, Alle., Arnulph,
Pieter Ballon, Bart Barn_rt.,
Pater Bam_rt., Petra Barten,
Roei Boonen, Maud Braeke,

Sarah Bracke, Kriatot
Braakeleire, Valarie

Bruynaaraede, EI. Castelein,
Chris eeu.tennana, Kriatot
Claey., Els Comali., Gert

Corneli., Inga Cuppena, Steven
D_m., Tom Darna, Mieke
Deceuninck, Jom De Cock,
Pieter De Gryaa, Filip De

Keukeleere, Dirk Delmartino,
Tom Delroe, Thomas DeMot,
Frederik Depoortere, Karen De
Pooter, Wim De Rop, Karen Des-
met, Franci. Devi.cft, Aaella De

Vos, Karel De Weerdt, Henk' .
Dheedene, Johan D'Hooge, Serge

Franchoo, Patay Goderi., Tine
Hen., Kri. Jacob., Ruth Jamael.,
Jori. Jan.aana, Bart K_man.,
Tom Ke.tena, Jo. Kuipers, Ann

Labeeuw, Thoma. Lambert,
Michel Lan.. en., Steven lee-

man., Eva Lietaer, Bart Malliet,
Piet Maris, Anneleen

Ma.. chelein, Gert Meeatera, Jos
Mestdagh, Ingrid Nackaerta,
Steven Neirynck, Nix, Jeroen

Overatijn., Erik Paredi., Waher
Pauli, Bart Pinxten, Françoi.
Poullet, Johan Room., Tuur
Ruytjen., Jeffrey Sax, Stani,

Patriek Staudt, Tom Steens.ens,
Rob Stevens, Katrien Stuyck,

Dieter Telemans, Ronny Tielen,
Raf Uten, Tijl Vanbrabant, Karen

Vancluyaan. Piater
Vandekerckhove, Han.

Vandenabeele, Anne Van der
Donckt, Jan Van der Linden, Ria

Vandennaesen, Gert Van der
Meiren, Lutgarde Vanderwaeren,
Ruben Vandevyvere, Jori. Van

Garaae, Steven Van Garase, Tony
Van Ginderachter, Sophie

Vanhaverbake,Luc
Vanheerentals, Gerlinde Van-

houdt, Katleen Van
Langendonek, Alexander Van
Liempt, Philippe Van Linthout,

Helga Van Loo, Peter Van
Rompaey, Bart Vanthomme, Jan
Verbrugghe, Bart Verplanken,

Sam Veraweyveld, Frank Viaene,
Johan Vos, Didier Wijnanta, Gui

Wintera, Alexander Witpa.,
Kri.tof Wouttera, Zen. Dank u.
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18 april 94:
Het 'Magistrale Krakerssyndikaat'
slaat toe. Dit kollektief rond Sociale
Raad, Genoeg, VU-jongeren en een
aantal autonome krakers kraakte
rond twee uur zondagnacht het huis
in Ravenstraat 33. Daarmee wilden
ze de leegstand en de hoge huur-
prijzen aanklagen. De eigenaar
wendde zich tot de gerechtelijke in-
stanties en na een week moesten de
krakers hun biezen pakken.

2mei 94:
Bij de begrotingskontrole in de
Vlaamse Raad bleek dat er zeshonderd
miljoen tronk minder was uitgegeven
aan studiebeurzen dan oorspronke-
lijk voorzien. De overheid lijkt van
plan om dat niet-uitgegeven bedrag
ook effektief uit de post studie-
toelagen te halen. "Noch op het kabi-
net van Van den Bossche, noch bij de
dienst voor studietoelagen wilde men
enige kommentaar kwijt over de 600
miljoen."(Veto 29)
De paus komt niet. Hoe dan ook,

Loko besliste dat de studenten-
vertegenwoordigers op Akademische
Raad niet naar het pausbezoek
zouden gaan. En dit omwille van het
ondemokratische beleid van de paus
en zijn standpunten in verband met
de seksuele moraal.
Studenten van de VUB en de ULB

voeren aktie. De eersten tegen een
aangekondigde verhoging van het
inschrijvingsgeld, de laatsten tegen
verregaande besparingsmaatregelen
in hun universiteit.
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DE SPELREGELS
Het Ultieme Voorspel is opgevat als een ganzenspel. Dus neem een dobbelsteen, kies enkele originele pionnen
en begin er maar aan.

OPDRACHTENAcco O. HALLEN Je probeert je in te schrijven maar er is een numerus dausus. De speler die het laagste cijfer gooit,
moet een voorbereidend jaar volgen. Hij mag niet verder meespelen. De rest vertrekt. Alea iacta est.
2. OUDE MARKT - MC DONALD~ beweert dat McDonalds betrokken is bij de vernietiging van de regenwou-
den in Centraal- en Zuid-Amerika. Men sluit je op in de futuristische toiletten maar je kan ontsnappen door
de deur.
4. DAMIAANPLEIN Je wil naar het pausbezoek gaan maar je mag niet van Loko. Ga terug naar de
Krakenstraat en koop de cd '10 Vivat' vorîhet KVHV.

6. NAAMSESTRAAT 80De kinderen van vastgoedgroep Coenen proberen je een luksekot aan
te smeren. Je bent verstandig en loopt gewoon door.
7. DE BERIOTSTRAATHier gebeurt nooit iets. •
8. STADSPARKHet park is gesloten. Als je geen tachtig kilo weegt, kan je door de spijlen.
Indien wel: maak een omweg langs de Naamsestraat en loop bij de studentendokter langs.
14. SPORTKOT Het is 24 urenloop en je loopt harder dan de rest. Men vermoedt doping. Ga
onmiddellijk naar de gevangenis. Je komt niet langs start en ontvangt pannekoeken noch
gluhwein. .
15. BOSSEN VAN HEVERLEijewordt seksueel ontloken. Neem je tijd en sla twee beurten over.
16. ALMA 3 De prijzen zijn niet gestegen. Prijs je gelukkig. Met het geld dat je uitspaart koop
je een ticketje aan de bushalte.
19. STADHUIS Jeprobeert je te domleiliëren maar je bent je huurkontrakt kwijt. Ga terug naar
Naamsestraat 80.
20 BONDGENOTENLAAN Je komt een betoging voor meer humor in ganzenspelen tegen. Je

betoogt vrolijk mee terwijl alle andere spelers één stap achteruit gaan.
21. STATION De trein is altijd een beetje reizen. Reis naar de Mussenstraat.
23. GEVANGENIS De gevangenis zit vol met 106 Indiërs. Bovendien staan er maoïsten die niet meer
studeren op de deur te timmeren. Je mag niet naar binnen en speelt verder.
25. RAVENSTRAATHet kraakpand wordt ontruimd. Ga mee kamperen op Ladeuzeplein O.
26. LIDO Je neemt XTC en denkt dat~ kan vliegen. De politie vindt je in de luchtballon op het Hooverplein.
27. LADEUZEPLEINJewil een verzoekje aanvragen bij beiaardier Luc Rombouts en moet daarvoor 365 treden
klimmen. Sla een beurt over en geniet van het uitzicht. .

32. GENOEG! Jewordt betrapt op het eten van vlees. Ga
terug naar McDonalds.

35. STUC Het polyinterpretabiliteitskoncep-
tueel denken stijgt je naar het hoofd. Je speelt
een partijtje squash in het gehandikapten-
toilet. Daarna wissel je van plaats met de
laatste pion.
36. LOS BUENOS Je probeert binnen te
gaan maar vindt de klink niet. Geen nood:
het is toch geen kafee. Sla een beurt over.
Cave canem en bestel vooral geen cola.
37. SCORPIO Je wil een programma
presenteren maar je wordt terug-
gestuurd naar de Van Evenstraat
want je hebt geen aksent.
44. 'S MEIERSSTRAAT- VETO Je
komt binnen en de huisbewaar-
der probeert je een levensverze-
kering aan te smeren. Je
ontkomt en verstopt je op
het Hogeschoolplein.

7
De Beriot-
straat

Dale-
Ilege

22

Stuc

-H~ Je '51-.,.,,& e~l't.11
""!Jsf-etiellJ ~".tI",,;"~Jt
(Ir Aef .../Ioovt!"rL~;".

Ladeuze-
plein

Lido

45. FRITUUR BIJ
FONSKE Snoep ge-
zond, eet een appel.
De laatste pion gaat
drie stappen vooruit.
48. AULA PIETERDE
SOMER De prokla-
matie. Doe een laatste
worp met de dobbelsteen.
1 = niet geslaagd, 2 = net
niet geslaagd, 3 = geslaagd
op voldoende wijze, 4 = ge-
slaagd met onderscheiding,
5 = geslaagd met grote onder-
scheiding, 6 = feliàtaties van
de Veto-ploeg.

27 Arend-
straat
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op de eerste-kan werking. Alle ploe-
gen wensten die namelijk te verbete-
ren. De nieuwe ideëen waren spijtig
genoeg niet zo nieuw. Meestal betrof
het zaken die in het verleden ook al
uitgeprobeerd waren maar helemaal
geen sukses hadden, zoals bijvoor-
beeld een kennismakingsweekend
voor de nieuwe eerste-kanners (twee
jaar geleden werd zoiets al georgani-
seerd, toen waren er zes personen -
allemaal mensen uit het presidium).
Andere populaire tema's waren de re-
latie tussen Historia en de fakbar, en
de samenwerking met de andere krin-
gen binnen de fakulteit Letteren. De
preseskandidaten van de serieuze
ploegen kwamen echter niet echt
overtuigend over. Meestal vulde de
ene de andere gewoon aan.
Toen het debat evolueerde in een

meer inhoudelijke en interessantere
richting, met name in de richting van
onderwijsproblematieken, steigerden
de twee ploegen. "Datwasgeen vraag
voor dit debat, wij kunnen daar nu
toch nog niets van afweten", werd er
langs alle kanten geschreeuwd. Ook
over de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (Loko) wist men

praktisch niets te vertellen.
De oppervlakkigheid die dit debat

overheerste werd hiermee nog eens
ekstra in de verf gezet. Maar ja, His-
toria kan toch niet achterblijven bij de
andere kringen. Hetmeest gesmaakte
gedeelte van het debat kwam van de
Hippie Haters Hotline (HHH), een
groepering die al drie jaar binnen
Historia werkzaam is om de kring te
zuiveren van hippies. Dehippiehaters
kwamen onverwacht binnen, gemas-
kerd en met kromzwaarden zwaai-
end, en eisten dat de hippies zouden
verdwijnen en worden uitgeroeid.
Hun optreden had nog een bijkomen-
de reden, ze kwamen namelijk niet
voor op de verkiezingslijst omdat hun
kandidatuur te laat was ingediend.

hoewel) - en opeens waren er maar
een vijftiental ploegen meer over. De
lol was er na enkele ploegen gehoord
te hebben echter al af.
De verkiezingen werden afgesloten

met een spetterende verkiezingsshow
waarin de stemmen rechtstreeks ge-
teld werden. Dezelfdeantiklirnak.s als
het vorige jaar was echter in de maak.
Geen van de ploegen haalde namelijk
meer dan de helft van de stemmen.
De Mayaploeg strandde op nauwe-
lijks twee stemmen, maar een tweede
stemronde was dus een feit. United
Colors of Historia viel af: zij behaal-
den het kleinste aantal stemmen. Pre-
des een week later verwierven de fa-
vorieten van Maya dan toch het me-
rendeel van de stemmen. Hopelijk
verwezenlijken ze ook de program-
mapunten die hen die meerderheid
hebben opgeleverd (het galabal hoeft
echt niet).
Een lichtpuntje was de talrijke op-

komst van de geschiedenisstudenten.
Zowel voor de eerste als voor de twee-
de stemronde kwamen er meer dan
tweehonderd opdagen.

Verkiezingen bij Historia

Niet echt historisch
Naweken van kampagnes van voorol grotere richtingen hebben
ook de geschiedenisstudenten hun steentje bijgedragen tot de 'ver-
loedering' van het Leuvense straatbeeld Drie serieuze ploegen
werden bereid gevonden slag te leveren om het presidiumschap.
Het pleit werd uiteindelijk, na twee enerverende weken, gewonnen
door ploeg Maya.

moeten brengen over de vraag welke
ploeg het meest geschikt is om de
geschiedenisstudenten het volgend
akademiejaar te vertegenwoordigen.
Eerstmocht elke ploeg zich kort voor-
stellen. Daarna zouden vragen van-
uit het publiek of het Neukom de
diskussie openen. United Colors of
Historia beet de spits af. AI snel werd
duidelijk dat UCH eigenlijk een pro-
testploeg waren. Hun voornaamste
programmapunt was namelijk de
twee andere serieuze ploegen te vere-
nigen in één grote familie. De preses-
kandidaatvan deMayaploeg, die ook
lid is van de Leuvense SP, zag het
daarentegen allemaal groots. Hij
schermde met betere opvang voor eer-
ste-kanners, meer aktiviteiten voor
lagere prijzen, een rockkoncert en een
niet te versmaden galabal. Hoe een
kring als Historia - met een beperkt
budget - dat alles konkreet dient te
realiseren, kwam niet ter sprake. Loze
woorden of misschien gewoon verge-
ten? Hak kwam in deze korte uiteen-
zetting nog het best naar voren. Zij
kozen voor een realistische aanpak
die vooral stoelde op de voortzetting
van de werking van het huidige presi-
dium, met verbeteringen waar dat
nodig mocht blijken.
De diskussie die vervolgens los-

barstte spitste zich aanvankelijk toe

Zoals vorig jaar werd er ook dit jaar bij
Historia gewerkt met twee verkie-
zingslijsten: één voorde serieuze ploe-
gen en één voorde lolploegen. Zo is de
kans kleiner dat de lolploegen de se-
rieuze ploeg zouden dwingen tot een
vervelende tweede ronde. De groep
mensen die zich verenigd hadden in
ploeg Maya werden als grote favorie-
ten getipt. Maya telde vooral eerste-
kenners in haar rangen en werd ver-
der aangevuld met enkele eerste-li-
centiestudenten. Hun kampagne be-
stond uit een gratis reklame-pro-
grarnmabrochuurtje, film, koncert,
vaten als top ofthe bill gratis ijslollies.
Tijdens de kampagneweek was deze
ploeg nadrukkelijk, soms wel een
beetje te nadrukkelijk aanwezig. Van
de andere twee ploegen voerde enkel
Hak (Historisch Aanvaardbaar Kom-
promis) nog een bescheiden kampag-
ne. Een folder met hun programma-
punten plus een wortel werden uitge-
deeld aan de geschiedenisstudenten.
De derde ploeg, United Colors of His-
toria (UCH), had in de officiële kam-
pagneweek nog niets van zich laten
horen ..

Hotline
Gelukkig (alhoewel) kregen we, na

de pauze van het debat, de verschil-
lende lolploegen voorgeschoteld.
Voordien was er sprake van een zes-
tigtal dergelijke ploegen, waarvan de
helft zou geleid worden door de heren
Guldentops ofBcllon. Ballon trok zich
echter op tijd terug - gelukkig (al- Bart Vanthomme

TERRASFILMS IN 'T S1UC
BRUCE, DENNIS, JOHNNY, KEANU, PATRICK EN DE ANDEREN
Voor wie het nog niet gemerkt zou
hebben: weldra zijn er weer eksa-
mens. Dat betekent: paniek, stress,
faalangst, slapeloze nachten en der-
gelijke meer. Gelukkig heeft het Stuc
naar jaarlijkse gewoQ{!te opnieuw
een aantal terrasfilms geprogram-
meerd: er is keuze uit aktie, horror,
suspense, humor..en romantiek. Voor
elk wat wils dus.
In Leuven gaat er geen blokperiode

voorbij zonder de terrasfilms. Al meer
dan tien jaar tracht het Stuc zodoende
wat soelaas te bieden aan haar blok-
kende studentenpubliek. Wie een he-
le dag met zijn neus in de kursussen
heeft gezeten, kan 's avonds, gratis en
voor niks, een ontspannende film
meepikken op het terras van het Stuc.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de terrasfilms elk jaar steevast pu-
bliekstrekkers zijn.
In het begin van de jaren '80 wer-

den vooral komische prenten uit de
oude doos vertoond. rok de grote nà-
men uit de filmgeschiedenis waren
telkens van de partij: Kurosawa, An-
tonioni, Renoir, en Welles om er maar
enkele te noemen. Gaandeweg werd
het aanbod veel verscheidener: men
was er niet langer vies van om recen-
tere en zogenaamde kommercïële en
B-films te projekteren. Als het maar
goeie films waren.
Men trachtte tevens de reeks terras-

films te selekteren volgens een soort
tema: bijvoorbeeld horror, stille films,
B-films,komedies. Dat lukte niet ieder
jaar: wel zorgde men er steeds voor
vrij toegankelijke maar vooral echt
ontspannende films op de affiche te
zetten. 'Poltergeist' van Tobe Hooper,
'The General' van en met Buster Kea-
ton, 'Mistery Train' van Jim [ar-
musch, 'The Pink Panther' van Blake

Edwards, of 'Little Shop of Horrors'
van RogerCorman: het kan allemaal.
Ook dit jaar krijgen we weer een

mix van van alles en nog wat voor-
geschoteld. Naast The Birds' van Al-
fred Hitchcock en 'A bout de souffle'
van [ean-Luc Godard, zullen 'Top
Gun' van Tony Scott en 'Easy Rider'
van Dennis Hopper op het witte doek
verschijnen. Wellicht zijn deze films
voor de meesten onder ons niet on-
bekend: het zijn tenslotte 'klassiekers',
en een must voor wie ze nog niet
gezien heeft. Feit is dat het elk jaar
moeilijker wordt om recente films op
16mm te vinden. "Tegenwoordig
wordt alles op 35mm gezet en het Stuc
kan zich de daartoe nodige projektie-
apparatuur niet veroorloven. En men
kan toch moeilijk iedere keerweer een
BillyWilder of een Joho Huston spe-
len." Aldus Ronny Vissers, één der
Stucprogrammatoren.
We mogen ons eveneens verwoch-

ten aan twee verrasslngsfilms, waar-
onder een animatiefilm en de fameu-
ze 'Kitchen Sink' van AllisonMcLean,
maar dat moest dus een verrassing

blijven. Daarnaast is er een avond
met een serie Belgische kortfilms. Het
programma werd samengesteld in
samenwerking met Cinema Brevis,
en daar dien je voor te betalen. Net
zoals voor de vier andere films in de
Stuczaal, waarvan 'Eraserhead' , de
eerste langspeelfilm van David
Lynch, alvast een aanrader is. Behal-
ve voor de gevoelige zielen don, The
Last Boyscout' van Tony Scott met
Bruce Willis en Darnon Wayans -
"hun enige doel is overleven" - en
'Pointbreak' van Kathryn Bigelow
met Keanu Reeves en Patriek 5Wayze
- "100% adrenaline" - iswat voor
de liefhebbers van aktiefilms. 'Cry
Baby' van Joho Waters is dan meer
voor wie zijn lachspieren nog wat wil
trainen. Akteur Johnny Depp, popster
199y Pop en pornoster Tracy Lords
hebben een schitterende bijdrage ge-
leverd in deze onvergetelijke persi-
flage op films zoals 'Grease' en '[all-
house Rock'. Hebben we die eigenlijk
al gehad als terrasfilm?

Mieke Deceuninck

Wortel
Het verkiezingsdebat, voorgezeten

door het Neukom, zou dus uitsluitsel

De outing van het Opus Dei
Universitaire Residentie Steenberg doet wel erg veel moeite om nieuwe stu-
denten binnen te halen. Twee weken geleden en vorige week nog eens
plaatsten ze een advertentie van twee derde pagina waarin ze
meisjesstudenten oproepen om bij hen op kot te komen. Ze prijzen hun
sfeervolle omgeving aan die Steenberg volgens hen tot een echte "thuis"
maakt: "Zowel de sfeer van het huis als het aanbod aan parallelle
aktiviteiten, hebben als voornaamste doel een klimaat te scheppen dat de
universitaire vorming verrijkt en verdiept". Steenberg biedt verder "verschil-
lende mogelijkheden om het geloof te verdiepen en intenser te beleven".
Voorde goede verstaander: Steenberg" is toevertrouwd aan de Prelatuur van
het Opus Dei."
Twee jaar geleden liet Veto enkele studenten van de Steenberg aan het

woord die een enigszins ander beeld geven van wat de Opus-Dei-residentie
te bieden heeft inbreuk op de privacy, intense pogingen tot bekering, afzon-
dering van de buitenwereld enzovoort. Greet getuigde toen over de residen-
ten: "Ik vind niet dat die mensen normaal zijn, nee. Eigenlijk is het Opus Dei
een sekte. Ze zijn volledig wereldvreemd. Ze doen de hele dag niets, maar
dan ook niets dan bidden. Die mensen leven luksueus op kosten van ouders
die ervoor willen betalen. (...) Ze leiden het leven van oude aristokraten. "
Een kort telefoontje naar Knack leerde ons dat Opus Dei maar liefst

150.000 frank veil had voor de advertentiereeks, plus nog eens 150.000 voor
twee advertenties voor een taalkursus in Louvain-La-Neuve, zowat de
thuisbasis van het Opus Dei. Als men het doelpubliek van de Universitaire
Residentie Steenberg bekijkt - Steenberg kan slechts dertig studenten huis-
vesten - dan isdergelijke kampagne overduidelijk in disproportie met wat
ze beoogt. Het lijkt er dan ook stevig op dat ook het Opus Dei met de adver-
tentie naar buiten wil treden en dàt hadden we nog niet vaak meegemaakt.

(svg)

KRINGVERKIFlINGEN Bij KATECHETIKA
PANEM Er CIRCENSFS?

dia - die in Katechetïka een open
vergadering zijn. Op bestuurlijk vlak
neigden Piet en Patriek en Johan Zon-
der Slogan naar een veel sterkere cen-
tralisatie en kontrole binnen de
kringwerking. De volgende dag was
de spanning nog steeds hoog. Ge-
spannen en nieuwsgierige eerste kan-
ners organiseerden zelfs tijdens de
stembusgang een tentatieve stem-
ming binnen hun jaar.
's Avonds bleek dan ook dat Piet

Lavens en Pctriek Lobuyck zéér nipt
wonnen - in vergelijking met de vo-
rige jaren - met 52 percent van de
geldig uitgebrachte stemmen. Johan
zonder Slogan behaalde 39 procent,
Phil en Mia 4procent en Tonyen Gun-
ter 2,5 procent.

Ofte brood en spelen? Op donderdag
28 april namen 146 nederlandstalige
studenten godsdienstwetenschappen
en teologie deel aan de preses-
verkiezingen. Naar ingeburgerde ge-
woonte werd ook dit jaar een duo van
twee presessen verkozen, namelijk
Piet Lavens en Patriek Lobuyck. Aan
de verkiezingen ging echter dit jaar
een kampagne vooraf van een nooit
eerder in Katechetika vertoond allure.
Er kwamen vier ploegen - lolploe-
gen bestaan niet in Katechetika - op
die hier allen duchtig aan meededen.
Drie ploegen organiseerden een gratis
friet- en frikandelmiddag, iedereen
werd gratis singeltjes toegestopt, de
leden van Katechetika werden twee
middagen dessertjes geserveerd en
eenmaal een ontbijt. Ookwerden alle
personeel en studenten vergast op
abdijbieren en -kazen. De enige een-
mansploeg, 'Johan Zonder Slogan',
integreerde in zijn kampagne nog de
aktie 'Een boek voor Sarajevo' van
universiteitsbeiaardier Luc Rom-
bouts.
Al bij al was het een enorm drukke

kampagnedriedaagse, die een aantal
studenten echt wel vragen deed stel-
len rond de zin en onzin van kam-
pagnes in VOB-genre in deze fakul-
teit. Slot van de kampagne werd het
debat waar geen van de vier ploegen
voor demeerderheid van de toeschou-
wers duidelijk overtuigend over-
kwam. De spanning was dan ook te
snijden. Bitsige vragen en op de man
spelen werden niet gemeden. Geza-
melijke nieuwe punten die dit jaar
naar voren kwamen waren onder an-
dere de viering van 35 jaar Kateche-
tika, een open jaarkalender voor de
leden en een hervorming van de presi-

Mieke Vrints
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The Ex en Tom Cora in de Corso

Pokkeherrie met een cello
De krakersbeweging staat de laatste tijd sterk in de belangstelling.
Kerosene speelt hier onbewust op in door met The Ex een groep
naar Leuven te halen die gegroeid is uit het Amsterdamse krakers-
milieu. Op 4 april vorig jaar speelde The Ex nog in jeugdhuis Sojo.
Deze keer brengen ze avant garde-cellist Tom Cora mee.

The Exbegon in 1979 als punkgroep.
Volgens de groep had dit als voordeel
dat het niet nodig was muziek te kun-
nen spelen. In hun ogen betekende
punk immers muzikaal je eigen zin
doen. Dankzij hun geringe muzikale
voorkennis ontwikkelde The Ex een
tamelijk eigenzinnige manier van
spelen in de klassieke gitaar-bas-
drum bezetting. Zij voelden zich niet
gebonden door akkoorden schema's
of kompositieregels en leverden dan
ook ruwe geluidsweefsels af, waarbij
een erg luide bas een schrapende gi-
taar overstemde.

fks
Sindsdien zijn hun muzikale

vaardigheden er op vooruitgegaan
maar niet op een konventionele ma-
nier. Met behulp van schroeven-
draaiers, scheerapparaten, brand-
blussers, zware metalen staven en de
vloer van het podium produceren ze
een breed gamma aan geluiden.

De muzikale aanpak van The Ex is
geïnspireerd door de sociale ideeën
van de krakersbeweging. In zijn bij-
drage aan het boek 'Threat by Exam-
ple' stelt zanger G.W. Sokdan ook dat
het voor hen essentieel is dat de mu-
ziek steeds door heel de groep wordt
gekreëerd. Er is hierbij geen leider die
de andere vertelt wat ze moeten doen.
Er komt gewoon iemand met een idee
en de anderen voegen er iets aan toe.
Vervolgens begint men te zoeken en te
puzzelen tot de song een definitieve
struktuur krijgt. Dit heeft volgens de
zanger tot voordeel dat de muziek om
het even welke vorm kan aannemen:
"We're not a sacred formula. It's not
fucking pop music."

Perserij
The Ex hecht evenveel belang aan

hun teksten als aan hun muziek, aan-
gezien hun ideeën ook daar in boven-
drijven. In hun visie houdt elke kultu-
rele ekspressie een politieke keuze in:

ofwel een sullige vlucht uit de realiteit
ofwel een uiting van geluk of woede.
De groep aarzelt dan ook niet om po-
litiek stelling te nemen. Nicaragua,
mensenrechten, de Koerdische zaak,
censuur of de Britse mijnstaking van
1984 zijn een aantal van de onder-
werpen waarmee The Ex begaan is.
Dit uit zich niet alleen in hun teksten.
Voor de kinderen van de Britse mijn-
stakers organiseerden zeeen vakantie
in Nederland. Ze spelen ook bene-
fieten of steken posters en pamfletten
in hun platenhoezen die hun ideeën
weergeven. Zo zit er bij hun elpee
'Pokkeherrie' uit 1985 bijvoorbeeld
een poster met als titel 'Home-taping
Is Killing Record Companies'. Boven-
dien steken er ook een aantal adres-
sen van studio's en platenperserijen
in waar groepen goedkoop terecht
kunnen.
The Exheeft dan ook een duidelijke

visie op de muziekbusiness. Samen-
werking en solidariteit zijn hierbij es-
sentieel. Daarom verkiezen ze samen
te werken met organisatoren en groe-
pen die dezelfde houding nonnemen
zoals bijvoorbeeld Kerosene in Leu-
ven. Dit houdt in dat ervoor hen geen
onderscheid moet gemaakt worden
tussen hoofd- of voorprogramma. Dit
betekent ook dat er een faire verdeling
moet zijn van het geld. Alle groepen
zijn immers gelijk. Bovendien staan
ze erop dat groepen elkaar h~pen en
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De zevende editie van het Wereldfeest

Zondag 28 mei vindt voor de zevende keer het Leuvense Wereld-
feest plaats in het park Den Bruul. Het Wereldfeest is ondertussen
de kinderschoenen ontgroeid en brengt een kombinatie van
temastands rond vrede, racisme en voedselveiligheid, een multi-
kulturele markt, buikdansen en optredens.

Het Wereldfeest van de Derde We-
reldraad Leuven is ontstaan vanuit de
idee dat er in Leuven weinig gelegen-
heden zijn waar allochtonen en au-
tochtonen elkaar kunnen ontmoeten,
en dat terwijl er meer dan 4000
vreemdelingen zijn in Leuven. In die
zin is het Wereldfeest te vergelijken
met Brussel Gekleurd. Zeven jaar ge-
leden liep het nog wel even fout toen
bleek dat het feest midden in de Ra-
madan viel en veel moslims dus ge-
noodzaakt waren om thuis te blijven.
Vorig jaar bracht de nieuw lokatie
(Den Bruul aan de Mechelsestraat)
dan weer heel wat praktische pro-
blemen met zich mee omdat de elek-

triciteitstoevoer niet voldoende bleek
en aantal groepen dus noodzakelij-
kerwijs 'unplugged' moesten spelen.
Dit jaar gaat het Wereldfeest weer
door op Den Bruul, maar nu, zo ver-
zekerde Sonja Diltoer van de Derde
Wereldraad ons, zou dat niet langer
een probleem meer zijn.

Debat
Om te vermijden dat het Wereld-

feest een soort van alternatief Hapje-
Tapje wordt waar de inhoudelijke
kant nauwelijks aan bod komt en
enkel gegeten en gedronken wordt

Sonja Diltoervan de Derde Wereldraad

heeft men dus geopteerd voor een
kombinatie van temastands en
marktkraampjes. "Het is zo dat het
eigenlijke park van Den Bruul voor-
behouden is voor de temastands en
dat daarrond de kraampjes worden
opgesteld, zodat de inhoudelijke kant
centraal gehouden wordt", zegt Sonja
Diltoer;

Bekertje
HetWereldfeest draait dit jaar rond

drie temn's. Het eerste tema, voedsel-
veiligheid, volgt in feite de tematiek
die ook aanwezig is in de 11.11.11-
kampagne. Het tema wordt vooral
edukatief benaderd. Een tentoonstel-
ling, kartoons, een koffiedoolhof, een
'scheve' tafel: ze proberen allemaal de
oorzaken van hongerproblematiek
uit te leggen. Daarnaast is er aan-
dacht - en dat is alvast het tweede
tema - voor vrede en de wapen-
handel. De Derde Wereldraad stelt
dat de wapenindustrie mee verant-
woordelijk is voor gewapende kon-
flikten zoals die in Somalië, Bosnië en
Rwanda. Er iseen tentoonstelling over
de onderdrukking van de Koerden,
een ludieke aktie 'Dweilen met de

(foto Thomas Lambert)

materiaal uitlenen.
De groep heeft begin de jaren tach-

tig een ijzersterke live-reputatie opge-
bouwd maar zehadden steeds proble-
men om hun podiumsound op plaat
te krijgen. Zelfs hun live-platen kon-
den het entoesiasme op het podium
niet in vinyl vertalen. Met de dubbel-
elpee 'Joggers & Smoggers' uit 1989
kwam er een nieuwe evolutie in hun
muziek. De plaat is veel eklektischer
dan zijn voorgangers. Moderne repe-
titieve muziek, free jazz en wereld-
muziek klinken door in de arrange-
menten. De groep komt definitief los
te staan van de punkrock-stroming.
Op de plaat worden bijdragen gele-
verd door negentien gastmuzikanten,
waaronder Sonic Youth gitarist Lee
Ranaldo. Verder spelen met trombo-
nist Wolter Wierbost en sopreensok-
sofonist Ab Baars enkele muzikanten
mee uit de Nederlandse vrije improvi-
satie.

Kora
Ook de Amerikaanse cellist Tom

Cora werd door The Ex gevraagd om
op 'Joggers & Smoggers' mee te spe-
len. Cora, die meestal geassocieerd
wordt met de New Yorkseavant gar-
de-scène waar ook [ohn Zom en Fred
Frith deel van uit maken, had het op
dat moment te druk. Voor de cd
'Scrabbling at the Loek' (1991) werk-
ten ze dan wel samen als 'The Ex +
Tom Cora'. Cora weet het monoli-
tische samenspel van The Ex te verrij-
ken met muzikaal bredere improvisa-
ties. Dit maakt hun geluid toeganke-
lijker maar hierdoor gaat de rauwe
intensiteit, die hun vorige platen zo
aantrekkelijk maakte, in sommiqe
nummers verloren. 'State of Shock"1
het openingsnummer van de cd werd
een hit in het alternatieve cirkuit, De
meeste nummers hebben een simpele
maar opzwepende repetitieve struk-
tuur. Er staan ook enkele bewerkin-
gen van folknummers op zoals '80-
tium', een instrumental van de Turk
Ismet Simlof het mooie Hongaarse
volkswijsje 'Hideaen fujnak a szelek' .

kraan open' en een Reuzepuzzel die
de weg naar de vrede symboliseert.
Het derde tema heeft alles te maken
met racisme en diskriminatie. In het
spel 'Migrant voor een kwortter-kun-
nen de bezoekers even in de huid van
een vluchteling kruipen. Aan deze
temastand is er ook plaats voor graf-
fiti.
Naast dezemeer edukatieve projek-

ten, worden de tema's in het 'Praat-
kafee' omkaderd door een aantal de-
batten, afgewisseld met dans, poëzie,
toneel en muziek. Er is onder andere
een debat over humanitaire inter-
ventie met Magda Aelvoet (Agalev),
PolVansteenvoort (NCOS)en filosoof
Mark Vandepitte.
Om het allemaal geloofwaardig te

houden heeft men er van in het begin
voor geopteerd om de principes in
daden om te zetten. Zo worden er
enkel 'eerlijke' dranken verkocht en
geen cola of limonade afkomstig van
multinationals, omdat die met hun
winstprincipes vaak de Derde Wereld
schaden. Het volgen van die principes
wil echter niet altijd even goed luk-
ken. Zo zit men wat verveeld met de
plastieken bekertjes, waarop men bij
gebrek aan een veilig alternatief toch
beroep zal moeten doen. "We hebben
wel hard gezocht naar een oplossing
en misschien voeren we een systeem
in waarbij kinderen die bekertjes ver-
zamelen 1 frank krijgen per bekertje
dat ze terugbrengen", zegt Deltoer.

Kotonek
Veelvan de sfeerop het Wereldfeest

heeft ongetwijfeld te maken met de
marktkraampjes en de groepen die
optreden. Dit jaar, zo lijkt het, heeft
men geopteerd voor minder bekende
groepen. Drie groepen brengen we-
reldmuziek uit respektievelijk Brazi-
lië, Ecuador, en Guinea. Voorts iser de
Turks-Belgisch-Italiaanse groep Te-
zerdi en het multikultureel kinder-
koor Koloriek.Tot slot zijn er net zoals
vorig jaar twee dansworkshops: Ama-
na Dance Theater die geïntereseerden
leert buikdansen en Ritme waar per-
kussionist Youssou Tall de dansers
begeleidt.

Steven Van Garsse

Het Leuvens Wereldfeest op zaterdag 28
mei vanaf 14.00 u in het park 'Den
Bruul' in de Brouwersstraat. Toeg. gratis
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De teksten blijven geëngageerd.
Dafisookzo Ophet in 1993versche-

nen 'The Weathermen Shrug Their
Shoulders', het tweede gezamenlijke
album van The Ex en Tom Cora. Er
wordt ook inspiratie opgedaan bij an-
dere mensen. Zo is 'Everything & Me'
gebaseerd op een verhaal van Kees
van Kooten en 'The BigBlack' op een
gedicht van de Nederlandse dichter
Lucebert.
De optredens van The Exzijn altijd

een belevenis zoals ze enkele maan-
den geleden nog maar eens bewezen
op het podium van The Knitting Fnc-
tory in New'York.Het is dan ook spij-
tig dat het optreden gelijk valt met de
einddag van het Stuc.Toch ishet mis-
schien wel de moeite om het eindfeest
voor één keer over te slaan.

PeterVan Rompaey,
Het koncert gaat door in zaal Corso op
donderdag 19 mei om 20 u. Kaartèn
kosten 250/300 frank. Info en reservaties
op 016/20.01.10

Peeveesen
deebees

Vorigeweek donderdag werd het kon-
certvan het Amerikaanse Grotus door
de politie stilgelegd wegens geluids-
overlast. Op zich niets bijzonders,
ware het niet dat de organisatoren
van Gonzo Circuszich onheus behan-
deld voelen.
Zijbeweren namelijk op voorhand

tot driemaal toe kontakt te hebben
opgenomen met de politie en hen op
de hoogte te hebben gebracht van het
geplande koncert. Gonzo Circus be-
loofde dat het koncert voor elf uur zou
afgelopen zijn, de politie stelde dat er
.dan geen probleem was.
Toch daagden de ordehandhavers

om ongeveer kwart na tien op na een
klacht van een van de buren. Het
geluidsnivo moest beneden de negen-
tig decibel. Dat leidde tot de absurde .'
situatie dat de luidsprekers in de zaal
niet meer te horen waren boven de
gitaarversterkers van de groep op het
podium. Uiteindelijk is het koncert
dan ook een tiental minuten voor elf
in vrij slechte omstandigheden geëin-
digd. Zonder de zaalversterking is het
immers bijna onmogelijk het volume
van de verschillende instrumenten op
elkaar af te stemmen.
Doorverscheidene mensen werd na

het optreden geopperd dat de politie
milder zou zijn indien de naam van
de organisator een belletje doet rinke-
len bij de ordehandhavers, zoals bij-
voorbeeld vzw Chiboum van Johan
Vansina, zoon van de burgemeester
of vzw The Factory van Pukkelpop-
man ChokriMahassine. Kommissaris
Leenders van de Leuvense politie ont-
kent dat echter ten stelligste. Hij legt
uit dat indien er een klacht binnen-
komt- en in de buurt van zaal Corso
wonen veel mensen - de politie
moet optreden. Dat doet ze door ter
plekke te gaan kontroleren met elek-
tronische meetapparatuur, "wat toch
een objektieve registratie garan-
deert."
Het zal allicht zo zijn dat het ge-

luidsnivo het toegelaten maksimum
overschreed. Dat geldt echter voor ie-
der rockkoncert. en maakt dat organi-
satie van een dergelijk evenement ei-
genlijk een soort loterij wordt waarbij
je nooit weet of het zonder problemen
afloopt. De klachten van de buurt-
bewoners zijn begrijpelijk, maar eni-
ge goodwill ten opzichte van het jong
grut zou geen kwaad kunnen. Ofmo-
gen er in Leuven alleen bierfeesten en
braderies doorgaan?

(kj)
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Kriminologie wordt klassiek
omschreven als de"'leerder mis-
daad' of 'misdaadkunde', hoe-
wel iedere auteur er uiteraard
zijn eigen definitie op nahoudt.
Al eeuwen lang tracht men te
achterhalen wat de mens er toe
drijft om misdrijven te plegen.

Simplistisch gezegd werden er in de
kriminologie steeds twee uiteenlopen-
de invalshoeken onderscheiden die in
afwisselende mate op de voorgrond.
traden in het debat over de entsteens-
gronden van de misdaad. Vanuit bio-
logische hoek probeerde men dit ge-
drag vooral te verklaren door bij de
dader bepaalde (lichamelijke) eigen-
schappen op te sporen die determine-
rend zouden zijn om misdadig gedrag
te plegen. Het sociologisch denken
trachtte vooral de omgevingsfaktoren
te onderzoeken die aanleiding gaven
tot delinkwent gedrag. Uiteraard zijn
beide benaderingen doorheen de tijd
verschillend uitgewerkt. Tussen deze
twee 'ekstremen' ontstonden dan ook
geleidelijk meer integratieve benade-
ringen die het afwisselend belang van
beide faktoren (dader versus sociaal
milieu) hebben aangetoond. We heb-
.ben getracht een kort overzicht te ge-
ven van enkele belangrijke vertegen-
woordigers en stromingen van de kri-
minologie.

Gevaarlijk
Alhoewel de mens doorheen gans

zijn geschiedenis steeds op zoek is ge-
weest naar mogelijke verklaringen
voor het leed dat men elkaar aandoet,
werden pas vanaf het begin van de
19de eeuw systematische studies ver-
richt om beter inzicht te krijgen in het
verschijnsel kriminaliteit en de ach-
tergronden ervan. Lombroso is wel-
licht de meest bekende 'grondlegger'
van de klassieke kriminologie. Hij
stelde dat er een krimineel type mens
bestaat met specifieke lichamelijke en
psychologische kenmerken die hem
onderscheiden van de 'normale'
mens. Hiermee ontstond de idee van
de geboren misdadiger. Deze heeft
volgens Lombroso een smal, achter-
over hellend voorhoofd, vooruit-
staande jukbenen en diepe achter-
hoofdsgrieven. Daarenboven zouden
deze mensen worden gekenmerkt
door een lage gevoelsdrempel voor
pijn, morele afstomping en wispel-
turigheid.
Diametraal tegenover deze 'Itali-

aanse school' stond de 'Franse (mi-
lieu) school' die de nadruk legde QPde
misdaad op zich. Tarde stelde bijvoor-
beeld dat kriminaliteit een sociaal
verschijnsel is dat wordt bepaald door
imitatie. Zo toonde hij een verband
aan tussen de ontwikkeling van
graanprijzen en diefstalcijfers.
Durkheim trachtte dan weer in zijn

analyse van de samenleving de posi-

Ontstaansgeschiedenis van kriminologie
Misdaad heeft ook positieve kanten

De Leuvense School (foto àrchief)

tieve kanten te zien van een misdaad.
Het is immers nuttig om hiermee de
normen in vraag te stellen en oog te
krijgen voor de maatschappelijke ver-
scheidenheid. In de verdere ontwikke-
ling van de kriminologie werd van
toen af aan dus afwisselend de aan-
dacht gelegd op de daad of op de da-
der.
Deels gelijklopend met deze ont-

wikkeling werd onder invloed van de
franse medikus Pinel (en later door
zijn opvolger Esquirol) een 'zelfstandi-
ge wetenschap der psychiatrie' uitge-
bouwd. Dit was van belang voor de
strafrechtelijke gevolgen van een mis-
drijf, aangezien men vanaf dan ook
oog kreeg voor een psychische ziekte-
toestand (de zogenaamde krankzin-
nigheid en de later daaruit volgende
ontoerekeningsvatbaarheid). In die
tijd was het biologisch determinisme

erg populair. Zo kon men immers be-
palen wie de 'gevaarlijke klasse' was.
Dit biologisch determinisme verloor
aan het begin van deze eeuw duide-
lijk haar grote invloed. Toch kende de
antropobiometrie -het meten van li-
chamelijke kenmerken om daaraan
menstypes op te hangen- nog tot in de
jaren '70 van deze eeuw sukses. De
bio-sociale kriminologie kent trou-
wens recent weer een opbloei onder
invloed van de Nederlandse hoogle-
raar Buikhuizen.

8eJ!Idenstorm
In België werd in de vorige eeuw

onder andere door A. Prins voorna-
melijk de klemtoon gelegd op de per-
soon van de dader en zijn gevaar voor
de samenleving. Zodoende integreer-
de hij de kriminologie met de straf-

65 jaar Leuvense School voor Kriminologie
Driegrote vernieuwers
De geschiedenis van de Leuvense school voor Kriminologie kan
het best getypeerd worden aan de hand van een profiel van drie
voorzitters (de eerste, de tweede en de derde) die deze school ge-
sticht hebben en bezield. Het is namelijk niet de struktuur van de
school die de kriminologie in Leuven de glans heeft gegeven die ze
nu dreigt te verliezen, wel de bekwaamheid en het charisma van
haar leiders.
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Louis Braffort (1886-1944) was advo-
kaat en hoogleraar Kriminologie. Be-
doeling ervan was om Kriminologie
had hij de bedoeling juristen te laten
kennismaken met de kompleksiteit
en de veelzijdigheid van het probleem
misdaad. Braffort vond dat de juris-
tenopleiding bijzonder onvolledig
was en te eenzijdig gericht op straf-
recht. Ook wou hij het wetenschappe-
lijk onderzoek stimuleren in de hoop
dat dit zou leiden tot een nieuw, ko-
herent en hervormd strafrecht. Als
metodes dacht hij vooral aan per-
soonlijke en klinische observatie, in-
duktie en deduktie, geschiedkundig
onderzoek en rechtsvergelijking.

Nekschoten
Braffort ging ervan uit dat het straf-

recht bestond om de maatschappij te
verdedigen tegen de gevaarlijke kri-

12 Veto, Jaargang 20 nr. 30 del. 10 me'

mineel. Wanneer men iemand straf-
te, was het niet zozeer van belang wat
hij mispeuterd had, alswel hoe ge-
vaarlijk hem dat maakte. Straffen
moesten dan ook zeer individueel
zijn, aangepast aan het specifiek ge-
val. Veel van zijn ideeën zijn ook nu
nog brandend aktueel. Zo pleitte hij
ondermeer voor een tegensprekelijk
vooronderzoek, meer preventie in
plaats van repressie. Hij vond boven-
dien dat de wetboeken verouderd wa-
ren en te abstrakt, en dat elk vonnis
systematisch en ten gronde gemoti-
veerd moest worden door de rechter.
Braffort heeft zijn heldenmoed als

advokaat tijdens de oorlog met zijn
leven bekocht. Op 24 januari 1944
werd hij ontvoerd door een rexistische
militie. Hij werd later teruggevonden
langs de kant van de weg, vermoord
met vier nekschoten.
Braffort werd als voorzitter van de

School opgevolgd door Etienne De
Greeff (1898-1961). Deze was psy-
chiater van opleiding, maar algauw
nam hij afstand van de officiele psy-
chiatrie die hij ervoer als een dwang-
buis voor zijn denken. In de plaats
daarvan besteedde hij als fenomeno-
loog een groot deel van zijn tijd aan
kijken: hoe kijken wij naar'abnorma-
lerr', naar 'gekken', hoe kijken zij
naar ons. In zijn funktie als genees-
heer-antropoloog aan de Leuvense ge-
vangenis had hij dan ook ogen tekort.
Twee tema's staan centraal in het

denken van De Greeff. dat van de ver-
antwoordelijkheid en dat van de kri-
minogenese. Wat de verantwoorde-
lijkheid betreft: De Greeff geloofde
niet dat er zoiets bestond als een onre-
delijke daad, dat er dingen van buiten
komen die ons het verstand doen ver-
liezen. Wel geloofde hij dat elke daad
redelijk is in een bepaalde kontekst
(ook een moord), en dat binnen die
kontekst de keuze tot moord ook een
eigen logika heeft. Iedere mens stelt
daden die 'normaal' zijn volgens zijn
eigen logika, ook de 'ubnorrnulen',
ook de 'gekken'.
De Greeff vraagt zich ook af hoe een

normaal mens ertoe komt een ander
wezen uit de weg te ruimen. Volgens
hem beginnen we met een sterke anti-
patie en een groot verlangen om de

rechtsbedeling en hervormde hij deze
laatste (samen met Lejeune en Van de
Velde). Spoedig ontstond de bekende
wet Lejeune, de wet op de landloperij
en bedelarij - die pas vorig jaar uit
het strafrecht werd gehaald -, de wet
op de jeugdbescherming en de wet op
het sociaal verweer.
Onder invloed van de Amerikaanse

kriminologie, die in de eerste decen-
nia van deze eeuw door de Chicago
School werd voorgestaan, werd het
kriminologisch denken dan aanzien-
lijk uitgebreid. Sutherland beschreef
immers het bestaan van de 'white
collar crime', een misdadig gedrag
met aanzienlijke schade, maar zon-
der vervolging van de dader - die
overigens uit de 'beter begoede mi-
lieus' kwam. Hierdoor werd duidelijk
dat gedrag enkel krimineel is als het
zo benoemd wordt door de maat-

schappij. Dit inzicht bracht op be-
leidsmatig vlak weinig verandering,
maar was een belangrijk tegenargu-
ment voor het klassiek determinis-
tisch denken alsof dé misdadiger zou
bestaan. Gaandeweg veranderden
deze inzichten dan ook de manier van
kriminologisch onderzoek.
Men deed dark number onderzoe-

ken om een beter zicht te krijgen op
alle mogelijke vormen van krimina-
liteit - zonder dat deze door de offi-
ciële instanties waren geregistreerd.
Deze relativiteitsidee (dé krimineel
bestaat niet, wetten zijn niet neutraal,
enzovoort) gaf in de jaren '60 aanlei-
ding tot een heuse beeldenstorm bin-
nen het kriminologisch denken. Het
nut van het gevangeniswezen werd in
vraag gesteld, de psychiatrie daverde
op haar grondvesten door de kritiek
vanuit de anti-psychiatrie. Er kwam,
vanuit de feministische beweging,
voor het eerst een oproep voor de rech-
terrvon de slachtoffers (en hiermee de
opbloei voor de viktimologie). Door
de abolitionisten werd zelfs het gehele
strafrechtsparadigma fundamenteel
in vraag gesteld. Moest men de 'da-
der' straffen of helpen, en hoe moest
dit dan gebeuren. Kortom, niets bleek
nog te werken en men moest op zoek
gaan naar nieuwe waarden, nieuwe
ideeën.

Interdisciplinariteit
De beeldenstorm van de jaren '60

en '70 heeft echter niet geleid tot de
volledige verwerping van allerhande
inzichten. Het is trouwens tijdens deze
periode dat de Leuvense leermeesters
der kriminologie hûn leerstoel bestij-
gen. (Zie 'Drie grote vernieuwers') De
etiologie (het zoeken naar de ont-
staansgronden van de misdaad)
wordt evenwel gaandeweg verlaten,
de viktimologie wordt uitgebouwd tot
een volwaardige disàpline en de pe-
nologie (strafrechtskunde) neemt een
gematigd standpunt in.
Het aktieterrein van de krimino-

logie wordt gaandeweg steeds verder
verbreed naar 'kriminologisch rele-
vante items', zodat men vandaag. de
dag zou versteld staan wat krimlno-
logen allemaal onderzoeken. De kri-
minologie tracht nu door haar inter-
disàplinair karakter vele maatschap-
pelijke verschiinselen te bestuderen.
Hoe het kriminologisch denken in
Leuven is veranderd in de laatste 25
jaren, moge blijken uit talrijke publi-
katies door de 'School voor Krimino-
logie'. Professor Dellaert stelde ooit
dat de interdisciplinariteit niet voor
eeuwig zal gelden, maar dat zij, voor
de komende fase, wel belooft de ver-
zoening te bewerken tussen de liefde
voor de waarheid en de liefde tot de
mens. Kriminologie blijft blijkbaar in
beweging. Of deze bewegingsdrang
een overlevingsstrategie dan wel een
uiting van vindingrijkheid is, zal de
toekomst uitwijzen, hoewel het een
het ander niet uitsluït,

Alexander van üempt

ander te zien verdwijnen. Vervolgens
reduceren wij de ander tot een ding,
een vervelend ding, een waardeloos,
toekomstloos ding. Tenslotte probe-
ren we manieren te vinden om onze
plannen te rechtvaardigen, en zoeken
we milieus op die onze mening inzake
de ander delen of begrijpen.
De sterkte van De Greeff was dat hij

zijn teorieën koppelde aan zijn grote
ervaring in de vele en diepgaande ge-
sprekken die hij voerde met zijn gede-
tineerden. Deze wijsheid uit ervaring
was iets dat hij gemeen had met zijn
opvolger Renee Dellaert.

Kind
Renee Dellaert (1906-1979) had

naast medicijnen en toegepaste ziels-
kunde ook opvoedkunde gestudeerd
en het is een feit dat het eeuwige kind
in de mens steeds het basistema is ge-
bleven van zijn denken. Aandachts-
punten waren dan ook kinderpsy-
chiatrie en jeugddelinkwentie, waar-
over hij niet enkel teoretiseerde maar

EX

ook een en ander realiseerde.
Dellaert was in de eerste plaats een

antropoloog, die er vanuit ging dat in
het woordje menswetenschappen de
klemtoon steeds op de eerste letter-
greep moet blijven liggen. Hij keek
naar de versnippering in de menswe-
tenschappen, hoe de psychologie, de
sociologie, de psychiatrie, de psyche-
patologie allen de waarheid over de
mens eksklusief wilden opslokken en
zag dat het niet goed was. Het was
dan ook zijn bedoeling om een wijsge-
rig en wetenschappelijk verantwoord
mensbeeld te scheppen dat kon die-
nen voor alle kultuurvolkeren en alle
disciplines.
Dellaert had, net als zijn voorgan-

gers, als grootste kwaliteit dat hij tot
een zeldzaam ras behoorde: dat van
professoren die iets te vertellen heb-
ben dat niet in de boeken staat, de
akademici die het verdienden om
leerlingen te hebben in plaats van
anonieme studenten.
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De andere kant van 'Vrouwe Justitia'
Kriminologen doen het
interdisciplinair
Wanneer een student zich in een gesprek als kriminoloog bekend
maakt, ontlokt hijmeestal twee soorten realcties. Enerzijds opent
hij voor zijn gesprekspartner de mogelijkheid tot het maken van
een aantal tot op de draad versleten grappen - 'dat zal wel
krimineel zijn zeker?' -, anderzijds kan hij zich verwachten aan
een reeks van opmerkingen en oplossingsvoorstellen omtrent de
kriminaliteitsproblematiek. Oplossingsvoorstellen die zich trou-
wens vooral situeren binnen één lijn, namelijk de ongenadige re-
pressie. Met andere woorden over kriminologie en kriminaliteit,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de kwantumfysika, meent ieder-
een wel iets te weten.
Omtrent de studierichting krimino-
logie, officieel: kriminologische we-
tenschappen, doen dan ook een aan-
tal grondige misverstanden de ronde.
Vooreerst vormt kriminologie geen
fakulteit op zich. licentiaat in de kri-
minologische wetenschappen is een
akademische opleiding binnen de fa-
kulteit rechtsgeleerdheid. Het akade-
misch personeel van kriminologie is
binnen die fakulteit ondergebracht in
de afdeling strafrecht, strafvordering
en kriminologie. Tot aan zijn overlij-
den, woensdagnacht jongstleden,
was professor J. Van Kerckvoorde
hoofd van deze afdeling.

Reputatie
Alhoewel er reeds lang stemmen

opgaan om kriminologie een zelf-
standig statuut te geven en dus los te
koppelen van deze afdeling, ziet het er
niet naar uit dat zulks in de nabije
toekomst te verwachten valt. Als be-
langrijkste argument hiervoor wordt
naar voor geschoven dat kriminolo-
gie als wetenschap zich reeds geruime
tijd niet enkel meer toespitst op de
strafrechterlijk gekwalificeerde delin-
kwent an sich, maar een veel ruimer
veld bestrijkt. Daarover verder meer.
Eerstwat aandacht voor de student

IN MEMORIAM

PROF.}. VAN KERCKVOORDE
Op 5 mei 1994 overleed op vijftig-
jarige leeftijd Prof.Dr. J.Van Kerck-
voorde aan de gevolgen van een
lange en slepende ziekte. Als ge-
woon hoogleraar aan de Afdeling
voor Strafrecht, Strafvordering en
Kriminologie was hij een stille
kracht, doch van een niet te mis-
kennen waarde zowel als weten-
schapper als in zijn hoedanigheid
van docent en kollega. J. Van
Kerckvoorde was afdelingshoofd
en heeft op zijn naam onderzoe-
ken naar ondermeer de politiek
van het openbaar ministerie, en
politiële fenomeenstatistiek. Ook
de lerarenopleiding gebeurde on-
der zijn leiding.
Zijn rechtvaardigheidsgevoel,
punktualiteit en integriteit blijven
voor zijn vele medewerkers een
voorbeeld. Tevens is er een oprech-
te dankbaarheid voor zijn weten-
schappelijk erfgoed en alles wat hij
voor de afdeling heeft betekend.

(lvdw)
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kriminologie. Over de vier opleidings-
jaren verspreidt - twee kandidatu-
ren, twee licenties -, zijn er in Leu-
ven een tweehonderdtal kriminolo-
giestudenten. Elk opleidingsjaar telt
zo'n vijftal studenten, met een iets
hoger aantal in de eerste kandida-
tuur. Dat wekt de indruk dat bijna ie-
dereen die de studies aanvangt in de
eerste kandidatuur ook de eindrneet
haalt. Niets is echter minder waar.
Kriminologie bezit de bedenkelijke re-
putatie om in de eerste kandidatuur
het laagste slaagpercentage van gans
de KU Leuven te hebben, plus minus
20 procent in de beide zittijden sa-
men. Hiervoor zouden er verscheide-
ne redenen zijn. Naargelang de bron
- proffen, studenten - wil de na-
druk die men op bepaalde redenen
legt nogal eens verschillen. Zeker is in
elk geval, dat bleek uit een bevraging
bij de eerstejaarsstudenten vorig aka-
demiejaar, dat heel wat van de eerste-
jaars op zijn zachtst uitgedrukt weinig
weet hebben omtrent de studierich-
ting. Zomeende een aantal onder hen
bijvoçrbeeld dat kriminologie de ide-
ale opleiding zou zijn om pnvee-de-
tektive te worden. De bewering van
een aantal proffen als zou krimino-
logie meer dan andere richtingen
eendagsvliegen aantrekken - een
jaartje fuiven op kosten van 'ma en
pa -lijkt deels ook welgegrond. Dat
devalueert kriminologie dan meteen
tot 'vuilbak' van onze universiteit.
Toch kan dit niet de enige verklaring
zijn. Vooral het gebrek aan informa-
tie omtrent de studie-inhoud ligt vol-
gens de studenten aan de basis van
het lage slaagpercentage. De eerste
kandidatuur loopt op twee vakken na
volledig gelijk met de eerste kandida-

In

Hetwas niet toevallig dat de rektor op een
dergelijke manier fulmineerde tegen alles
wat geurde naar kritiek binnen de eigen

gelederen. In de jaren daarvoor had hij namelijk
bijna zijn tanden stukgebeten op het geval 'Passa-
ge 144' en de notoire dwarsligger Steven De Bat-
selier. De Batselier, een leerling van Dellaert en
een zeer populair professor binnen kriminologie,
was al begin jaren zestig begonnen aan een kruis-
tocht tegen strukturen als gezin, school, arbeids-
markt, politiek en ekonomie. In zijn werken om-
schrijft hij hen als 'zachte moordenaars', die op
een onopvallende manier het eeuwige kind in de
mens langzaam maar zeker versmachten.
De Batselier had zich in deze kontestaire kon-

tekst al beziggehouden met homofielen en drug-
gebruikers, maar ook de psychiatrische patiënten
stonden nog op zijn lijstje van bedreigde mens-
soorten. In het voorjaar van 1977 huurde hij dan
ook een huis op de Tiensevestnummer 144waarin
hij een achttal mensen met 'psychiatrische proble-
men' op een anti-psychiatrische manier kon op-
vangen. Het was vooral de term anti-psychiatrie
die velen een doorn in het oog was. In deze kringen
ging men er ondermeer vanuit dat een 'psyche-
patologisch symptoom' geen ziekte was die men
moest laten behandelen door een geneesheer-
psychiater, met pillen om de ziekte te onderdruk-
ken. Integendeel, men ging er vanuit dat geestes-
zieken méér dan normale mensen waren, dat hun
problemen niet van medische maar van rela-
tionele aard waren, en dat men ze niet moest be-
handelen met drugs maar met liefdevolle men-
selijke aanwezigheid. Het huis werd dan ook niet
ingericht als een kliniek maar als een gemeen-
schapshuis waar ieder zijn waanzin kon uitleven
en bevrijden.
Eén van de manieren om die waanzin los te

laten, was teruggaan naar de baarmoeder. De
Batselier was er immers van overtuigd dat vele
problemen reeds ontstaan in de buik van de moe-
der. Op zolder had hij een kamertje ingericht als
baarmoeder: met gedempt licht, een grote schom-
mel en geluiden die de hartslag van de moeder
moesten nabootsen.
Dat dit koncept de rektor niet geheel beviel, kan

men zich wel voorstellen. Er ontstond al gauw een
konflikt dat eskaleerde tot een tragikomedie met

tuur rechten. Niet zo eenvoudig dus,
in tegenstelling tot wat meestel wordt
beweerd. Binnen die grote groep
rechtsstudenterilopen de aankomen-
de kriminologen er trouwens nogal
wat verloren bij. Er manifesteert zich
dan ook een moeizaam zoeken naar
de eigen identiteit. Bovendien is het
voor het presidium vaak een hele op-
gave om de eigen studenten van de
eerste kandidatuur te bereiken. Dit
alles brengt met zichmee doteen rela-
tief groot aantal afhaakt lang voor de
eindmeet in zicht komt.
In de tweede kandidatuur vervoe-

gen vooral houders van een Hobu-di-
ploma, maatschappelijk en sodaal
assistenten, verpleegkundigen, zich
via de enige kandidatuur in de oplei-
ding. In de eerste licentie komt daar
nog een klein aantal studenten met
een ander kandidaatsdiploma bij.
Sinds vorig jaar geeft elk kandidaats-
diploma namelijk onmiddellijk toe-
gang tot de licenties kriminologie.
Omgekeerd geldt dit echter niet. De
enige andere studierichting waarbij
deze mogelijkheid ook bestaat, is fa-
miliale en seksuologische weten-
schappen. Deze.opleidtnq kent echter
geen afzonderlijke kandidaturen. Bo-
vendien kan men hier zijn einddiplo-
ma slechts behalen wanneer men
reeds een ander licentiaatsdiploma
op zak heeft. Voor de 'zuivere' krimi-
nologen, die dus de eerste kandida-
tuur met vrucht doorworstelden, was
deze regeling dan ook van meet af
aan een doom in het oog. Om het

plaatje helemaal kompleet te maken
dienen ten slotte ook nog de studen-
ten te worden vermeld die krimino-
logie als aanvullende studie volgen,
en dus reeds een ander licentiaats-
diploma bezitten. Al bij al worden de
licenties kriminologie dus bevolkt
door een vrij heterogene groep stu-
denten. Geen makkelijk opgave voor
de kringwerkers, temeer daar Crimen
- wegens te kleine kring - niet over
een eigen fakbar beschikt. Momenteel
biedt jeugdhuis Clockworkeen onder-
komen voor dorstige kriminologie-
studenten.

Veilig
Eén van de redenen voor deze zeer

vrije toegang ligt in het feit dat kri-
minologie wat betreft de metoden een
interdisciplinaire wetenschap is. Zo-
iets als een eigen kriminologische
metode bestaat niet. De kriminologie
speelt hiervoor leentje buur bij andere
menswetenschappen zoals de sociolo-
gie, de psychologie, of rechten. In de
kandidaturen komen deze dan ook
ruim aan bod, zij het natuurlijk wel
vanuit een kriminologischperspektief.
De licenties zijn dan weer héel sterk

gericht op het eigen vakgebied. Hier
maken de studenten trouwens via
werkkolleges een keuze tussen vijfver-
schillende domeinen: politie, straf-
uitvoering en hulpverlening, foren-
sische aspekten van de gezondheids-
zorg, jeugdkriminologie en mens,
maatschappij en marginaliteit. Het

Passage 144
Bevrijd de waanzin

beperkt aantal studenten maakt dat
hier in kleine groepjes vrij intensief
rond heel specifieke tema's kan wor-
den gewerkt. Vervolgens test men in
de tweede licentie, via een viermaand
durende stage in het 'veld', alle teore-
tische kennis aan de praktijk. Ten
slotte dient men ook nog een eind-
verhandeling in te dienen, alvorens
men een gooi kan doen naar het di-
ploma van licentiaat in de krimino-
logische wetenschappen. Deverplich-
te stage brengt trouwens elk jaar op-
nieuw met zich mee dat de grootste
groep pas in de september zittijd klaar
raakt met deze eindverhandeling.
Eensmen dan zichzelfkrimtnolOOg

mag noemen, begint de zoektocht
naar een 'kriminologisch relevante
job'. Dat wou in het verleden wel eens
tegenvallen. De meesten gaven het
zoeken na een tijdje dan ook op en
zochten hun heil in andere sektoren.
De verzekeringswereld lag een tijd
goed in de markt. Het veiligheids-
beleid van Binnenlandse Zaken heeft
daar recent verandering in gebracht.
Voor het preventieve luik van de vei-
ligheidskontracten (zieveto 29 en pa-
gina 16) worden nogal wat krimino-
logen aangetrokken. Binnen de oplei-
ding zelf krijgt preventief werken ech-
ter (tot op heden) nog te weinig aan-
dacht. Vermits kriminologie zichzelf
echter profileert als zijnde steeds in
beweging, mag men verwachten dat
hier verandering op komst is.

Bart Kaesemans

11Allerhande groenkomitees, mokrobio-
tische voeding, parollelle geneeskunde, al-
ternatieve psychiatrie en dergelijke meer
zijn zoveel uitlopers van een irrationele be-
nadering der dingen die stamt uit de kon-
testatietijd. Het zijn als onkruiden die welig
tieren op de vruchtbare bodem van een
welvaQrtmaatschappij die tot stand kwam,
en alleen in stand kan gehouden worden
door de verworvenheden van wetenschap
en technologie. De universiteit moet zich-
zelf en de gemeenschap behoeden tegen
dergelijke strekkingen, die soms enkel on-
schadelijke uitingen zijn van wat speelse
fantasie, maar die in andere gevallen een
gevaar inhouden voor de sociale vooruit-
gang en schade kunnen berokkenen aan
mensen." Bovenstaand citaat komt uit de
openingsrede van rektor De Somer, aka-
demiejaar 1981 - 1982.

aan de ene kant Steven De Batselier, de studenten-
verenigingen (steunkomitee De Batselier) en de
Vlaamse Vereniging van Professoren, en aan de
andere kant het rektoraat, de orde der geneesheren
en het parket van Leuven. Eengedetailleerd verslag
van de schermutselingen zou ons te ver leiden,
maar laat ons enkele belangen onder de loep ne-
men die op het spel stonden.
Het rektoraat zag de goede naam van zijn uni-

versiteit bedreigd door een of andere zot en probeer-
de dan ook op allerlei manieren om De Batselier
van zijn hoogleraarschap te beroven. De orde van

geneesheren zag een groot stuk van haar brood
winning bedreigd, wilde niet aanvaarden dat er
geen psychiaters meer nodig zouden zijn, geen
pillen of'pikuren, geen specialismen ofbijhorende
rekeningen.
Het parket kon niet anders dan reageren op de

beschuldiging van 'onwettig uitoefenen van de
geneeskunde', ook al gezien de hele mediahetze
die er ondertussen was ontstaan (betogingen van
studenten pro De Batselier, parlementaire vra-
gen, ...). Het parket ging zeer grondig te werk. Het
deed een onaangekondigde inval in de Passage,
waarbij het voltallige korps van de gerechtelijke
politie werd gemobiliseerd alsook talloze
eksperten. Helaas, bij gebrek aan drugs en groeps-
seks, moesten zij zich tevreden stellen met het
adressenboekje en de persoonlijke kor-
respondentie van DeBatselier. De honderden per-
sonen die ooit kontakt hadden gehad met deman
werden in de komende maanden allemaal onder-
vraagd, doch zonder veel sukses. De zaak zou uit-
eindelijk in 1982 stranden voor de raadkamer,
zonder gevolg.
De Botselier, die zijn levenswerk aangevallen

zag, wist zich gesteund door de studentenver-
eniging. Die klaagde ondermeer aan dat de aka-
demische overheid DeBatselier verweet teveel tijd
in nevenaktiviteiten te steken, terwijl ze ondertus-
sen toestond dat Tindemans een regering leidde,
en zijn kat naar de kolleges stuurde om daar an-
dermans kursus voor te miauwen. De Vereniging
van Vlaamse Professoren tenslotte wilde vooral
voorkomen dat hier een precedent van een
beroepsverbod werd geschapen, een aanfluiting
van de akademische vrijheid.
Het hele incident is uiteindelijk doodgebloed,

Passage isgestorven, niet aan een verbod maar bij
gebrek aan motivatie (onder andere teweinig vrij-
willigers).Derechtszaak isallang gesloten. Steven
De Batseller doceert nog steeds aan de rechts-
fakulteit. Men kan zich afvragen of dit soort ind-
denten ook vandaag nog mogelijk zijn en het ant-
woord is waarschijnlijk nee. Als oorzaak geeft
men dan meestal zoiets vaag als een verandering
in de tijdsgeest. Men kan zich ook afvragen of dit
geen spijtige zaak is. Het antwoord iswaarschijn-
lijkja.

Alexander Witpas
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Nieuwe struktuur voor Isol
Kringwerking rond
buitenlanders essentieel
Naast de splitsing van Kultuurraad-Stuc, stond op de Open
Algemene Vergadering (OAV)van dinsdag drie mei ook de her-
strukturering van Isol (Internationale Studentenorganisatie
Leuven) op het programma. Men koos voor een tweeledige struk-
tuur met een Nationaliteitenroad en een Raad van Fakultaire
Vertegenwoordigers.
Isol, de organisatie die zich binnen
Lokomet de opvang van buitenland-
se studenten bezighoudt, werkte het
afgelopen jaar erg slecht Traditioneel
zijn de buitenlandse studenten een
vrij kwetsbare groep binnen de Leu-
vense studentenbeweging. Hun door-
gaans vrij zware studieprogramma's
en het vaak kortstondige verblijf van
één of twee jaren bemoeilijken de
organisatie van een goed uitgebouwd
ontmoetingscentrum. Sinds de Aka-
demische Raad besloten heeft om het
bisrecht voor niet-EG-studenten te
beperken, worden de Derde Wereld-
studenten nog meer ontmoedigd om
zich te engageren. Bovendien is de
Isol-bar, die als ontmoetinqsrutmte
fungeerde, al van in augustus geslo-
ten. Isol heeft daardoor ook geen ei-
gen ruimte meer om aktiviteiten te
organiseren.
Struktureel is Isol tot nu toe een vzw

geweest met een Raad van Bestuur,
die Executive Committee heette, en de
Raad van Nationaal Afgevaardig-
den, een Algemene Vergadering. Zo-
als de naam al laat vermoeden, be-
stond de Raad van Nationaal Afge-
vaardigden uit vertegenwoordigers
van de nationale groepen. Die natio-

nale groepen werden gevormd door
een minimum van zeven mensen van
dezelfde nationaliteit of tien mensen
uit dezelfde regio. De Raad van Natio-
naal Afgevaardigden moest mini-
maal één maal per jaar samenkomen
maar dat is de laatste jaren niet meer
gebeurd. Isol werd in de praktijk ge-
woon geleid door het Executive Com-
mittee dat uit een handvol vertegen-
woordigers bestond. Op die manier
was Isol niet langer representatief
voor de groep van buitenlandse stu-
denten aan de universiteit. Daaren-
boven was Isolook nog vervreemd
van Loko en waren de kringen niet
betrokken bij de Isol-werking. Afge-
lopen jaar kwam zelfs het Executive
Committee bijna niet meer samen.
Het werd dus hoog tijd om de banden
tussen lsol en haar achterban te her-
stellen, evenals die tussen Isol en de
rest van de studentenbeweging.

Zes
Lokoheeft nu dus een nieuwestruk-

tuur uitgewerkt. Die werd dinsdag
door de OAV goedgekeurd. De vzw
lsol wordt ontbonden en de nieuwe
struktuur wordt een tweeledige feite-

lijke vereniging. Voor akademische
aangelegenheden wordt een Raad
van Fakultaire Vertegenwoordigers
opgericht. Voor sodo-kulturele kwes-
ties blijft men werken met nationale
groepen. Sociale problemen van bui-
tenlanders zijn immers vaak kultuur-
gebonden. Door de goede kontakten
en de gemeenschappelijke proble-
men binnen de nationale groepen,
zullen de problemen en wensen van
de buitenlandse studenten makke-
lijker naar boven komen in de Natio-
naliteitenraad. Deze wensen moeten
dan doorgegeven worden aan Sociale
Raad die ze dan bij de universiteit
moet verdedigen. Zo zouden moslims
bijvoorbeeld speciale regelingen kun-
nen vragen voor eksomens tijdens de
ramadan.
De nationale groepen krijgen twee

funkties. Naast de vertegenwoordi-
gingsfunktie in de Nationaliteiten-
raad, behouden zij ook het karakter
van vrije vereniging. Dat wil zeggen
dat ze voor de aktiviteiten die ze orga-
niseren - zoals fuiven of info-avon-
den - subsidies kunnen aanvragen
bij Iso1. Dat gebeurt dus naar ana-
logie met Kringraad, Sportraad en
Kultuurraad.
Verder blijft natuurlijk de huidige

socio-kulturele opvang en begelei-
ding behouden. De buitenlandse stu-
denten zullen op het Isol-sekretariaat
nog steeds terecht kunnen voor de
telefoonservice, waardoor de studen-
ten aan een sociaal tarief kunnen
telefoneren. Daarnaast zijn er ook
verschillende buitenlandse kranten
ter beschikking. De studenten kunnen
op het sekretariaat ook terecht voor
informatie en advies. "ltnslotte wor-
den er nog reizen georganiseerd voor
de buitenlandse studenten.
Voor het onderwijsluik van Isol

wordt een Raad van Fakultaire Verte-
genwoordigers opgericht. Dot is dus
een soort Kringraad binnen lso1.Hier
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Horizontaal-1 Bisdom2 Vruchtbare grondsoort-Zangnoot -Zangnoot
3 Zeepwater - Europese hoofdstad 4 Voorzetsel - Aaneensluiting van
producenten 5 Ontzag - Egyptische maangodin 6 Ankerplaats - Veel-
heid 7 Klemtoon - Pers vnw 8 Mansnaam - Germaanse godheid
9 Watergod - Voegwoord - Verwijding van de slokdarm 10 Lidvan een
kristelijk kerkgenootschap.
Vertikaal-1 Kraaiachtigevogel-Slag2 Deaardoppervlakteomleggen-Slede
3 Boom - Bijbelse man 4 Zangnoot - Vertrouwen dat iemand krijgt
5 Oplossing waarin men een lichaam dompelt - Mansnaam 6 Europese
rivier - Mild 7 Ruimte voor een straatdeur - Karaat 8 Dierenverblijf -
Vogel 9 Oudromeinse munt - Vluchtige liefdesbetrekking 10 Lichte slag
- Klemt van onderen.

worden vooral onderwijsproblemen
aangehaald. Daar de buitenlanders
niet vertegenwoordigd zijn binnen de
beleidsorganen van de universiteit,
moet dat gebeuren via Kringraad.
Kringraad moet dus de belangen van
de buitenlandse studenten verdedi-
gen no kontakten met lso1.

Ende rijkswacht onder eiersalvo

Minister onder vuur
'Eendrieduizendtal Waalse studenten trokken donderdag door de
straten van Brussel met hun eisen voor een volwaardig demo-
kratisch onderwijs. Een betoging die er kwam na de rellen op de
Université libre de Bruxelles (ULB)van de voorbije weken. Vlaan-
deren zond slechts enkele zonen uit.

april was er opnieuw een staking, de
dinsdag daarop een 24 uur durende
bezetting van het rektoraat.

Wapenfeit
De druk van de studenten leverde

uiteindelijk wel resultaat op. Woens-
dag besloot de universitaire overheid
uiteindelijk om de 'Annexe 33' volle-
dig in te trekken. Een kommissie zou
worden aangesteld om toekomstige
maatregelen te onderzoeken. 'Victoi-
re!' kraaide het stakingskrantje 'Jours
de grève' van de ULB-studenten. Later
moesten daar toch enkele nuance-
ringen aan worden toegevoegd. De
voorzitter van de kommissie zal geen
onafhankelijke bemiddelaar zijn zo-
als de studenten hadden geëist, maar
we!... Hasquin. Verder zetelen slechts
vier studenten in de kommissie die
zeventien leden telt. En in een klau-
sule wordt gesteld dat eender welk
dokument door de kommissie kan

voorgesteld worden, dus ook nog
steeds de 'Annexe 33'. Het lijkt erop
dat het gevaar niet helemaal gewe-
ken is.
Ondanks deze overwinning ging de

betoging op donderdag toch door.
Aan de basis van de problemen ligt
namelijk de gebrekkige finanáering
door de overheid. De studenten eisten
daarom een betere finanáering van
het onderwijs (ophef van het finan-
deel moratorium dat sinds twee jaar
wordt opgelegd), een vrije toegang en
meer studenteninspraak in het onder-
wijsbeleid. De hogescholen ageerden
eveneens tegen de aangekondigde
schaalvergroting.
De betogers trokken donderdagna-

middag dus van het Schumanplein
naar het kabinet van minister van
onderwijs Lebrun. De ULBwas sterk
vertegenwoordigd maar ook heel wat
hogescholen en beperkte delegaties
van de universiteiten van Louvain-la-
Neuve, Luik en Namen waren van de
partij. Ook het wetenschappelijk per-
soneel van de ULBtrok mee op, sa-
men met de syndikaten en enkele ver-
tegenwoordigers van Ecolo en het
FDF.Slogans als 'Lebrun, tes grandes
écoles, tu sais ou on se les colle' of
'Lebrun, mort à toi(re)' prijkten op de
spandoeken. Er werd ook even allusie
gemaakt op Michel Dupont, de mede-
werker van Lebrun die net deze week
werd aangeklaagd wegens pedofilie:
'Dupont, les enfants! Lebrun les étu-
diants!'

Bijhet kabinet van Lebrun hield de
betoging halt. Een delegatie van de
studenten werd ontvangen, maar die
kreeg geen enkele toegeving van de
minister. De organisatoren konden
dus enerzijds tevreden zijn met de op-
komst 3000 studenten bij elkaar krij-
gen (4200 volgens de organisatoren)
net voor de eksomens is niet niks. An-
derzijds was dit het laatste wapenfeit
van deze studenten voor de eksamens
en is de bal nu in handen van Lebrun.
In Vlaanderen was er weinig aan-

dacht voor de hele zaak. Nochtans
hadden de Waalse studenten hun
Vlaamse kollego's opgeroepen om er
een nationale betoging van te ma-
ken. De Leuvense studentenbeweging
vond het echter niet haalbaar om
voor deze betoging veel studenten te
mobiliseren. Loko deed dus geen po-
ging en stuurde enkel een beperkte
delegatie van vijf vertegenwoordi-
gers. Samen met enkele MLB-studen-
ten en een VUB-delegatie betuigden
zij Vlaamse steun aan de eisen. Toch
spijtig want de eisen van de Waalse
studenten zijn evengoed toepasbaar
op het Vlaamse onderwijs. Het is niet
ondenkbaar dat ook de Vlaamse uni-
versiteiten binnenkort met bespa-
ringsmaatregelen op de proppen ko-
men.

Karen De Pooter

Door dat systeem wordt er een
struktureel kontakt gelegd tussen Isol
en een andere raad van Loko. Hier-
door kan lsol moeilijker weggroeien
van Lokozoals dat de laatste jaren het
geval was. De buitenlandse studenten
vragen trouwens - zo bleert na een
rondvraag door Lokobij de bestaende
nationale groepen - om gesteund te
worden door de Belgische studenten.
Ze hebben immers schrik van een
konfrontatie met de universitaire
overheid. De rol van de vrijgestelde
van Isol tenslotte zal van koördine-
rende aard zijn. :
Of de nieuwe struktuur zal slagen)

zal voor het grootste gedeelte afhan-
gen van de motivatie van de kringen.
Per kring zal immers een verkiezing
van een vertegenwoordiger van de
buitenlandse studenten moeten geor-
ganiseerd worden. Die verkiezingen
zullen volgend akademiejaar op
twintig oktober doorgaan. Op deOAV
werd ook geadviseerd om de eerste
drie weken van het jaar een trefdag te
organiseren waarin buitenlandse stu-
denten in kontakt kunnen komen
met andere buitenlandse studenten
en met de kringwerking. Op 21 okto-
ber, de dag na de verkiezingen gaat
dan de eerste fakulteitenraad voor
buitenlandse studenten door.
De kringen wordep ook verzocht

een Belgischestudent te zoeken die de
kringwerking naar buitenlandse stu-
denten kan begeleiden. Hopelijk zul-
len er volgend akademiejaar als de
eksamens nog niet voor de deur
staan, ookwat meer kringen interesse
betonen voor de Isol-werking. Bij de
stemming over de nieuwe Isol-struk-
tuur op de OAV waren immers nog
maar zes kringen vertegenwoordigd.

Alles begon al meer dan een maand
geleden toen de voorzitter van de raad
van beheer van de ULB,Hasquin, zijn
herstruktureringsplan voorstelde. Dat
moest ervoor zorgen dat de ULBfinan-
áeel weer gezond werd. Het belang-
rijkste luik van het voorstel, de 'an-
nexe 33', stelde een besparing voor op
het personeel: het personeel dat af-
vloeit door pensionering zou slechts
voor tachtig procent vervangen wor-
den. Dit betekent dat ook de studie-
programma's herzien moeten wor-
den: zo zou minder kursus worden
gegeven, de praktika met tien procent
worden ingeperkt, en keuzevakken
met weinig studenten zouden worden
afgeschaft. Verder werden nog een
aantal andere maatregelen voorge-
steld, zoals een verhoging van het
inschrijvingsgeld. Op donderdag 21
april organiseerde de studentenbewe-
ging van de ULB,de BEA,al een eerste
staking. De laatste weken kwamen de
akties dan tot een hoogtepunt. Op 28
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Zoekertjes
• Te koop: (in zeer goede staat) versterker
2x50w Technics SU-Z55 voor 5000 Bf; Akai
digitale tuner AT-K22L (geen preselekties)
voor 3000 Bf. TeI.016/23.72.82.
• Mijn portefeuille werd gestolen in de Centra-
le Biblioteek of de Stadsbiblioteek: blauwe
kleur, emotionele waarde. Dief of vinder kun-
nen altijd terecht bij Ann Geypen, JP Ver-
haegenstraat 20, Leuven.
• Iedereen. Zoek en vind mijn portefeuille.
Blauwe kleur, alle papieren zitten erin. Breng
hem terug en krijg een kusje van Ann Geypen,
JPVerhaeghenstraat 20, Leuven.
• Welke vliegtuigfanaat/-spotter wil mee met
de auto naar o.a. de airshows op Yeovilton en
Bruntingthorpe (14-17 juli)? Bel Michael: 016/
20.08.21; na donderdag op 014/31.55.31.
• Ik ben ongeveer een maand geleden mijn zil-
verkleurig kettinkje (met een ankertje, hartje
en kruisje aan) verloren in de Lepelstraat, de

Reizen 2000
lic. A.5061

voor al uw vakantie- en
zakenreizen 'j

tickets (vluchten) aan de !
beste prijzen 1

brochures alle touroperators
beschikbaar

SunsnackslSunair/Jetair/AiIAirlBosphorus/BestToursl
OmniumtoursiSuccestoursITranseurope/USATravel

Diestsestraat 136, Ir20.54.64

Diestsestraat of in het station. Terug te bren-
gen bij Marijke, lepelstraat 9, of bij Jurgen,
Groenveldlaan 3 (Cité), blok 3/4, Heverlee.
Veel dank.
• Liefste nimf jes, wat kan jullie moeke er op
tegen hebben als jullie in het gezelschap van
een niets-kwaads-in-het-schild-voerend pm'-
metje vertoeven? Dirkske.
• Studenten regio Kortrijk: doe alle typwerk op
PC (tesissen, eindwerken, verhandelingen ...).
TeI.056/20.47.75.
• Jongen uit Kluisbergen zoekt dringend meis-
je uit de buurt of een die zich in de buurt wil
vestigen.
• Vordert je tesis al een beetje, loesje?
• Raf, denk ook eens aan het milieu. De groene
jongens.
• Wie rijdt er donderdag 12 mei met de wagen
naar Biohazard in Deinze en heeft nog twee
plaatsen vrij. Eventueel alleen terug. Bel
29.28.87.
• Piraten zijn van andere tijden, Sven. Dus laat
die vlag maar zitten.
• Ik ben Dimitri, ik ben 5 jaar en ik doe Geert
na. Hans.
• De 'Wednesday Night Fever' Party op woens-
dag 11 mei in Den Toewip (Diestsestraat naast
Supercity): voor mensen die goeie fuifmuziek
appreciëren.

'TEKST.BO. TIK'
TIKWERK - TEKSTVERWERKING

m.i.v. VERTALING 1
Telefoon 016-26 06 58
Fax-Modem 016-251760

DINSDAG 10 MEI
20.30 u TEATER Theater Bestek speelt 'Het opgebroken verlangen',
teksten van Milan Kundera uit 'lachwekkende liefdes' en 'Jacques
en zijn meester', in Vlamingenstraat 83, toeg. 100/150, org. Stuc.

OENSDAG 11 MEI
20.30 u TEATER Theater Bestek speelt 'Het opgebroken verlangen',
teksten van Milan Kundera uit 'lachwekkende liefdes' en 'Jacques
en zijn meester', in Vlamingenstraat 83, taeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG 17 MEI
20.00 u lEZING Jos Verhuist spreekt over 'Waar ontstaat het etisch
goede? In het meest individuele van de mens', in Blijde Inkomst-
straat 109, toeg. 100, org. Dialoog.

DONDERDAG 19 MEI
21.00 u EINDDAG STUC Teater: Tristero speelt een verrassing, Video:
'11 Combattimento'(1994) van Ana Torfs, Film: 'Moi dan 0 Manuel
Poutte'(1993) een kortfilm vanJosse De Pauw, daarna feest, in Stuc,
toeg. 100, org. Stuc.

ZATERDAG28 MEI
Vanaf 14.00 u WERELDFEESTHet leuvens wereldfeest met muziek,
dans en spektakel, stands, internationale markt, op Den Bruul
(Brouwersstraat), toeg. gratis, org. Derde Wereldraad ism de stad
leuven.
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• Toch spijtig dat de Shrink toe is, hé Karen?
• Remember, Sproetje: juli is de ideale maand
om te trouwen. B.
• Heeft er iemand mijn enkelbandjes gevon-
den? Grote emotionele waarde. Beloning ver-
zekerd. Schapenstraat 86 (Katleen) of Blijde
Inkomststraat 28 (Marijke).
• Ziilebeekse zurkeltrut "lotus' zoekt toonba-
re jongeman om uit te gaan.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Roselle, Naamsesteenweg 130, leuven. Tel.
016/20.70.77.
• Voor al uw tikwerk: bel 016/25.61.17 of
016/20.56.26.
• Ik kan uw eindwerk uittikken (op Word for
Windows). Prijs overeen te komen. Tel. 015/
20.78.58. Gedurende de dag meestal aanwe-
zig, en altijd na 19.30u.
• Aan de sympatieke 1e he-er Arabistiek: ge-
lieve mijn nota's 'Theorie van de historische
kennis' terug te brengen. Peter Martin, Bogaar-
denstraat 87, leuven.
• Qui vive? On verra op 7 juli, Norbertijnerweg
7 (naast het kerkhof van de abdij van het park).
• Ben je student(e) en wil je volgend jaar mee-
bouwen aan het gelovig samenleven in een
gemeenschapshuis, Bel dan naar Bea Van-
mechelen, 22.78.08.
• Groeten aan den Herwig, van Hans.
• Ik ben Hans, ik ben vijf jaar en ik doe Dimttri
na. Geert.
• Voor mij ne grote. Njamnjam, bedankt Kris.
• Dit is de laatste, Keukie.

JO MEUWISSEN I
bvba ~
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AGENDA &.VALVAS
DOOR.. KAREN DE POO"TER..
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschijnen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden_
vermeid duidelijk alle infonnatie (datum, uur, plaats en prijs).

ZONDAG 29 MEI
15.00 u STADSWANDELING Dag van het park, aan Ingang Park
Heuvelhof, Diestsesteenweg, Kessel-lo, toeg. gratis, org. leuvense
Gidsenbond.

MAANDAG 30 MEI
20.15 u KONCERT De Beethoven Akademie olv dirigent Manfred
Honeck speelt werk van Stravinsky en Dvorak, in Aula Pieter De
Somer, toeg. 550-250, org. Beethoven Akademie.

ZATERDAG4 JUNI
15.00 u INTERKULTURELE NAMIDDAG Een gelegenheid voor vrou-
wen uit verschillen kulturen om elkaar te ontmoeten en te praten,
deze keer tuinfeest, in Bloomsbury Koffieshop, Arendstraat 11,
toeg.50.

VRUDAG 10 JUNI
20.00 u lEZING Antropologe Jet Bakels over 'Het verbond tussen
mensen en mens-etende dieren (de tijger en de krokodil) in
Indonesie', in CC Romaanse Poort, org. Nusa Indah, Trefpunt
Indonesia vzw.

ZONDAG 19 JUNI
15.00 u STADSWANDELING De Sint-Jacobskerk, aan Ingang kerk,
Sint-Jacobsplein, toeg. gratis, org. leuvense Gidsenbond.

·lentoonsteDingen .'
11 J helt-endaag51! kunstllllUfS uit kfgi! en tll~burg ..In;
UniveEsiteitshal aan'de Naamsestraat 22 te leuven. Väri J 1meî tot 3
Mi. Opemngstlren; dl-za; 10..00 ti tot 17.00 lt.. iO: 14.00 u tot
17,00 U., gesloten op maandag. Inkom: 20(}/100/SD (studenten)

Ik zie. ik ziewatjij niet ziet, Wl tentoonstellfng lWef~ooroordelen,
tllskrlmittatlè en: Zóndebokkétl. In: Cultureel Céntrum: 'D.e."Romaanse
Poort'~ Brusselsestraat &3,Van 1 mei tot 30 met Ope:ningSlJlen: ma.
<ii,oo,vr. 9.0atitotl6:.00 U,.WGe, vr.9.00 u tot l7..30tl.ln(0; 016/
41.11.~ .
De kleurencJe me"s'Schllderen ~f5.dlsdpline,Jec-ent werk van
(miel De Keyser(l942): schilderijen op doek en (lp:·rij~tpapier.ln:
Cultureel Centrum 'Romaan$e Poort'. Brusselse5traat63. van 14 Irn!I
tol: 12 junt Openingsuren: weekdagen: 1MO u tot 16.QO u, week.-
~nd en fl!eS!'~~gen: B.OO u tot 18.00 ti, maandag gesloten, Toe-
~arilJ gratîs > .. .. .
:Rond Damiaan
In: Kadee, Vlamingenstraat ;19.T.ot3 juni. Info; 23 ..3 5-..00

Terrasfilms
.............. ;:;:;

De avonturen van

KWAKZALVER EN KNETTERGEK
door NIX en ZEN

Veto, JGOTgottg 20 nr. 30 cid. 10má 15
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Fijnaut:«Er zijn in feite twee grote temagebie-
den. Het ene is vooral gericht op de veiligheids-
of onveiligheidsproblematiek in de grote steden.
Zowel naar de mate waarin, als de wijzewaarop
zich allerlei vormen van kriminaliteit en over-
last voordoen, als hoe juist de beleving van dat
soort problemen in die grote stedelijke gebieden
is. Het andere grote tema is gericht op grote vor-
men van internationale grensoverschrijdende
kriminaliteit of, als je de zware woorden wilt
gebruiken, de 'georganiseerde misdaad'. En dit
alles binnen een Europese kontekst, met voor
beide tema's de poging om aan te geven wat je
aan dat soort problemen, in de mate dat ze er
zijn, kan doen. Met andere woorden welk beleid
kan men daarrond voeren en welk beleid wordt
daarrond gevoerd?.. _Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van kriminologie als volledig
Veto: Welk beleid wordt rond dezeproblematieken opleidingsprogramma organiseert de Leuvense School voor Criminologie, tussen
in ons land gevoerd? Nemen we bijvoorbeeld Brus- 26 en 30 mei een internationaal kongres. Professor Fijnaut één van de mede-
sel, een stad die toch te lijden heeft onder een chao- • ' • • .' ••
tische urbanisatieproblematiek. orgarusatoren, vond tussen de laatste voorbereidinqen hiervan, het schrijven van
Fijnaut: «Met de Brusselse problematiek ben ik twee evaluatierapporten, het lezen van zesboeken, het adviseren van ettelijke kom-
zelf niet echt tot in de details vertrouwd en ik wil .., h boon rd I e. Iidom ons.J .. kdaar dan ook niet in verdwalen. Wel ben ik de missies en et twoo en van twee te ereons nog even tiJ omons.Inzünbe en-
laatste maanden nauw betrokken bij de proble- de zwierige stijl- hij werd dit jaar verkozen tot beste kriminologieprof - te woord
men.inde~btn:9semijngebieden. Daarnaast te staan. Een interessante openingsvraag leek ons deze naar het tema van het
ben ik ook eruqszms vertrouwd meteen aantal
ontwikkelingen in het Antwerpse. En als het kongres.
dan gaat om die problemen van kleine krimina-
liteit, overlast, die vooral ook worden geïdentifi-
ceerd met maatschappelijke achterstand en
armoedeproblemen en met allochtonen of
vreemdelingen, is het zeker zo dat de Belgische
overheid de voorbije jaren duidelijk een serieuze
poging heeft gedaan om op dat vlak toch iets te
doen. Zeker vanuit Binnenlandse Zaken heeft
men wel een preventiebeleid proberen op gang
te brengen door veiligheidskontrokten afte slui-
ten met de gemeenten. Hiermee probeert men
meer aanwezigheid en een meer doeltreffend
optreden van de politie te realiseren, terwijl aan
de andere kant eveneens pogingen worden on-
dernomen, juist ook vanuit Binnenlandse Za-
ken, om ook langs een meer sociale weg een
aantal problemen onder kontrole te krijgen. Dat
laatste bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding,
hulpverlening en opvang van jongeren, buurt-
opbouwprojekten en dergelijke. Eris daar, vind
ik, veel ten goede geëvolueerd ...
«Erzijn natuurlijk wel nog een aantal proble-

men die daarbij spelen. Problemen vooral op
het vlak van het vinden van de aansluiting met
het ruimere beleid. Zo is er het probleem van de
aankoppeling van dat op kriminaliteit en over-
last gerichte beleid aan het algemeen maat-
schappelijk beleid. Een algemeen maatschap-
pelijk beleid in termen van werkgelegenheid,
huisvesting, onderwijs, ontspanning en rekree-
tieve mogelijkheden. Die aansluiting ligt, zelfs
in gemeenten waar men zelf meent dat men
grote problemen heeft, blijkbaar toch moeilijk.
Men heeft nog te sterk de neiging, en dat is niet
alleen in België zo, maar ook in Nederland, om
het kriminaliteitsproblemen te reduceren tot
politieproblemen, en dus de politie daar een
centrale rol in te geven. En dat, terwijl eigenlijk
uit twintig jaar onderzoek blijkt dat die politie
wel iets kan doen, maar in feite relatief ook niet
zo invloedrijk is.»

Chaos
«Verder blijkt dat de aankoppeling van dat

dubbele preventiebeleid van Binnenlandse Za-
ken naar de Justitie toe ook een uiterst moeilijk
punt is, ondanks het feit dat bijvoorbeeld de
prokureur-generaal in Antwerpen wel pogin-
gen doet om met hetlokaal bestuur in kontakt te
komen en te praten over de konstruktieve rol die
het strafrecht en de Justitie kunnen vervullen
wanneer blijkt dat preventie echt geen oplos-
sing kan bieden. Zeker bij de lokale besturen en
bij de lokale politie bestaat de wil wel om de
Justitie bij de projekten te betrekken, maar ik
krijg toch sterk het gevoel dat men bij Justitie
helemaal nog niet klaar is om de rol daarin echt
een inhoud te geven.»
Veto: Zou men dan kunnen zeggen dat in verband
met het veiligheidsbeleid de neo-marxisten gelijk _
gekregen hebben? Aan de ene kant worden bij de
problemen van de verstedelijking grote namen ge-
noemd, die buiten schot blijven, en aan de andere
kant, op het veld wordt de aandacht vooral toege-
spitst op het subjektieve onveiligheidsgevoelen en
direkt gerelateerd aan de kleine kriminaliteit, terwijl
aan de ware aard van de problematiek weinig of
niets wordt gedaan.
Fijnaut: «Ja, voor een deel speelt dat wel zo, dat
is inderdaad onmiskenbaar het geval. En dat
toont zich dus juist op een problematische wijze
aan de ene kant bij de inbedding van het op
kriminaliteit gerichte beleid, zoals Binnenland-
se Zaken dat voert, in een sodale en maatschap-
pelijke rekonstruktie daar waar die nodig is, en
aan de andere kant in het ontbreken van aan-
sluitingmet een goed afgestemd justitieelbedrijf.
Veto: Het is moeilijk om de kleine krimineel, die zich
ineen sociaal en maatschappelijk ongunstige situa-
tie bevindt, ervan te overtuigen dat hij geen hand-
tassen mag stelen, wanneer hij ziet dat de grote
kriminelen in zijn stad met grote zwier hun gang
kunnen gaan.
Fijnaut «Nou ja, dat is dan weer het andere
punt, dat is dan weer die grote krimlnaliteit, in
de mate zeker ook dat die grensoverschrijdend
is.Mijn indruk is - en ik baseer mij hierbij voor
een stuk op mijn ervaringen met de vrouwen-
handelkommissie - dat men daar in de eerste
plaats in Belgiëveel te sterk nog de neiging heeft

Veto sprak met professor kriminologie
Cyrillus Fijnaut

liEris geen beleid ten
•aanzien van zware

kriminaliteit"

om dat als een repressief probleem te zien. Dat
men met andere woorden onvoldoende begre-
pen heeft, juist ook op het departement van Jus-
titie, dat wanneer het om het beheersen van dat
soort van kriminaliteit gaat, die inderdaad
soms zeer bedreigende vormen kan aannemen,
men ook langs bestuurlijke weg een heel eind
kan komen. Men richt nog steeds te veel aan-
dacht op het strafrechterlijke en op speciale po-
litie-eenheden die repressief worden getoonzet
om dat te bestrijden. Ik denk dat dat een eenzij-
digheid is die hen verweten kan worden.»
«Endaar zou ik nog willen aan toevoegen dat

mijn indruk is dat er in België, tot op dit ma-
ment, eigenlijk geen beleid bestaat ten aanzien
van die zware kriminaliteit. Men heeft wel be-
paalde initiatieven genomen, men sleutelt hier
wat aan de wetgeving en daar introduceert men
wat nieuwe sankties en elders wordt een koör-
dinerend substituut-prokureur benoemd. Als je
het echter in zijn geheel bekijkt en je relateert het
aan Qijvoorbeeldhet probleem van de vrouwen-
handel, dan zie jedaar wel enig beleid ontstaan,
maar dat is niet een beleid dat vanuit Justitie ten
volle wordt gedragen. Dat is uiterst chaotisch.»

"Je moet uiteraard een
stap verder zetten dan al-
leen maar aan de kant
staan te roepenwat er alle-
maal fout loopt."
Veto: Wat is daar de reden voor? Gaat het hierom
belangenvermenging?
Fijnaut: «Ikweet niet wat het is. Ik heb gewoon
het gevoel dat men met onvoldoende gekwalifi-
ceerde mensen op het departement en in het
kabinet zit. Dat is mijn inschatting. Ik heb hen
drie jaar geleden al allerlei stukken gegeven om
aan te duiden dat men in Duitsland én in Neder-
land én op Europees nivo met die dingen bezig
is, maar ik heb nooit het gevoel gekregen dat
men begrepen heeft dat je daar ook zelf iets mee
kunt doen in België. Ik schrijf het eerlijk gezegd
gewoon toe aan een gebrek aan inzicht en een

kwalitatief gebrek aan kapadteit op het depar-
tement van Justitie én het kabinet van lustitie.»
Veto: En in de ons omringende landen lukt dat wel?
Fijnaut: «Je ziet daar in elk geval wel dat men
toch een poging doet. Dan praten we over Duits-
land en Nederland en Engeland. Daar zie je dat
men toch probeert, ten eerste, een behoorlijk
inzicht op te bouwen over wat die problemen nu
eigenlijk zijn en, ten tweede, dat men heel ge-
richt praat met andere departementen. Boven-
dien betrekt men in die landen ook meer en
meer de lokale besturen en allerlei beroepsgroe-
pen en belangrijke verenigingen in de ekonomi-
sche sektor, wanneer het bij voorbeeld gaat om
de beheersing van korruptie en fraude, in de
diskussie. Men doet daar toch pogingen om een
geïntegreerd beleid tot ontwikkeling te brengen.
Ik neb daarentegen op geen enkel moment het
gevoel gehad in de voorbije jaren dat er ook
maar een poging wordt gedaan om zoietshier te
realiseren. Zelfsop bepaalde deelgebieden, zoals
bijvoorbeeldde vrouwenhandel, is er wel iets op-
gebouwd, maar het funktioneert gewoon niet.»

Oogpunt
Veto: Wat zou dan de taak van de kriminologie
moeten zijn binnen dit gegeven?
Fijnaut «In de Belgische situatie is het in de
eerste plaats vooral nodig dat vanuit de krimi-
nologie die problemen worden gesteld, zolang
het departement of de regering zelf het niet of
onvoldoende doet. Want ik heb ook het gevoel
dat de regering het probleem niet ernstig neemt.
Naar aanleiding van de rellen in Brussel bij-
voorbeeld zijn de problemen van de kleine
kriminaliteit wel hoog op de agenda gekomen
omdat iedereen dat ziet, maar die andere vor-
men van kriminaliteit zijn veel minder deskrip-
tief in het sociale, alledaagse leven. Dus als je
daar wat wil aan doen dan moet je ze zelf ook
veel meer stellen en de ernst ervan aangeven.
Het ontbreekt volgens mij op het nivo van de
regering en zeker op het nivo van Justitie aan
het vermogen om dat probleem op een adekwa-
te manier te stellen. Men heeft de mensen er niet
voor, men heeftdeaandrang er niet voor en men
heeft ook de instrumenten er niet voor. Hierbij

kan de kriminologieeen belangrijke rol spelen .•
Veto: Er is de laatste tijd op dat vlak rond krimino
logie een kleine eufOrie. Ze staan in de belangstel
ling, ze hebben een profiel, ze hebben veel onder
zoeksopdrochten en geld. De meeste van die kredie
ten zijn echterekstem Ais nu demensen op het de·
partement van Justitie, zoals u aangeeft, niet be-
kwaam zijn, dan kan men zich daar toch vragen bi.
stellen .
Fijnaut «Wat dat betreft moet de kriminologiE
natuurlijk zorgen dat ze voldoende kritische uf
stand houdt, ook ten aanzien van geldschieters
Als eksternen geld geven voor onderzoek is daal
niets mis mee, zolang dat gebeurt in behoorlijke
akademische verhoudingen. Als het vanuit hel
oogpunt van de geldschieters bovendien ook
nog gebeurt omdat zij beseffen dat ze zelfniet in
de positie zijn om de problemen goed te defi-
niëren, dan vind ik dat op zichzelf nog redelijk
verstandig. Maar er valt daarbij toch weer op te
merken dat het merendeel van die middelen van
Binnenlandse Zakenkomen en niet van [ustitie.»
Veto: Meent u dat die kritische houding op dit mo-
menïvddoenäe aanwezig is bij het kriminologisch
onderzoek?
Fijnaut: «Ikaarzel niet om dat inderdaad te be-
amen, ja. Als ik kijk naar rapporten die van hier
uit verschijnen en de problemen zoals ze daarin
aan de orde worden gesteld, dan heb ik niet het
gevoel dat men daar niet met de nodige zelf-
standigheid en onafhankelijkheid en kritische
zin aan werkt. Maar je moet er natuurlijk altijd
waakzaam voor zijn dat het ook zo blijft en dat
je niet afhankelijk wordt van die geldstromen.»

Forum
Veto: Is het stellen van deproblematiek op zich vol-
doende als taak voor de kriminologie?
Fijnaut «Nee, dat is natuurlijk niet voldoende.
Maar kijk,vanuit kriminologie alleen kan je het
probleem natuurlijk niet aanpakken. De stel-
ling van het probleem isechter welvitaal en van
eerste orde. Trouwens, ook in de mijngebieden
zijn we natuurlijk bezig om naast het duiden
van een aantal problemen ookmpgelijke oplos-
singsstrategieën naar voor te schuiven. Jemoet
uiteraard een stap verder zetten dan alleen
maar aan de kant staan te roepen wat er alle-
maal fout loopt.»
Veto: En in hoeverre wordt er dan naar die pro-
bleemstelling en oplossingsstrategieën van dekrimi-
nologie geluisterd?
Fijnaut «Ik kan dat niet overzien voor heel de
afdeling. Ikzelf ben tamelijk berustend in die
dingen. Kijk, tussen onderzoek..e_nbeleid loopt
nooit een direkte rechte lijn. Ik fiëb----dao_ ook
nooit de naïeve gedachte dat onderzoeksrésüt-
toten rechtstreeks in beleid worden omgezet,
daar spelen nog zoveel andere dingen een rol in.
Ikverzoen er me trouwens altijd mee dat men er
überhaupt niets mee doet. Als onderzoeker heb
je naar jezelfeen verantwoordelijkheid om naar
je eigen beginselen en pnndpes een goed onder-
zoek af te leveren, dat de toets van een kritische
diskussie kan doorstaan. En de beleidsmaker
heeft een andere diskussie te voeren en diewordt
op andere manieren getoetst. Als hij zich in een
situatie bevindt dat hij er niets mee kan of niets
mee wil, dan is dat voor mij als onderzoeker ook
goed. Hijmoet zich dan maar op zijn manier en
zijn forum verantwoorden voor wat hij doet-Of
niet doet."
Veto: Laat ons hopen dat'dat (Drum uw boodschap
begrepen heeft.

Bart Kaesemans
Alexander Witpas

De boeken en de baseballpet (foto Kris Jacobs)


