
Doe alles wat je doet met hart en ziel. Bier, levensliederen en riooljoemalis-
tiek. Veto over het Smartlappenfestival op pagina 6. (foto Karel De Weerdt)
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Volgens het dekreet moet elke school
een vzwoprichten die paritair samen-
gesteld is uit studenten en afgevaar-
digden van het bestuur. Dievzwmoet
dan zorgen voor de finanàering van
sociale voorzieningen als ~eding,
huisvesting, vervoer, en psycho-so-
ciale begeleiding. Het dekreet geeft
die vzw's ook de kans om samen te
werken met andere hogescholen of
met universiteiten om gebruik te ma-
ken van hun bestaande sodole voor-
zieningen. Als die wettelijke bepalin-
gen in orde zijn, krijgt de vzw drie-
duizend frank per student. Over de
besteding van dat geld kan dan volle-
dig autonoom beslist worden.
De vzw-statuten moeten de hoge-

scholen opstellen in samenwerking
met de studenten. Die statuten had-
den eind november al af moeten zijn
maar omdat erveel praktische proble-
men waren. is die deadline verplaatst.
Op dit moment zijn de meeste vzw's
opgwbIt'erlcorl""Qcm bet prOitlSCh
uitwerken van de sociale diensten be-
gonnen worden. Lens is een over-
koepelend netwerk van zes hogescho-
len uit de regio Leuven. Zij voeren zo-
als gezegd op dit moment onderhan-
delingen met de unief om gebruik te
maken van haar soàale voorzienin-
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Start sociale sektor hogescholen

Binnenkort
hogeschoolfusie?
Vorig jaar in maart betoogden de studenten van de hogescholen
(hobu) voor een volwaardige sociale sektor. De uitbouw doorven
was, naast de fusie van een aantal hogescholen, één van de be-
langrijkste punten van het hogeschooldekreet. De eerste stappen
daaromtrent zijn nu gezet. Zo voert het Leuvens Netwerk Sociale
Voorzieningen (Lens), waarin een aantal hogescholen samenwer-
ken, momenteel onderhandelingen om gebruik te kunnen maken
van een aantal sociale voorzieningen aan de KU Leuven. Boven-
dien lijkt een fusie tussen de leden van Lens waarschijnlijk.

Van den Bossche houdt topkonklaaf over aggregatie

Regenten en licentiaten
gelijkwaardig

Studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie

Het staat nu wel vast dat de aggregatie op korte termijn gaat
veranderen. Onderwijsminister Van den Bossche belegde het afge-
lopen weekend een topkonklaaf met alle mogelijke drukkings-
groepen, ook de studenten, om nu eindelijk eens een definitief
voorstel te formuleren. Op de eerdere voorstellen van de minister
was juist vanuit de drukkingsgroepen veel reaktie gekomen. De
overeenkomst van het konklaaf komt erop neer dat licentiaten en
regenten in het sekundair onderwijs ongeveer evenveel les zullen
mogen blijven geven, met weliswaar enkele belangrijke verschui-
vingen.

Over die bevoegdheid van geaggre-
geerde licentiaten en regenten om les
te geven in het sekundair onderwijs
werd er het hele weekend vergaderd in
een kongrescentrum in Elewijtbij Me-
chelen. Het konklaafbleek vooral een
welles-nietesspelletje tussen de uni-
versiteiten en de vakbonden en
het katoliek onderwijs,De eersten wil-
den zoveel mogelijk jaren eksklusief
voorbehouden voor licentiaten, de
laatsten wilden zoveel mogelijk aan
de regenten geven, misschien ook
geïnspireerd door de recente akties
van de regentaten.

die drie vakken mogen doceren in de
tweede graad - leerjaar drie en vier,
voor het beroepsonderwijs zou dat ene
vak ook in leerjaar vijf en zes mogen
worden gegeven. De bedoeling zou
zijn dat een regent uit alle vakken die
in de eerste twee jaren van het se-
kundair worden gegeven, er drie kiest
om zich in te bekwamen. In één van
die drie verdiept hij zich nog meer, en
voor dat vak mag hij in de tweede
graad lesgeven.
De keuze voor een specifieke kom-

binatie van vakken wordt natuurlijk
vooral bepaald door de hogeschool.
Als zij het pakket aanbiedt, kan de
student de kombinatie van zijn voor-
keur kiezen. Zoniet, dan moet hij een
keuze maken uit de aangeboden
kombinaties. Op dat punt blijft de si-'
tuatie dus zoals ze was. De keuze-
mogelijkheden worden niet vrij ge-

Instemmen
Uiteindelijk is beslist dat de regen-

ten drie vakken mogen geven in de
eerste graad - de eerste twee leerja-
ren - van het sekundair, en één van

maakt voor de studenten.
Op het eerste gezicht lijkt dat resul-

taat van de besprekingen misschien
mager voor de betogende regentaat-
studenten. Het is sinds de afschaffing
van de hogere en lagere cyklus en van
het klassieke onderwijstype namelijk
zo dat zij drie vakken in de eerste
graad en drie vakken in de tweede
graad mogen geven. In teorie houdt
het besluit van het konklaaf dus een
beperking van hun lesbevoegdheid
in. Maar enkele elementen nuance-
ren deze zwart-witvoorstelling van de
feiten zodanig dat zelfs de aanwezige
regentaatstudenten, die in de officiële
studentendelegatie van de Vereni-
ging van Vlaamse Studenten (VVS)
opgenomen waren, met het uiteinde-
lijke voorstel in grote lijnen konden
instemmen.

Dringen
vvs pleitte voor een gelijke behan-

deling van regenten en licentiaten in
vervolg op pag. 4

gen. De hogéschoolstudenten uit die
zes scholen zouden gebruik willen
maken van de huisvestingsdienst, de
sociale dienstverleningen en de ge-
zondheidszorg. MetAlma zou ook een
overeenkomst gesloten worden zodat
hobu-studenten officieel hun voetjes .
onder de Alma-tafels kunnen schui-
ven zonder een toeslag te betalen.

Vragen
Op de huisvestingsdienst kunnen

hogeschoolstudenten bij een overeen-
komst de lijsten van de vrije koten
raadplegen. De dienst kan dan ook
tussenbeide komen in ruzies tussen
kotbazen en huurders. Kamers van
universiteitsresidenties zullen nog
niet openstaan voor hogeschool-
studenten.
De sociale dienstverlening aan

hogeschoolstudenten zou bovendien
inhouden dat de jobdienst kan ge-
raadpleegd wOrden en dat studenten
met juridische vragen advies kunnen
inwinnen. Lens houdt een som geld
vrij voor studenten met financiële
problemen. De sociale dienst van de
KULeuven zou daarbij de taak op zich
nemen om die som te beheren zodat
de juiste studenten financiële steun
krijgen.

Put
Dat hele pakket kan Lens krijgen

als het ervoor betaalt. Meerdan waar-
schijnlijk zal die kost tweeduizend
frank per student bedragen. In totaal
maakt dat meer dan acht miljoen.
Een deel daarvan zou naar de Raad
voor Studentenvoorzieningen (RvS)
gaan, die instaat voor de sociale
dienstverlening aan de KU Leuven.
Hiermee zou ekstra personeel worden
betaald en een stuk van het begro-
tingstekortvan RvSworden opgevuld,
en Alma krijgt een ander deel. De re-
gelingen zouden volledig in orde
moeten zijn voor januari.
De studiebegeleiding zit niet in het

pakket. Daarvoor zal Lenssamenwer-
ken met de privee-onderneming
Cheobs. Cheobs bestond vroeger ook
al maar studenten van partiàperende
hogescholen kunnen bij Cheobs ad-
vies vragen omtrent pakweg faal-
angst ofstudiemetode. Lenskomt dan
finanàeel tussenbeide.
Groep T en het Lemmensinstituut

zijn twee Leuvense hogescholen die
niet samenwerken met Lens. De in-
dustriële hogeschool Groep T voert
aparte gesprekken met de KU Leuven
en Alma. Zij zullen zeker met Alma
tot een goede relatie proberen te ko-
men omdat de nieuwe gebouwen van
Groep T en de nieuwe Alma 1 vlak
bij elkaar komen te liggen. Over die
gesprekken wordt echter vooralsnog

vervolg op pag. 6

Rektor Dillemans
wordt Bijzonder
Kommisaris voor
de hervorming
.van de universi-,
telten
Op het overleg over de leraren-

opleidingen van afgelopen weekend
in E[ewijt liet /t-{inister van Onderwijs
Luc Van den Bosschezich aan WS-
vertegenwoordigers ontvallen dat
Rektor Roger Dillemans volgend
jaar, na het beëindigen van zijn
tweevoudige ambtstennijn als rektor
van de KU Leuven, Bijzonder
Kommisaris voor de hervonning van
de universiteiten zal worden. Van
den Bossche wil overgaan tot een
grondige rationalisatie van de uni-
versi~eiten en ziet in de persoon van
Rektor Dillemans - die aan zijn
tiende jaar als rektor bezig is -de
aangewezen persoon om daar de
verantwoordelijkheid over op te
nemen. Het is niet de eerste keer dat
Rektor Dillemans een funktie als
kommisaris aangeboden kreeg. Zo
werd hij in 1980 ook al eens door dl
federale regering aangesteld als
Koninklijk Kommisaris ter hervor-
ming van de kodificering, de
hannonisering en de
vereenvoudiging van de sociale
zekerheid, wat hem er toen van
weerhield zich even later dat jaar
kandidaat te stellen voor rektor.

(pvr)

BINNENIN

Honderd-frankdag 5
Kultuurraad verdiende aan de
tweede honderd-frankdag zo'n ne-
genhonderd frank. Reken zelf het
aantal gelukkigen uit dat portici-
peerde in dat overdonderend suk-
ses. Donderen deed het alleszins.

Fietsendiefstal 3
Beter een goeie buur dan een verre
vriend. In het voor te voet gestelden
onbereikbare Heverlee verkoopt de
politie, nog steeds uw beste vriend,
uw gestolen fiets.Wat meer is, mis-
schien pikte oom agent zelfwel uw
ijzeren ros. Voor de mop van de
twee flikken voor het groen licht,
lees de zoekertjes..

VAO-betoging 3
En als u dan toch op tocht bent,
kunt umisschien even mee betogen
tegen de plannen met de Voortge-
zette Akademische Opleidingen,
nog altijd het beste ekskuus om nog
een jaar langer op kosten van de
staat met uw lief op kot te zitten.

(advertentie)

INGENIEURS MET VISIE
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Alle lezersreekties 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.
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Seingevers
Op woensdag 9 november 1994 werd
op de studentenmaraton een sein-
gever aangereden. Het ongeval vond
plaats op een kruispunt waar de poli-
tie assistentie verleende bij de ver-
keersregeling. De seingever volgde de
procedure die hem door de politie was
aangeleerd om een wagen tot stil-
stand te brengen. Zijn bevel werd ech-
ter genegeerd door de chauffeur, die
de seingever vervolgens aanreed.
Sportraad betreurt dat feit ten zeerste
en heeft op de evaluatievergadering
die hierop volgde dan ook uitvoerig de
veiligheid van de medewerkers be-
sproken. Dat gebeurde op een ern-
stige manier en resulteerde in een wat
zwaarmoediÇJe sfeer. Om deze sfeer

Veto
's Meiersstraat 5

3000 Leuven
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wat te breken is er wat 'galgehumor'
ten beste gegeven. Eén van die opmer-
kingen is in het verslag opgenomen.
Als Veto dat ene citaat (Veto 10) uit
het verslag plukt en publiceert, is dat
volledig uit zijn kontekst getrokken en
wordt daarmee op zere tenen getrapt.
Dat een medewerker bij een ongeval
betrokken raakt, ligt velen op de
maag. Vetogeeft onzes inziens, echter
de indruk dat daar heel luchtig over
gedaan wordt in Sportraad. Wij be-
treuren ten zeerste deze wijze van
berichtgeving.

Wij hopen dat Veto in het vervolg
wat voorzichtiger zal zijn met het (on-
gevraagd) citeren uit AV-verslagen en
willen ons tegenover de ongelukkige
seingever nogmaals ekskuzeren voor
het gebeurde.

Ineke Peersmen.
voorzitster Sportraad.

Nvdr. Voor alle duidelijkheid: het ge-
wraakte zinnetje kaderde niet in onze
"berichtgeving", maar werd geblUikt als
een - ludiek bedoeld - dtaat van de
week. Wij houden ook van galgehumor.

Ster
"Het front wil gewoon vechten voor
gelijke rechten." Blijkbaar niet.

Na vergaderingen van Studenten
Tegen Racisme (Ster), een deel van
Genoeg, te hebben bijgewoond, had
ik de onaangename indruk dat een
deel van het front zich niet eens inzet
voor gelijke rechten, laat staan ervoor
wil vechten.

Ik geef toe: anti-racisten onder el-
kaar, gezellig bezig met "bouwen aan
een multikulturele samenleving" is
best onderhoudend en zelfs noodza-
kelijk. Het houdt deze reeds overtuig-
den overtuigd en is in die mate be-
langrijk.

Maar als de aktiviteiten van Ster tot
dat soort onderonsjes beperkt blijven,
zou dat ervoor kunnen zorgen dat
anti-racistische werking wordt gere-
duceerd tot het sussen van het eigen
geweten. Wij brengen immers kul-
turen dichter bij elkaar en helpen zo
onverdraagzaamheid en apartheid
uit de wereld, nietwaar?

Nog niet bekeerden kunnen, gezien
hun lage opkomst op deze 'positieve'
aktiviteiten, eerder moeilijk bereikt,
laat staan overtuigd worden. Trou-
wens wat diskussies over "Beter hap-
jes of een volledige maaltijd op de
Afrikaanse avond?" of "Hoe de ver-
plaatsingskosten van de sprekers re-
kupereren" en uitspraken als "Vinden
we geen Afrikaanse zangeres: schoen-
smeerop ons gezicht en een hete aard-
appel in onze mond. Geen kat die het
verschil merkt." ooit aan xenofobie of
intolerantie uit de wereld gaan hel-
pen zie ik niet in, al het ludieke ten
spijt.

Stervindt deze praktische diskussies
echter prioritair op een geplande in-
houdelijke vergadering over de beo.
staande wetsvoorstellen in verband
met rechten voor migranten. Die ver-
gadering werd basisdemokratisch af-
gelast door twee voorzitters. "Beslui-
ten worden zo genomen dat niemand
bezwaar heeft tegen de beslissing", is
nochtans één van de pijlers van Ge-
noeg. Maar ons bezwaar tegen het
uitstel van de vergadering leidde en-
kel tot afstel. Rechtvaardig Genoeg?

Clo Cornelissen

Objektief
Wie vindt het antwoord op volgende
vraag? Waarom is iemand, die toch
zelf tegen het raàsme is, zo tegen de
aktie Objektief?

Omdat de PvdAelk platform trocht
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Geloven is waarlijk een zaak van
engagement. Welgemeende interesse
volstaat niet om het Rijk Gods te
betreden, laat staan de biblioteek
Godsgeleerdheid in de De Beriotstraat.
Zoveel is me ondertussen wel duidelijk
geworden. Ze (de boekenverzameling)
vinden is eenvoudig: het adres staat
netjes in de folder. De feitelijke
kruisweg begint echter aan de balie. Je
ziet zewel staan, hun begeerde
folianten, één hoog en veilig achter
glas. Alleen: de toegang tot het
sanktum lijkt zoek. Ik wend me tot het
personage achter de balie.
- Ik zou graag een boek uit de b...
- Van welke fakulteit bent u?
- Ik studeer familiale en seksuologische
w...
- Dat kan niet.
- Wat kan niet?
- U moet een toegangsbewijs hebben
(toont een soort kaart).
- En hoe...
Waarop men mij een fOflnluiier onder
de neus duwt dat 'Aanvraag tot
toegang' heet. Daarin vraagt men mij
niet alleen naar een hoop gegevensdie
men ook langs mijn gewone bibkaart
kan te weten komen. Ik moet ook
invullen hoelang ik wens toegelaten te
worden. Bovendien moet ik de hele .
kwestie motiveren. Nu zou je denken

dat dat een formaliteit is. Tenslotte,
waarom zou iemand een biblioteek willen
betreden anders dan om een BOEKTE
LEZEN! Maar nee. Ik moet niet minder
dan het onderwerp van mijn studie, de
aard van mijn werkstuk, de prof voor wie
ik het maak en een lijst van de benodigde
werken opgeven. Let wel, dit kan
gekontroleerd worden! Terplekke, want

wc i

er wordt niets uitgeleend. Als ik dit
formulier, vergezeld van een recente
pasfoto, indien dan verleent de
hoofdbibliotekaris mij misschien toegang
tot deze Moeder Aller Biblioteken, doch
maksimum voor één jaar.
- Maar waarom is dat allemaal nodig?
- Dat is toch duidelijk! Dat is om de
studenten buiten te houden. Die komen
hier anders zitten om te studeren en dan
is er geen plaats meer voor de anderen
(diskussiegesloten).
Nu vraag ik me afwie die 'anderen' zijn
en waar ze zich mee bezighouden.
Bidden, boete doen en rituele geseling

waarschijnlijk. Dagelijks een stukje
'Bedevaart naar CompostelIa' afleggen
in hun virtual-realitymachine.
Onophoudelijk de indlUkwekkende lijst
van personeelsleden (uitgestald achter
de balie) prevelen tot ze ervan in trance
geraken. Ofmisschien is het wel het
personeel zelf. Want dat zou het
natuurlijk allemaal verklaren.
Natuurlijk willen deze mensen niet op
ruwe wijze gestoord worden door
studenten die willen studeren (het
blt15femischeidee alleen al). Dat
spreekt voor zich.
Ja, dan zou ik persoonlijk zelfs verder
'durven gaan met dergelijke
maatregelen. Geensimpele
pasjeskontrole aan de ingang maar een
papier- en metaaldetektor zodat het
oTll'TWgelijkwordt om nog schrijfgerei
binnen te smokkelen. Eenradikaal
verbod om boeken aan te raken ofte
bekijken. En last but not least een korps
van inkwisiteurs dat ten allen tijde van
de bezoekerkan eisen dat hij ter plekke
zijn geloofsbelijdenis opzegt,
achterstevoren, terwijl hij, jonglerend
met gewijde miskaarsen, balanceert op
een St.-Andrieslauis! Dat is toch wel het
minste wat men van een bezoeker aan
de biblioteek Godsgeleerdheid mag
verwachten!
Ik heb mijn formulier ingevuld en hou u
op de hoogte van verdere .
ontwikkelingen ...

AW

Veto zoekt arrogante schrijvers die de
pretentie hebben dat ze dit soort gaten

kreatief ktmnen opvullen op een
zondagnacht. Join the Klup op '5

Meiersstraat 5.

• (advertentie)

11 Het is gemakkelijker voor een kameel
door het oog van de naald te kruipen ...
11 (Lucas 18, 25)

te monopoliseren en te misbruiken
voor eigen propaganda, voor eigen-
belang, aldus Thierry Laenen (Veto
11). Ik vrees echter dat zo een mis-
plaatste leugens alleen maar twee-
dracht kunnen zaaien. Zo lopen we in
de val die de fascisten opgezet heb-
ben: door het anti-kommunisme wor-
den de demokraten verdeeld en blij-
ven de nazi's buiten schot. Dat is trou-
wens de taktiek die Adolf Hitler des-
tijds gebruikte. Verdeeld zullen we het
raàsme nooit kunnen aanpakken.

Ishet niet erg dat alleen de PvdAals
partij Objektief 479.917 onderschre-
ven heeft? Objektief is een eis die
radikaal demokratisch isen waarvoor
duizenden medewerkers, Belgen en
migranten, al bijna één miljoen
handtekeningen opgehaald hebben.
Het is bovendien nogal tegenstrijdig
dat Thierry Objektief van paterna-
lisme beschuldigt en het wetsvoostel
van Frans Lozie (Agalev) als alterna-
tiefbiedt.

Lozie zegt zelf over zijn wetsvoor-
stel: "Wie overweegt Belg te worden,
wil een duurzame relatie aangaan
met dit land, wenst de grondrechten
en -plichten van deze gemeenschap te
ondersteunen, wenst zijn/haar wil tot
integratie in onze samenleving ook te
officialiseren. (...) Wij wensen deze
stap ook te behouden als een uitdruk-
kelijke wens van de betrokkene, geen
automatisme, maar een bewuste
keuze door een volwassen persoon."
Deze bewuste keuze en duurzame re-
latie zou ik juist paternalisme noe-
men. Bovendien zal de toekenning
van gevoelswaarde aan de nationali-
teit onvermijdelijk tot nationalisme
leiden.

Objektief 479.917 daarentegen her-
leidt de nationaliteit tot een simpel
juridisch statuut door de automati-
sche toekenning van de Belgische na-
tionaliteit aan alle migranten die vijf
jaar-in België verblijven. Hierdoor
kunnen zij trouwens hun oorspronke-
lijke nationaliteit behouden.

Het toekennen van de automati-
sche nationaliteit is in België de snel-
ste weg om het wettelijke raàsme te
stoppen. Op 19 maart zal een grote
betoging de eisvan Objektiefkrachtte
zetten. Die dag willen we minstens
één miljoen handtekeningen aan de
regering aanbieden. Ik zou dan ook
iedereen willen vragen de petitie zelf
te ondertekenen of nog verder hand-
tekeningen op te halen.

Hopelijk zien we Thierry op 19
maart op de betoging in Brussel.

Geert Asman

Veto zoekt zelfingenomen dtp'ers die me-
nen ervoor te kunnen zorgen dat er geen
gaten moeten opgevuld worden op een

zondagnacht. Je hoort erbij op '5
Meiersstraat 5.

Eindejaarspromotie!
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Politie gaat ook niet vrijuit bij
fietsenprobleem
Nieuwe
fietsenstallingen
in de maak
Het is een oud verhaal: Leuven wordt nog steeds geteisterd door
fietsendiefstallen. De preventiedienst van de politie lanceert nu
een kontrole-aktie rond het merken van fietsen, -die daar wat aan
moet verhelpen. Een nobel initiatief, inderdaad, maar een aantal
andere politie-akties blijken van een minder preventieve in-
gesteldheid te getuigen. Positief is wel dat er plannen zijn om
nieuwe fietsenstallingen te installeren op verschillende gevoelige
plaatsen in -Leuven.

Studentenprotest tegen nieuwe financiering
voortgezette akademische opleidingen
Leuven betoogt, Vlaanderen bezet

Sinds 1990 is het aantal aangiften
van fietsendiefstal gehalveerd, van
2352 in 1990 tot voorlopig 1228 in
1994. Maar, zo merkt de preventie-
dienst van de politie op, dat betekent
nog niet meteen dat er ook effektief
minder fietsen gestolen worden. Dus
organiseert de politie een kontrole-
aktie. Agenten gaan gedurende drie
weken, van 28 november tot 16 de-
cember, de gestalde fietsen kontro-
leren op diefstalgevoelige plaatsen,
zoals aan het station, de studenten-
restaurants en aan de fakulteiten.
Aan elke niet-gemerkte fiets wordt
dan een hang kaart bevestigd, met
daarop vier tips die het risiko op fiet-
sendiefstal zouden moeten verklei-
nen.
Zo raadt de politie de rijwielgebrui-

kers aan een degelijk slot te gebrui-
ken, hun fiets aan vaste voorwerpen

te hechten en ook te laten graveren.
En als hun fiets toch gestolen wordt,
moeten ze daarvan aangifte gaan
doen bij politie of rijkswacht. Vooral
die laatste twee tips zijn voorde politie
erg belangrijk. Zo kan je je fiets gratis
laten merken op het politiekantoor
van Heverlee. Gegraveerde en goed
beschreven fietsen maken immers
meer kans om door de politie terugge-
vonden te worden. Een probleem is
hier wel dat de politie zelfweinig ini-
tiatief neemt om kontakt op te nemen
met de slachtoffers van wie een ge-
markeerde fiets gestolen is. Wanneer
jede diefstal van je fietswil aangeven,
moet je zelf naar het kantoor in
Heverlee gaan, en misschien vind je
hem daar dan wel terug. En als je daar
niet naartoe gaat, want Heverlee is te
voet toch wel redelijk ver, dan ver-
koopt de politie je fiets op een mooie

~ietalleen de Waalse studenten Jgten van zich horen. Volgende
week zullen er overal inVlaanderen okties zijn tegen de plannen
van deVlaamse regering om bij de finandering van de universitei-
ten het studentenaantal in de voortgezette akndemische opleidin-
gen (VAO's)niet meer in rekening te brengen. DeVereniging van
Vlaamse Studenten (VVS)voert dinsdag aktie in Brussel. Donder-
dag 15 december is er in Leuven onder het motto 'Geen
300.000 tronk voor een jaartje bijstuderen' een betoging, die om
18.00 u begint aan het Ladeuzeplein, en waarvoor alle Leuvense
studentenkringen volk zullen mobiliseren.

Om de opleidingen na de licenties
zoals Kulturele Studies, Antropologie
en Aanvullende Opleiding in de Be-
drijfsekonomie nog te kunnen finan-
deren, wil de Vlaamse minister van
Onderwijs Luc Van den Bossche im-
mers voor de helft van de opleidingen
het inschrijvingsgeld vrij laten. Oor-
spronkelijk wou minister Van den
Bossche alle inschrijvingsgelden vrij
laten, ondanks negatief advies van
onder andere de Vlaamse Onderwijs-
raad en de Sodaal-Ekonomische
Raad van Vlaanderen. Die laatste
waarschuwde voor het drempelver-
hogend effekt van de maatregel. De
Vlaamse Onderwijsraad stelde dat in-
dien er geen minima en maksima
voor de inschrijvingsgelden worden
bepaald, er dringend nagedacht moet
worden over een stelsel waardoor
voor minder beqoede studenten toch
de toegang tot de voortgezette oplei-
dingen gegarandeerd blijft.
Ook de Universiteitscentrole van de

Vereniging van Vlaamse Studenten,
die de overkoepelende studenten-
organisaties van de Vlaamse uniefs
vertegenwoordigt, verzet zich tegen
de plannen en besloot daarom twee
weken geleden het SP-partijgebouw te
bezetten. Minister Van den Bossche
beloofde toen de inschrijvingsgelden
toch niet vrij te laten. Een dag later
trok de minister zijn woorden gedeel-
telijk weer in en daarom gaat VVS
door met akties tegen de plannen van
de minister.
Vanuit de Leuvense studentenkoe-

~ Lokois er donderdag 15 december
een betoging die om 18.00 u vertrekt
aan het Ladeuzeplein. De platform-
tekst van de betoging eist dat er geen
hoger inschrijvingsgeld komt voor de

voortgezette opleidingen. Met het vrij-
laten van de inschrijvingsgelden
wordt volgens Loko de poort wagen-
wijd opengezet voor inschrijvings-
gelden van veertigduizend frank en
meer. Momenteel dienen de studen-
ten Telekommunikatie aan de UiA al
300.000 frank inschrijvingsgeld te be-
talen voor hun opleiding.
Met de nieuwe finandering van de

VAO'swil minister Van den Bossche
de universiteiten dwingen het aanbod
aan voortgezette opleidingen te ratio-
naliseren. Aangezien er op dit mo-
ment in Vlaanderen een wildgroei
aan VAO's bestaat, is zo'n rationali-
satie op zich geen slechte zaak. De
nieuwe finandering van de universi-
teiten, waarbij de uniefs een forfaitair
bedrag krijgen toegestopt voor de
VAO's,maakt dat die zelf kunnen be-
slissen waar ze het geld aan besteden.
De vrees bestaat dat ze dan enkel nog

Vorig nummer

Zelf slapen we tegenwoordig buiten aan een ketting (foto Nixon NBB)
dan ook nog 'defekt' te zijn. Eengoede
preventieve aktie zou dan kunnen
zijn het kreëren van betere voorzie-
ningen, in plaats van de schuld in de
schoenen van slordige studenten te
schuiven.
Konklusie is dus dat bij het pro-

bleem van de fietsendiefstallen, naast
de 'kriminele' studenten zelf, ook de
politie en de stad Leuven niet hele-
maal vrijuit gaan. Een preventieve
aanpak van het probleem moet in de
eerste plaats voor goede voorzienin-
gen zorgen. Maar dat isnatuurlijk wel
een heel stuk duurder dan een aktie
rond het merken van fietsen, en dus
wordt het politiek plotseling een stuk
belangrijker.
Nu zouden er gelukkig wel plannen

in die richting te zijn. Naar verluidt
zou de stad Leuven binnenkort een
half miljoen investeren in nieuwe fiet-
senstallingen over de gehele stad.
Aan het station zouden bovendien
nog eens zevenhonderd parkeerplaat-
sen voor fietsen bijgemaakt worden.

Joris lenssens

herfstdag in oktober verder.
Daar wringt het schoentje dus een

beetje, want daar ligt het verband met
een aantal akties van de politie die je
moeilijk preventief kan noemen. Die
'gevonden' fietsen die elk jaar op-
nieuw weer verkocht worden, worden
door de agenten vaak zelf op diefstal-
gevoelige plaatsen verwijderd, zonder
dat men er zeker van kan zijn dat het
wel degelijk om gestolen fietsen gaat.
Een plaats waar zoiets geregeld ge-
beurt is bijvoorbeeld het stdtion van
Leuven. Het argument van de fietsen-
dienst van de Leuvense politie is dat
"de studenten hun fietsgewoon maar
op de openbare weg neerkletsen, in
plaats van die in de voorziene stallin-
gen te zetten." En dus worden die fiet-

sen verwijderd, en de eigenaar krijgt
die dan terug wanneer hij of zij aan-
gifte gaat doen in het verre Heverlee.

Krimineel
Een probleem hierbij is, dat het

weghalen van fietsen het kwaad al-
leen maar in de hand werkt. Uit inter-
nationaal onderzoek, gedteerd door
de preventiedienst, blijkt dat slechts
twee derde van de diefstallen gemeld
wordt. Ongetwijfeld ligt dat percen-
tage zelfs nog veel lager. Vaak neemt
de gedupeerde immers het recht in ei-
gen handen en hij of zij steelt zelf een
fiets. Dat is tenslotte veel eenvoudiger
dan te voet van Leuven naar Heverlee
te gaan. Zo is dan een videuze cirkel
gestart die enkel maar kan leiden tot
nog meer fietsendiefstallen.
Endie fietsen worden dan weer ach-

tergelaten op diezelfde plaatsen waar
er al een dringend tekort aan fiets-
parkeerplaatsen bestond. Aan het
station werden door de vzw Velo op
zondag 20 november twintig procent
meer fietsen geteld dan er behoorlijk
kunnen gestald worden. Op andere
plaatsen in de stad zijn de voorzienin-
gen ook al niet uitstekend, en tien pro-
cent van de fietsenstallingen blijkt

Ie kan gratis een persoonlijke kode in je
fiets laten graveren bij de politie van
Heverlee, op de Waversebaan 66, elke
woensdag van 13.00 u tot 16.00 u en

de lukratieve opleidingen zouden in-
rlchteliën de ekonorn.iséflrninder in-
teressante opleidingen zouden laten
verdwijnen. De inschrijvingsgelden
die vrijgelaten zullen worden, zullen
waarschijnlijk die van de ekonomisch
interessante opleidingen zijn, waar
sowieso genoeg belàngstelling voor
bestaat. Wie voor zijn postgraduaat
ekonomie liever geen 40.000 frank of
meer betaalt, gaat dus donderdag
mee betogen.

ONBEGRENSDE SKIMOGElIJKHEDEN
op topniveau tegen "low-budget" prijzen!
Kom langs voor info in ons agentschap:

.l!
NAAMSESTRAAT 16, Leuven I

of bel 016/22.39.55 i
Open van 9 tot 13 u. en van 14 tot 17 U.
Extra skioermanentie 00 ma en do van 20 tot 22 u.Peter Van Rompaey

10% Korting op elke CD.'
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

Op vertoon van je stu-
dentenkaart krijg je hij
Superclub Leuven immers een
korting van 10% (tien) op al jouw
favoriete CO's (niet cumuleerbaar met
andere acties). En daar kan je als student wel wat
anders voor krijgen. bijvoorbeeld zo'n heerlijk koppel
pensen met appelmoes en gekookte aardappelen in een
bekend Leuvens studentenrestaurant.

Supcrc1uh heeft naast
CO's nog een ruim aanbod

aan videofilms. Mes. CD-I.
DCC. Photo-CO. Photo-service.

Games. Consoles en Blanco Audio-
Video. Je zou voor minder even langslopen.

SUPERCLUB"•....".., ...'•.."._.,....'
Bondgenotenlaan 145.3000 Leuven
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Aggregaat evenwicht. vvs pleitte daarom voor
lesbevoegdheid van de regenten voor
drie vakken in eerste graad en twee tot
drie vakken in de tweede graad.

vervolg van pag. 1

de tweede graad, zodat de overscha-
keling voor de leerling van één onder-
wijzer - één leraar voor alle vak-
ken - naar heel veel speàalistische
licentiaten - één leraar per vak -
geleidelijk gebeurt. De tweede graad
van het middelbaar onderwijs zou in
die visie de ontmoetingsplaats van
breed inzetbare leerkrachten (regen-
ten) met specialisten (licentiaten) vor-
men, aangezien beide groepen in het
derde en vierde leerjaar mogen lesge-
ven. Kringraad, de onderwijsreed van
de Leuvense Overkoepelende Kring-
organisatie, had afgelopen vrijdag
een ander standpunt ingenomen. De
kringen wilden meer lesbevoegdheid
voor de licentiaten. Maar VVSverte-
genwoordigt ook de regenten en vond
het eerlijker om te ijveren voor een

Evenwicht

,..

De redenering van VVSdaarbij was
dat er op dit moment met de drie-
driebevoegdheid van regenten een
evenwicht is tussen licentiaten en re-
genten in de tweede graad. De minis-
ter onderschreefhet VVS-standpunt in
die mate dat hij juist het evenwicht
tussen licentiaten en regenten in de
tweede graad vast wil leggen. Hij be-
weerde dat dat evenwicht er nu alleen
maar is door bepaalde tewerk-
stellingsregels, waardoor een regent
in sommige gevallen moet wijken
voor een vastbenoemde licentiaat. En
omdat een geaggregeerde licentiaat
meestal maar voor één vak opgeleid
wordt, kan je het evenwicht volgens
de minister en talrijke andere onder-

Volgt u nog?

Grappen van Van den Bossche en verontruste regenten
De samenstelling van de delegatie die de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS)op uitdrukkelijk verzoek van de
minister van Onderwijs naar het topkonklaaf stuurde, kwam op een vrij onkonventionele manier tot stand. Vanuit
VVShad men de hele week lang zijn best gedaan om de vertegenwoordigers met de meeste dossierkennis op te
trommelen voor het konklaaf. Voorde universiteiten bleek de delegatie snel samengesteld, maar voor de regentaten
was dat niet zo eenvoudig. Uiteindelijk werd een Brugse regentaatstudente afgevaardigd.
Toen de driekoppige delegatie zaterdag op het konklaaf aankwam, bleek daar nog een delegatie van drie studenten
te zijn. Het ging om vertegenwoordigers van de daags tevoren opgerichte koepel van regentaten. Zijwaren vooral
bekommerd dat er in het standpunt van VVSte weinig aandacht zou zijn voor de problemen van de regentaten. Na
wat overleg bleek die vrees ongegrond en de delegatie werd dan maar in een beurtrol uit de zes vertegenwoordigers
samengesteld: drie studenten op het konklaaf en drie studenten die in een aparte vergaderzaal de onderwerpen van
het konklaaf voorbereidden.
Minister Van den Bossche ontpopte zich tijdens het konklaaf als ruwe, maar humoristische hond in het kegelspel.
Hij leidde het konklaaf met een arrogantie waarin naar zijn eigen zeggen niemand hem evenaart. Dat het konklaaf
sukses heeft opgeleverd heeft dan ook veel te maken met zijn sterkte als vergadervoorzitter en minder met zijn
dossierkennis. Toch enkele straffe stoten om de sfeer te schetsen. Over een slimme juffrouw die erin geslaagd was in
eerste kan bio-ingenieur te slagen zonder zes uur wiskunde in het sekundair: "Zewas nochtans niet van Limburg,
want ik heb haar gebeld." Degoede verstaanderverbindt die uitspraak onmiddellijk met de persrel die ontstond toen
Van den Bossche had beweerd dat er in Limburg nog geen telefoons waren.
Op een bepaald moment tijdens een pauze kreeg de minister een onweerstaanbare drang om de weerspannige
student te spelen. Hij verweet zijn kabinetschef te behoren tot "het establishment", benoemde de big boss van het
katoliek onderwijs tot minister en loste het volgende door hemzelf geformuleerde raadsel op: "Wat is een homo
zonder aids? Een bofkont!" . (gm)

handelingspartners beter handhaven
door de bevoegdheid van de regenten
in de tweede graad wat terug te drin-
gen.
In de praktijk zal de verdeling in de

tweede graad misschien niet zo veel
veranderen, want met de voorgestel-
de regeling bestaat het gevaar waar-
schijnlijk veel minder dat de regenten
de licentiaten verdrukken. De meeste
regentaten klagen overigens dat het
ongeveer ondoenbaar is om in de drie
jaar van de regentaatsopleiding voor
drie vakken een even uitgebreide op-
leiding te geven. Als de regent maar
één vak mag geven, dlln zal hij dat
vak in zijn opleiding goed kunnen uit-
diepen en dan zal de regent, die so-
wieso een betere pedagogische ach-
tergrond heeft, door de schooldirek-
ties ook meer ingezet worden voor dat
ene vak.

Praktijk
De reqentenopleidinq, waarvan de

regentaten zelf toegeven dat ze vaak
zwakkere studenten aantrekt, kan er
dus maar beter van worden. Een an-
der aspekt stemde de regentendele-
gatie ook tot grote tevredenheid. Er zal
voor de regent een mogelijkheid be-
staan om door wat aanvullende vak-
ken te volgen, les te geven in de laatste
twee leerjaren van het basisonderwijs.
Nog belangrijker voor de studenten
regentaat was dat ze nog een ekstra
vakkenkombinatie kunnen volgen,
zodat ze ook een tweede vak in de
tweede graad van het sekundair kun-
nen onderwijzen, De bevoegdheid
van de regenten zou dan drie vakken
in eerste graad en twee vakken in
tweede graad kunnen worden.

(foto archief) Over de algemene overeenkomst

zijn de regenten dus vrij tevreden. De
geaggregeerde licentiaten krijgen de
eksklusieve bevoegdheid om in de
derde graad van het sekundair onder-
wijs les te geven. Bovendien mogen zij
in de tweede graad lesgeven. Naar
alle waarschijnlijkheid zullen zij in
die tweede graad niet weggekonkur-
reerd worden door regenten, want de
direktie heeft de macht om een leer-
kracht een ekstra vak toe te vertrou-
wen. Daarom doceren veel licentiaten
in de praktijk twee en soms meer vak-
ken. Volgt u nog?
En het kan nog gekompliceerder.

Want in een zeer goed bedoelde po-
ging om het beroepssekundair onder-
wijs op te waarderen, moet je als stu-
dent regentaat de keuze maken of je je
vooral wil specialiseren in algemeen,
technisch en kunstonderwijs of dat je
hoofdzakelijk kiest voor het beroeps-
onderwijs. In het laatste geval kan
één van de drie vakken in je opleiding
een 'vak' worden dat een aangepaste
pedagogische aanpak voor het be-
roepsonderwijs wil aanleren. Alle on-
derhandelaars zagen het zinnige van
zo'n vak in, omdat leerlingen in het
beroepsonderwijs zeer moeilijk te mo-
tiveren zijn voor traditionele schoolse
aktiviteiten.

Kao
De speciale aanpak voor het be-

roepsonderwijs zou eruit bestaan met
projekten te onderwijzen. Bijvoor-
beeld: in een aantal lessen bespreekt
de leerkracht het fenomeen televisie.
In verband daarmee kunnen dan ele-
menten uit taal-, maatschappij- en
rekenonderwijs aangeleerd worden.
Hetblijkt dat die projektmatige didak-
tische aanpak in het beroeps de beste

Student
Service
Shop

voor uw thesissenen ander didaktisch materiaal
• gebruik van PC met printer inclusief deskundige begeleiding
• copiërcn
• faxen
• inbinden

• scannings (= verwerking van uw foto's en tekeningen)
• kleurenprints
• informatica-cursussen
• shop met diskettes, infofmuticuboeken

roept pruts\Yerk
een krachtig halt toe.
Cum Laude, Diestscstraar 261, 3000 Leuven, tel. 016/ 2J 18 OS.
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resultaten levert.
Deminister beschermt die 'beroeps-

regenten' ook door hen wél toe te la-
ten bij te scholen voor de andere soor-
ten sekundair onderwijs, maar an-
dere regenten niet toe te laten bij te
scholen voor het beroepsonderwijs,
Bovendien zouden de regenten die
echt voor het beroepsonderwijs kie-
zen, er een hoger loon aan kunnen
overhouden dan de andere regenten.
Maar dat moet natuurlijk nog in een
KollektieveArbeidsovereenkomst ge-
gotén worden.

Latijn
Het is duidelijk dat de meeste lera-

ren nu bang zijn om in het beroepson-
derwijs les te geven. Enerzijds omdat
ze er geen geschikte didaktische met-
ode voor hebben, anderzijds omdat er
"zoweinig van de vakinhouden gege-
ven kan worden". Maar dat laatste
hoeft niet erg te zijn. Zoals een verant-
woordelijke voor het katoliek onder-
wijs het treffend uitdrukte: "Die leer-
lingen in het beroeps zijn al erg ge-
vormd door de universiteit van het le-
ven", Hetkost daarom veelmoeite om
in het beroepsonderwijs een boeiende
les in elkaar te steken. Het is dan ook
terecht dat de leerkrachten die voor
het beroeps kiezen, daarvoor ekstra
gewaardeerd worden.
Tot zover de algemene regels. Over

bepaalde vakken ontsponnen zich
geanimeerde nevendiskussies. Latijn
kan nog steeds op een regentaat ge-
volgdworden, maar kan nooit het ene
vak zijn dat de regent in de tweede
graad wil geven. De onderhandelaars
achtten het nog denkbaar dat de be-
ginselen van het Latijn door de be-
perkte vakopleiding van een regent
opgevangen konden worden, maar
sloten uit dat een meer literaire en fi-
losofische benadering, zoals die. vol-
gens de leerplannen vanaf het derde
leerjaar voor Latijn opgelegd is, door
diezelfde regent kan gegeven worden.
De licentiaat klassieke talen krijgt de
voorrang in de tweede graad en mag
ook zonder problemen in de eerste
graad lesgeven, in tegenstelling tot
andere licentiaten.

Mobiliteit
Over Duits en scheikunde laaiden

de diskussies nog hoger op. Die vak-
ken verschijnen pas in de tweede
graad. Sommige pleiters, waaronder
de VVS-delegatie,vonden dat die twee
vakken, juist omdat ze pas beginnen
in tweede graad, het best door een re-
gent kunnen gegeven worden, omdat
die bekwamer is op pedagogisch vlak
en dus beter een inleiding kan aan-
brengen. Uiteindelijk werd er over
Duits en scheikunde geen echte beslis-
sing genomen. De besprekingen we-
zen verder uit dat elke leerkracht door
een pakket vakken bij te volgen, zijn
onderwijsbevoegdheid kan uitbrei-
den. Een onderwijzer kan in het se-
kundair lesgeven, een kleuterleider in
het basisonderwijs.
Het topkon klaaf blijkt dus tegen

alle verwcchtinqen in met een groot
aantal konsensusvoorstellen naar vo-
ren te komen. Afwachten is nu hoe de
vakbonden op de grotere leraren-
mobiliteit gaan reageren en hoe de
regenten hun gewijzigde onderwijs-
bevoegdheid zullen opnemen.4Jn ja-
nuari volgt normaal gezien het defi-
nitieve dekreet.

Gert Meesters
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Tweede honderd-frankdag
wandelde door Leuven

Evenveel deelnemers
als lokaties
Heel de dag was het weer geweest om te gaan cyklokrossen of om
zich, beschut voor de weergoden, knusjes voor het haardvuur te
nestelen. In de jaren tachtig programmeerde onze nationale om-
roep op zo'n dagen speciale regenprogramma's, Kultuurraad had
voor haar tweede honderd-frankdag een nachtelijke wandeling
door Leuven voorzien met een speciaal programma op Radio
Scorpio.

Het lag gezien het weer in de lijn van
de verwachting dat er die avond wei-
nig belangstellenden zouden opda-
gen. Dat het totaal aantal toeschou-
wers op twee handen te tellen zou zijn,
hadden de organisatoren waarschijn-
lijk niet gedacht. Vermoedelijk speel-
de naast het weer ook de vage aan-
kondiging in het Stuc-boekje een rol.
"Een tocht voert het publiek langs bij-
zondere lokaties naar een stuk verge-
ten Leuven, omkaderd door tekst die
wordt uitgezonden op Radio Scorpio.
Het medium radio staat tussen tekst
en publiek. De reiziger-wandelaar
vindt de radio op zijn tocht. De salon-
reiziger volgt de tocht via de radio.
Misschien is hij wel de echte Patago-
niër", aldus Kultuurraad.
Die 'echte Patagoniër' was een refe-

rentie aan het Radio-I-programma
'Het einde van dewereld', waarin elke
zondagavond verhalen uit Patagonië
- ook wel bekend als Vuurland -
worden voorgelezen. Woord, sfeer en
reizen - sleutelbegrippen in het
BRT-programma - zouden ook aan-
wezig zijn in 'Radio Leuven', zoals de
tweede honderd-frankdag gedoopt
werd. Maar Radio Leuven was na-
tuurlijk niet zomaar een radiopro-
gramma. Volgens het Stuc-boekje leg-
de het projekt "de nadruk op het arti-
ficiële aspekt van elk tonen, het kon-
struerende dat in elk voorstellen ver-
vat zit, de mediërende rol van elk me-

dium." Ook Kultuurraad leek het
postmodernistisch denken te beheer-
sen.
Slechts negen studenten vonden

zich 'porno' genoeg om 'de mediëren-
de rol van elk medium' te ontmaske-
ren, en begonnen na een warme cho-
komelk in de Stuc-bar aan een tocht
door nachtelijk Leuven. Die bracht
hen telkens naar een lokatie waarop
ze via een radio die op frn 106 afge-
steld stond naar tekst konden luiste-
ren. De eerste stopplaats was de kiosk
van het stadspark, een koncertpo-
dium dat dateert van 1898 en door de
pas uitgevoerde restauratie weer hon-
derd jaar verder lijkt te kunnen. Op
Radio Scorpio las Annelies Porteman
één van haar kortverhalen voor, een
verhaal waarin in de gedachten van
een kind werkelijkheid en fantasie el-
kaar voortdurend afwisselen. Het ver-
haal paste uitstekend bij de lokatie,
getuige dit fragment waarin een kind
een levensdrankje maakt: "Met gras
kan je je vingers schoonwrijven. De
stukjes gras mogen in het bakje. Even
mengen met een stokje, En nu het
mooiste. Drie ronde witte bloem-
blaadjes uit de boom met de bloemen-
trossen. Pluk ongezien, verborgen tus-
sen de takken van de lelijke struik met
de rubberen bladeren." Een deel van
het verhaal kon met wat goede wil
zelfs op de tocht door Leuven slaan:
"Huppels tellen moeilijker dan stap-

U was een aandachtig publiek.

pen. Dertig. Denk ik. Eenendertig
tweeëndertig ..."
Even later telden de deelnemers

hun stappen op weg naar de volgende
radio op lokatie. Eerst passeerden ze
nog langs een 'point de vue'. In de
Rijschoolstraat, tegenover de oude
technische school van Belgiës meest
vermaarde architekt Henri van de
Velde, stonden twee verrekijkers
waardoor de appartementstoren van
Sint-Maartensdal kon.Qekeken wor-
den. In het oorspronkelijke plan zou
men ook door het Henri-van-de-Vel-
de-gebouw gegaan zijn maar hier-
voor kreeg Kultuurraad geen toestem-
ming van het Leuvense stadsbestuur.

try-out van een projekt dat Hannes op
stapel heeft staan om, geïnspireerd
door [ohn Cage, via het toevalsprin-
cipe tot een moderne tekst te komen.
In het antikwariaat werden de Can-
terbwy Tales live begeleid door een
perkussionist en een fluitiste.
De derde lokatie bevond zich in het

Snoekenpad. In een leegstand pand
lag de inhoud van een portefeuille in
reusachtige kopies verspreid. De por-
tefeuille was afkomstig van een ze-
kere Elsa en gevonden door KoenPee-
ters die er een stukje over geschreven
had. Aan de hand van de portefeuille
schetste hij een deel van het leven van
EIsa en haar verloofde Walter, wiens
moeder zich met hun relatie was gaan
bemoeien. De menselijke eenvoud
van de brieven van Walters moeder
aan EIsa maakten het verhaal erg
grappig. Blijkbaar weet niet alleen
Kultuurraad de teksten van de vijfen-
dertigjarige Peeters te appreciëren
want de schrijver kreeg vorige week
vrijdag de AT&T-Literairprijs toege-
kend, waar een bedrag van vierhon-
derdduizend frank mee gemoeid is.

Fluit
Een oldtimer leidde de wandelaars

vervolgens naar een antikwariaat in
de Vaartstraat. Onder twee rijen stoe-
len die aan het plafond hingen te ben-
gelen, kon men luisteren naar Tom
Hannes die een cut up bracht van
Geoffrey Chaucers 'Canterbury
Tales'. De tekst was een voorlopige

Nodig eens een eenzame asielzoeker uit
Het zijn hoogdagen voor de studenten die van betogen hun hobby
hebben gemaakt. Desondanks of juist door akute betogings-
moeheid kon het voor de gelegenheid opgerichte Aktiekomitee
tegen Uitwijzingen (Atu) voor haar optocht van woensdag niet
echt veel volk op de been krijgen. Nochtans wordt dematerie die zij
aanklagen - de nakende uitwijzing van twee gezinnen van wie
de asielaanvraag niet is aanvaard - wel met de dag dringender.
Het komitee stelt dan ook nog meer akties in het vooruitzicht.
Zoals in de vorige Veto te lezen was,
worden meerdere vluchtelingen die
momenteel in Leuven verblijven, be-
dreigd met uitwijzing. Zo is er het
Palestijnse gezin van Lina Kamel Ra-
shed en Ghassan Salameh dat Jorda-
nië ontvluchtte, waar Ghassan tot
tweemaal toe om politieke redenen in
de gevangenis belandde. Het valt te
vrezen dat bij een terugkeer naar Jor-
danië hij opnieuw de gevangenis zal
ingaan. Toch werd onlangs de aan-
vraag afgewezen tot verlenging van
de verblijfsvergunning om humani-
taire redenen. Ook het Nepalese echt-
paar Indra Singh Gurung en Bal Ku-
mari en de joods-Koerdische vluchte-
linge Gülseren Dagdeviren worden
met terugkeer bedreigd.

Briefje
Om dat lot te keren, kwamen afge-

lopen woensdag honderdvijftig beto-
gers op straat. De demonstratie ver-
liep zonder incidenten en in een vrij
gemoedelijke sfeer.Maarde aktie ein-
digt niet bij die betoging. Nog die-
zelfde avond volgde een debat om-
trent het asiel- en immigratiebeleid.
Jammer genoeg was er niemand van
de overheid uitgenodigd zodat een
diepgaande diskussie onmogelijk
bleek. Toch werden er enkele interes-
sante denkpistes geopend.
loon Ramakers van het Overleg-

centrum voor de Integratie van
Vluchtelingen (Ociv) lanceerde de ge-
dachte om vluchtelingen in te schake-
len als ontwikkelingshelpers. Willy
Kuijpers (VU) en Jan Fermon (vzw
Open Grenzen) brachten nogmaals
het schrijnende lot van vluchtelingen

in het Westen onder de aandacht.
Kuijpers richtte zijn kritiek op Navo-
partner Turkije, een land dat bekend
staat voor zijn gewelddadige aanpak
van etnische minderheden, terwijl
Fermon wees op de solidariteit met de
asielzoekers die bij de bevolking wel
degelijk leeft in weerwil met de poli-
tieke onwil in ons land en in heel
West-Europa. Agalev-parlementslid
Lozieten slotte stelde het onderscheid
tussen ekonomische en politieke
vluchtelingen in vraag. Ook was er
algemene kritiek op de Konventie van
Genève, waarin het statuut van
vluchtelingen bepaald wordt.
Het Atu tracht alsnog de uitwijzing

van het betrokken vijftal te voorko-
men door een briefschrijfaktie. De
aktiegroep roept met name op om een
briefje te richten aan de minister van
Binnenlandse Zaken waarin een ver-
blijfsvergunning voor de betrokkenen
wordt gevraagd. Het komitee streeft
met die aktie ook naar een meer fun-
damentele oplossing voor het vluch-
telingenprobleem. Het wil een einde
gemaakt zien aan de immigraties top
en het uitwijzingsbeleid van de over-
heid. Tot slot wil het Atu komaf ma-
ken met de uitbuiting van het Zuiden
door het Westen.
Tevens zoekt het komitee vrijwilli-

gers om een vluchteling op te vangen
tijdens de kerstperiode. Al de nobele
bedoelingen ten spijt is het nog maar
de vraag of de donderwolken boven
de Leuvense vluchtelingen kunnen
afgewend worden. Het Atu stelt zijn
hoop nu op de nieuwe Leuvense be-
leidsvoerders. Het wordt daarbij af-
wachten of Louis Tobback zich als
burgervader iets milder opstelt dan

Drie man en een paardekop (foto Nixon NBB)

• (foto Karel De Weerdt)

Daarna volgde nog een 'point de
vue'. In de Sluisstraat, net voor een
gevel waar de toren van Sint-Maar-
tensdal opgeschilderd staat, stonden
verrekijkers gericht op het reusachtige
Mariabeeld van de abdij van Keizers-
berg. Eenvermetele paterverhinderde
echter het begluren van de maagd
door het licht rond het beeld vijf mi-
nuten voor tijd te doven.

SteJla
Uiteindelijk mochten de deelne-

mers dan naar het hoog(s)tepunt van
de wandeling: het dakterras van de
toren van Sint-Maartensdal. Op de
bovenste verdieping werden ze echter
onverwachts vergast op dreigemen-
ten van enkele oudjes die in de kul-
tuurminnaars bandieten meenden te
herkennen. De mededeling dat Kul-
tuurraad de toelating had om het
dakterras te betreden hielp niet. Zij
zouden de politie bellen. Intussen was
de deur van het dakterras geopend en
kon iedereen op Leuven neerkijken
terwijl scheldschrijver Didi de Pens
vanop Scorpio zijn gal spuwde op de
bouw van de appartementstoren. De
Paris brulde onder andere een gedicht
dat vaag aan Tom Lanoye deed den-
ken. Het kinderachtige rijm dat De
Paris hanteerde, leverde enkel lach-
krampen op. Wat even later nog-
maals gebeurde toen de politie op het
dakterras opdook. Na enige uitleg
verdwenen ze even snel als ze geko-
men waren.
Tussen de koperen ketels van de

Stelle, de vijfde lokatie, galmden ge-
dichten van Baudelaire gezongen
door Elke van Campenhout en bege-
leid op saksofoon door Alexander
Witpas. Vorig jaar waren zij ook al
aanwezig op Ithaka, het jaarlijkse
Kultuurraadprojekt. Radio SCOrplO
was heel de tijd te horen, en daardoor
hadden een aantal deelnemers niet
opgemerkt dat van Campenhout en
Witpas nietgewoon een ander plaatje
waren. Hun muziek leek trouwens
eerder te passen bij een selekt klubje
van vreemsoordige wezens dan tus-
sen de ketelsvan de Leuvensebrouwe-
rij.
Van de Stelle ging het naar de

brandweerkazerne aan de Vaartkom,
waar tussen de spuitwagens geluis-
terd kon worden naar 'De brand van
Rome' van Tacitus, door Klio-preses
Koert Debeuf voorgelezen in het La-
tijn om vervolgens te eindigen in
jeugdhuis Den Tuub, een boot die in
de Vaartkom ligt. Goeie Van Roy las
toen op Scorpio fragmenten voor uit
'De ondergang van de Titanic' van
Hans Magnus Enzensberger maar
door het rumoer ging hier veel van
verloren.
Ondanks het beperkt aantal deel-

nemers en een paar kleine manke-
menten was de tweede honderd-
frankdag toch een sukses. Het werk-
proces dat tot zo'n projekt leidt, is vol-
gens Kultuurraad immers even be-
langrijk als het eindresultaat op de
dag zelf en het was al vanaf de eerste
lokatie duidelijk dat een bende krea-
tieve mensen aan het projekt gewerkt
had. Wat meer reklame en een min-
der hoogdravend kultuurtaaltje in de
aankondiging, zou het projekt echter
zeker geen kwaad gedaan hebben. Of
de luisteraars van Scorpio in dezelfde _
mate van het projekt genoten heb-
ben, valt wel te betwijfelen.als regeringslid. In zijn vorige funktie delijk voor het vluchtelingenbeleid in

van minstervan Binnenlandse Zaken België.
was Tobback immers net vemntwoor- 8art Eeckhout PeterVan Rompaey
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Ekonom ika' s Smartlappenfestival

Is Wendy Van Wanten
schizofreen?
"De bedoeling isgewoon lol maken, het iséén grote lolboeI, en dan
ben ik de eerste man om mee te doen. De studenten komen tegen-
woordig toch al veel te weinig op straat. Dat was in onze tijd wel 1I'i!,';;;;;~-
wat beter." Aldus sprak Salim Seghers op het Smartlappenfestival
van Ekonomika, waar hij vorige week naar goede gewoonte op
bier, scheldwoorden en boegeroep werd onthaald.

Die eer was vóór hem echter ook Jo
Swingo, de eeuwige surprise-akt van
Ekonomika's festival, al te beurt ge-
vallen. De sympatieke opener van de
avond bracht met blonde rastapruik
en al even kitscherige danseresjes een
parodie op wat komen zou, maar kon
daardoor niet op meer sympatie reke-
nen van het publiek. Die wilden het
échte ding, en lieten dat ook duidelijk
blijken. En er bestaan een heleboel
manieren om die veeleisendheid tot
uiting te brengen.

Het al genoemde roepen en gooien
zijn wel de minst spitsvondige wijzen
om de optredende artiest te laten we-
ten of zijn optreden al dan niet ge-
waardeerd wordt. Biergooien wordt
zelfs streng bestraft: de schuldige
wordt door de security uit de zaal ge-
pikt en aan de deur gezet, als een
voorbeeld voor de anderen. Over vrije
meningsuiting gesproken. Van wat
meer inventiviteit getuigt het uls de
toeschouwers de arme charmezanger
op het podium massaal de rug toeke-
ren en zeer geïnteresseerd naar de
achterkant van de zaal gaan kijken,
als ze met sleutelbossen beginnen te
rammelen, als ze gaan applaudisse-
ren middenin een nummer of dood-
leuk op de vloer gaan zitten.

Backstage
De meeste zangers trekken zich

trouwens van dat alles weinig aan. Jo
Swingo bijvoorbeeld toonde de me-
nigte diskreet zijn middelvinger. Een
Paul Severs geeft toe wel met wat ze-
nuwen te zitten, maar niet veel meer
dan bij een gewoon optreden. Hij
vindt het ook van domheid getuigen

,...als kollega's weigeren te komen. Een
veelbesproken voorbeeld hiervan is
natuurlijk Danny Fabry, die om duis-
tere redenen zijn kat naar Haasrode
stuurde. Ook wordt er gefluisterd dat
Dana Winner heeft geweigerd. Maar,
om het met Severs' woorden te zeg-
gen: "Alles kan tegenwoordig, dat is
trouwens altijd al zo geweest. Alles
moet kunnen." Ga dus gerust uw
gang.

De zangeres Mieke, die zo aardig
was Danny Fabry te komen vervan-
gen, stoort zich ook hoegenaamd niet
aan het publiek. Zegeeft wel toe dat ze
zich soms vragen stelt als "Waar zijn
we eigenlijk mee bezig?", en
"Waarom doe ik het allemaal?",
maar op het podium is van deze ek-
sistentiële twijfel niets te merken. Met

haar suksesnummer 'Zaterdaga-
vond' en het onovertroffen 'Vlinders
in je buik' krijgt ze het publiek zelfs
vrij goed mee. Zeschroomt echterniet
backstage te verklaren dat schlagers
eigenlijk toch niet zijn waar haar
hartje voor klopt, en dat ze liever meer
de muzikale richting van Whitney
Houston op zou willen gaan. Maar
daar moet je, aldus Mieke, wel mee
oppassen. Het publiek mag blijkbaar
niet te zwaar op de proef worden ge-
steld.

Leeuw
De grote publiekstrekker van de

avond was natuurlijk Wendy Van
Wanten, die haar status van seks-
symbool voor deze gelegenheid nog
eens helemaal uitbuitte. Toen bleek
dat ze de zaal niet helemaal op haar
hand kreeg met platte, dubbelzinnige
opmerkingen als "En nu moet er iets
omhoog gaan bij jullie.", ging ze-
zoals Salim Seghers eerder op de
avond al had gedaan - de inter-
aktieve toer op. Ze koos één van de
likkebaardende studenten op de eer-
ste rij uit om haar te komen vergezel-
lenophetpodium, "omdatzehettoch
zo graag met z'n tweetjes doet". Na
een zedig duetje mocht hij terug naar
zijn meisje in de zaal. Later verklaar-
de de zangeres dat ze het optreden
van Stijntje, de student in kwestie, eer-
der stijfjes had gevonden. Verder is ze
er, jawel, best trots op sekssymbool te
zijn en nee, ze vindt niet dat ze rollen-
patroonbevestigend werkt. In het da-
gelijkse leven speelt ze ook niet het
rolletje waar we haar allemaal van
kennen. 't Ismaar dat u het weet. Zin-
gen doet ze trouwens als vlucht uit de
harde werkelijkheid, maar ze kijkt er
ook wel naar uit ooit nog eens oma te
worden.

En dan was er nog Dennie Chris-
tian. Enveel bier. En dat alles mondde
uit in een grote fuif, die duurde tot in
de spreekwoordelijke vroege uurtjes.
De organisatoren vonden het alle-
maal prachtig, en noemden hun
smartlappenfestival editie '94 dan
ook zeer geslaagd. Die mening was
ook Jommeke, de vaste chauffeur van
de Ekonomikabus, toegedaan: "Wan-
neer er een leeuw in de brouwerij is, is
het voor mij allemaal dik in orde" .

Martijn Graumans

Hobu-studenten mogen binnenkort naar het toilet in het Van Dalekollege. Als ze er voor bètalen.

Hoog
vervolg van pag. 1

niets losgelaten. Het Lemmensinsti-
tuut van zijn kant lijkt nu toch toena-
dering te zoeken tot Lens.Een beetje
laat misschien, maar Lens is bereid
met iedereen te praten over samen-
werking.

Fusie
De zes scholen van Lens zijn: het

Sint-Elisabethinstituut voor Verpleeg-
kunde, de Regaschool in Leuven.het
Hoger Instituut Heilig Hart, het Peda-
gogisch Hoger Onderwijs Heilig Hart,
de Sociale School in Heverlee en het
Katoliek Pedagogisch Hoger Onder-
wijsDiest-Tienen. Dezescholen zullen
ook op een breder vlak samenwerken.
Dat zou passen in het kader van de
schaalvergroting van de hogescho-
len. De gesprekken daarover zijn in
een vergevorderd stadium en een fu-
sie tussen die zes scholen is nu wel erg
waarschijnlijk.

Groot diskussiepunt was natuurlijk

de kostprijs van die samenwerking.
Hoewel de universiteit goed georgani-
seerde sociale diensten met jaren er-
varing heeft, zal ze toch niet aan alle
noden van de hogeschoolstudent te-
gemoet kunnen komen. De behoeftes
van die student liggen nu eenmaal
anders. De hogescholen hebben bij-
voorbeeld veel meer pendelstudenten
en voor hen kan het bijgevolg belang-
rijk zijn om in de vervoerskosten tege-
moet te komen. Diestudenten hebben
vaak ook een groot aantal wettelijk
bepaalde stage-uren en dat heeft een
grote impakt op hun studentenleven.
Als zij dan ook nog financiële proble-
men hebben, is het voor hen moeilijk
om nog de tijd te vinden voor een job
die de studies helpt betalen. Anne-
Mie Meers, koördinator van het Lens,
pleit ervoor om de scholen zelf de vrij-
heid te geven om over het aantal
stage-uren te beslissen. Geëngageer-
de studenten zouden dan ook werke-
lijk de tijd krijgen om zich in te zetten.
Anne-Mie Meers: "Er zijn nog een boel
andere verschillen. Studenten die aan
de universiteit buizen kunnen nog al-
tijd verder studeren in een hoge-
school. Dertig procent van de hobu-

studenten heeft één of meer jaren op
de unief gezeten. Hobu-studenten die
niet slagen komen echter terecht in
een arbeidsmarkt die hen weinig kan-
sen biedt."

Fondsen
De vzw's van de hogescholen moe-

ten dus over voldoende fondsen be-
schikken om een sociale sektor te ont-
wikkelen die zich specifiektot hun stu-
denten richt zoals de universiteiten
dat gedaan hebben. De sociale sektor
van de universiteiten krijgt echter
achtduizend frank per student terwijl
er juridisch gezien geen verschillen
zijn tussen hogeschool- en universi-
teitsstudenten. Een verhoging van de
toelagen aan hobustudenten dringt
zich dan ook op.

Met de huidige drieduizend frank
kan er eindelijk van start gegaan wor-
den met een sociale hogeschoolsek-
tor. Tijdens de werking zal men wel
zien waar de specifieke noden liggen
van de hogeschoolstudent. Die zullen
dan hopelijk volgend jaar opgevuld
worden met een groter budget.

KoertDeclercq

Interfakultaire Bekerkompetities
Basket jongens

Medica-Apolloon: 30-94
Spora-Alfa: 45-18
Bios-Eoos:59-48
[ustus Lïpsius-Ekonomika: 40-51
Germania-Lerkeveld: 26-89
Lerkeveld-Psychologie: 24-26
Industria-Cité: 41-31
YTK-Industria: 70-65

Voetbal jongens
Spora-Salvast 2-0
[ustus Upsius-Terbank: 0-2
[ustus Upsius-Salvast: 1-1
Germania-Farma: 6-1
Psychologie-Thomas Morus: 1-9
Medica-Industria: 5-1
Eoos-Alfa:8-0
Chemika- VRG:0-15
Romania-YTK: 0-7

Sport Zonder Grenzen naar de laatste kleuterklas
gen. Gelukkig kan de elfde man bij
elk spelletje wisselen, zodat ieder
ploeglid eens kan verpozen en zijn
sadistische en voyeuristische genoe-
gens op de andere ploegen kan bot-
vieren.

Sportraad beklemtoont dat vooral
de teamgeest bevorderd wordt en
dat de kompetitie niet zo belangrijk
is. U hoeft in ieder geval niet om ter
snelst naar het sportkot te rennen
om uzelf en uw teamgenoten in te
schrijven. Dat kan nog tot dinsdag
zes uur, als het maksimum aantal
van zestig ploegen niet overschre-
den wordt. Maar in dat geval kan u
nog altijd de ploeterende ploegen
aanmoedigen.

(gm)

Sport Zonder Grenzen vindt plaats op
woensdag 14 december van 19.00 u
tot 23.00 u aan Sporthal De Nayer op
het Sportkot. Deelnemende ploegen be-
talen een waarborg van duizend frank
en moeten om 18.15 u aanwezig zijn.
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Lerkeveld-Wina: 1-3,~
Pauskollege-LBK:0-1
LBK-Historia:0-0 .
Ekonomika-Bios: 4-0
Politika-Cité: 3-2

Volleybal jongens
Germania-Farma: 2-0
Historia-Germania: 0-2
Farma-Historia: 0-2
Apolloon-Alfa: 2-0
Alfa-Industria: 0-2
Apolloon-Industria: 2-0
Ekonomika-Politika: 2-0 (ft)

Politika-Eoos: 0-2 (ft)
Ekonomika-Eoos: 2-0
Sporo-Pauskollege: 1-2
Pauskollege-Psychologie: 0-2
Spora-Psychologie: 0-2
LBK-Rega:2-0
Rega-Katechetika: 2-0
LBK-Katechetika:2-0
Romania-Mercator: 0-2 (f!>
Medica-Mercator: 2-0
Terbank-Wina: 2-0
YTK-Cité:2-0
YTK-VRG:2-0

Vraag onze speciale voorwaarden voor

Iedere DONDERDAG D.J.
vanaf 22 UUR

lI'l

Sportraad haalt u van de week uit Sportraders ontplooien zich overi-
uw winterslaap. De sportievelingen gens als verrassende literatoren, want
die zich vooral rond het Sportkot op- zij hebben een nieuw sprookje ont-
houden, realiseren zich zeer goed worpen, waarin alle negen proeven
dat de doorsnee-student zo passief een funktie hebben. De proeven wor-
als een paddestoel dQ<lr~epev.en den in het diepste geheim ontworpen,
gaat. Studenten tsjokken ten hooq-«. maar de weinige gegevens die er over
ste braaf achter hun liefover de [onr- uitlekken, beloven spierpijn op plaat-
lijkse sportklassieker die kerstmarkt sen waar je niet eens dacht spieren te
heet, maar meer zit er meestal niet hebben. Er is bijvoorbeeld een ski-
in. Daarom is er woensdag voor de parkoers bij en een reuze-puzzel. De
vijfde keer Sport Zonder Grenzen. ingenieuze spelontwerpers van Sport-

Sport is misschien een overstate- raad vinden bijvoorbeeld ook dat je
ment als je het over de traditioneel geblinddoekt een teamgenoot moet
ludieke vierde Sportraadklassieker kunnen dragen. Balvaardigheidstes-

-J' hebt. De tien proeven zijn vaak ta- ten staan natuurlijk op het program-
I melijk vermoeiende, maar toch erg ma. En als het even kan, mag u de

leuke spelletjes. Sportraad hoopt deelnemers van vorig jaar die nog al-
dus op veel deelnemers voor woens- tijd in de doolhof rondwaren, probe-
dag. Zoals de voorafgaande jaren ren terug te vinden. Uhoeft niet bang
komen alleen groepen van elf tot te zijn voor wateroverlast - behalve
vijftien studenten in aanmerking tijdensdezwembadproef -, want zes
om zich te onderwerpen aan de van de tien proeven zijn overdekt.
speelse talenten van de Sportraad- Al die spelletjes worden met tien

~ entoesiastelingen. Alle ploegen zijn gespeeld. De elfde man of vrouw is
goed: vriendenkliekjes, koten, krin- best iemand die ooit nog belastings-
gen; çls er maar minstens vier meis- inspekteurofrijkswachterwil worden,
jes en vier jongens bij zijn. want die kontroleert de andere ploe-
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• Aan het meisje met de staartjes: zie maar dat
de kerk niet invalt. SF.
• Ook Peter en Yorg komen bij u langs. Knappe
jongens, neem kontakt op met GRV-I-327.
• Luister naar 'Het besloten land', het weke-
lijkse stripprogramma op Radio Scorpio
(fm 106), elke maandag om 20.00 u. en elke
zaterdag om 12'-00 u. De volgende weken in-
terviews met oa Cromheecke &. Letzer, Her-
mann, en Bruce Hogarth.
• Wie is die handtastelijke Seks (sic)? Hij mag
bij mij ook eens langskomen.
• Chantal uit Holland, vanaf nu beschikbaar bij
'The Standing'.
• Meisje met het ijsje, verlies mijn gedichten
nooit meer. SF.
• Zegt de ene tegen de andere: "Het is groen."
• Wablieft? Kartoenisten in Polstok? Er is er
maar ene en dat ben ik. jeroen. PS Toch be-
dankt voor het kompliment.
• Is stalmeester Jaap familie van stalmeester
Willy?
• Bibiche, Kathleen en Frustra verwennen u.
GRV-I-327.
• Kathleen, nog nooit zo een fijn weekend ge-
had. Nog steeds rekupererend, J.
• Sommigen hebben wel een hele nacht nodig
om ergens binnen te geraken, hun kot bijvoor-
beeld. Nietwaar Ingeborgje?
• Johan De Saar, je bent een pooier.
• Zegt de ander: "Een kikker!'
• Volgende Milieuraadvergadering staat open
voor iedereen die losse medewerker wil wor-
den of gewoon geïnteresseerd is in onze wer-
king. U wordt verwacht (zie agenda).
• Pas op, Geert R. Kristin heeft buitenrela-
tionele seks met een prof.
• Geert R.?Olivier zult u bedoelen. zeker.

Zoekertjes
• Van 'Nietsjevo' naar 'Charasjo'! Bulgaarse
geeft bijlessen, ook konversatie, in Russisch
en Bulgaars. Alle nivo's.lnlichtingen 's avonds.
Tel: 22.38.00, of Hans den Bieman, Tel
23.11.73.
• Alle tikwerk: eindwerk, cv, enz, tel 44.47.75
of 22.05.38.
• De mop van de twee flikken die voor het
groen licht staan.
• Ellen, miserere nobis.
• Wij zoeken betogers. Geen driehonderd-
duizend fr. voor een jaartje bijstuderen. Kom
ook, donderdag 15/12 om 18.00 u., Ladeuze-
plein. De betaalden.
• Wie zoekt die vindt niet, E.
• Arbeiders en studenten één strijd, allemaal
goed en wel maar wie leert de arbeider Latijn?
• Ok, vz. uw schuimkraagjes zijn goed, maar
mijn bier is beter. Kritika.
• Gratis koelkast in goede staat. Zelf komen
afhalen bij Paulissen, aan Tiensepoort. Tel:
23.62.33.
• Ster schittert weer! Afrikaanse kultuur is
echt lekker. Heel hartelijk bedankt Saïda en
Ellen en mama van Saïda. E.en T.
• Twee flikken staan voor het groen licht.
• Buurtwerk 't Lampeke zoekt kinesisten (in
speel om op vrijwillige basis mee te werken in
de werkgroep gezondheid. Santee.
• Alle betrokken personen vermeld in de zoe-
kertjes zijn hiervan op de hoogte.
• Snel geld verdienen? Jonge striptiseuses en
striptiseurs gevraagd bij 'The Standing:. Tel
23.38.77. Derdeverdieoina. vraaen naar Dol

• Binnen de relatie zal het toch gene vene zijn.
• Huh Beavis en Butthead huh. Elke do van
twee to vier in MSI. Huh (rochel).
• Pas .0P, Frank R. Het gaat over jou, begin
maar al te censureren.
• Inderdaad.
• Weg met de Ad-valvasdiktatuur! Lang leve de
zoekertjes!!
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Roselle, Naamsestwg 130, tel 20. 70.77.
• Gezocht: een nieuwe hand om te laten kus-
sen want de mijne is versleten.
• Een rustige babbel, informatie. De Roze
Drempel is er voor homo's lesbiennes en
biseksuelen, elke dinsdagavond van 20.00 tot
23.00 u., J Minckelersstraat 47C. Tel:
20.06.06. Info en gratis proefnummer van de
nieuwsbrief (onder neutrale, gesloten om-
slag): De Roze Drempel, Postbus 113, 3000
Leuven 3.
• Ik zou toch niet aftrekken, Kristin. Erzou wel
eens verwarring kunnen ontstaan tussen de
beentjes.
• Voor al uw sekretariaatswerk: mailings,
tesissen. verslagen, brieven ... Tel 25.61.17 of
20.56.26 (na 17.00 u).
• Ik spaar telefoonkaarten. Ik geef een halve
telefoneereenheid per kaart van goede kwali-
teit, vanaf tien stuks. Ridderstraat 250 Oohan)

of tel 40.18.62 (vanaf 50 stuks) voor een af- voorwaarden. Tel: 02/720.34.04 (na 17.00 u).
spraak na 18.00 u. Men zegge het voort. • Wanneer gaan kangoeroe en die huppeltrut
• Kunstenaar zoekt (vr) model. Interessante nu eens samen wippen?
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Het "groene" copy-center van Leuven_
Gerecycleerd en 100% chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
Forrnaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen. Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

10

TIensestraat 118
3000 Leuven

tet.: 016 - 23_70_30
fax: 016 - 23_34_31

CANON Kleurkopie 50 Fr_en rnlnder_
van 9 u_tot 22 u_doorlopend_

zat_ 10 u_tot 17 u_ door FilipDe Keukeleere

AGENDA & VALV~~
~.6~
MAANDAG
19.30 u LEZING 'De volgende eeuw zal Chinees zijn' door prof. N. Standaert, in-

de reeks 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw', org. KU Leuven.
20.00 u LEZING 'De voorbije toekomst', in de reeks 'Film op maandag', over

realistische toekomstvisioenen en maatschappelijk getinte science-fiction-
films als 'Alphaville' (Godard) en 'Stalker' (Tarkovski), tot 22.00, in Stuc, org.
Stuc.

20.00 u LEZING 'Andreas Vesalius, leven, werk en betekenis' door prof. dr. em.
Jozef Lemli, geïllustreerd met dia's, in de reeks najaarslezingen, in KC
Romaanse Poort, lokaal A 1.3, toeg. 100, org. Leuvense Gidsenbond.

20.30 u DANS EIRA brengt 'First Name: Le', eerste groepsvoorstelling van
Francisco Camacho, première, voorstelling waarin de architektuur van Le
Corbusier centraal staat, in Stuc, toeg. 200/300, org. Stuc/Klapstuk. !'-.lIl A.~ER~-G

22.30 u filM 'Stalker' (\974), inde reeks 'filmop määnê:läg'-:-ae-tWeecresclence--~. ..., ... ~-------------
fictionfilm van Andrei Tarkovski, een van de belangrijkste naoorlogse
Russische kineasten, die zich bovendien laat kennen als een soort ziener van
de toekomst, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
'4.00 u TURKSE WEEK Tentoonstelling over de Turkse Kultuur, in Panache C,

Pater Damiaanplein 10, org. Multikultureel Centrum Panache C.
20.00 u TONEEL 'Hamiet' van Shakespeare door Campustoneel Leuven, inlich-

tingen: 28.43.70, in Soetezaal. Naamsestraat 96, toeg. 250/170, org.
Campus toneel Leuven.

20.00 u FILM 'Tunic' (V.S 1990), 'Evol' (1984) en 'Sucker' (1987) van Tony
Oursler + 'Heidi' van Mike Kelley en Paul McCarthy (V.S 1992), in Stuc, toeg.
100/150, org. Stuc.

20.30 u DANS EIRA brengt 'First Name: Le', eerste groepsvoorstelling van
Francisco Camacho, waarin de architektuur van Le Corbusier centraal staat, in
Stuc, toeg. 200/300, org. Stuc/Klapstuk.

21.15 u FILM 'Ladri di bicicletti' van Vittoria de Sica (1949), in Vlaams Film-
museum, toeg. 100, org. KC Leuven.

WOENSDAG
10.00 u BEURS Religieuze boeken- en tijdschriftenbeurs, waarop bijna alle

Nederlandstalige uitgeverijen met een religieus fonds vertegenwoordigd
zijn, met om 11.00 u uitreiking van de tweejaarlijkse Prijs van het Religieuze
Boek aan Peter Schmidt voor zijn boek 'In vrijheid, trouwen hoop. Inleiding tot
Paulus, de katolieke brieven en de Apocalyps', tot 18.00 u, in Maria Theresia-
kollege, org. Vlaamse Bijbelstichting.

13.00 u KONCERT Uur Kultuur, koncert Trio Lachenmann met muziek van de
hedendaagse Duitse komponist Lachenmann, in Stuc, org. KU Leuven.

14.00 u SYMPOSIUM over Walter Benjamin: 'De (in)aktualiteit van Walter Benja·
min', met drie namiddagsessies, en twee avondlezingen, vanaf 20.30 u,
waarin vooral de vraag gesteld wordt naar de relevantie van Benjamin in het
licht van de huidige media-kultuur., in Fakulteit Letteren, org. Instituut
Kulturele Studies.

14.00 u TURKSE WEEK Tentoonstelling over Turkse Kultuur, in Panache C,
Damiaanplein 10, org. Multikultureel Centrum Panache C.

19.00 u SPORT Sport zonder Grenzen, in Sportkot, org. Sportraad.
20.00 u TONEEL 'Hamiet' van Shakespeare door Campus toneel Leuven, inlich-

tingen: 28.43.70, in Soetezaal, Naamsestraat 96, toeg. 250/170, org.
Campustoneel Leuven.

20.00 u VERGADERING 'Naar een breed regionaal antifascistisch samenwer-
kingsverband in Leuven', in Zaal Lovanium, Bondgenotenlaan 131 (ACW ge-
bouw), org. Los Buenos.

20.30 u DANS 'First Name: Le', eerste groepsvoorstelling van Francisco
Camacho, première, voorstelling waarin architektuur van Le Corbusier cen-
traal staat, in Stuc, toeg. 200/300, org. Stuc/Klapstuk.

DONDERDAG
12.00 u TURKSE WEEK In het multikultureel restaurant wordt een Turks ge-

recht opgediend, in Panache C, Damiaanplein 10, org. Multikultureel Centrum
Panache C. .

19.30 u TURKSE WEEK Turkse fuif, voorafgegaan door een inleiding in Turkse
dans, in Panache C, Damiaanplein 10, org. Multikultureel Centrum Panache C.

20.00 u TONEEL 'Hamiet' van Shakespeare door Campustoneel Leuven, inlich-
tingen 28.43.70, in Soetezaal, Naamsestraat96, toeg. 250/170, org. Campus-
toneel Leuven.

20.00 u FILM KenJacobs zal in het Stuc aanwezig zijn voor een programma van
anderhalf uur dat één van zijn legendarische 'Nervous System'-performances
en de voorstelling van een aantal 'Magical Lantern'-stukken omvat, pro-
gramma: 'Opening' the Nineteenth Century' (1990), 'Home'(1994), 'Chrono-
meter' (1990), 'Bitemporal Vision: the Sea' (1994), in Stuc, toeg. 100/150, org.
Stuc.

JO MEUWISSEN 9
bvba

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TO's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA
••---="_'-1

Horizontaal - 1 Pennestrijd 2 Afscheidsgroet - Trap 3 Vermoed -
Godsdienstig lied 4 Havenonderdeel- Pers. vnw. - Germaanse godheid
5 Voegwoord - Breedvoerig 6 Grotsalamanders - Voorzetsel 7 Fooi-
Bijwoord- Net 8 Schande - Bleke,magere 9 Vogel- Bergketen 10 Be-
rokkent ernstige schade.
Vertikaal- 1 Zwam 2 Muziektempel - Meisjesnaam 3 Riskant - Be-
gint, stelt voor het eerst open 4 Elkeschors - Reeds -Nederlandse stad
5 Griekse letter - Altoos 6 Specerij - Spil 7 Kunstwerk - Voegwoord-
Beurt 8 Omsloten ruimte voor vee -Verfplant 9 Meisjesnaam - Kweker
10 Losverbond van landen.

DOOR.. II....SEDE KNIBBER.
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

20.00 u TEATER 'Bal Masqué', gebracht door Teater Stap, in Auditorium
Minnepoort, toeg. 350, org. KC Leuven.

20.00 u DEBAT 'Werken, kan het ook anders?', met Jan Bollen (studiedienst
Kristelijke Werkgevers en Kaderleden), Jo Discart (Hagelandse Leerwerk-
plaats), Els Reynaert (Hefboom) en Johan Verstraeten (Godgeleerdheid), in
Kleine Aula Maria-Teresiakollege, toeg. gratis, org. Werkgroep Vierde Wereld
Studenten parochie.

Campustoneel Leuven.
20.00 u KONCERT The Swingtimers Big Band, in Auditorium Minnepoort, org.

KC Leuven.

VRUDAG
20.30 u TURKSE WEEK Turkse film 'Umuda yolculuk', in Panache C, Damiaan-

plein 10, org. Multikultureel Centrum Panache C.

ZONDAG
11.00 u ZANG Liederen voor de kersttijd door Orse Cante Koor, in Romaanse

Poort, org. KC Leuven.
15.00 u TEATER 'Krekel en Mier' door de Paardenkatedraal, in Auditorium

Minnepoort, org. KC Leuven.
21.00 u KONCERT 'Deeper', in Kafee De Kroeg, toeg. gratis, org. De Kroeg.

11.00 u TURKSE WEEK Daguitstap naar de oude mijnstreek Heusden-Zolder:
bezoek aan een moskee, een Turkse familie, ook nog Turks winkelen en op
kafee (Turks), op voorhand inschrijven, org. Multikultureel Centrum
Panache C.

13.30 u MUSEUMBEZOEK Nationaal Museum van de Weerstand, samenkomst
aan station, org. Los Buenos.

20.00 u TONEEL 'Hamiet' van Shakespeare door Campustoneel Leuven, inlich-
tingen: 28.43.70, in Soetezaal, Naamsestraat 96, toeg. 250/170, org.

MAANDAG
20.00 u KONCERrBeethoven Academie olv J. Caeyers, F. Braley (piano), van

Beethoven, 'pianokoncerto nr 2' en symfonie nr 4', in aula PDS, org.
KU Leuven.

21.00 u VERGADERING Open vergadering Milieuraad, in Vlamingenstraat 116,
org. Milieuraad.

22.30 u FILM 'Europa' (Denemarken 1991) van Lars von Trier. Het hoofd-
personage Leo Kessler, een jonge Amerikaan van Duitse afkomst, reist naar
het naoorlogse Duitsland waar zijn idealisme zwaar op de proef wordt ge-
steld, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.
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De flamingo's in het stadspark staan er voor-
lopig nog. Maarals u van plan was deze winter
eens te gaan schaatsen tussen een paar roze
stelten, verzin dan maar al iets anders. Tij-
dens de winter verdwijnen de vogels immers

Seksflop niet helemaal geslaagd

Uchte neiging tot
zelfbevrediging
Het kon niet uitblijven. Vroeg of laat moest de aidspreventie wel gebruik gaan
maken van de infonnatika. Maatschappelijke Jongerenaktie (MJA),de jongeren-
beweging van de Socialistische Mutualiteiten, bracht onlangs dan ook haar zoge-
naamde sekstlop op demarkt. Veto tikte voor u c:\sekstlop \sekstlop en vond het een
leuke gimmick, maar zou toch liever een 'Sonic Sex' voor de Mega Drive hebben.

"Met produkties rond aidspreventie als de Safe-
ty-Bag, de Uefdesbriefjes, de Kondomobiel, het
stripverhaal 'Jo' mikken we recht in de roos als
het gaat om het aanspreken van jongeren."
Zegt MJA zelf. Het mag duidelijk zijn dat men
serieus werk wil verrichten rond aidspreventie.
Naast de voor de hand liggende bekommernis
om de volksgezondheid, zal dat natuurlijk ook
iets te maken hebben met de zuilenkonkur-
rentie. Kwestie van zoveel mogelijk jongeren
recht in de rode roos te mikken.

In elk geval is MJA niet onverdienstelijk als
het om aidspreventie gaat. Hun bekendste ini-
tiatieven zijn allicht de reeds genoemde Kon-
domobiel en de postorderkondomerie die dit
jaar in februari werd opgestart. Uit de persmap
val t trouwens af te leiden dat de MJN ers behoor-
lijk trots zijn op hun nieuwste geesteskind, de
sekstlop. Het stukje 'Wat voorafging' lijkt bij
momenten zelfs op een episch gedicht waarbij
de helden van MJA onvervaard aartsmoeilijke
karweien met nooit atlatend entoesiasme te lijf
gaan.

Toegegeven, de naam sekstlop is een vondst
uit de duizenden. En daar houdt het niet bij op:
de diskette is leuk verpakt in een zogenaamd
digipak, een kartonnen uitklapbaar hoesje dat
ook vaak gebruikt wordt voor speciale uitgaven
van cd's. Het programma zelf oogt trouwens
even veelbelovend: geen oude Dos-toestanden,
maar moderne Windows-schermen.

Bitmaps
De sekstlop bestaat uit een informatie-

gedeelte en een kwis. Het informatiegedeelte
bevat de obligate aanwijzingen voor korrekt
kondoomgebruik, met tekeningen. Die zijn wel-
iswaar zwart-wit, maar via de 'bitmcps' kan je
de edele delen zelf kleuren. Je vindt in het
infodeel ook een aantal telefoonnummers en
adressen van allerlei instanties. Zo bevat de lijst
niet alleen het nummer van de aidstelefoon,
maar bijvoorbeeld ook dat van de ongewenste-
intimiteitenlijn en de kinder- en jongerentele-
foon. Adressen van organisaties die (specifiek)
rond aids werken, ontbreken uiteraard niet,
maar ook jongerenadvies- en abortuscentra
worden vermeld. Tenslotte biedt de sekstlop ook
informatie over het aanbod van MJA's eigen
postorderkondomerie en over MJA zelf.

Uiteindelijk is dat informatiegedeelte dus
nogal bondig. Waar het eigenlijk om draait, is
de aidskwis. Die bevat 285 vragen, verdeeld over
drie nivo's, te weten 'beginner, 'middelmaat'
en 'gevorderde'. Daarin vind je telkens acht ru-
brieken: 'Aids', 'Vrijen, hoe doe ik het?', 'De pil
en co', 'Het roze hoekje', 'Kondomen', 'Voorbe-
hoedmiddelen', 'Seksueel overdraagbaar' en
'De kondornerie'. De vragen los je op door één
van de mogelijke antwoorden aan te klikken.
Bij een goed antwoord verschijnt onmiddellijk
een volgende vraag, een fout antwoord ak-
tiveert een scherm met het juiste antwoord,
voorzien van de nodige uitleg. Het aantal vra-
gen verschilt per kategorie en sommige vragen
komen terug in meerdere kategorieën.

Hoed
Aangezien het doel van de sekstlop aids-

preventie is, heeft de kwis natuurlijk een didak-
tisch kantje. Op basis van je skore kan je een
'vrij-veiligattest' krijgen. Daarvoor moet je wel
minstens vijfennegentig procent van de vragen
juist beantwoorden, want "eigenlijk mag je je-
zelf geen enkel foutje permitteren als je (aids-)-
veilig wil vrijen." Daarbij komt nog dat men het
geheel zo aantrekkelijk en speels wilde maken
als videospelletjes: "Je moet het spel één keer
perfekt kunnen uitspelen over alle nivo's en zo-
lang dat niet gelukt is, blijf je met dat spel bezig.
De skore lokt verder een kompetitie-element uit
waarbij de mensen de kwis om de beurt spelen."
Dat laatste zal allicht wel juist zijn - het geldt
trouwens voor iedere kwis -, maar de vergelij-
king met videospelletjes gaat niet op. De moge-
lijkheden bij dergelijke spelletjes zijn namelijk
veel groter, waardoor het veel langer duurt eer je
de juiste respons onder de knie hebt. Bovendien
wordt hier telkens het juiste antwoord gegeven
en uitgelegd. De kans dat je bezig blijft tot je alle
antwoorden perfekt kent, is dan ook erg klein.
Na hooguit een paar keer spelen, hou je het wel
voor bekeken.

Trek
De doelgroep van de sekstlop wordt in de

persmap nergens uitdrukkelijk vermeld. In de
eerste plaats richt men zich allicht op tieners. De

Vrijen om te leren of leren om te vrijen?

didaktische doelstelling is in veel vragen name-
lijk impliciet of ekspliciet aanwezig - een
vraag is bijvoorbeeld of de pil tegen aids be-
schermt. Anderzijds zitten er ook behoorlijk wat
weetvraagjes tussen om het geheel wat aantrek-
kelijker te maken. De vragen werden trouwens
onder de loepe genomen door een aids des-
kundige, een leraar en mensen met vormings-
ervaring. Een voorbeeld van zo'n weetvraag is
die of voorbehoedmiddel met of zonder s ge-
schreven wordt. Wie een fout antwoord geeft,
krijgt de volgende uitleg op zijn scherm: "In de

steevast uit het stadspark. Naar het zuiden ver-
trokken, ondergedoken in Los Buenos of net zo-
als klein Antonieke ontvoerd door de bende
Vanhamel? De waarheid is heel wat minder
spektakulair.

(foto Karel De Weerdt)
Zodra de kans bestaat op harde nachtvorst,
'WOrdende vogels versast naar de botanische
tuin aan de Kapudjnenvoer, waar ze blijven tot
het opnieuw warm genoeg is. Nochtans zijn de
diertjes wel degelijk tegen de kou bestand, het

woordenboek staat het zonder s (alhoewel ik al-
weer aan het twijfelen ben)." De ene geslacht is
de andere niet.

Kris Jacobs

De seksflop is te verkrijgen bij M/A's Postorder-
kondomerie, St-lansstraat 32, 1000 Brussel, 02/
515.02.52, en kost 200 fr. Betalen mag met cheque
of twee briefjes van 100 fr bij de bestelling. Over-
schrijven kan ook, op rekening 870-0001102-01
met vermelding van seksflop.

enige probleem is dat hun poten bij vorst vast
zouden raken in het ijs. In het wild overleven
de vogels bij vrieskou omdat ze bewegend wa-
ter opzoeken, dat niet kan bevriezên.
Het verhuizen van de vogels is geen gemakke-
lijk karweitje. Er komen vijf uit de kluiten ge-
wassen en bio-psychologisch onderlegde ge-
meentewerkers aan te pas om een flamingo
eerst lief toe te spreken en vervolgens vriende-
lijk te glimlachen om het dier tenslotte in een
hoek te drijven, waarbij het uitkijken is voor de
venijnige beten van het beest. De bek van de
vcqel is als een nijptang, met tandjes die als
weerhaken naar binnen gericht zijn. Als u met
uw zatte botten komt langsgewandeld of als u
stoer wil doen tegen uw lief, denk dan twee
keer na voor u een beestje in een plastiekzak
probeert te moffelen.
Vorig jaar is er trouwens echt een flamingo
gestolen. Een dramatisch voorval omdat het
beest dat onmogelijk kan overleefd hebben.
Een flamingo is namelijk eengroepsdier dat in
eenzaamheid weigert te eten of te drinken.
Dat brengt ook de nodige problemen met zich
mee als men een vogel voor verzorging moet
afzonderen.
Momenteel staan er nog drie vogels, maar dat
zijn er ooit een stuk of acht geweest. De vogels
die er nu staan zijn met hun zestien à zeven-
tien jaar al tamelijk bejaard. Alhoewel er nu
een verkoopsverbod voor flamingo's geldt,
zouden er volgend jaar vanuit Planckendael
misschien een aantal nieuwe bijkomen. In het
stadspark willen de vogels zich niet voortplan-
ten omdat hun biotoop er niet aangepast is.
Of bent u misschien zo zot om in het midden
van eenpark de gang te gaan witten? Het zou
natuurlijk wel een mooi gezicht zijn, zo'n stel
vrijende flamingo's. En dan daarna een nest
baby-flamingo's dat zich over heel Leuven ver-
spreidt en 's morgens op de vensterbank van je
kot om een boterham met choco komt bede-
len.

(hd)


