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Kafetaria Heverlee komt er, zelf
opscheppen niet duurder

Weer onnodige
prijsstijgingen in A/ma

sche fraktie, drie stemmen. De studen-
ten waren uiteraard tegen. Het perso-
neel volgde trouw direkteur Toon
Martens en stemde driemaal vóór.
Twee leden van de akademische frak-
tie, Professor Masschelein en Jan De
Vuyst, direkteur Studentenvoorzie-
ningen, onthielden zich. De beslis-
_.sende stem kwam dus van de verte-
genwoordiger van het Algemeen Be-
heer van de unief. Die liet zich zo'n
geschenk niet ontglippen en koos eie-
ren-voor zijn geld. De dag na de stem-
ming sloot de direkteur van Alma al
een akkoord met de algemeen beheer-
der waarbij ieder vijftien miljoen op-
hoestte. 'Boterbij de vis dus.

Het studentenrestaurant Alma heeft voor haar klanten nog een
laat nieuwjaarsgeschenk. De verkoopsprijzen van maaltijden en
andere consumpties voor 1995werden op de Raad van Bestuur van
december jongstleden nog maar eens verhoogd. Daarmee knoopt
Alma aan bij een traditie van prijsverhogingen en daaropvolgend
studentenprotest. Ook nu waren de studentenvertegenwoordigers
op de Raad van Bestuur heftig gekant tegen de prijsstijgingen
omdat ze deze "onnodig" vonden. Alma heeft namelijk het plan
opgevat om zelf vijftien miljoen frank neer te tellen voor de bouw
van een kafetaria in Heverlee. Daardoor waren prijsstijgingen de
uitgelezen manier om de begroting in evenwicht te brengen.

Schotel
Of de kafetaria meer werkgelegen-

heid zal brengen is nog een andere
kwestie. De prijsstijgingen zijn im-
mers niet van die aard om de dalende
trend in de verkoopsijfers om te bui-
gen. Enals er minder maaltijden wor-
den verkocht, is er minder personeel
nodig in alle restaurants. Eenvicieuze
sirkeldus, waar men vorig jaar tracht-

kring lokalen, was hetal snel duidelijk te uit te komen door de prijzen niette
dat ze geen grote bedragen kon op- verhogen. Dit jaar komt er bij de prij-
hoesten en ook de algemeen beheer-. zen onder honderd frank één frank
der van de KU Leuven hield zo veel bij, maaltijden die duurder zijn dan
mogelijk de boot af. Enkel Toon Mar- honderd frank worden drie frank
tens versaagde niet en schreef in de duurder. Dit komt neer op een prijs-
AImabegroting van 1995 prompt vijf verhoging met 2,1 procent, een reële
miljoen frank in, om zo op drie jaar stijging dus in vergelijking met de
tijd vijftien miljoen op tafel te kunnen gezondheidsindex van december
leggen. Deze handelswijze was een (1,38 procent). De prijsverhogingen
louter taktische zet om de algemeen bij de consumpties zijn nog niet be-
beheerder van de KU Leuven over de kendo -
brug te laten komen met de resterende Toch nog een lichtpunt. De schotel,
vijftien miljoen. die sinds november zelf kunnen wor-

De kafetaria in Heverlee kent een be-
wogen' ontstaansgeschiedenis. Het
oorspronkelijke projekt ging uit van
verschillende partners: Acco, Alma,
VTKen haar alumnivereniging, en
ook de fakulteit van de ingenieurs was
geïnteresseerd in een of andere vorm
van samenwerking. Het komplex zou'
de hele Heverleese gemeenschap ten
goede komen. De verwachtingen wa-
ren dan ook hoog gespannen. Had
rektor Dillemans zich bij de viering
van veertig jaar Aima niet persoonlijk
geêngageerd om werk te maken van
de kafetaria? Voor de studentenver-
tegenwoordigers stond het vast dat de
KU Leuven zich ook financieel moest
engageren. Het engagement van de
WIICbiüende partnen

vervolg op pag. 5

Compromis
De Raad van Bestuur van Alma

moest zich in december uitspreken
over het voorstel van direkteur Mar-
tens. Sociale Raad - die drie verte-
genwoordigers heeft in de Raad van
Bestuur - keurde de gedachte dat
Alma de helft van de kafetaria zou
betalen fel af. De algemeen beheerder
van de KU Leuven moest volgens de
studenten het hele bedrag neertellen.
Naast dit pnnclptële standpunt
kwam het praktische bezwaar dat een
investering van vijftien miljoen op .
drie jaar veel te zwaar is voor de be-
groting van Alma. Op die manier zijn
prijsstijgingen drie jaar lang onver-
mijdelijk. Uiteindelijk betalen studen-
ten hun eigen restaurant - dat dan
weliswaar eigendom wordt van de
KU Leuven.
Dat dit volledig aan de doelstelling

van de sociale sektor voorbijgaat ligt
voor de hand. AlsAlma een gebouw
betaalt dat eigendom wordt van
KU Leuven, investeert Alma in ste-
nen, wat voor Sociale Raad onaan-
vaardbaar is. Daarom stelde Sociale
Raad een compromis voor waarbij
Alma zoals gebruikelijk enkel de bin-
neninrichting zou betalen, en het Al-
gemeen Beheer de rest op zich zou
nemen. Sociale Raad was dus pro
kafetaria, maar niet ten allen prijze.
De studenten stonden niet alleen met
dit standpunt. Ook professor Mas-
schelein, voorzitter studentenaan-
gelegenheden, had zo zijn bedenkin-
gen bij demanier waarop de kafetaria
er moest komen.
Bij de stemming over het hete

hangijzer had elk van de drie betrok-
ken partijen, met name de studenten,
het Almapersoneel en de akademi-

EN-INstevig bekoeld, of toch op zijn minst
onduidelijk geworden.
De kostprijs van de kafetaria werd

geschat op dertig à vijfendertig mil-
Joen. Voor VTK, geïnteresseerd in

ordedienst van de betoging zou zijn
die het moest ontgelden. Merkwaar-
dig, omdat Lokona de eerste betoging
een brief had gestuurd naar de Leu-
vense burgemeester, politie- en riJks-
wachtkommandant en de minister
van Binnenlandse Zaken om te mel-
den dat de organisatoren in het ver-
volg zouden afzien van het opstellen
van een eigen ordedienst. Die had
namelijk zelf klop gekregen van de
rijkswacht in de eerste betoging.
Ondertussen was Loko blijkbaar van
mening veranderd en het was heel
grappig om te zien dat hun ordedienst
zich moest terugtrekken om niet weer
van hetzelfde te krijgen.
De betoging trok toen naar het rek-

toraat waar de eindejaarsreceptie be-
zigwas. Door het gedrum in de smalle
Naamsestraat werden ongewild twee
auto's beschadigd. Debetogers moch-
ten jammer genoeg het rektoraat niet
binnen om mee te genieten van
champagne en toostjes. Het zou na-
tuurlijk te mooi geweest zijn, tweedui-
zend studenten die eventjes gaan ver-
broederen met de academid, terwijl
de rijkswacht buiten met lege handen
in de kou enkel een waterkanon had
om de dorst te lessen.

Tweede massale betoging tegen
vrijlaten inschrijvingsgelden VAOls

Wijzijn niet boos,
wij zijn woest Niks 6

Eventjes terug van een hele tijd
weggeweest: Ntx tekende voor u
een hele pagina nieuwjaarsgag.
Enige bezwaar is de onaangepast-
heid wat spelling betreft. Haal uw
Van Dale dus maar opnieuw bo-
ven, als u al bent vergeten hoe het
ook weer moest, vorig Jaar.
RvS 3
Auwl Zehebben de studentenbewe-
ging alweer geïndekseerd. En we
voelen het nog steeds. Oeioeioeil
Over kastratie-angst, zieook de foto
op deze pagina.
Zjon 4
Iohn Cassavetes bracht het ware le-
ven in beeld. Gaat u dus maar kiJ-
ken en let u goed op of u zelf niet in
beeld komt. HetStucdeed een greep
In 's mans oeuvre en bracht daar-
mee onherstelbare schade aan. En
nu twijfelenwij of Jerestauratie met
'au' of '0' moet spellen,

De week voorde kerstvakantie ging het er warm aan toe inLeuven.
De betoging tegen het vrijlaten van de inschrijvingsgelden van de
Voortgezette Akademische Opleidingen (VAO's) bracht ruim
tweeduizend studenten op de been die duidelijk maakten dat ze
absoluut niet van plan zijn de maatregel te pikken. Het kwam tot
rellen met de rijkswacht, die een dertigtal betogers oppakte.

elite-onderwijs ligt zo open. Dat dit
onaanvaardbaar is voor de studen-
ten, bleek al uit de betoging die de
week er voor georganiseerd werd.
Toen kwamen direkt al 1500 studen-
ten op straat om tegen de plannen te
protesteren. De sfeer zat er meteen in
en er werd beslist om verder te gaan
met de akties.
De tweede betoging, de woensdag

voor de kerstvakantie, trok recht-
streeks de ring op en de toon was met-
een gezet. Het ging erheel luid aan toe
en sommige aktievoerders wilden,
naar Nederlands voorbeeld, meteen
het station bezetten. De eieren werden
bovengehaald maar de bezetting
kwam er niet, voorlopig altans. Ook
aan de Tiensepoort werd er geprovo-
ceerd. Eventjes leek het dat het weer de

Het weekend voor de betoging had de
Vlaamse Jtaad goedgekeurd dat bil de
financiering van de universiteiten
geen rekening meer gehouden moest
worden met de schommelingen van
het aantal studenten in de VAO's. Zo
zouden de universiteiten vanzelf over-
gaan tot een rationalisatie, een beper-
king van de wildgroei, van die oplei-
dingen, omdat ze geen baat meer
hebben bij het zoeken van veel stu-
denten ervoor.
Tegelijk mogen de universiteiten

voorde helft van deVAO'sde inschriJ-
vingsgelden' zelf bepalen. Gevreesd
wordt dat zo de meest aantrekkelijke
opleidingen een heel stuk duurder
zouden worden en zo enkel toeganke-
lijk zijn voor mensen die er finandeel
beter voor staan. De weg naar een

Schild
De rijkswacht had zich tot dan toe

echter niet laten zien om niet direkt te
provoceren, en het eerste werk overge-
laten aan de Leuvense politie. Maar
toen de betoging officieel ontbonden
werd met de dubbelzinnige woorden
"We hopen dat u verdere akties niet

vervolg op pag. 4

Veto spelt beter
Het begin van een Jaar is een uitstekende periode om goede voomemens
te maken. Vetodoet daarvoor een keer ook aan mee. Vetoheeft namelijk
besloten om de traditionele Vetospelling op te geven en over te schakelen
op de verguisde spelling-Geerts. Die beslissing isvooral ingegeven door de
onzinnige argumenten die in de besluitvorming over de spelling en de
publieke opinie telkens weer naar voren komen. Eengoede spelling is een
spelling die gemakkelijk kan geleerd worden. Vooru zal het even wennen
zijn, maar de verschillen met de gewone Vetospelling zijn erg beperkt. U
zal dan ook merken dat u snel gewend bent aan de nieuwe woordbeelden
die opduiken. Enuiteindelijk zal u bij Vetokomen schrijven, want dat isde
enige mogelijkheid die u heeft om zonder problemen foutloos te schrijven.
De volledige uitleg vindt u op pagina 3.

(Qcfvprfpntl~)
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aan bepaalde voorwaarden voldoen
(bijvoorbeeld bijscholing, bijhouden
van medisch dossier,...) financieel ge-
straft worden. Principieel is dit een
kwaliteitsverhogende maatregel in
het belang van de patiënt. Het is ech-
ter de verantwoordelijkheid van de
overheid erover te waken dat deze
akkreditering onder druk van de art-
sensyndikaten niet verwordt tot een
formaliteit om een verhoging van het
honorarium door te voeren voor het
gros van de artsen.
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JorisVandenberghe,
namens Medica

r·t,~;:i;·: :::;1;;:.: /'> I Studentenbeperking in
geneeskunde moet kaderen in

globaal beleid
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in

de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen

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

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

Numerus
Ciausus (1)
"Anderhalf jaar geleden weerlegde
Kringraad in een nota op overtui-
gende wijze de stellingen die Medica
op de Gezamelijke AV naar voren
bracht.". Diezelfde stelling werd trou-
wens op' die AV met een grote meer-
derheid goedgekeurd. Veto wil de in-
druk wekken dat Medica die stem-
ming heeft gestuurd door in te spelen
op de onwetendheid van de kring-
vertegenwoordigers. Nochtans werd
de stemming voorafgegaan door een
lange diskussie, waaraan 'oudge-
dienden' met de nodige dossierkennis
deelnamen. Ook verschillende Veto-
redakteurs kregen in die diskussie uit-

Veto
's Meiersstraat 5

3000 Leuven
.016/22.44.38
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Dit vereist een grondige herden-
king van het curriculum.

Onze konklusie: een doordacht be-
leid dat onze technische, kuratieve
geneeskunde heroriënteert naar
een basiszorg met menselijk gelaat
is onbestaande in België. Preventie
krijgt nog steeds niet de aandacht
pje het verdient in de gezondheids-
..zorg.Pas als ervan zo'n beleid werk
wordt gemaakt, is studentenbeper-
king bespreekbaar. Een toelatings-
eksamen is dan één van de moge-
lijkheden om de pletora in te dij-
ken. In de diskussie over toelatings-
beleid moeten al die modaliteiten
(verpleeqstoqe als motivatietest,
oriënteringseksamen, ...) bekeken
worden om zo tot een gefundeerde
keuze te komen. Wij vragen met
klem op alle nivo's betrokken te
worden bij deze besprekingen. Wij
zijn immers goed geplaatst om de
haalbaarheid en de voor- en nade-
len van de verschillende mogelijk-
heden in te schatten. Ook vinden
wij het onze plicht erover te waken
dat de regeling makslmaal respekt
betoont voor twee principes die de
hele studentenbeweging nauw aan
het hart liggen: vrije studIekeuze en
demokratisering van het onderwijs.
Extra drempels in het onderwijs,
van welke aard dan ook, plegen
vooral (asplrant-) studenten uit la-
gere sociale klassen afte schrikken.
Die selektIevormen die dit effekt tot
een minimum beperken, genieten
onze voorkeur. Zo proberen we een
aanvaardbaar compromis te berei-
ken tussen die tweeprincipes en ons
streven naar een verbetering van de
gezondheidszorg.

Deministers Demeester en Van den
Bossche willen een toelatingseksa-
men voor studenten geneeskunde
vanaf1995. Voorons is de kwaliteit
van de gezondheidszorg de eerste

b ld d k di" rtui d bekommernis. Daarom pleiten wij
ge rel ~ ~s .om e ove gen e al jaren voor een globaal beleid ter
w~~rlegg1Og w.t de doekeI_lte doen. sanering van de gezondheidszorg.
B~IJkbaarw?s die weerleg~1Og~ter Maatregelen om de pletora terug te
met ove~gend ~e~oeg. zeventien dringen moeten in zo'n globaal be-
v:an de dne-entwintig stemgerec~- leid kaderen. Korporatistische re-
tigd~n stemden voor de tek~t die fleksen verdienen wat ons betreft
~e~ca voorstelde. Als"Veto dit een geen plaats In dit debat. Het belang
idlote gang van ~aken noemt, stelt van de patiënt moet centraal st

Veto het beoordehngsvermogen van . ~an.
de kringvertegenwoordigers invraag. Meer artsen leldttotminder.patiën- 2. Wars van alle drukkingsgroepen
Als de meerderheid het denkspoor ten per arts. Op die mamer ont- moeten de Federale Staat en de
van de Veto-redakteurs niet volgt is sta~m ~u artsenpraktijken die. te Vlaamse <?emeens~hap een konse-
het maar al te gemakkelijk het stand- kl~1Ozijn om voldoende vcordlq- kwent ~Ield voeren 10het be~angvan
punt van die meerderheid als "niet held en ervaring op te bouwen en te de patiënt. Streefdoel va.n zo n beleid
doordacht" afte doen. Dit ruikt naar onderhouden. moet zijn de echelonnenng. Dit bete-
een perfide interpretatie van de demo- We dringen ook aan op overleg kent een t;rapsgewijze t~gang tot de
kratische werking van Loko met de Waalse Gemeenschap om gezondheIdszorg: de potiënt konsul-

"...betekent dat de stude~tenbewe- daar gelijktijdige maatregelen uit teert de specialist niet rechtstreeks,
ging de facto één van de van de be- te werken. AlsWallonl~ als enig el- maar op verwijzing van de huisarts,
langrijkste peilers van het demokrati- land in de Europese Unie achter- die dus de spilfiguur is van het eerste
seringsideaal opgeeft, namelijk vrije blijft zonder rem op de toevloed van echelon. De redenering achter de
toegang tot het hoger onderwijs." geneeskundestudenten, verschuift echelonnerlng Is simpel: degelijke
Deze stelling is tendentieus. Studen- men gewoon het probleem. Toch verzorging tegen de laagste kostprijs.
ten worden verondersteld ook een zijn we er ons va_nbewust dat de Wij stellen vast dat het huidige sys-
maatschappijvisie te hebben en een eerste effekten van 'aergelilke maat- teem de echelonnering, de meest logl-
kwalitatieve gezondheidszorg kadert regelen pas negen Jaar na Invoe- sche en ekonomische weg In de ge-
daarin. Als er een compromis wordt ring bereikt worden (zeven Jaar ba- zondheldszorg, alleen maar afremt
gezocht tussen twee eerbare prindpes, slsopleldlng + minimum twee jaar en ontmoedigt.
geeft men ze niet op. Men bewijst huisartsenopleldlng of een andere
daarentegen op een kritische en vol- speclallsatle). Op een echt resultaat 3. Een centraal medisch dossier is
wassen manier met principes om te - beter opgeleide en minder art- onontbeerlijk In zo'n systeem. Zo be-
gaan.Wle weigert dat te doen, wendt sen per aantal Inwoners - zullen houdt de huisarts die de potiënt koos
zich beter tot een of andere funda- we nog veel langer moeten wach- voor het beheer van zijn medisch dos-
mentalistische organisatie. ten. Bovendien zal dat effekt, ook sier ten allen tijde een totaalvisie op

Als Veto een vergelijking suggereert op langere termijn, beperkt zijn. de patiënt. Dezevorm van fidelisering
tussen het standpunt en de motivaties Daarom zijn studentenbeperkende bevordert de vertrouwensrelatie tus-
van Medica en de artsensyndlkaten maatregelen voor ons enkel be- sen huisarts en patiënt, Daarom lijkt
slaat ze de bal mis. Onze vrije tribune spreekbaar als ze kaderen In een het ons logisch dat potïënten die
In deze Veto is daar een overtuigend gelijktijdige herstrukturering van trouw dezelfde huisarts raadplegen
bewijs van. de gehele gezondheidszorg: een verlaging van het remgeld kril-

Joris Vandenberghe, preses Medica. gen.
nvdr. U maakt er een soep van. Het pro- 1. Men moet de politieke moed
bleem met de dfslcwsleop deGezamelijlee opbrengen om het overaanbod van 4. Ook de hervorming van de oplel-
A V was dat niemand tijd had om ze voor artsen ook binnen de gezondheids- ding geneeskunde moet In zo'n beleid
te bereiden, waardoor er weinig sub- zorg aan te pakken. Vervroegde kaderen. Streefdoel moet ziJn een op- Deze tekst werd mee onderschreven
stantieels gezegd werd. De stelUng die de pensionering, groepspraktijken en leiding tot basisarts. Andere ultwijk- door de Vlaamse geneeskunde-krin-
kringen op die vergadering méénden associaties tussen jongere en mogelijkheden moeten gestimuleerd gen van Antwerpen, Kortrijk en Gent.
goedtekeuren,isvolgensonsenkeldatziJ oudere artsen moeten financieel worden De strukturen hiervoor (en Het VGKvan de RU Gent wenst zich
gesprekspartner willen zijn in dit dossier. gestimuleerd worden, kumulaties hun financiering) moeten ultge- echter niet uit te spreken over de Invul-
In die bewuste tekst staat echter ook een en consumptiegeneeskunde ont- bouwd worden. Het aksent van de ling van dat globale beleid ter her-
van de dooddoeners van de pro-nume- moedlgd. Ditmoet vertaald worden medische opleiding moet meer liggen strukturering van degezondheidszorg.
rusc/aususlobby, namelijk dat de demo- in een voorstel tot akkreditering. op de klinische en sociale vaardlghe- De diskussie daarover heeft Immers
kratisering van het onderwijs en de kwall- Akkredltering houdt In dat artsen den en op het klinisch denken dan op nog niet geleld tot een konsensus bln-
teit van de gezondheidszorg In tegen- (huisartsen én specialisten) die niet techniciteit en doorgedreven kennis. nen het VGK.
spraak zijn. Door de nadruk die u tijdens
de vergadering legde op de bereidheid tot
dialoog, heeft u volgens ons wel degelijk
de kringvertegenwoordigers misleid om
een stelling aan te hangen die hun voor-
gangers jarenlang met hand en tand
hebben bestreden. .
En voordat u compromissen nodig acht,
moet u eerst eens uitleggen waar er een
tegenspraak is. Uzou eens kunnen begin-
nen met proberen aan te tonen dat die
kwaliteit in gevaar is. Daarna moet unog
steeds aantonen dat er een teveel aan
artsen is en dat dáárdoor de kwaliteit van
de gezondheidszorg In gevaar is. En dan
nog is het de vraag waarom enkel artsen
gegarandeerd werk moeten hebben. Wie
weigert over toegangsbeperking op een
dergelijke beargumenteerde manier te
diskussdren, wendt zich beter tot een of
ander artsensyndikaat. Trouwens,
'demokratiseringsideaal' betekent inder-
daad ook vrije toegang tot het hoger on-
derwijs. Toegangsbeperidngen,zoschre-
ven wij vorig nummer, behelzen namelijk
steeds een sociokultureel selektieproces.
Toeqanqseksamens bespreekbaar ach-
ten Is logisch gezien dan ook het opgeven
van een van de belangrijkste peilers van
het demokratiseringsideaal.

oriënteringsproef of vrije InschriJ-
vingsgelden van de VAO's.

Tom Van de Sande, namens MLB.

Tiensestraat 64; Leuv~.n
Tel. 016/20.22.24 Fax. 016/20.58.45

Lic. A 1789

Superaanbiedingen skivakanties* Vanjany (Alpe d'Huez) vanaf 9.000 frank
(car +app. bezet dr. 6 pers. + les +mat. + skipas beginners)* Val di Fiemme vanaf 9.990 frank
cat' + hotel HP + les + mat. + ski

in het hartje van Leuven
op je weg naar de Oude Markt

CHAOS
café pool sn.ooker

Rogee zonder teevee
Dringend gezocht: Iemand die de
rektor van de KU Leuven wil gaan
vertellen wat voor ondeugends
Brenda van Neighbours nu weer
met Doug heeft uitgespookt, en of
Caroline's handtas onderhand al
terecht is. Roger Dillemans zit na-
melijk zonder beeld en klank, sinds
onverlaten vorige donderdag bij
hem thuis in Korbeek-Dijle hebben
ingebroken en zijn televisie, video
en stereoketen naar vooralsnog on-
bekende oorden hebben verhuisd.
Naast zinvolle tips zijn ook schrij-
vers, cartoonisten, dtp'ers en
layoutmensen nog steeds welkom
bij Veto, en wel op de 's MeIer-
sstraat nummer vijf, elke werkdag
tussen twee en zes.

Numerus
Clausus(2) Zeelstraat 1 (boven Lunapark)

Tel.: 016/23.33.18
open 7 op 7 van 11.00 tot 02.00 uur
zat. en zon. van 15.00 tot 02.00 uur

Ikwil langs dit kleine briefje de redak-
tlevan Vetobedanken voorhaarprin-
cipiële houding tegen elke mogelijke
toegangsbeperking tot het onderwijs.
Ik verwacht van Loko dezelfde princi-
piële houding en hopelijk neemt ze
die al in op de volgende AVvan Loko.
Zozal het voor Van den Bosschedul-
delijk zijn, dat de Leuvense studenten
niet wll1en weten van een numerus
dausus, een toelatingsek.samen, een



Veto hakt spellingkwestie door

De minister-ginekologen
aborteerden de sjarmante feutus
1995wordt het jaar van de eerste spellinghervonning in veertig
jaar. In oktober of november wordt namelijk het nieuwe Groene
Boekje verwacht, waarin de meeste Nederlandse woorden in de
aangepaste voorkeurspelling gespeld zullen staan. Die hervor-
ming zal de verwarring bij de taalgebruikers waarschijnlijk nog
opdrijven en ervoor zorgen dat die verwarring blijft aanhouden
tot de politieke moed gevonden wordt om de verguisde spelling-
Geerts of een gelijkaardige duidelijke spelling in te voeren. Veto
kiest alvast voor de spelling-Geerts en blijft dus officieus spellen.
Tegen het einde van 1995 zal iedere
taalgebruiker een klein aantal woor-
den anders moeten spellen. Volgens
het komitee van ministers, aan
Vlaamse zijde bestaande uit minister
Weckx voor kultuur en minister Van
den Bossche voor onderwijs, moet die
spellinghervorming leiden tot een
konsekwentere spelling. Het is waar
dat er een aantal inkonsekwenties
zullen verdwijnen: 'fotokopie' komt
dan in overeenstemming met 'kopie'
bijvoorbeeld. Maar er zullen nog veel
meer twijfelgevallen blijven bestaan,
zoals 'confisqueren' versus 'riskeren'
en 'vacant' tegenover 'vakantie'.

Het grote probleem is dat de voor-
keurspelling eigenlijk een zeer one-
venwichtige spelling is. Vooral de
spelling van 's: en 'k' is een ongeloof-

lijke warboel die niemand nog kan
ontrafelen zonder het Groene Boekje
te raadplegen. Dat de taalraadsman
van de BRTN, Eugène Berode, mee-
doet met het Groot Diktee van de Ne-
derlandse taal om te laten zien dat
niemand perfekt kan spellen, spreekt
boekdelen. De spelling-Geerts wilde
daar iets aan doen.

Sjokola
Het is zonder twijfel overdreven om

te beweren dat de spelling-Geerts er
enkel en alleen niet gekomen is door
de reaktie in de media en de daardoor
steigerende publieke opinie. Voordat
de voorstellen van de spelling kom-
missie in de krantgeridikuliseerd wer-
den, waren er al wat schoorvoetende

adviezen van onder andere de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren.
Maar de media hebben wel een be-
langrijke rol gespeeld. In die optiek is
het betekenisvol dat De Standaard
eerst de voorstellen liet uitlekken en
iedereen op stang jaagde met de vol-
gens de spelling-Geerts foutieve spel-
ling 'sjampagne' en andere verkeerde
informatie, en nu erg pleit voor de
spelling-Geerts, zonder die spelling
met naam te noemen. Die krant wil
namelijk een spelling met zo veel mo-
gelijk k's in bastaardwoorden, omdat
zo'n spelling zou aansluiten bij het
"taaleigen", wat die term ook moge
betekenen.

Het grote probleem met spellingdis-
kussies is dat er weinig geldige argu-
menten gebruikt worden. En de argu-
menten die wel geldig zijn, worden
verkeerd ingeschat. Dat komt doordat
de spelling een zodanige psychologi-
sche verworvenheid is voor de taal-
gebruiker, dat een afwijkende spel-
ling bijna fysieke weerstand oproept.
Dat kan je merken aan de talloze hef-
tige reakties van anonieme taalge-
bruikers wanneer er sprake is van een
spellinghervorming. Enkel gevoels-
matige argumenten spelen dan mee.
En dat soort argumenten blijft eigen-
lijk beter achterwege. De moetschep-

pelijke aanvaardbaarheid van een
spelling krijgt ten gevolge van die hef-
tige reakties een veel te groot gewicht
bij een mogelijke spellinghervor-
ming. Vroegere hervormingen heb-
ben immers uitgewezen dat nieuwe
spellingen zeer snel wennen. Spelling
is tenslotte maar een afspraak om ge-
sproken taal weer te geven. Daarom
durfde de Spellingkommissie redelijk
radikale hervormingen aan.
De ministers denken dat ze door de

Nieuwe begroting voor Studentenvoorzieningen

Algemeen Beheer blijft doof
Vrijdag 16 december stemde de Raad voor Student~nvoorzie-
ningen van de KU Leuven zijn begroting voor 1995. Studenten-
voorzieningen staat onder zware financiële druk. De begro-
tingsdiskussie werd dan ook zeer hard gevoerd. Uiteindelijk werd
op bijna iedere uitgavenpost zwaar bespaard. Enkel de Studenten-
organisaties en A1ma konden zich enigszins aan de besparings-

l ....'v.~e onttrekken. Deenige nieuwe e>St dieJ!.t de begro,!in~..2.
- nomen werd Is Velo, het fletskollektief dat door ACW, de stad

Leuven, de universiteit en Lokowerd opgericht. Zijkrijgen voorlo-
pig een aalmoes van 200.000 frank om studenten te sensibiliseren
en te informeren omtrent de mobiliteitsproblematiek. Tenslotte
werden aan de inkomstenzijde dan weer de huurprijzen inde resi-
denties verhoogd.
De Raad voor Studentenvoorzie- terug te brengen tot het konflikt rond
ningen beslist over een totaal budget het groot onderhoud van de gebou-
van 420 miljoen frank. Aangezien dat wen. Toen een achttal jaar geleden bij
geld eksplidet bestemd is voor dien- de Sint-Annabesparingen ook ge-
sten aan studenten hebben zij ook in- snoeid werd in de sodale toelagen
spraak in deze geleding van de uni- voor studenten besliste de Raad van
versiteit. Vijf van de vijftien stemge- Beheer van de KU Leuven de kosten
rechtigde raadsleden zijn studenten. voor het groot onderhoud van de ge-
Zijworden verkozen op Sodale Raad. bouwen van Studentenvoorzieningen

De oorzaak van de finandële pro- voor zijn rekening te nemen. Devoor-
blemen bij Studentenvoorzieningen is waarde was wel dat Studentenvoor-

van LOvgn
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zieningen eerst zijn, toen nog om-
vangrijke, reserves afbouwde. Die re-
serves zijn nu totaal uitgeput. De
verantwoordelijken van het Alge-
meen Beheer van de unief lijden ech-
ter aan chronisch geheugenverlies en
zijn hun belofte van vijf jaar geleden
helemaal vergeten.

Naast dit struktureel tekort op de
begroting is er een tweede faktor die
de begroting van RvStijdelijk onder
druk zet. Vorig jaar werd beslist Alma
1 in de Bondgenotenlaan te verkopen
en een nieuwe Alma 1tebouwen in de
Tiensestraat. De verkoop van Alma 1
bracht echter niet genoeg op om het
nieuwe projekt in de Tiensestraat
(waarin ook een dertigtal studenten-
kamers zijn opgenomen) te finande-
ren. Vandaar dat vorig jaar beslist
werd om in 1994, '95 en '96 telkens
acht miljoen frank te voorzien voor de
bouw van de nieuwe Alma 1.Omdat
Studentenvoorzieningen vorig jaar
nog voor een stuk teerde op zijn reser-
ves werden er niet zoveel problemen
gezien in die jaarlijkse acht miljoen.
Nu echter de reserves uitgeput zijn,
vormt die provisionering een extra
zware last op de begroting. Dat was
uiteraard niet het geval geweest in-
dien het Algemeen Beheer zijn ver-
antwoordelijkheid voor de Sociale
Sektor ernstig had genomen.

Ondanks deze bezwarende uit-
gangspunten drong de voorzitter,
professor Masschelein, er toch op aan
een begroting in evenwicht in te 'die-
nen bij de akademische overheid. De
meerderheid van RvS steunde zijn
voorstel. Het resultaat is dat RvSei-
genlijk een fiktieve begroting indien-
de, een begroting in evenwicht waar-
van iedereen beseft dat ze toch nooit
gehaald zal worden. Het exploitatie-
saldo zal hoe dan ook negatief zijn.

Het idee van een evenwichtige be-
groting was in elk geval goed om de
meeste finanderingsaanvragen van
nieuwe initiatieven van en voor stu-
denten afte wijzen. Zowerd het voor-
stel van Kultuurraad-Stuc, dat voor-
ziet in een opsplitsing van de werking
van beide organisaties om beter te
kunnen inspelen op de kulturele be-
hoeften van studenten, afgewezen.
Portulaca, de nieuwe koepel voor bui-
tenlandse studenten kreeg slechts een
fraktie (250.000 frank) van de aange-
vraagde werkingsmiddelen. Ook voor
het Sensibiliserings- en Informatie-
centrum van vzw Velo werd slechts
200.000 frank begroot daar waar er
eigenlijk 750.000 frank nodig was.
Voor Velo is er echter nog hoop. In

februari komt er een begrotingsher-
ziening waarbij een aantal 'vooraan-
staande'leden van de Raad zich geën-
gageerd hebben om het studenten-
voorstel aangaande het SICvan Velo
toch te steunen. Ook Alma zou uit die
begrotingsherziening profijt kunnen
halen en toch nog de extra investe-
ringstoelage van twee miljoen kun-
nen vast krijgen die nu geweigerd
werd.

Sleutel
Almu en de studentenorganisaties

(lees:Loko)hebben nog niet zo hard te
__ klagen. Hun toelagen werden immers

nog geïndekseerd. Voorde andere ge-
subsidieerde organisaties (onder an-
dere Universitaire Parochie, Mediko-
sodale dienst, Uclos.i..) was dat niet
het geval. Hun werkingsmiddelen
zijn, in reële termen, dus verminderd.
In nominale termen werd er bespaard
op bijna alle andere uitgavenposten
(nutsvoorzieningen, werkingskos-
ten.i..), De personeelskost vormt hier
een uitzondering aangezien die post
volledig afhankelijk is van reglemen-
tering van bovenuit.

Ook aan de inkomstenzijde werd
gesleuteld. De huurprijzen in de resi-
denties zullen volgend jaar met 1,875
procent stijgen. Hierbij werd weerom
het studentenstandpunt genegeerd.
De studenten stelden voor om, net zo-
als de overheid, de gezondheidsin-
deks van 1,6 procent toe te passen op
de huurprijzen. De argumentering
van de Raad: "Als de subsidies met
1,875 procent stijgen dan moeten we
onze huurprijzen toch met dezelfde
koëffident laten stijgen."

Het groot onderhoud is natuurlijk
een geval apart. Hiervoor werd net als
vorige jaren tien miljoen gebudget-
teerd, aangevuld met de hernieu-
wingsprovisie, 8,5 miljoen. Dat dit
sterk onderbegroot is bewijst het feit
dat de vorige jaren steeds vijfentwin-
tig à vijfendertig miljoen geput werd
uit de reserves om de nodige groot-
onderhoudswerken te kunnen uitvee-
ren.Aangezien Studentenvoorzienin-
gen 'op aanraden' van het Algemeen
Beheer sinds dit jaar geen reserves
meer heeft staan ze voor de keuze: of-
wel hun gebouwenbestand laten afta-
kelen, ofwel nieuwe financiële midde-
len zoeken.

Wat dat laatste betreft is er binnen
het kader van de begroting een aan-
vraag naar het Algemeen Beheer
goedgekeurd om voor tien miljoen
frank tussen te komen in de brood-
nodige herstrukturering van de stu-
dentenresidenties. Op zich is dat al
een stap in de goede richting. De stu-
denten vrezen echter dat de aanvraag
slechts een formaliteit is. Eris immers
niemand in de hogere beleidsorga-
nen van de universiteit om deze aan-
vraag daadwerkelijk kracht bij te zet-
ten.

Wim De Rop

voorkeurspelling als enige spelling te
erkennen, hebben gezorgd voor stabi-
liteit. Maar stabiliteit is een zeer rek-
baar begrip, zoals professor Wim de
Geest van de KUB uitlegde in Het
Volk.Er is dan wel maar één spelling,
maar die zorgt voor veel onzekerheid
bij de taalgebruiker. En die onzeker-
heid leidt misschien binnen enkele
decennia tot een nieuwe spellingher-
vorming. Weg stabiliteit.

Het lijkt erop dat ook ekonomische
belangen een veel te grote rol ge-
speeld hebben. De uitgevers zijn van-
zelfsprekend nogal weigerachtig te-
gen elke radikale spellinghervorming.
Zij vrezen dat zij met voorraden blij-
ven zitten en alles opnieuw moeten
drukken, wat enorm veel kost. Maar
zijn de ekonomische verliezen, die
trouwens geminimaliseerd kunnen
worden, belangrijker dan de enige
echte kriteria voor een goede spelling:
de leerbaarheid en leesbaarheid?

Ludo Frateur van de Vereniqlnq
van Vlaamse Leerkrachten noemt de
spellinghervorming dan ook een ge-
miste kans, omdat de voorkeurspel-
ling een ramp is voor het onderwijs.
Ze is ontzettend moeilijk aan te leren.
Endaar draait het uiteindelijk om. De
leerlingen van de eerste klas, anders-
taligen, migranten moeten allemaal
goed leren spellen. Een grote overeen-
komst tussen een klank en de spelling
ervan is het gemakkelijkst om te le-
ren: je schrijft wat je hoort. Italiaans
en Spaans kan iedereen zonder moei-
te leren schrijven, want de overeen-
komst tussen klank en teken is in die
talen erg groot, terwijl je als Engels-
talige al een crack bent als je weinig
fouten schrijft. Het ziet er naar uit dat
de Nederlandse spelling de verkeerde
richting u,itgaat: die van de Engelse
spelling. Vroegere spellinqhervor- ..
mingen probeerden altijd de geschre-
ven taal beter aan te passen aan de
gesproken taal, terwijl nu een stapje
terug wordt gezet.

Seremonie
Een degelijk onderbouwd voorstel

als dat van de kommissie-Geerts is in
den beginne natuurlijk ook moeilijk
om te leren, en voor ervaren spellers is
dat een grote inspanning. Maar zo'n
voorstel is uiteindelijk veel gemakke-
lijker en garandeert een langdurige
spellingrust, omdat nieuwe woorden
heel gemakkelijk ingepast kunnen
worden. De spelling-Geerts is ook niet
perfekt, maar zou volgens Veto in ie-
der geval de goede richting uitgaan.

Wij schakelen dus over op de spel-
ling-Geerts, al zal u het misschien
nauwelijks merken. Wij vinden het
schandalig dat de voorkeurspelling,
die enkel voor hardnekkige muggen-
zifters en germanisten perfekt leer-
baar is, met een kleine aanpassing
gehandhaafd wordt. Want spelling is
erg belangrijk. Bijsollicitaties worden
uit de spelling soms verregaande kon-
klusies over intelligentie getrokken,
hoewel spelling en intelligentie niets
met elkaar te maken hebben. Geluk-
kig wordt het sociale klimaat op spel-
lingvlak wel wat milder, maar toch.

Al bij al is de op til zijnde spelling-
hervorming een gemiste kans om een
grote stap voorwaarts te zetten naar
een zo gemakkelijk mogelijke spel-
ling. Wij wensen u alvast veel spel-
sukses met de aangepaste voorkeur-
spelling in 1995. Uzal het nodig heb-
ben.

Gert Meesters
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Overzicht
van Cassavetes-films in het Stuc

Het schouwspel
is het leven
In januari en februari toont het Stuc een overzicht van de belang-
rijkste films van de Amerikaanse onafhankelijke regisseur [ohn
Cassavetes, iemand die op zijn eigen speciale manier het echte
leven in beeld probeerde te brengen. Volgende week staan 'Sha-
dows' en 'Feces' op het programma. De eerste film is het regie-
debuut van de man, de tweede is zijn terugkeer naar de onafhan-
kelijke sinema na een mislukt Hollywood-ovontuur, en tegelijk
een van zijn beste films.

Als regisseur was [ohn Cassavetes
vooral geïnteresseerd in het verfilmen
van het 'ware leven'. En het leven, dat
drukt zich volgens hem uit door mid-
del van liefde, vriendschap en alko-
hol. En dus filmde Cassavetes zijn
vrouw Gena Rowlands en zijn vrien-
den (bijvoorbeeld Peter Falk, die u
misschien wel kent als inspekteur Co-
lombo), die allemaal mensen op de
rand van een krisis vertolken. Al im-
proviserend, maar steeds op hoog
technisch nivo op het scherm ge-
bracht door Cassavetes.
'Shadows', uit 1958, is het debuut

van [ohn Cassavetes als regisseur, en
een film die toentertijd een belang-
rijke stimulans betekende voor de on-
afhankelijke Amerikaonse sinema.
Ofmisschien is 'regisseur' hier wel een
vlag die niet helemeel de lading dekt.
"Naar een dramatische improvisa-
tie", zo voegt de aftiteling na de film
daar nog aan toe, en dan heb je de
belcnqrijkste elementen van Cassa-
vetes' regie-metode bij mekaar. Na
twee weken repeteren met een soort
toneelsenene liet hij zijn akteurs,
vrienden en vriendinnen van de film-
school, volledig de vrije loop. Endaar-
bij improviseren niet alleen de ok-
teurs, maar ook de kameraman. Hij
volgt de akteurs waar ze gaan, dit al-
les om vooral de natuurlijkheid van
het gespeelde te bewaren.

Bloed
De film speelt zich af op het einde

van de jaren vijftig, tussen dat volkje
dat in de literatuur ook wel de 'beat
generation' wordt genoemd. Alle-
maal jonge twintigers waren dat, die
temidden van feestjes,alkohol en seks
een zekere leegte ervaren die zeprobe-
ren op te vullen met morele waarden
die ze niet kunnen vinden. In dit mi-
lieu speelt zich het verhaal af van de

broers Hugh en Ben en hun zus Lelia,
allemaal mensen die voelen dat het
met hun leven de verkeerde kant op-
gaat. Hugh is zwart, en Ben en Lelia
zijn blank, terwijl er toch zwart bloed
door hun aders stroomt. Ben, ee
would-be jazz-trompettist, en Lelie
een would-be schrijfster, voelen zie
door hun lichte huidskleur noch in oe
zwarte noch in de blanke gemeen-
schap volledig geaksepteerd. Hugh,
de al wat oudere broer, is een jazz-
zanger die het hoogtepunt in zijn
camere al een tijdje voorbij is. Interes-
santwordt het wanneer Lelia's blanke
vriend begint te twijfelen als hij te
weten komt dat ze halfbloed is.De rest
van het verhaal verklappen we niet,
en eigenlijk doet dat er ook niet veel
toe.
Bij het maken van de film stonden

immers de personages centraal, eer-
der dan de plot. "Het echte verschil
tussen 'Shadows' en andere films is,
dat 'Shadows' voortvloeit uit zijn per-
sonages, daar waar in andere films de
personages voortvloeien uit het ver-
haal", zei Cassavetes zelf daarover.
En daarom moet je bij Shadows geen
spektakulaire dramatische wendin-
gen verwachten, of blj-de-keel-qnj-
pende diff-hangers. Hetverhaal is on-
dergeschikt aan de psychologie van
de personages. En die is inderdaad
heel knap uitgewerkt, maar Cassa-
vetes's specifieke kcmèrc-Idtoom
werd pas later geïntroduceerd.

Zeeziek
Na het sukses van Shadows trok

Cassavetes naar Hollywood, een a-
vontuur dat niet goed afliep. Holly-
wood kon Cassavetes niet de vrijheid
garanderen die hij nodig had om de
films te maken die hij voor ogen had.
Na enkele flops begon Cassavetes te
sparen voor een nieuwe onafhanke-

Tweeduizend onwillige betogers worden door de mensen van Loko naar het station geduwd.
(foto Karel De Weerdt)

Betoging
vervolg van pag. 1

zult schuwen" en de stormloop naar
het station werd ingezet, doemde met-
een het waterk~n op aan het einde
van de Bondgenotenlaan. De strijd
kon beginnen.
Toen de betogers merkten dat rijks-

wachters ook de Diestsestraat afge-
grendeld hadden, probeerden ze het
al sluipend en fluisterend door de par-
keergarage van de Supercity. De rijks-
wacht had het spelletje vlug door en
even later werd langs de Bond-
genotenlaan direkt het waterkanon
ingezet (tot in de galenj zelf), terwijlin
de Diestsestraat het karton van de
papierophaling als schild werd ge-
bruikt om de rijkswachters te passe-
ren. Er vielen enkele harde klappen.
De eigenaar van Supercity diende
trouwens klacht in bij de rijkswccht

omdat die mensen uit de galenj ver-
wijderd had.
Het papier en karton lagen weldra

over de hele straat verspreid en erwer-
den delen ervan in brand gestoken.
De rijkswacht kon het vuur, dat zich
tamelijk snel verspreidde, snel blus-
sen en moest ook tussenkomen toen
er een konflikt dreigde tussen woe-
dende bewoners en enkele betogers.
Tweemensen dienden klacht in bij de
rijkswacht omdat ze schade hadden
opgelopen aan rolluiken. Later in de
Tiensestraat kwam ook de brandweer
er aan te pas. Het vuurtje bleek zo
pietluttig dat de omstaanders in la-
chen uitbarstten toen een van de drie
toegesnelde brandweerwagens het
bluste. De brandweer richtte dan
maar op de lachende betogers.
Ondertussen waren verscheidenen

van hen er toch in geslaagd de rinq te .
bezetten, aan de gebouwen van Stella
Artois, aan het sportkot en tussen het
station en de Tiensepoort. Een vijftig-

lijke produktie, en dat deed hij door te
akteren in andermans films en op tv,
bijvoorbeeld in de jazz-detektivereeks
'[ohnny Staccato', die u deze week op
Arte kunt bekijken. Die volgende pro-
duktie heette 'Faces', en werd uitge-
brachtin 1967.
Het verhaal beslaat zesendertig uur

huwelijkskrisis uit het leven van een
veertien jaar getrouwd stel. Wanneer
Richard nogal droogjes aan zijn
vrouw Mana komt melden dat hij wil
scheiden, proberen ze daar elk op hun

100/0 Korting op elk,e CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen.

Op vertoon van je stu-
dentenkaart krijg je bij
Superclub Leuven immers een
korting van 10% (tien) op al jouw
favoriete CD'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.

Superclub heeft naast
CO's nog een ruim aanbod

aan videofilms. Mes. CD-I.
DCC. Pboto-CD. Phoio-servicc.

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

SUPERCLUB'_' "._.'....•..,.".•..-- .
Bondgenotenlaan 145.3000 Leuven
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manier iets aan te doen. Richard gaat
uit met de prostituee Jeannie, ge-
speeld door Gena Rowlands, en Mnria
brengt de nacht door met een kerel die
ze samen met haar vriendinnen in
een bar heeft opgepikt.

Evenaar
Ook deze film is ontstaan op een

nogal vreemde manier. Na zesmaan-
den filmen had Cassavetes meer dan
honderdvijftig _uur film op pellikule
staan, die hij na vier jaar montage tot
twee uur en tien min uten had geredu-
ceerd. Het filmen gebeurde met de
kamera losjesop de schouder en vaak
ook met meerdere kamera's tegelij-
kertijd. Zo krijg je een spontane ma-
nier van filmen waar de kijker bijna
zeeziek van wordt. Het lijkt wel of de
kameroman deel uitmaakt van de
dronken partijtjes die in beeld worden
gebracht.
De film 'Faces' verdient zijn naam

omdat Cassavetes hier vaak met clo-
se-ups werkt van de gezichten van de
akteurs. Daaruit spreekt, ondanks het
feit dat ze vaak lachen en gieren, een
zekere tragiek: alkohol als enige mid-
del om het leven draagbaar te maken.
En hun ware aard wordt zichtbaar: in
dronken toestand leggen de mensen
.hun maskers af en laten ze zich zien
zoals ze werkelijk zijn. Vandaar
'Feces',
En zo komt het dat kijken naar een

Cassavetes-film toch steeds iets spe-
àaals is. Die dubbelzinnige menge-
ling van betrokkenheid door de echt-
heid en spontaniteit en aan de andere
kant vormelijke verfijning en oriqina-
liteit is voor de kijker een enige erva-
rinq, die zelden door andere sineasten
wordt nagestreefd, laat staan geëve-
naard.

Joris lonssens
'Shadows' is te bekijken op dinsdag 10
januari en 'Faces' op donderdag 12 fe-
bruari, beide om 20.00u en 22.30u. Alles
vindt plaats in het Stuc en kost 100/150
frank. Deze twee films zijn de eerste uit
een reeks van acht Cassavetes-films die in
het Stuc worden vertoond. Deze maand
kan u ook naar'Husbands' (1970), 'Min-
nie and Moskowitz' (1971), 'A Woman
under the Influence' (1974) gaan kijken.
In februari volgen dan nog 'Tbe Killing of
a Chinese Bookie', 'Opening Night' en
'Love Streams'.

tal betogers bezette zelfs enkele mo-
menten de rails in het station. De
rijkswacht stroomde direkt massaal
toe en meteen werden de eerste beto-
gers hardhandig opgepakt. Er volg-
den er nog heel wat meer, onder wie
ook mensen die ofwel helemaal niets
met de betoging te maken hadden,
ofwelbetogers die op het moment van
arrestatie gewoon stonden toe te kij-
ken en zich niet in de relletjes hadden
gemengd. Bij de arrestaties werd er
vaak heel ruw gehandéld. Zo werd
een jongen bij de ontruiming van het
kruispunt tussen Tiensepoort en sta-
tion door twee honden van de Leu-
vense politie op de grond getrokken
en aan armen en benen vastgehou-
den (vastgebeten in feite), terwijl de
politie bleef kloppen met de knuppel.
De persoon in kwestie werd voor ver-
zorging naar het ziekenhuis gevoerd.
Hij zou nog geen klacht ingediend
hebben.

Administratief
Ook een Veto-redakteur werd opge-

pakt, gewoon door het feit dat zijn
gezicht zwart geschilderd was. Dehele
Veto-ploeg had dat gedaan uit protest
tegen de racistische behandeling van
een fotograaf tijdens de betoging van
de week ervoor. Uiteindelijk werden
zesentwintig betogers administratief
aangehouden, dit wil zeggen dat ze
niet vervolgd worden, en na een aan-
tal uur sel vrijgelaten. Twee betogers
worden gerechtelijk vervolgd, één
voor brandstichting en één voor het
bezetten van de rails.
Het is vier jaar geleden dat er nog zo

een 'rumoerige' betoging in Leuven
geweest is. Toen werd er massaal be-
toogd tegen het dekreet Coens en bra-
ken er relletjes uit. In '86 ging het er
nog heviger aan toe bij het protest te-
gen de besparingen in het Sint-Anna-
plan. Er werd in verschillende fakul-
teiten gestaakt en het rektoraat werd
enkele dagen bezet. Bepaalde beto-
gers voelden blijkbaar het vuur dat
Leuven in het nabije verleden gere-
geld tot tafereel van gewelddadige
betogingen maakte. Het machtige
vertoon van de rijkswacht werkt meer
als een rode lap op een stier, en een
klop van de wapenstok verhit de ge-
moederen allicht meer dan hij ze tem-
pert .
Als de kerstvakantie er niet tussen-

gevallen was, dan kon de week ema
weer een massale aktie verwacht wor-
den. Na de vakantie is het voor velen
misschien al weer te lang geleden of
zijn er de eksamens. Jammer, want
het was lang geleden dat een derge-
lijke studentenaktie nog 'talk of the
day' geweest was. Natuurlijk leidt de
grote opkomst bij deze akties soms
ook tot praktijken waar een groot deel
van de studenten niet meer achter
staan. Zo kreeg de politie na de beto-
ging een klacht binnen van doorge-
stoken autobanden.
Loko is alvast bereid verder aktie te

voeren, al is het niet zeker of dat in de
vorm van een betoging zal gebeuren.
Als we maar niet terugvallen op lu-
dieke akties van twintig man, terwijl
de rest van de Leuvense studenten
nauwelijks weet wat er buiten hun kot
gebeurt. Het zou de studentenbewe-
ging meer kwaad dan goed doen.

Henk Dheedene



Eerste gemeenteraadszitting
burgemeester Tobback

Betogers hardhandig
buitengezet Reeds jarenlang wil u zelf eens zo'n

column schrijven, en hier is dan
eindelijk uw kans. Vul in naar keuze
en... veelschrijfplezier!

Beste .....(1).....,

Onlangs bevond ik me in ..... (2).....r
ik was zomaar wat .....(3)..... en ineens
stootte ik, totaal onverwachts, op
.....(4) Onnodig te zeggen dat dit
.....(5) en dus (6) Nu wordt
me dikwijls verweten, door Jan en
.....(7) dat ik (8) Dus pakte ik
mijn (9) en (10) Eind
goed, al goed, wou ik nog zeggen, maar
het was al te laat.

kers en tonijnvissers
d. iedereen die meer dan twee
woorden met mewisselt

8. a. stink
b. geen columns kan schrijven
c. in slaap val op redaktieverga-
deringen

d. balalaika speelom twee uur 's
nachts

9. a. onderdorpel
b. nieuwjaarskado's uit ( gezellig)
c. Prisma Vakwoordenboek Kunst en
# Kultuur
CL buurvrouw

1a.Cl: ...zovoort
b. werd gearresteerd

. c. ontdekte ik echt heel veelover
mezelf, mijn drijfveren, hoe ik
omga met mijn omgeving en dan
vooral mijn levensgezel,ja toch?

d. vrat mijn zijden das op
11.a W

b BCDEFGHIJKIMNOPQRSW-
VWXYZ

c ./ het bestevoor het nieuwe jaar
d ./s u denkt dat u het beter kan,
doe het dan ook.

tensekretariaat
3. a. werkloos
b. in mijn neus aan 't peuteren
c. katjes aan 't verdrinken in een oude
regenton

d. aan 't rennen voor mijn leven, ach-
tervolgd dooreen bende maat-
schappelijk kwetsbare jongeren

4. a.olie
b. een slapstaart snortamaranaap
c. een intelligente feministe
d. de grond ( ik heb last van even-
wichtsstoornissen)

5. a.FAROUTwas
b. verboden wordt door de paus
c. eengevolg was van teveelmosselen
eten

d. onder de wet op de privacy valt
6. a. euh... enfin, ik moet er toch geen

tekening bij maken zeker?!
b. viel ik flauw
c. zijn het uw zaken niet
d. heeft het socialisme nog toekomst
in Leuven

7. a. Alleman
b. zijn partner van hetzelfde geslacht
c. De beroepsvereniging van teepluk-

Vorigeweek dinsdag mocht Louis Tobback zijn debuut als burger-
vader maken in de Leuvense gemeenteraad. De agenda van de
zitting werd zonder veel problemen afgehaspeld. De intrede van
een Vlaams-Blokker in de raad was echter aanleiding voor een
aantal organisaties om aktie te voeren voor het stadhuis. Toen
enkele manifestenten ook in de raadszaal hun ongenoegen wil-
den uiten werd hen door de ordehandhavers op behoorlijk aggres-
sieve wijze de deur gewezen.

De vergaderagenda werd zonder
veel problemen behandeld. De kers-
verse burgemeester kan ook op een
SP-CVP-koalitiemet een ruime meer-
derheid rekenen. Even leek het tafe-
reel van de dag' voordien zich te her-
halen. Bij de installatie van de
Vlaams-Brabantse provincieraad op
die dag weigerde Vlaams-Blokker
Etienne Van Ginderdeuren namelijk
de eed van trouw aan de Belgische
grondwet af te leggen, met als gevolg
dat hem de deur werd gewezen. Zijn
gemeenteraadskompaan William
Claes wilde in eerste instantie ook
slechts trouw zweren aan Vlaande-
ren, maar vond klaarblijkelijk zijn ze-
tel belangrijker. Hij legde dus toch
maar de wettelijke eed af.
De aanstelling van de schepenen

verliep zonder problemen. Verder
keurde de gemeenteraad een begin-
selverklaring goed die de anti-racis-
tische organisaties Hand in Hand en
Charta '91 in alle gemeenten willen
voorleggen. Die goedkeuring impli-
ceert de nogal vage verbintenis dat
men geen beslissingen zal nemen die
ingaan tegen de Universele Verkla-
ring en het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens of tegen de
gelijkwaardigheid van alle inwoners.
William Claes stemde tegen, naar zijn
zeggen omdat hij de ondertekening
van een dergelijke beginselverklaring
niet de taak achtte van een gemeente-
raad, maar hij had ook "inhoudelijke
bezwaren".

De aktievoerders hadden om zeven
uur - een uur voor de aanvang van
de zitting - verzameld aan de trap-
pen van het stadhuis. Onder het mot-
to 'Ook Leuven bakt ze bruin. Nieuw
jaar, nieuw geluid?!' kwamen zij on-
dermeer op voor gelijke rechten en
kansen voor Belgen en migranten,
gastvrije opvang van vluchtelingen,
ondersteuning van multikulturele
initiatieven en voor een degelijk so-
ciaal beleid. Zij pleitten ook voor een
stopzetting van de diskriminaties bij
het OCMW en van negatieve beeld-
vorming, allicht In de eerste plaats die
rond migranten en vluchtelingen.
In totaal daagden ongeveer zestig

individuen en leden van diverse orga-
nisaties op. Naast Objektief 479.917,
PvdA en Marxistisch-Leninistische
Beweging (MLB),Aktiekomitee tegen
Uitwijzingen en Anti-Fascistisch Front
(AFF), gaf bijvoorbeeld ook een klein
koortje - dat zich voorstelde als
'Strijdkoor Contrare Groot-Leu-
ven' - acte de présence. Het lag al-
licht aan de kou, maar zij slaagden er
niet in veel animo in de groep aktie-
voerders te krijgen. Voor de groene
jongeren van Genoeg gold min of
meer hetzelfde, ondanks hun bonte
klederdracht. Genoeg bakte ze bij wij-
ze van protest ook bruin en deelde
aangebrande, erg zoute koekjes uit.

A....(11) .....
1. a. Anita en Wendy
b. LouisT.
c. Wensen
d. Hoofdredakteur

2. a.koma
b. Zwammerdam, Zuid-Holland
c. een seksklub voor huisdieren
d. staat van oorlog met het studen-

Deur
Tegen dat de gemeenteraadszittinq

begon hadden-de meeste manifestan-
ten zich aangesloten bij het publiek in
de Gotische Zaal van het stadhuis. De
belangstelling voor de installatie van
de nieuwe gemeenteraad was trou-
wens bijzonder groot. Burgemeester
Tobback heette iedereen welkom,
maar wees er ook op dat eventuele
ordeverstoorders onmiddellijk door
de politie de deur gewezen zouden
worden.

Muur
Enkele aktievoerders stoorden zich

trouwens niet aan de waarschuwing
van Louis Tobback. Vier personen
werden door de politie dan ook uit de
zaal verwijderd met het obligate ge-
duwen getrek. Eénbetoogster had een
blad omhoog gehouden waarop te le-
zen stond "Tobback heeft reeds tien
punten van het zeventigpuntenpro-
gramma van het Vlaams Blok uitge-
voerd". Buiten de zaal pakten de orde-
handhavers haar een stuk hardhan-
diger aan. Zo bonkten agenten haar
verscheidene keren met het hoofd te-
gen de muur en werd ze in een op zijn
minst erg onkomfortabele wurggreep
gehouden. Enkele andere aktie voer-
ders werden op vrijwel identieke wijze
behandeld.
Kommissaris Leenders van zijn

kant vindt echter niet dat er buiten-
matig aggressief werd opgetreden.
"In zoverre er geweld werd gebruikt,
was dat nodig vanwege de weerspan-
nigheid van de personen in kwestie.
Als zij vinden dat zij ten onrechte wer-
den aangepakt, kunnen zij klacht in-
dienen." Enkele betogers zullen dat
inderdaad doen.

(foto Karel De Weerdt)Het jongste gemeenteraadslid van Leuven glundert.

A/ma daar al gauw op honderdvijftig frank.
De studentenverteqenwoordlqers kre-
gen op de Raad van Bestuur van
Alma alvast de garantie dat zo'n aso-
ciale maatregel er dit jaar alvast niet
komt. De weg naar een verdere uit-
bouw van het zelfopschepsysteem,
een oude studenteneis, blijft dus
open.

te rekenen. De personeelskost bij het
zelf opscheppen ligt wel lager maar
daar staat tegenover dat de grondstof-
kost een stuk hoger ligt. Gemiddeld
nemen studenten immers een grotere
portie als ze zelf kunnen opscheppen.
In de Gentse studentenrestaurants
wordt momenteel wel al volgens het
gewicht van de maaltijd betaald.
Voor stevige eters komt een maaltijd

Tikkantoor

Devano
016/490.890

vervolg van pag. 1

den opgeschept, zullen niet duurder
worden dan schotels die door Alma-
personeel worden opgeschept. Toon
Martens speelde daarvoor nog open-
lijk met de idee om een extra supple-
ment van ongeveer vijftien frank aan

Tekstverwerking
Laserprinting * Lay-out

Tekstinbreng

Boeken, tijdschriften, cursussen,
thesissen, ...

TijlVanbrabant

Gespecialiseerd in
wetenschappelijke materies
Professionele aanpak
Jarenlange ervaring

.~ T. & K. Van Nooten-Dehaes
ti Lodewijk van Velthemstraat 31
~ 3020 Herent (Veltem-Beisem) Kris [acobs

FILMNET-VOETBALREDACTIE BREIDT UIT

Twee-en-een half jaar geleden begon de betaalzender Filmnet met de live
uitzending van Belgische competitie- en bekerwedstrijden. Vanaf dit
seizoen brengt FilmNet ook de toppers uit de Italiaanse, de Engelse en de
Spaanse competitie. Rondom de vaste commentatoren Bart Raes, Gui
Polspoel en Wouter Vandenhaute heeft FilmNet een jonge ploeg
medewerkers.

Heb jij geen zin om deel uit te maken van dit team, en je weekends met
Romario, Hagi, Cantona en Baggio door te brengen?

We bieden een interessante bijverdienste en de mogelijkheid om door te
groeien. Stuur ons een briefje, dan nemen we contact op.

Filmnet Voetbal: Chris Demeulemeester
Tollaan 95
1932 Sint-Stevens-Woluwe
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• Bart, Ugo slaapt ook alleen.
• Postuit Londen voor Inge Delamper is aange-
komen in de Ravenstr. 89.
• jambers op humaninterestreportage in het
ouwemannenhuis.
• Wie kan mij, eventueel tegen vergoeding, de
voorgaande jaargangen van 'Greenpeace Ma-
gazine' bezorgen. 29.52.04.
• Probeer de nieuwe roddellijn van Belgacom
tussen de Limburgse kultuurstad As en Kester,
de parel van het Pajottenland.
• HIJvraagt een ouwe manwat die 's ochtends
zoal doet.
• Buikgriep Is seksueel overdraagbaar, be-
wees de redaktiesekretaris.
• Demeisjeswerking van Het GoedeSpoor no-
digt alle lesbo- en bi-meisjes uit op een proza-
en poëzle-avond. Ma 16 jan, 20.00 u . 1'.1.-
Tereslastraat 114. Breng zelf je lievelings-
teksten of werk van eigen pen mee.Strlctly for
glrls.
• Wat brengt mij vanavond 'In Vervoering'?
jolé, dl 10jan vanaf 20.30u opjolé, jP-Mlncke-
lerstraat 17.
• Ik zou het moeten bekijken.

En de Chokri,
hÜ ploegde
voort

In tegenstelling tot wat wat Veto en
DeMorgen v6órde kerstvakantie heb-
ben bericht, stopt Chokri Mahasslne,
de programmator van onder andere
Pukkelpop, niet met het organiseren
van konserten In de Corso.Mahasslne
heeft nog enkele namen vrijgegeven
van optredens die de volgende maan-

Ie nachtrust in de Dlestsestraat
lustig gaan verstoren (hohn). Op ZQ-

terdag 21 januari is dat Compulsion,
op woensdag 25 januari Veruca Salt
met als voorprogramma Drugstore.
dEUS, tenslotte, stellen hun nieuwe
mini-cd voor op donderdag 9 maart,
met in het voorprogramma Super
Almendrado. Leuven bruist, lieve le-
zer, Leuven bruist.
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JO MEUWISSEN

Horizontaal - 1 Eiwit splitsend enzym 2 Dun plaatje of strookje -
Enigszins plakkend 3 Bijbelseman - Pauselijke hoofdtooi 4 Geestelijke-
Slede - Gek 5 Voorzetsel- Gewaad 6 Schraal- Zangnoot 7 Vader van
Jozef - Onhandelbaar 8 Duidelijk maken - Symbolische handeling
9 Zoon van Ares - Donkerrode kers 10 Aanstoot gevend.
Vertikaal - 1 Mechanischeoppervlaktemeter2 Cevucrlijk qcs-e-Oude
lap 3 Deel van het Arabisch schiereiland - Rechter in de onderwereld
4 Maak gedwee - Havenonderdeel - Europeaan 5 Lengtemaat -
Waterminnende planten 6 Kartonnen eierhouder - Zangnoot 7 Dunne
houten lat - Bijwoord- Overrijp 8 Zoogdier- Vreemde munt 9 Vogel-
Vlas aan de inwerking van vochtigheid blootstellen 10 vergoeding voor
morele of Ideële schade.

• Woensdag 1 februari in Rumba&Co:Fugazi,
Grotus, Kyuss.
• 'Het eerste dat ik doe is zeiken.'
• Kristien heeft geen geniale invallen.
• Crescite et multiplicamin!. PaterCallewaert.
• Te huur: gem.studio, met badkamer en keu-
ken. Geldenaaksevest 76. 9300fr.+ elektrici-
teit. Onmiddellijk vrij. 22.28.43
• Bruno,wanneer krijg ik nu eindelijk de [arre-
tellen die je me beloofd had?Heid!.
• Polybius was een Grieks geschiedschrijver,
die Polubios heette. Hij leefde van 204 tot 122.
Hij is het eerste voorbeeld van pragmatische
geschiedschrijving.
• Wij wensen de sukkelaars, zoals Koert en
joris, sukses met driedimensionele tekenin-
gen.
• Vraag 1: Wie behoort tot het Vlaemsche ras
(voor de kenmerken verwijs ik naar Ph.De_Win-
ter) en is bereid vanuit zijn godsdienstig • Remko Ik stoor me niet aan de paus. Maarjij
standpunt samen met S. een 'Heilige Revolu- ook niet' zie ik.
tie' uit te voeren tegen het feit dat er in de • Aan iedereen een schitterend én verdraag-
gemeenteraad van Leuven een Vlaams-Bloklid zaam 1995. STeR.
zet~lt. ~ij w~s o~ 3 jan ver.m,om~al~.d.rle- • Wil je mensen kennen die meer weten over
kOning; In de Heilige Revolutie blijft hi] zich- islam in Vlaanderen of meedenken over Azla-
zelf: 'Hom~ Sapi~ns.'. tische kultuur? Ster is er dan voor jou op dins-
• Sneeuw ISseksl~tlsc~. dag 10januari om 20.00 u in 's Meiersstraat 5.
• Everybullet has tts blllet, • Gert is niet bepaald de meest grappige per-
• Dixit Fribbie bij sneeuwballengevecht: 'hoe soon ter wereld.
baldadig!" . . • Entoch blijven we klootzakken. Nouja hoor,
.yraag 2: wie Vindt er da~.manne~superieur dan lachje al eens lief naar iemand.
~~Jnaan vrouwen en dat hiJ, als Uniek manne- • De yeti's van Kultuurraad zeggen: Wij gaan
liJkwezen, beter de afwas kan doen dan S.,een ook tegen de muur met Ithaka. Vergaderingen
uniek vro~welijk wez~n~ , elke maandag om 19.00 u
• Do~ ~Ol pou sto kal klno ten gèn. (voor de • Er zijn inderdaad verschrikkelijke sneeuw-
classIcI). mannengesignaleerd in de buurt van het Stuc.
• jambers: 'E~ dan?'. .. Voor meer, zie voorpagina.
• Vraag 3: Wie kan er niet tegen zIJn verlies • Holhol. Sociale Hogeschool fuift het nieuwe
omdat hij op 4 januari tweemaal beetgenomen jaar in, en nodigt alle solidaire medefuivers uit.
werd door S.?.. 12 januari in Lido.
• Kultuurraad zegt: WIJhebben sneeuwballen. • Voor al uw sekretariaatswerk: mailings, te-
• jazeker, kijk maar eens op de voorpagina... sissen, verslagen, brieven enz. 2S.61.17 of
• Antwoord op vraag 1,2 en 3: Thlerry en zijn 20.56.26, liefst na 17.00u.
ego. • 'Dan sta ik op.'
• Ellen, je weet toch dat seks met je peter • Nlele laat hierbij weten dat ze niet bepaald
Insest Is. . iets te zeggen heeft. Maarmocht daar ooit ver-
• Kris Is over ~IJnhaar gevallen. andering In komen, dan stuul'he het welop.
• Hans, zie JIJJe taak als peter niet te ruim? • Wiehet kleine bezeert is niets meer weerd. • Het Is maar om te zeggen dat dit weer een
• Blijkbaar hebben ze toch telefoon In um- • Veto nooit geweten dat vermoord worden zoekertje Is naar iemand wiens naamwij niet
burg, Walter. op ee~ weekend zo tof kon zijn. mogenvernoemen In zoekertjes. Hij draagt een
• Bruno, hoe heb je Heldl naar huls gebracht? • Wie is er 'In Vervoering? Komdil 0 jan eens bruine jas, studeert psychologie, luistert naar
• Smashlng Pumpkins en Dev Sol In Rumba& kijken op Jolé, JP-Mlnckelerstraat 17, 3000 slechtemuziek enwoont In the LakeDistrict.
co, woensdag 1 februari. Leuven. • Gregory, Kris, Sora, schrijven verdomme!
• 'In vervoering', 4de jolé-avond. DI 10 jan, • Kris Is altijd weg als de afwas eraan komt. • Hemwillen we dUidelijk maken dat we wéér
vanaf 20;30u op Jolé, jP-Mlnckelerstraat 17. • Objektief wenst al haar medewerkers een eens niks te zeggen hebben.
Opgelet, t Is bulten te doen., gelukkig en strijdbaar nieuwjaar Op 19 maart • Maar toch de groetjes.
• Koert, komt Renilde ook op je cv? betogen we In Brussel voor ge'lIjke rechten • Andere leuke sneeuwfiguren (of foto's er-
• 'Dan ga Ik schijten.' voor Belgen en migranten. van) zijn trouwens steeds welkom op Veto. De
• WIJblijven ontkennen In alle toonaarden. I 8oekenbabbelavond op ma 16jan, 20u.lnfo, beste worden bekroond.
I Elk schepsel zijn behepsel, zo spreekt de praten, diskussie over proza en poëzle die JIJ I Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
dikke van Dale. leuk, herkenbaar, ontroerend vindt. Breng evt. Rosselle, Hof ter Bekenlaan 12 Winksele.
I Kultuurra~d zegt: voor led~reen toch een zelf je uitverkoren literatuur mee. Een must I Karen, niet doen alsof je neus bloedt hé.
gelukkig gelndekseerd nieUWJaar. voor alle homo- en bi-jongens. Org. Homo- I ja de bewijzen: horror-achtlg.
I Veto wenst Iedereen een prettig en gezellig jongeren Het Goede Spoor. I lets voor Kris, niet waar?
driekoningen. I Sergezou dat ook doen' 't Is maardat-Ie niet I K. krijgt nu zelf al haar lenzen in. En dan nog
I Voortl gezellig. voor de eredoktoraten Is.:. In minder dan 10 minuten. Proflciat. Enwan-
I Zullen de goden deze schanddaad straffe- I Hahaha. neer In minder dan één minuutje.
100.5 toelaten of hen beldelU'ooceeuwlg in de ;=:..._-=::.-===- __;=-__ ==- ~ __ ,
Tartarus blootstellen aan alle denkbare
pijnigingen?
• Kontakteer ons voor al uw tlepwerk (N-F-E-
0): tesissen, kursussen, verslagen, brieven,
cv's enz. tegen een studentenprijs. 013/
32.23.82 (na 17.00 u).
• Kristien Is over een eh gevallen.
I Ik ben nog vrij. Ingeborg.
I Ingeborgje, Ik ben nog vrij. Bart.
I jambers: 'jaja. Endan?'
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AGENDA'& VALVAS
....6....
MAANDAG
19.30 u LEZING'Het heelal In evolutie' door C.Waelkens, In Marla-Thereslacol-
lege.

20.15 u KONSERTNieuwjaarskonsert, Beethoven Akademie olv Glora Bern-
steln, Sablne Warnier (fluit), programma: Haydn, Griffes, Vaughan-Williams,
Dvorak, In Aula Pieter de Somer, org. Beethoven Akademie ism Festival van
Vlaanderen.

DINSDAG
20.00 u FILM 'Shadows' (1960), regiedebuut vanjohn Cassavetesop korrelige
zwart-pelilkuie gedraald met jazz van Charles MIngus, zie ook artikel pagina
XXXX,In Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u VERGADERINGWil je mensen kennen die meer weten over Islam in
Vlaanderen of meedenken over Aziatische kultuur, in 's Melersstraat5, toeg.
gratis, org. STeR.

22.30 u FILM 'Shadows' (1960), regiedebuut van john Cassavetesop korrelige
zwart-pelilkuie gedraaid met jazz van Charles Mingus, zie ook artikel pagina
4, In Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

WOENSDAG
18.00 u DEBAT'Scorplo serveert LouisTobback tussen de soepen de patatten',
rechtstreeks uitgezonden diskussie met studentenvertegenwoordigers, ver-
der ook nog zoon Bruno Tobback en provinciegoeverneur Lode De Witte,
tussendoor live-muziek, tot 20.00 u, In Alma 2, org. Radio Scorplo.

20.00 u VERGADERING Student Aid: Startvergadering voor alle lees- en
diskussiegroepjes ter voorbereiding van groot debat rond Universiteit en
Ontwikkelingsamenwerking, in Aula MTC 00.16, toeg. gratis, org. Student
Aid.

20.30 u VERGADERINGVoorbereidende bijeenkomst van het Aktiekomltee te-
gen uitwijzing van vluchtelingen, in 's Meiersstraat S.

DONDERDAG
14.15 u LEZINGArlstoteles: Gids voor het denken over politiek, door ProfjB De
Clercq, In Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, toeg. 1000 voor 6 lessen, org.
Universiteit derde leeftijd Leuven.

20.00 u FILM'Faces' (1968) vanjohn Cassavetes, in het kader van de Stucgreep
uit 's manswerk, zesendertig uur uit de huwelIjkskrisis van een veertien jaar
getrouwd stel, zie ook artikel pagina 4, In Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

20.00 u LEZINGPaul Mommaers: 'Christelijke mystiek en Boeddhistische mys-
tiek', ln lustus Upsluszaal, Erasmushuls.

20.30 u DANS'6 & 8', choreografle van den Bert, die eind vorig jaar reeds In het

DOOR. JORIS JANSSENS
alle gegevens voor agenda en vaJvasmoeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Venneld duidelijk allfl .
Informatie (datum, uur, plaats en ptijs).

Stuc te zien was, na deze voorstelling volgt een korte toernee door Vlaande-
ren, In Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Faces' (1968)vanjohn Cassavetes,In het kadervan deStucgreep
uit 's manswerk, zesendertig uur uit de huwelIjkskrisis van een veertien jaar
getrouwd stel, zie ook artikel pagina 4, In Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

VRUDAG
17.35 u WEEKENDHet Soraweekendgaat van start, en als u niet aan het station
wil verzamelen gaat u maar meteen naar Bocholt, In het Leuvensehestation,
org. Sociale Raad.

18.00 u VERGADERINGAlgemene Vergadering van Kultuurraad, vroeger dan
normaal wegens toonmoment teaterkursus (zie 20.30 u), In Stuc (1ste verd),
org. Kultuurraad.

20.30 u TEATER Toonmoment teaterkursus de Roovers, voor alle belang-
stellenden, maarKura zegt 'vol is vo!" In Soetezaal (Arenberginstituut), toeg.
gratis, org. Kultuurraad IsmStuc.

ZONDAG
10.00 u BEZINNINGEenlezing van Eckhart,doorjos Decorte in de reeks univer-
sitaire bezinningen, in Paters jezuïeten, Waversebaan 220, Heverlee, org.
Fakulteit Godgeleerdheid.

11.00 u KONSERTZondagmiddagkonsert: Van renaissance naar barok: een
konfrontatie tussen muziek uit de Nederlanden en ltallë, door Luc Bastlaens
op orgel en Marleen Vertommen op blokfluit, In Kapel RomaansePoort, toeg.
150, org. KCLeuven.

MAANDAG
19.00 u WERKGROEPWerkgroep rond fletshappening, In 's Meiersstraat 5,
toeg. gratis, org. Velo.

20.00 u FILM 'Husbands' (1970), In het kader van de Stuc-Cassavetesgreep,
drie vrienden worden met de dood van een vriend gekonfronteerd, vervreem-
ding en eenzaamheid na de seksuele revolutie, met Cassaveteszelf en verder
PeterFalk en BenGazarra, zie ook artikel pagina 4, In Stuc, toeg. 100/150, org.
Stuc.

20.00 u TEATERSoloprodukties laatstejaarstudenten, afdeling woord: K. De
Vos: 'Leonce en Leona' (GeorgBüchner), M.Stlnkens: tekstprogramma I1U!tals
centrale tekst 'Marie' van jan Wolkers, A. Van Nylen: uit 'Moederland'
(Nurrudln Farah) , toeg. gratis, org. Lemmenslnstituut.

20.30 u MUZIEKTEATERHet Muziek Lod brengt 'De zeven hoofdzonden', naar
een libretto van Bertold Brecht, maar met muziek van George Balanchlne (Ipv
deoorspronkelijke kompositie van Kurt Weill),de regie was In handen vanGuy
Cassiers, In Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

.Kl.o;' ..'..' ,\,
@ 10/l)1 om 20:0() J: Ptesldiumv~gildering, in !~Me~r"traat S.

22.45 u FILM 'Husbands' (1970), in het kader van de Stuc-Cassavetesgreep,
drie vrienden worden met de dood van een vriend gekonfronteerd, vervreem-
ding en eenzaamheid nade seksuele revolutie, met Cassaveteszelf en verder
PeterFalken BenGazarra,zie ook artikel pagina 4, InStuc,toeg. 100/150, org.
Stuc.
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Veto: In uw boeken komt u naar voren als iemand
die de Belgische zaak een wann hart toedraagt. In
hoeverre ziet u zichzelf als een Belgisch schrijver?
Koen Peeters: "Vroeger noemde men mij steeds
een Vlaams schrijver, maar daar verzet ik me
zeer tegen. Ik ben een overtuigd Belgisch schrij-
ver. Ik heb dat ontdekt toen ik nog studeerde,
tien jaar geleden. We hebben toen een projekt
gedaan rond Belgische mitologische kunst,
rond de vlag en het koningshuis en zulke ar-
chaïsche dingen, en toen bleek dat niemand
België eigenlijk adopteerde. Het was iets waar
men om lachte, en wat men dan plots bij zich-
zelf vaststelde, bijvoorbeeld op reis in het bui-
tenland, of als de RodeDuivels uitrukten ofzo. Ik
vind het interessant dat alles terug op te bou-
wen, en er iets moois van te maken. Een klein
territorium voor mijn romanpersonages, iets
waar ik zelf schoonheid kan bouwen."

Lumumba
"Vandaag de dag is het toch weer een iets strijd-
baarder tema geworden, merk ik. Dat vind ik
uiteraard een goede zaak. Daarom hebben de
gewaardeerde volkschrijver Kamiel Van Hole en
ikzelf vorige zaterdag (31 december, nvdr) in 'De
Morgen' een aktie opgezet om te reageren tegen
al dat flauwe gedoe van boedelscheiding en
Vlaamse op-de-borst-klopperij. Wij ergeren ons
echt aan het zwart-geel verven van verkeerslich-
ten, en aan al die dingen waar tegenwoordig
Vla- voor moet staan. Alsof het nu opeens alle-
maal beter zou zijn. Ik denk juist dat het ver-
mengen van allerlei dingen die niet bij elkaar
horen prachtig is. IetsNederlandstaligs met iets
Franstaligs bijvoorbeeld. In feite is juist dat de
definitie van een metafoor en van kreatie. Als
semioloog vind ik het interessant omdat het een
proces is van kultuurkreotie.»
"Artistiek is het dus al ietswaardevols, los nog

van het etische of het politieke van de zaak.
Maar ook die belegenheid van die Belgische
symboliek, en het feit dat ze eigenlijk door wei-
nig mensen echt overtuigend verdedigd wordt,
boeit me. Het vraagt er gewoon om dat iemand
zich erover ontfermt. Daarnaast vind ik ook wel
dat de kombinatie zwart-qeel-rood veel mooier
Isdan zwart met geel.Dat Isdan natuurlijk weer
een puur estetische reden.»
Veto:Als u over België schrijft is dat steeds het België
van de late jaren vijftig en het begin van de jaren
zestig: de tijd van de Wereldtentoonstelling, de laat-
ste jaren van Kongo, de eerste van koning Boude-
wijn. Waarom precies dat deel van de vaderlandse
geschiedenis?
Koen Peeters: «Dat heeft te maken met mijn
roots. Ikben geboren in '59, mijn moeder is naar
de Expo geweest in '58, met mijn oudere broer
aan de hand en mijn vader. Ikzelfzat in de buik
van mijn moeder: ikben er dus geweest, maar ik
heb het allemaal niet gezien. Ik heb wel een
kleine kollektie aangelegd met dingen van de
Expo en het Atomium enzovoorts: dat naïeve
geloof en dat flauwe optimisme en die vooruit-
gangsideologie van die tijd. Ook dat probeer ik
weer op te bouwen. Hetzelfde met de onathan-
kelijkheid van Kongo, de dramatische toe-
spraak van Lumumba, diens tragische einde.
Het is een hele sfeer die ik weer tracht op te roe-
pen.»
Veto: Is het ook uw bedoeling mensen te overtuigen
met wat u doet?
Koen Peeters: «Nee. Ik heb geen enkele bood-
schap, denk ik. Ik probeer de schoonheid die ik
opbouw wel wat over te dragen, en als mensen
er zich dan in herkennen ofer geboeid mee ken-
nismaken vind ik dat reeds fantastisch.»
Veto: Eerder puurestetische ekspressie dan engage-
mentdus.
Koen Peeters: "Zeker."
Veto: Toch spreekt u In 'De Morgen' over de "ge-
heimzinnige geldstromen die al dan niet 's nachts
over de taalgrens richting Wallonië zouden slui-
pen". Daar raakt u dan toch een politiek punt aan.
Koen Peeters: "Maar dat was natuurlijk iro-
nisch. Ik heb ze trouwens nog nooit gezien, die
geldstromen, en Kamiel ook niet. Ik heb het
trouwens ook over de geldstroom van het rijke
Leuven naar het arme Hageland enzo. En vroe-
ger van heel Vlaanderen naar Limburg. Dat
heeft ook wel wat met solidariteit te maken, en
ik trek ze ook welwat in twijfel,maar in de eerste
plaats was dat zeker een ironische opmerking.
Het blijft natuurlijk een grote uitdaging on-
danks alles samen te werken, maar zolang er
vanop de heuvels rond Brussel niet geschoten
wordt op de andere volkstammen, of dat nu
Serviërszijn, of Bosnische negers, of weet ik veel
wat, is het het proberen waard.»
..Want daar gaat het allemaal om: om het het
compromis. En dat is dan weer de politieke ver-
taling van het begrip metafoor. Opnieuw het
samenvoegen van allerlei zaken, waaruit iets
nieuws ontstaat. Ik vind het belangrijk dat dat

Maar Koen Peeters mag je wel vragen stellen
l'Eigenlijk lijk ik veel op
Koning Boudewijn, ja."
Onlangs kreeg Koen Peeters de AT&T literair-prijs uitgereikt voor zijn derde boek,
'De Postbode'. Voor zijn eerste werk had hij in '88 al de Nieuwe Yang-prijsgekregen.
Overdag schrijft hij teksten voor reldame, en 's avonds werkt hij aan zijn romans.
Peeters is zeker, van al de jonge Belgische schrijvers, degene die de meest opmerke-
lijke bron van vermaak vormt voor lezers die houden van boeken die volgestouwd
zijn met ensildopedische weetjes. Die gaan dan van beschrijVingen van het leven
van linnaeus, Roger Raveel of Lumumba, tot de regels van de filatelie, de chemi-
sche samenstelling van malachiet of het verhaal van de ontdekking van de okapi.
Met deze weetjes als uitgangspunt smeedt Koen Peeters in zijn boeken nieuwe ver-
banden tussen de elementen die hij uit de realiteit binnensmokkelt in zijn werk.
Nadat België als fenomeen al een belangrijk motief was inzijn vorige boeken, trekt
Peeters die lijn in zijn volgende roman rustig door.

"Noem mij maar een nostalgicus" (foto Philip De Keyser)

Martijn Graumans
Joris lenssens

echt wel iets nieuws is, terwijl sommigen het
zien als een stap terugzetten of het niet behalen
van bepaalde doelstelllnqen.»
Veto: Toch hebben wij de indruk dat u dat alles wat
Ironiseert: U engageert zich wel voor de Belgische
zaak, maar ondergraaft dat weer door uw stijl en uw
archaïsche taalgebruik.
Koen Peeters: ..Het heeft natuurlijk allemaal
met ironie te maken. Ik zei het al: de politieke
betekenis van mijn engagement is te verwaarlo-
zen, het gaat om de estetiek. Ironie wijst ook op
het al dadelijk wat diskrediteren van wat je alle-
maal zegt, op alles relativeren. Ik weet zelf ook
niet precies wat allemaal ironisch is en wat echt.
In feite het gaat om het universum op zich, en
als dat goed in elkaar zit is het okee.»

We zijn daar trouwens niet in geslaagd, op geen
enkel van de drie domeinen. We kwamen toen
wekelijks samen en deden allerlei bescheiden
projektjes. We hielden ons bezig met 'de studie
en de kreatie van diverse kulturen'. Uiteindelijk
is er niets van overgebleven, behalve een stapel
papier, die boven op mijn buro ligt en die ik aan
't verwerken ben in mijn volgende boek.»

Nonsens
Veto: Wat moeten we ons voorstellen bij' de kreatie
van kulturen'?
Koen Peeters: «Wehebben toen een aantal cen-
trale projekten gedaan in het Stuc, onder andere
over Belgische mitologie en over fotokopie-
kunst. Op een bepaald moment hebben we het
Stuc zelfs omgekleed tot een warenhuis. Maar
we deden ook dingen onder mekaar, zoals bij-
voorbeeld gedurende twaalf uur een boek schrij-
ven. Iedereen bracht een tiepmachine mee, en
dan begonnen we te schrijven. Na een halfuur
moest je je blad doorgeven en moest de vol-
gende verder tiepen. Twaalf uur later heb je dan
honderd pagina's komplete nonsens. We heb-
ben ook nog een toneelstuk geschreven, dat niet
opgevoerd is wegens niet goed genoeg, en een
filmpje gemaakt. We hadden echter vooral veel
Ideeën die we niet uitgevoerd hebben."

Veto: In uw werk zit ereen vreemde spanning tussen
werkelijkheid en fiktie, tussen wat waar is en wat
niet.
Koen Peeters: «Ikzeg altijd dat ik wat werkelijk-
heid binnensmokkel in mijn boeken, en dan
nog liefst zoveel mogelijk. Maar de manier
waarop ik die zaken allemaal in mekaar vlecht,
dat verzin ik zelf.De meeste dingen die in mijn
boeken staan zijn dus echt wel waar. Ik heb die
ergens opgepikt: Misschien niet in die kontekst,
of niet in dat véi;band, maar ze zijn wel waar.
Elsschotzei dat ook, dat-ie geen enkele fantasie
had. En die pikte ook maar op wat er rond hem
gebeurde en bij Elsschotwas dat zeer letterlijk,
dingen uit zijn·gezin en van op zijn werk. Daar
vond-ie het gewoon.
Veto: Nog een reklameman, Willem Elsschot.
Koen Peeters: Inderdocd.ten zeer door mij be-
wonderd. Vaak zitten er in mijn boek ook knip-
ogen naar het werk van Elsschot. En misschien
ga ik in mijn vijfdeboek welwerken zoals hij dat
heeft gedaan. Een gewoon gezinsverhaaltje, of
zo.
Veto: Wij hebben gehoord dat u ooit van Leuvense
deuren berichtjes hebt meegenomen die de mensen
voor elkaar achterlieten, om daar dan iets over te
schrijven. Is dat de manier waarop u te werk gaat?
Koen Peeters: «0, maar dat is lang geleden. Dat
Is intussen verjaard. Dat was ook een van de
eerste projekten van het 'independent research
centre': de studie van de deurkommunikatie. En
het eerste hoofdstuk van mijn nieuwe boek gaat
ook daarover. Iemand van ons heeft die dinge-
tjes die aan deuren hingen verzameld In, de
buurt waar-ie woonde, gedurende een maand,
en we hebben dat dan bestudeerd. Hoe groot
zijn die? Hoe zijn die geschreven? Met een
blauwe balpen, ofmeteen rode? Zijn die vastge-
maakt met een punaise of met plakband? We
hebben nog zulke studies gedaan. Bijvoorbeeld
een studie van fotokopies die je vindt in foto-
kopiecentra. Waarom zijn die mislukt? Zijn die
niet mooi op een ofandere manler? En zo kan je
nog zeer veel interessante dingen bestuderen in
het leven."

Rommel
«Nog iets dat ik kan aanhalen, omdat ik het
gisteren heb geschreven. We lieten papiertjes
achter op straat waarop stond: "Nee geachte
voorbijganger, gelieve dit papier te laten liggen.
Wijbestuderen hoe de straat inwerkt op een stuk
papier". Daarvan hebben weer een lOO-talach-
tergelaten op straat en de dagen nadien elke
voor- en namiddag eentje ervan teruggezocht,
tot we er geen meer vonden. En dan bestuderen
wat de straat met ons papier doet. En ik kan u nu
vertellen dat de straat papier vernietigt. Over de
studie van vuilniszakken lees je ook meer in
mijn nieuwe boek.» •
Veto: En voor de rest brengt u uw dagen door met-
het lezen van ensiklopedieën en dergelijke?
Koen Peeters: «Die indruk wek Ik wel. Maar ik
haal ook veel uit van die boekjes die ik vind op
de rommelmarkt, over onnozele onderwerpen
die niemand interesseren. En ik vind dat zeer
inspirerend allemaal. Recent ben ik ook bezig
met het bestuderen van een aantal personages.
Nescio bijvoorbeeld, en Hergé. Ludwig II van
Beieren ook. Enmijn informatie haal ik liefstuit
bestofte bronnen, uit dingen die niemand meer
wil lezen omdat ze voorbijgestreefd zijn.»
Veto: U lijkt wel fan te zijn van koningen In het
algemeen en van wijlen Boudewijn Inhet bijzonder.
Waarom?
Koén Peeters: "Ikvind een koning een heel inte-
ressant figuur, en vooral Boudewijn was een
geweldige verpersoonlijking van die idee: ie-
mand die aan de top van de samenleving staat,
bovenaan die hele politieke struktuur, en die
man heeft dan niets te zeggen. Het is tipisch
voor een koning dat-ie rondgaat in de werkelijk-
heid en vragen stelt, en niets doet dan vragen
stellen. Hij partidpeert niet, en mag ook geen
mening hebben. Anderzijds kan-ie wel de wer-
kelijkheid beïnvloeden door vragen te stellen.»
«In feite is-iedus de meest geïnformeerde, maar
hij mag die kennis niet gebruiken. HIJis ook de
ultieme lezer van elkboek: hij luistert naar alles
en stelt geYnteresseerdevragen. Dat is zelfs zijn
taak: luisteren naar wat de bevolking bezig-
houdt. Het is natuurlijk ook zo dat die man zijn
roots heeft in het midden van de jaren vijftig.Hij
had mijn vader kunnen zijn. Daarnaast nog
zijn dramatische levensverhaal: hij die de vader
is van de natie, maar dan persoonlijk geen va-
der was. Plus ook zijn verschijning: lang, mager,
ernstig. Eigenlijk wel een beetje zoals ik.,.

I
Heimwee

Veto: U bent een nostalglcus.
Koen Peeters: «Nostalgicus in een positieve zin
van het woord. Tenslotte wordt het heden van-
daag al geschreven, er is misschien nog niet ge-
noeg afstand. Tien jaar geleden hadden we een
soort genootschap, met een wisselend groepje
van een tiental mensen. We noemden onszelf
het 'independent research centre', en onze be-
doeling was beroemd te worden met ofwel
kunst, ofwel wetenschap, ofwel administratie.


