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Eksamenreglement gewijzigd en vervolgens
toe~elicht
NIemand krijgt nog een F
Het boekte 'EbomenVnlgen, Hand1eidlng bil het eksamenregle--

dot werd SQme~gesteld door de Werkgroep EksQme~s
Atuven,..Js.Jndeze tiJd van het law zowat de katechismus van
• , ........ IR ..mig YI'ognt en e,wieel CUltwDaIde:a

wordt toellcbt1ng gegeven 1Dmensentaal bIJhet soms vrij Babylo-
nbche Jargon VQn het ebamen.reglement. In de herziene versie
van dit taQf zIJnookde wijzigingen opgenomen dle intUssen 1Dhet
eksamenreglement zijn doorgevoerd. Nieuw b bqvoorbeeld dot Je
nu niet meer om een Pmoet gaan zeuren, en voor het eerst krilg Ie
sllfen in plaats van letten op Je rapport.

'Uso.menvra9@n' werd g"r.digeerd
door Uen Van Hoesten!;,.rghe en
Toon Boon, belde jurtdl.sch advbeur
van de unief, Tn!t'S Del~, sem.
teresse van StudenlenIJIJn9@legen-
heden, en Jos Creten, momtor en om-
budsman van de fakulteit Letteren.
Hun voornaamste ~llng is df. stu-
dent te Infonneren en de tekst, van het
gangba.n! eksamenr~lement te ver-
duJdeUjbn. Het vrfj techntsche tQQ).-
gebruik van dot eksamenreglement
zorgt er nameUjk voor dat de steden-
ten soms .. n bMtje uit het oog verlo-
ren WYJn:J.nft} dat de nadruk komt te
liggen op dlqnen die het ~ement
hanteren, met neme de proffen en de
eksamenkommlssles.

Maar 'Eksamenvragen' is ook meer
don een loutere verklaring van het
eksamenreglement. Ook dJn9@n die
daorln niet QQrt bod komen maar in
deze periode van het joor belangrijk
zijn, werden toegelicht. Ooarnoost
zijn een oantol andere aspekten weg-
gelaten die voor de student n"'t van
d1n!kt belang zijn.

In de herziene versie van dit fOOr
ziJn ook de !;"Iangrljk.ste Wijzigingen
In het ebomenreglement opgeno-
men. WiJzIgingen worden behondekl
door de Werkgroep Ek:la.menregle.
ment, waarvan professor Massche·
lein, ook veerartter van Studenten-
aangelegenheden. de hwdige vaorzit·
ter is. In die werkgroep eetelen nrder
nog fl\kele monttcren, vertegenwoor·
digers van de dienst Studieodvles en
van de jwtdixhe dienst en WTder nog
Hn student. Het reglement kan in
teorie GClJlgepost worden WQllMti uit
de verslagen van de ombudunonnen
bUJkt dat dezelfde problemen her-
hoaldeUJk. te..rugkeren, ofwel doordat

men ontwikkeUngen in de algeme.
neR' wetgeving op de voet volgt. Vorig
o.kodem1ejaar zijn op die manier en-
kele voorstellen tot Wijziging op de
agenda vee de Akademlsche Raad
beland. Na een evaluatie door de
fakultetlStOden en de Onderwijsraad
werd de uiteindelijke tebt goedge-
keurd door de Akademlsche Road,
met ob gevolg enkele toch W\'I opval·
lende veranderingen voor de ek.sa-
menafteggende student.

Randgeva/
Oe meest In het oog springende wij·

zlging b dat de resultaten In !llfers op
twintig zullen vermeld worden, wat in
de plaats komt van de gebruikelijke
A's tot F'en. Oot is een weersplegeUng
van de algemenere wetgeving op de
privacy. Door die wet. die nog nlet zo
lang van krocht Is, _rd het voor Indl·
viduen mogelIjk om één keer per jaar,
na de beraadslagingen, de persoen-
IIJke gegevens te gaan inkijken dte
over hen bewaard worden In de data·
ban.ken vee de KU Leuven. Men
vreesde echter dat een OYervloed van
studenten van dit recht op Inzage ge-
bruik zou maken om de pt@CI.euWQar-
betd achter de eerder mysterieuze
P'tjes te ochterholen. Om deze stroom
van vragen te ~rkomen heeft men
voor een dekodl!rtng van de ulb)agen
gekoun, alles In sljfen dus. Op de
diplomosupplementen echter blijven
de kodes stoon, ols Iogbch geyolg van
het fett dat dit I1!Cht tot lnzoge ruet
9@ldt voor derden.

Een a,nde~ motivering voor deze
vemndertng vond de Werkgroep Eba-
mennglement in "de wetgeving die In
meerdere gevallen steeds mëër Q(lJ1-

sll$$lngen van de
sJe door een ekspllclete verwijzing
naar het precieze eksamensijfer
drong zich dus ook vanuit deze hoek
op. De waarschijnlijke voortzettIng
van deze tendens van openboorheid
bUjkt uit het feit dat door de ~rk.groep
de komst van een opart advies hier-
ever aangekondigd wordt. Teekernst-
muzlekd~.

Toch kent MU muziek ook ziln
valse noten. Door de bekendmaldng
van de precieze stlfers zullen de stu-
denten duidelijk nen wie op welke
wIµe ol dan niet gedeUbereerd is. Bil
de rondgeYllll~ zou dlt kunnen lei-
den tot diskussles woarom twee verge-
lijkbare ekscmenresuïtaten niet op
dezelfde manier behandeld werden
bijvoorbeeld. Om deu moeilijkheden
te verm1tden zullen de ebamenkom·
missies dw konsekwent moeten wer·
ken. Dit zou kunnen door de punten
op te tRkken, moarWQQJSChijnUjk zal
de balans eerder in de negatieve nch-
ting doorslaan en zal men randgeval-
len sneller doen bulZlen. Het bUjft DQ.

tuurUJk de vraag of dit _rblijk zo zal
verlcpen, Bovendien wordt de recht-
zekerheld van de student door dit.
nieuw noteringsysteem aanzienlijk
verhoogd, en dat is een voordeel dat
men niet mag ondenchatten.

Sijfer
Een ander opmerkelijk punt In de

gew:ljz1gde tekst is de oYl!rdracht van
eksamensljfers binnen Hn jaar. Tot
nu toe moest de student voor elk of te
leggen euamen ook een eksamen-
sIJfer hebben, anders werden vrflstel·
Ungen niet toegelamd In de praktijk
hod dat vaak het berechte F vragen
pro forma als gevolg. Nu moet volgens
de nieuwe r.gellng de student die een
of meerdft-e ebo.mens niet aflegt dit
melden aan de ombudsman. Wie dit
niet doet is ongewettigd afwezig en
kan op geen enkele vrljstellIng reke-
nen. peee r.geUng gekit echter enkel
voor de overdracht van eerste naar
tweede zit. Voor oYerdrochten naar
het val9@nde akodemle}oar moeten
nog steeds voor alle eksamens sIjfers

Kultuur met de c van centen
Naast de 4.50.1XX)frank subsldle die het Festiva1 van Vlcw.nderen (FvV)
jaodljb van de kultuurkommlssle van de unief luijgt, uil het volgend
akodemlejoar noor eüe WQQlSChljnlijkheld nog 3OO.()(x) fro.nk extre mogen
ontvangen. Dat zal het FvV don te donken hebben aan vtce-rektcr en
medeoprichter van de reglonole afdeling ven het festiva1 Vlowns-Brobant,
Herman Van den Berghe. Een en onder bleek ~ de kultuurkomm1ssle- van
2S april. }.

De hukilge 450.000 tronk subsldi@ vonnt 1et4 meer dan een tiende van
het totale kultuurkommwlebudget - het merendeel gaat naar Een uur
Kultuur. Het spreekt voor zich dat er In het krtJppe budget ten hoogste plaats
was voor een extra subsidie van 50.000 frank.. Dus moest de rest van het geld
maor rechtstreeks - lees: vio het Gemeenschappelijk Buro - van onze
Almo Mater komen. Het geval 'Fe-stival van Vlaandiren' Is - zonder af te
doen aan de kwa)ltelt van het festival _ een perfe"ite~iliU5tmtie van de
huidige _rklng van de Itultuurkornmissle.

Het kensept l5 het volgende: prof en Itultuurkommlssielld x organiseert
een kulturele aktiviteit en wil daarvoor y subsktiu, de ander. komm.lssl~
leden knikken van ja want ze willen hun eigen aktivItelten of die van de
bevriende kcmeuesteïeden ook gesubsidieerd zien en zo subsldli!R'n de
leden van de kultuurkommlssle elkoar. Vervang In dit Qe'IOI x door profes·
sor Mark Deloen! die de artistieke leiding heeft van FvVVlaams-Brabant ft}

y door 300.000 frank en u kent het eerste deel van het verhaal. Aangezien
het budget von de kultuurkommlssle uitgeput Is, dient het 9I!ld don, volgens
vlO"·rektor Van den Berghe die de zaak op de kultuurkommissie kwam
bepleiten, maar nlChtstreeks von het algemeen beheer van de KU teuwn
te komen. Het Gemeenschappelijk Buro met onder meer vree-rekter en
medeoprichter van FvV VJooms-Brobont Herman Van den Berghe moet
zich dus verder over de materie beraden. .

Het is blijkbaar niet zo uitzonderlijk dat het algemeen beheer van de<
unief ku1ture:le organisaties finondeel steunt los van de kultuurkommlsst.,
Zo ging het Gem eensc.happeUjk Buro op 18 aprU akkoord om honderd
abonnementen aan te kopen van de BeethovenakodemJe "ten belope van
300.000 honk ten loste van het nlet-geo.ffekteer4 patrimonium." Novroog
bIj bet Festival van V1oondert'n leert ons dat de Beethownokodemle op het
festival komt spelen titden! de opening van het okodemiejaar "maar dat
is offtdeel nog niet bekend. - De BeethovenW;adem1e plant volgend }aar
nog zes konserten In Leuven moor komt uIt de lucht geYQ1lenbij de mede-
deUng van de 300.000 frank abonnementsponsortng: "WIJ zijn nog niet
met de voorverkoop bezig. Dus wtl weten nog van ntks." Of naast de 3QO.OOO
voor de Berihovenakadem1e nu ook nog Mns hetzelfde 9@tal voor FvV zo!
uitgetrokken woeden, is voorlopig nog onduidelijk..

Het voorval toont niet alleen de enge lr.uJtuurpolitlek aan de KU Leuven,
IDGIV .c.Hl voonU .KIuü Q/ lPIit de beJromlDl'miI om bet lot van dl derde--
_reldstudenten. Terwijl de J::U Leuven vla hoor socioJe sektor voor de
faarwerk1ng van het sodoltulturele centrum Pangeg slechts 500.000 frank
wil heeft, kon er voor el1toire prestigeprojekten als het Festival van Vloon·
deren of de Beethovenakodemie zonder mcene 3OO.1XX)frank extra uit de
toverhoed gehaald worden.
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ION Janssens
J::rtstien Michlels

bekend ziJn, wat weer F'en vTIlgm be-
tekent.

Deze wlj.zIging zou mWchlen gevol.
9I!n kunnen hebben In verband met
de elndverhandellng. Vroeger was
het mogelijk ebamens of te leggen In
eerste zit en de tesis door te schuiven
noor tweede zit, zelfs naar het ver-
gende jaar. OithodoJsgevolg dat som-
mlge studenten hun tesisjaren bie-
ven opstapelen. Sinds enkele jaren
kan dit niet meer, na een beslissing
tesis en ebomens aan elkaar te k~
pelen. Kringraad heeft daar cvert-
9@ns steeds op aangedrongen, ënn-
gezien hel vroegere systeem door die
mogelijke nrlenglng van de studie-
duur tegen de prtnslpes van de demo-
krutisertng van het onderwijs inging.
Deze dl.5t.US&Iewas tot voor kort dus af-
gesloten, moor naar aanleldlng van
een vraag van het Rok (Fakulteit U-
chomel1jb OpvoedIng en IC1nesltem·
ple) twee jaar geleden om een uitzon-
dering op deze regel te maken, werd
aan dit punt opnieuw wel oondocht
besteed. Uiteindelijk werd besloten
om de eindverhandeling en de ebo·
mens niet van elkaar los te koppelen.
In het gewijzigde ebom.enreglement
werd Integendeel zelfs gestipuleerd
dot tesis en eksamens verbonden
moeten blijwn.

BINNENIN

Horrorscope 14
Nochthengsten,een koude mond,
droog zweet , benen In de poep, een
vel op de grond, rillende broeken,
kippenhart, blokhoreJl, plas In de
keel. slapelozestlbtond, bl~·
de nachten, rechtopstaande oge-n.
Bedrtnkt voor dot u begint. Veto
helpt u door de ebomens.

LuC/Luc ~4-7
Het ts gelukt Lucky Strike en Lucty
Luke nemen het lukraak tegen el-
kaar op voor een lukratieve Iuae-
tob. Good Luck. Of ook goed voor
tien leg1slaturen en de ~ de
bos In. Vetospro.kmetdeoudeende
waarschlJnlijke nieuwe onderwl.j$-
mini"'".
Fototentoonstelling 13
In de Centrale Biblioteek loopt mo-
menteeleenfutorentoonstellingon-
derdetl.tel 'ShotJofWQl", Wereldoor-
log 1I1n beeld'. Ukrijgtwoarschlln-
UJk nu ol een dé)a-vu-<lprisping,
moor toch is deze tentoonstelling
een oanrader, alwas hetmaarom-
dat een groot deel VODde vertoonde
foto's DOOit eerder werd gepubU-
ceerd. Tenzllln de Knack.

Wie over dit alles en <WeT her '<IOIledige
ebamenre9lement meer wil weten, ton·
rem:ht bil de ombudsman. bil ck infor".
mot'ieIIe dienst WUI KIfngroad ('s MefeD.
strooI .5) of bil dit dienst WlOr Studie-
0!Mes. Orw is tewru Irt borijt 'n.
merrvrogen. Handleiding bil lid ebo-
meJJtr9lemmt' te ~. Oot Ik Iwf-
dbche (ierur kat Je MI stuk lIII!rdrr hel-
pm. En als Je dan nog tijd hebt, kan nu-
demi ook _, hrlptn.



Tweede verkiezingsronde bij Historia

Geschiedenis herhaaltzich
De kringverkiellngen bij Historia waren een kopie van de elek-
tcrcle strijd zoals die zich de vorige jaren al afspeelde. Er waren
weerom twee-en-een-halve serieuze ploeg, ongeveer honderddui-
zend lolploegen. veel stemmers en twee verkïezïngsronces. En uit-
eindeliJk ook een tueuwe preses, -Claude Seyns van de Hlstorlo-
UnUmitedploeg.

DIl.' belangrijkste medKll.nger naar het
presesdom heette brtes Van Tleghem
van Kjillenmeddingeor, een plCM!Qdle
zichzelf genoemd heeft naar Pen of
andere prehistorische afvalberg en dje
cntsrccn ts uit ontevredenheid over de
presidlum_rklng van het afgelopen
jaar. Bijvoorbeeld de kultuwwl"rklng
van de Mayaploeg, die dj! jaar met de
scepter zwaaide, kon niet op de goed-
keuring rekenen van Van Tleghem en
de zijnen. De k,oll(1Jdaten wtlden zk:h
niet beperken tot antlpollt1ek maar
stelden een pesrneve wt'rking \/OOrhet
volgende akademlejoQf voorop. ge-
schraagd door algemeen menselijke
waarden 015 kMativileil en een open
geest. Er zIjn al prMidiumploegen voor
mlnd2r verkozen geweest.
Dol u> ook dinQl>n kunnen organi-

seren, moest vooral dullWlijk wunil!n
tijdens de ldesperlOfM. KJekkenmed-
dinger voerde een kompa9lle die .zijn
weerga nlel kend@ In de annalen VIlfl
Historia. In de witte tenl die zk:h In de
literaire tuin op de kompus van lette-
ren bevond, werden IIjdens de weken
voor de verkiezingen gratis frielen,
verschillende vaten bier, cake en
chips uIIgedeeId.

Groentenkrans
De Hlstcrto-Unlfmttedploeg, die

gratendeels bestend ult mensen die dil
jaar al In het presidium zaten, hield
het IlampanJegewijs net Jeu besener-
dener. Het uitdelen van lolly's en
groenlenkransles vormden een onder-
deel van hel belangrijkste projekt,
namelijk de voorstelllng van de prest-
diumploeog In de les.

En don was er nog een derde se-
rieuze ploeg, Unlled Coloul"5 of HUto-
do (UOI). Net als de ploeg die vol1g

Jaw onder dezelfde naam opkwam,
wos ceze UCH eigenlijk een protest-
ploeg. Hel achterliggende Idee was
dot de kliekjesvorming die gepaard
gaQt met twee tegenovt'rgl'stelde ploe-
gen ervoor zorgt dot er heel wat kost-
bere lunchten verloren gaan voor de
presldiumwerkmq. Daarom kwam
deze ploeg op met enkel kandidaten
voor de funkties van preses en vice-
preses. Voor de overige funkties zou
dan gerekruteerd worden bil de nn-
dere ploegen. Een mooi Initiatief, dat
net zoals vorig jOClrIn de Idem werd
gesmoord door een totaal gebrek aan
kampanje.

Ansjovis
De avond voor de verkiezingen

werd don het grote verkJe.zingsdetx:Jt
georganiSeerd woarop de drie ploegen
zich ook Inhoudelijk moesten bewlj·
zen. Het debat werd voorgezeten door
het Neukom, onder leiding van de
huidige Htstcrtapreses Sald El Kha·
droouL Die is tewns Leuvens gemeen·
teraadslid voor de SP, en dat wisten
vooral de lolploegen die zich voor hel
eigenlijke debat kwamen voorstellen
meerul te goed. Van de meer dan viJf.
tig groepertngen van grapjurken die
zich hadden ingeschreven, gaven er
een dertiental ccte de présence. E.n
zoals Je dat van historici mag ver-
wachten. lipeelden ze daarblJln op de
aktualiteit. Vooral de SP·perlkelen
waren brandend hooi op de vork ven
de meest gedrevenen onder de ge.
s-;:hiedkundlgen. De ploeg Sald (Sodc-
listlsche Agusta.lnkomsten Delen -
Steekpenningen Aanvaarden Indien
Dienstig) kende heel wat bijval. An·
eere hete hangijzers werden getackled
door ploeg Mop ("als ge stront wUI

kunt ge stront krijgen") en de Wolks-
unie. Die ploeg werd vootg('u>ten door
een zekere Bert Amjovls, die kwam
vertJappen dat het voertbesteen ven
de partij afhing van de ultslag van
deze kr1ngverklezingen: d4!rtig stem-
men waren het minimum. Oorspeen-
kelijk waren er dat wel 3OO.0Cl0,
"moar er zijn vier nullen overgelopen
naar de VLD.~ De Wotk.sunle hoeft
zich voorlopig eenter geen zorgen Ie
maken, ziJ wonnen later de aparte
verklezln~IIJst die voor de lolploegl'n
werd uitgeschreven.

Slinger
Tijdens het echte debat liepen de

standpunten niet echt uit elknor en de
drie ploegen deden vrij universele ult-
spraken. Er was bijvoorbeeld het
slandpunt over de Leuvense over-
koepelende Krlngorganlsatle toko:
zoals overal en altijd waren belde
ploegen het er roerend ever eens dat er
op de vergaderingen ven de verscnü-
lende raden all1}d een verteçenwccr-
dlger moest zijn "om de stem van
HIstorIa binnen Lckc te doen weer-
klinken." Een gevoeliger punt WQS wel
de groots opgezette kampGgne van
ploeg Kjekkenmeddlnger. Wat voor
de ene partij een mkldel WIU om haar
kepccitetten te bewijzen, verleidde
Historia Unllmlttod tot een prtndpleel
standpunt tegen e~vorm van spon-
soring. AJ lagen de standpunten over
de meeste onderwerpen niet ver uit el·
kaar, toch betoonde de Historia Un-
IImlted-ploeg nel iets meer kompe-
tentie op het vlak van de krinqwer-
Idng. Zoals gezegd. bestond die ploe-g
voornamelijk uit leden VQIl de Maya·
ploeg, terwijl de meeste mensen van
KJekkenmeddlnger de kondldatunm
In het verre Kortrijk hadden gesleten
en pas dit joor neer Leuven gekomen
zijn. MJs.schlen was het precies die in-
houdelijke diepgang die de elektorale
slingerde kont van Histona Unlim1ttod
deed opdraaien.

Na de eerste verkiezingsronde ken-
de deze laatste ploeg al een ltchte
voorsprong op Kjekbnmecldinger,
maar de _'"'oe stemmen voor de
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Alle lezel"5reaktles kunnen bezorgd worden op het ~ktinekretar1aat In
de 's Melersstraat 5, 3CXX) Leuven.
De brieven moeten betrelddng hebben op In Veto behandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)oktuo1ltelt. Anonieme brieven komen nooit In
aanmerldng: de s-;:hr1jvermoel steeds naam, stud.lefoar en adms bekendma·
ken. Slechb uitzonderlijk, en na ulldrukkeliJk en gemotiveerd verzoek. kun-
nen ze weggelaten worden In Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels vnn 68 aons.lagen (spaties Inbegrepen,

wat overeen komt met:t l,S getikte bladzijde met dubbele InterUnle) worden
In pr1ndpe Ingekorl. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven nJet te
plaatsen.

ne, noch VQn de okQdemlJche ever-
held, noch van de studentenorgani·
sotles, noch von de fukultetten die

In bepaalde milieus Is het eenveer- zich toch met een dergelijke probie-
den van smeergeld heel gewoon. Ie- •matiek zouden moeten bezighouden.
dereen doet het, ruet waar? Waarom .. Schaamt men Zich dan nlel?
Ik don ook nlet7 In endere mldderu • MJs.schien meent men hier dot het

Smeergeld

steelt men zo maar fietsen. Iedereen
doet dat, het behoort tot de unfversi-
taire folklore. Of niet soms? ~
De overeenkomst Is treffend. on-

langs toonde de tv een reportage over
het stelen van fietsen In Leuven. Aan
heel Idjkend Vlaanderen werd gede-
monstreerd hoe door studenten op
mJn of meer professionele wijze fiets-
sloten worden gekrookl Enkele foren
geleden verscheen In een Vftlgelez:en
krant een artikel met als titel: "Leu-
ven, een sted van dievt'n. ~

In belde gevallen kwam geen reek-

'Ieren stelen' een onderdeel is van de
univt'l'Sltalre vorming, een noodzake-
liJk element In de opleiding van perso-
nen die geroepen zijn om Inter tn-
vloedJ1jke funkties te bekleden, kort-
om; een les voor de 211' eeuw.

PS: uit een anonieme bevraging in
de tweede kan burgerlijk Ingenieur
bleek dat één student op vijf l'1!eds zeu
een fl.eb had gepikt.

Professor Theo Van der weeteren.
faJru.iteit Toegepaste Wetenschappen

protestploeg urn zorgden ervoor dat
Unlimlted toch geen absolute meer-
derhekl vastkreeg. Een tweede wrJde.
zingsronde bleek toen noodwkelljk,
waarbij de UOf·ploeg afviel en ook
een absolute meerderheid niet nood-
zakelilk meer was. Ie kon zulke verkil"
zingen ten slotte geen maanden laten
aanslepen.

In die tweede ronde was het al even
nlpl De HIstoria Unllmlted·pioe-g van
'preses elect' Coude Seyns haalde het
nipt met drie stemmen verschil, een-
der dat ze daarbij een cbsctute meer-
derheld behaalde. Er waren. Immers
nog enkele antipolItiek gezinden die
blanco gestemd hadden. Maar de be-
sllssing Is nu definitief. Hilitorla un-
Ilmited heeft gewonnen, of hoe te mei
frieten geen Idezers kan kopen.

Joris fan.uoms

Kringverkiezingen bij psychologie

Ylias wint als enige kandidaat
Bij psychologie werd vorige week de ploeg Ylias verkozen tot de
nieuwe krlngwerking voor volgend laar. Voor het eerst gebeurde
dit via een ploegensysteem. Dat deze nieuwe aanpak niet noodza-
keliJk garant staat voor een grotere betrokkenheid van de studen-
ten bil het kringgebeuren werd bewezen door de lage opkomst van
de Idezers. Ylios kampt met nogal wat gebrek aan ervaring maar
tracht dot te kompenseren met een boel motivatie en een inhoude-
Ulk sterk programma, De kompo.gne verliep met weinig anImo.

"Er waalt een nieuwe wind door het
blzarre doolhof van het Psychologisch
lnstttuut." Deze woorden uit de pro-
grammabnxhure moesten de psycho-
logiestudent duidelijk maken dat dit
jeer de kringverkiezingen in een
nteuw kleedJe werden gestoken. Voor
het eerst In de vljft1gjQrtge ge$Chl~
nis van de Psychologische Kring werk·
te men met een pJoegeruysteem. Hjer-
mee werd afscheid genomen ven een
stevige tradIlle van individuele verkie-
zingen per funktie. De roep om een
herziening van de Idesreglementen
klonk al enkele foren maar stuitte tot'
nog toe steeds op verzet. Dit leer leek
de meetenten veranderd en had men
besloten om een werkgroep op te rtcn-
ten die de veer- en nadelen van de
twee systemen op een rilt1e zou zetten.
Met behoud van de pluspunten van
beide wou men daaruit een optimaal
brouwsel puren.
Ondanks een advies van de werk_

groep pro hervorming, had het nog
heel wal voeten in de oorde veereleer
men op een kringwrgadertng besliste
dat vanaf dit foar met het nieuwe sys-
teem zou gewerkt worden. Vooral de
huiver voor braspartijen tijdens de
verklezingskompagnes en voor de po-
tennële dominantie van een selekt
vriende.nldubJe in de kring zorgde
voor heel wot legenstand. Argumen·
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ten ten voordele van de ploegenaan·
puk waren onder meer de betere teem-
spirit en een nauwer kontakt met de
studenten populatie. Om de Ovt'rgang
tussen de twee systemen geleidelijk te
loten verlopen, streefde men ernaar
voorlopig slechts een ploeg te vormen.

Zo gHChiedde want na de paesvc-
kontie vonden de psychologen In spe
het programmaboekje van de enige
ploeg Ylias In hun bus. lolploegen,
woarop men gehoopt had om wal le-
ven In de brouwerf Ie brengen, woren
er niet Wl!Qt'RS te druk bezig met de
kring en vocrc! met verwaarloosde
studtecknvttelten.

Paard
Wat de samenstelling van de nleu-

we plOl'Q betren. kampt Yllas met het
bij psychologie steeds terugkerende
kontinuïteitsprobleem. Het gros van
de krlngmensen zo] volgend faar In de
~ llcentle zitten. Vermits de kom-
binatie van verpljchte stage en kring·
werking In de derde licentie niet haal·
baar Is, haken de meesten noodge-
dwongen na één jaar In de kring af. De
Psychologische Kring start dus nu al
enkele jaren met een relatief crierve.
ren team. Dit keer zo] het niet anden
zijn. Slechts een vijftal mensen heb-

Oe huidige kring, die de verkiezin-
gen In goede banen hoort te lelden,
scheet hierbij enigszins tekort. Er werd
immers maar weinig of geen inrcrmc-
tre doorgeseind naar de kiezers zodat
slechts een beperkt oontal mensen op
de hoogte wns van de dato van de
51embusgong. Het mag dan ook geen
verTQsslng heten dol hel vereiste
jdezerskwcrum (30 procent van de
1490 psychologiestudenten) niet beo
reikt werd. Slechts 25 procenl vun de

Onder lekling van kandidaat-kriko ldezerspopulatie brocht hun stem ult,
largen Vranken pakte Ylins uit met waaronder maar 60 studenten van de
een ambitieus programma. De 600 koppen tellende eerste kandIda·
lunchtllinen.daarvon zijn het wrklel· tuur. Noodgedwongen startte men
nen van de afstond tussen kring en een bedeltecht door de foren om het
studenten en tussen studenten en stemmenaantal te verhogen. 011
proffen. Een derde belOl'lgrijk tema is bleek niet makkelijk omdat voor de
de vijftigste verjoardag van de Psy- meesten het nut niet duidelijk was
chologl$Che Kring, die met de nodige van stemmen voor de enige en dus
luister zal gevierd worden. Andere normaliter sowieso verkozen kan~-
aandachtspunten zijn de uitbouw daat. Uiteindelijk vond men nog 81
van de funkties 'promotie' en 'sekre- mensen bereid om hun stem uit te
tanaat' die dit foar het levenslicht zo- brengen, waarmee het kworum van
gen, de herwaardering van de kring· 447 Idezers met 5 overschreden werd.
vergadering, een Inillatief om psy- Onder de In totaal 452 getelde stem·
chlat:r1sche pcuënten van het UZ Sfnt- biljetten woren er 9 ongeldige, 27 ent-
lou>f In Kortenberg te bezoeken, het houdingen en 55 tegen. Vlies krwg de
evalueren van de afstudeerrichtingen overige 361 kiezers achter zich en
Arbeidspsychologie en K1lnische psy- werd verkozen tot PsyChologische
chologle optie kinderen en tenslotte Kring voor het akodemleJaar '95-'96.
het opvolgen van de suggesties van de Hopelijk slagen ze erin om volgend
vlsitatiekornm.issie. Aan de sterk ver- jaa.r het Trojaans bastion van de des-
waterde relatie met de Shrink werd Interesse voor krlngwerklng en ~kt1vl·
spittIg genoeg niet gedocht. telten biJ vele studenten In te nemen

In de traditionele verldezlng.sweek en kost dit hen geen C>dyssM van ette-
vlak na de paasvakantie promootte liJke }aren.
Yllas .zichzelf. Ze moesten zich daarbij

ben echt krl.ngerva.rlng. De anderen,
waaronder de nieuwe krtngkcördl-
nator (krlko), zijn eigenlijk kr1ng.
leken.
Met de keuze van de naam vues

alludeert men op het klusslekë ver-
haal van Homerus over de wrovering
van Troje door de Grieken, daarbij
gebruik makend van de list met het
houten paard om de stad binnen te
dringen. Vllas wil volgend jaar voor de
psychologiestudenten de funktie van
het houten paard vervullen, hen voor-
gaan en de poorten van ontspa.nnî.ng,
kultuur, onderwijs enzovoorts ope-

Koffie

houden aan de strikte Hnancli!le be-
perkingen opgelegd door het nleuwt'
reglemtnl Deze restrikties en het ge-
brek aan konkurrentie maakten dat
de kampagne mal wrllep. Naast een
ludieke en Inhoudelijk wrzorgde veer-
stelling in de verschillende jaren
waarbij de ploeg een gemotiveerde
indruk nnllet, en een hoekie in het Psy-
chologisch Instituut waar Je terecht
kon voor koffie en een babbeL viel er
niets Ie beleven.

Bastion

Ion Luyten
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Wit wil alle politieke kleuren omvatten
Dienzelfeen wetsvoorstel in
Wit is een van de kleine partiJen die opkomen voorde pcrïements-
verldezingen van 21 meL Wit heertmecrêén prognurunapunt het
wH de burgers meer betrekken in bet beleid door hen meer eigen
verantwoordeUfkheJd te geven. Wit wil daarom een dtrekte
demokratie invoeren met een btugeJVoorstel, een burgeIVcrlangen
en een bu.rgerstemming,

dum van de VLD WQSImmers nog
steeds een rondvroag dJe georgani-
seerd werd VQnbownult. Het voorstel
van Wit <Ioerent.n wil de burgers
zelf de mogelijkheid geven om rnrnc-
tlef te nemen en een bijdrage te le~
ren aan de demokrotie. Wit noemt de
dlrekte demokratie I!@naanvullingop
de huidige vertegenwoordigende de-

. mojccne.
zceis zovele anderen vertrekt Wit VQIl de bedrijvigheid VQIl de beestjes en de Het zogeheten burgerlnltlatlef van
de stelling dot er een kloof is russen de wcrmte als tema. Vandaar legl êeuse Wit beslaat uit verschillende faun.
burger en de politiek. Wit goal hier de band met de menselijke warmte en De eeme faze is die van het burger.
echter ntet veel dtepër op In. Men de impuls om een weiale ordening op voorstel. Wanneer Iemand een genl·
windt er Wf'lnlg doekjes omheen en de te bouwen. Omdat Iedereen In prtn- cel Idee heeft waarmee hij denkt de
analyse Is vrij dlrekt. "pehcene staat ctpe goede tëeeën kan hebben maar samenleving vooruit te kunnen hel-
aan het roer, drukt zijn eigen ldeeên dJe niet zomaar aan dl' scmenievtnq pen, kan hij een voorstel mdjenen bij
door en de rest moet maar volgen", zo mag opdringen, moet er een zekere het po.rlementam dlt Idee In een nieu-
stelde Iemand van Wit. ~Het gevolg is struktuur uitgewerkt worden om hier- we wel te gieten, Eventueel kan hiJ ook
dot de mensen zich verwilderen van aan vorm te geven. DIe struktuur is de een besteende wet wUien verenderen
het politiek wereldje." direkt" demokratie. of kan hij eenvoudlgweg vragen om

De oplossing die Wit vooropstelt, bijvoorbeeld een wet die hem stoort.
bestoot erin dat elke stemgerechtigde Trotski op te heffen. Dat voorstel moet Wf'1
een eigen voorstel kan Indlenen om op ondersteund worden door lO.(X)()
een bepaald maatschappelijk vlok WaM het bil eecss echter niet meer handtekeningen. Binnen een termijn
Iets Ie v-eranderen. Wit legt dot haar dan een losse verzameling ldeeên be- van I!!@nhalf}aar moet het parlement tweed@. poging wagen. Dat 15het buro
gedachtengoed eigenlijk schcrplich- trof, wtI Wit dat nu In praktijk bren- besüssen of ze het voorstel wnwrpt of ge~rlangen, dat ingediend wordt bij
tig 15aan de Dull5e moderne kunste- gen. De dlrekte demokratie van Wit is aanneemt. het ministerie van Binneh10ndse Za·
noor Joseph Beus.s. VMI van zijn Wfl'. dus geen referendum naar het voor- wenneer het parlement het burger- ken. Binnen de mocnd moet dat buro
ken InIcorporel't'n biJenwas en hebben beeld van de VLD. Het grote reteren- voorstel afwijst, kan de burger nog een gerverlangen In het Belgisch Staats-

blad gepubllCMrd worden. Oe Indie-
ner heeft daarna vijftjen maanden

• ;aror(S .... : ., ., -- .as -' 11 tijd om 125.000 handtekeningen bij
elkaar te zoeken. Als dot lukt, moet er
binnen de zes maanden dJe daarop
volgen een burgerstemming georgo •
nis.e@rdworden.

In dle tussenperiode ven zes meen-
den kunnen de verschUlende menrn-
gen voor en tegen het voorstel In de
pers behandeld worden. Oe bedoeling
Is dat Iedereen zich op die manier een
oordeel kan vormen. Wit I~ daarbij
heel sterk de nadruk op het belang
van een neutrale en objektleve pers
waarin alle meningen gelljke en vel-
doende kansen krijgen. Oe media zul-
len immers mei het stri}dtoneel wcr-
den van voor- en tegenstanders van
het voorstel.

Pasfoto's

Afhalen vannieuwe karnten

oopjeshoek

"vu'susdienst

Het nieuwe Acco-profiel

Acco zendt haar dochters uit
NaarWest-Vlaanderen
Het welbekende akademisch koöperatief dat een behoorlijk deel
ven Leuven voorziet van kursussen opent volgend akademiejaar
een vestiging in kortrijk. En binnenkort gebeurt hetzelfde In
Brugge - en in Heverlee. Oe bedoeling is meer studenten van de
Acce-seretee te laten genieten en het vooral die studenten ook nog
eens goedkoper te maken,

Vanaf volgend akademiejaar kunnen
de studenten van de KuJak en de Kor-
tl1jkse hogescholen dus terecht bij hun
eigen Acco-vestiglng. TOl dit jaar wer-
den de Acco-kwslWen in Kortrijk ver-
kocht In een gewone boekhandel. De-
ze gebruikte ten onrechte ook de
naam Acco maar verleende niet de-
zelfde faciliteiten aan studenten als de
Leuvense Acco. De Inplanting van de
Kortrijkse Acco betekent bijvoorbeeld
dot de studenten daar ook eendeet-
houder kunnen worden en op dlë me-
nier krijgen zij vijftien procent korting
op hun kursussen en het ruime csscr-
ttssement aan wetenschappelijke
boeken dat Acco In de nieuwe vesti-
ging zal aanbieden.

Akkoord
Oe uitbreidlngsdrang bij de dtstrt-

butle-afdeling van Acco is nJet nieuw
Oe eerste prioriteit was daarbij steeds
een vestiging In Heverlee. Als alles
goed loopt, zal deze er binnen enkele
Inren ook komen. Acco zal een ruimte
ter beschllck1ng krijgen In het kcfe-
torla·projekt op de kampus Heverlee.
Ook de volgende slop In het un-

breldln~mc:e5 lag voor de hand: de
katoliek!! austerunlversttetten. In Kor-
trijk heeft dat nu dus op zeer korte ter-
mijn tot goede resultaten geleid. Voet
aan de grond krijgen in Brussel is min-
der gemakkelijk. crcte konkurrent
Standaard Boekhandel gooit door
roet In het eten. Accc laat zich echter
niet ontmoedigen. Als Brussel nog niet
lukt, dan meer naar Brugge. De on-
derhandelingen met het Europacoll-
ege verlopen daar in positieve zin en
waarschijnlijk komt er binnenkort dus
een Acco-Brugge.

Doodtrappen
Waar het in de Heverleese vestiging

nog de bedoeling Is om heel de zaak
door Acco-personeet te laten uitbaten,
werd in Kortrijk een lukratief semen-
werklngs-ckkccrd gesloten met een
kcmmersrëte pepter- en kenteer-
handel. Die zorgt voor de ruimte en
het personeel, Acco zorgt voor boeken,
kursussen. een zekere neembekend-
held, en - als gevolg daarvan -
klanten. Oe winstmarge van de uit-
bater wordt met vijf procent heelloag
gehouden. Die moet het dus hccfdac-

. ~

(foto DiJt Bemard)

kel!jk hebben van de Instant-bekend-
heid die hij zal krijgen door de Accc-
vestiging In zijn winkel.

Het rlslko voor Aeco in deze zaak ls
aeer kleln. Er moesten Immers nauwe-
lijks investeringen gebeuren. Boven-
dien zorgt de uitbreiding voor een sub-
stantH!le kostenverlaging, zowel voor
de eigen Aceo-ultgaven als voor de
andere wetenschappelijke werken. Oe
eerste kunnen op grotere oplage ge-
drukt worden. Oe tweede kunnen In
grotere hoeveelheden besteld worden,
hetgeen vooroJ een effekt zal hebben
op de transportkosten.

Zwerm
De doelstelllng van Acco, weten-

schappelijke boeken en kwaliteits·
volle kursussen leveren aan zo loog
mogelijke prijzen, kan bil deze uitbrei-
dingsoperatie enkel gediend worden.
Bovendfen Is er een dubbel effekt.
Doordat ook oret-teuvense studenten
kunnen profiteren van de Accc-ser.
vice wordt deze service nog verbeterd
voor de Leuvense studenten zelf.
Daarbij komt dat de meeste KulaIc·
studenten na hun kondldaturen noor
Leuven komen. ZIJ hoeven dan geen
Accc-ccndeet meer te kopen voor de
paar jaar dot ze nog In Leuven stude,
ren.

Met haar ultzWermlngspolitiek ant-
woordt Acco offensief op de bedreiging
van Stcndccrd-bcekhundel. Deze
laatsten hebben Immers beloofd NAr;;·
co dood te trappen" Indien te zich
bulten de Leuvense markt zouden
wagen. Als De Stondaard meent wat
ze zegt, staat ons nog een Interessante
konkurrentlestrijd te wachten op de
Wf'tenschappelljke boekenmarkt.

Wim Oe Rop
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Toneel
Hoe die neutraliteit precies Inge-

vuld moet worden en of desnoods de
pel"5OWl banden gelegd moet worden,
Is voor Wit vooralsnog een open
vraag. Wit recnseen zich wel hoe on-
gelooflijk belangrijk deze schakel Is In
de hele redenering. Wil bekijkt het
probleem vanuit een Idealistische vi·
ste, maar de mogelijkheid van een
objektleve pers Is sowieso ol een groot
vraagteken. Oe verwevenheid van de
media en het politiek bestel zit In elk
geval zo diep in het huldlge systeem
geworteld dat een oplossing niet on-
middellijk In het verschiet ligt. Wil
:schuift het probleem voor zich uit en
veronderstelt dot dlt later verfijnd kon
worden, wanneer de dlrekte demckrc-
tie effektief Ingevoerd wordt.

HOE' dan ook; na de tussenperiode
van zes maanden wordt er gestemd
over het burgerverlangen. Oe meer-
derheid van de sternmen beslist of het
voorstel al dan niet wet wordt. Indien
het resultaat positief is, kon het parle-
ment het voorstel niet meer verwer-
pen. Vooraleer de nieuwe wet van
krucht wordt, moet ze wel eerst nog
bekrachtigd worden door een gerech.
telljk hof dat nagaot of de verklaring
van de rechten van de mens gerespek·
teerd blijft.

Het gebrek aan een kcnkrete uit-
werldng van zelfs dat enige program·
mopunt dat Wit rijk 15,lijkt de belang-
rijkste tekortkoming. In de hypothese
dot Wit haar doel berelkt en
verkczenen in het parlement krijgt,
wil zij trouwens alleen maar de nodige
maatregelen treffen om de direkte
demokratie In te voeren en daarna
van het politieke toneel verdwijnen.
Over onderwerpen als de besparingen
in het onderwijs en de 50dale zeker-
heid laat Wit zich niet ult. Oe ver-
koeenen van Wit kunnen hun man-
daat wel behouden Indien ze dit wen-
sen. In welk gevaJ WIt als enige leid-
draad de rechten van de mens voorop-
stejt

Deze kewe van Wit om slechts met
één onderwerp naar de wrlciezlngen
te stappen, Is nochtans wel bewust
ge~urd. Wit ziel de direkte demo-
kratie louter als een hulpmiddel weer-
mee de demolcmtie beter zou funk-
tioneren. or zoals men het bij Wit zelf
zegt, het Is niet meer dan een prisma
waM wit Ikht op valt, dot dan vervol-
gens In verschillende kleuren gebro-
ken wordt. Op die manier profileen
Wit zich oon de kont von de apolitieke
partijen, zonder een untwoçrd te dur-
ven bieden op maatschappelijke vrc-
gen zoau de kiezer dle van een poll-
üëke partij verwacht. Het vall dan ook
afte wachten of dle kiezer aan Wit zijn
vertrouwen zal geven om de kloof met
de politiek te dichten,

Perpleks
Wil mag dan ol een kleine partij

zijn met slechts één programmapunt,
toch heeft ze al één wapenfeit. Elke
j)QJ1ij die zich kandidaat steil voor de
verkiezingen moet een bepaald een-
tal handtekeningen van zogenaamde
peters verzamelen. Zo kwam Wit bij-
nq In opspraak toen bekend werd dol
zij voor hun peterslijsten een hondre-
kenlng ontvangen hadden van het
Vlaams Blok, Wit had namelijk alle
parlementariërs aangesr;;hreven om
ou peter voor Wit te tekenen, dus ook
de Blokkers. De volksverteçenwcordi-
gers verscholen zich allemaal echter
hun partijdiscipline, behalve dus één
Iemand van hel Vlaams Blok. De
mensen van Wit beweren dat ze per-
pleks stonden. Ze gaan ervan uit dol
hel Blok geprobeerd heeft om zelf
reklame Ie maken door een kleinere
partij te steunen, Wit heeft geWeigerd
om die handtekening IE' gebruiken en
zal daarom niet opkomen voor de se-
noot. Wit komt trouwens maar In een
beperkt aan lal kiesdistrikten op. Al·
leen In Leuven, Aalst en Antwerpen
heeft Wit een IJjst Ingediend voor de
Kamer en in Antwerpen ook voor de
vtcc mse Raad.

•

•

Serge Franchoo

Vakature
Portulaca, de organisatie van butten-
lcndse studenten, zoekt een vrijge-
stelde. De vrtjgestelde houdt Zich bezig
met het motiveren en kcërdrneren
van de twee roden binnen Portulaca.
Daarnaast vervult hij/zij ndmlnistru-
tier werk, zoals verslag nemen en trips
organiseren.

Een vrijgestelde wordt halftijds be-
taald moor er wordt wel voltllds enga·
gement verwacht. Kennis van aru-
dentenkringen Is een vereiste, naast
de bereidheid om zich in te werken In
Loko en In verenigingen von bulten-
lnndse studenten. Kandidaturen (cv
en rnetlvotiebrief In hel Engels) kun-
nen :schriftelijk ingediend worden bil
KrIngraad, '5 Meiersstraat 5, 3000
Leuven, ten laatste op maandag 15
mei.
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Het verhaal van een onderwijsminister
Luc Van den Bossche: mOe/of der
zotheid' is nog altijd aktueel"

Het verhaal van Luc Van den Bossche als Vlooms minister van
OnderwllS loopt ten einde. Binnenkort zijn het verldezingen en het
is nog maor de Vl'QQg of in de volgende legislatuur opnieuw een
sociallst deonderwilspost zal bezetten. Vonden Bossche wist inzijn
tunktie voorol het nieuws te halen door de pertk,elen rond het
zogenaamde hobu-dekreet. Uiteindelijk raakte zijn koninginne-
stuk toch gestemd en sloegen de hogescholen aan het fusioneren.
Bovendien worden de sodole voorzieningen voor hobu-studenten
nu voor het eerst ook gesubsidieerd, zijhet dan een pak. minder dan
de sodole sektor van de universiteiten. MeningsveISChUlen met de
studenten waren er natuurlijk ook, onder meerover1nschrtlvings-
gelden, toegangsbepe:rking en studietoelagen. Veto sprok met een
luc.

Veto: Mocht u opn~uw minister van
OnMrwlls WOI't2n, runMn ..-e ons don
IItrwochrtn oon~n ingrllpr~ IIttnn-

dmngm in het unMTsital,~rwlis als
wat u nu grreoJlsftrd heeft in de hoge-
scholen?
Luc Van den Bossche: .Ik denk dat
eender wie volgende keer op de past
ven onderwils zal zitten, zlln legis-
latuur voomomel!lk zal doorbrengen
met de diskussie over het sekundctr
ondenvlls. Dat onderwtla moet, ge-
spreid over een aantallOren, minder
duur worden, met daaraan gekoppeld
een herverdeling over de andere nl-
vo's von onderwils. Een twoeede grote
bezigheid mi zlln ervoer te zorgen dat
de budgetma.sso voor ond."rwijs nlet
achteruit gaat. Voor de unlversltetten
verwacht Ik eigenllik weinig spekte-
kuIalre InQreP@n.Wat Ik wel een beet-
je lammer vind, is dot de unlVf!rsl.t."l-
ten ze(f weigeren te denken over de
fundomentell' VTOOghoe je gaat zor-
gen dat Ie ln hët tweeluik onderwip-
onderzoek kwallrelt genoeg hebt wan-
neer je een aantal richtingen net Iets
te veel keren Inrlcht In Vlaanderen.

"Onderzoek is niet
waardenvrij, al-
hoewel het dikwijls
waardenvrij beleefd
wordt. Je moet som-
mige onderzoekers
niet overschatten op
dat vlak."
Dat Is echter ook jets waarvan ik vind
dot Ie het vanuit het beleid alleen roet
echt kan regelen. Dat gebeurt In SQ-

ml'nspraak tussen de minister en de
Vlir, de Vlaamse ïnterunïversttetre
Raad, en dal zal niet makkel11k 10-
pen.~
-BIJ de opening von dit akademie.

lOar heb Ik in Gent duidelijk gesteld
dot Ik persoonlijk trouw wil blijven
aan de optie dat een universlrelt een
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drieledige opdrachl heeft lt' heeft een
maatschappelijke funktie, een onder-
wijs.. en een onderzoeksopdracht, en
die drie zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In sommige landen heeft
men bijvoorbeoeld de neiging het loOI'l'-
t."nschappeliJk onderz()@k meer en
meer afzonderlijk Ie pkintsen. Ik ben
daar tegen. Ik denk dal je doardoor de
essentie van het universitaire goal
weqnemen. In een aanlal gevallen
dreigt dat ook al In onze meetschep-
pij te gebeuren. We moeten opletten
dal ~ onderwijs en onderzoek op een
bepaald moment met gespHtst gaan
krijgen, omdat we anders niet mee
kunnen In wetenschappelijk onder-
z()@k._

Verschil
Veto: lIel aanrol plaauen MIar som-
mi~ studi~richlin~n georgonlsnrd
lt'Orde:n, mot! dus bq1erkt ~n?
Vem den So~e: ~De fundamentele
vraag is niet of in Vlaanderen hier en
daar en telkens weer op fietsahtond
een opleidIng georganiseerd wordt.
Een fundamentele vraag is _lof _
erin slagen een opleiding ëën of meer-
dere keren - ik sluit dat laatste dus
niet uit - te organiseren op hoog
kwalitatief nivo. De uitdaging is of ~
mand die in Vlaanderen geboren Is
hier een studlerkht1ng kan volgen
von een voldoende kwalltelt. Als dat
namelijk niet altijd mogelljk b, ben Ik
op het einde van mijn dernekren-
sertnçsverhccl die demokratlserlng
weer aan het afbouwen. Als voor in-
ternationaal recht bijvoorbeeld alleen
maar Bologna goed Is In E.urapa, en je
komt uit een familie die en het geld en
de horizon heeft: om dot te beseffen,
dan ga te naar Bologna. Wie echter
niet Uit zo'n familie komt, die blijft
vlakbij de deur, maar krijgt een min-
der goede opleiding. Ie hoeft: niet Cos--
sendra te zijn om te voorspellen dat}e
dan een o.rbekismcarkt krijgt zoals In
Amerika, woor men niet vraagt wat je
gestudeerd hebt, meer wMr.a

Veto: Gee-n~nkdOtldenod: ofonclterwlls
ls ~j. Een ~ng kan in
~ zin oot tot I'rnJf7JIIng lelden.
Vem den BosKhe: ~,ehebt voor een

nomie geclaimd en gekregen. ü. heb-
ben daor ook een ~ wrcntwccece-
lljkheki, en de studenten hebben - In
elk geval In M gemeenschap$lnslel-
Ungen - toch ook hun zeg ln de be-
heerstruktuur VQJ\ de unfversl.tellt'n.a

Veto: Dat ts ~d nin zo aan de
KU Uwm. een vrije insteWng.
Van den Bossche: ..De grondwetlt'gt:
-L'en.selgnement est libre.· De Raad
VQfl State Is al veescheioene kërën ge.
vraagd hoe verdat gaat en aanvoardt
dot je adviesorganen als sub.sldU!-
ringsvoorwoarde kan opl_eggen, moor
als Je verder gaat, zou het ongrond-
_tteUJk zijn. Als Ik morgen zou zeg-
gen dot aan de KV Leuven in weet IIr.
welk orgaan studenten moeten eete-
len, dan zou de JeU Leuven noar het
Arbitragehof steppen. En die moeten
~aar niet long over denken ...

\leto: fr gaan 00}( stemmen op om de
nl1llnci~ring Wln de universiteiten mln-
Ót!r a/hankdiik re I1lllh:n V(l1I het aanral
studenten, omdat de dQmuir ~_
ende JwnJrun-entiestrijdlOt elt.semn kan
(elele".
Van den Souche: -bct Is toch ge-
beurd. CoM.s heett dat gedoan.a

Groot
Veto: V"mdI u dot men door nog verder in-..,...,
Vem den Bossche: _Ik denk niet dal
we dat nu moeten doen. MI.uchhm
moet te op een bepaald punt het sys.-
teem wel herzien, maar nu hebben we
een betoelaging met een historisch
bepaaJd forfait van vijftig procent.
Puur leon!rtsch zou een universiteit
dil' a1 hoar .studenten verliest nog de
helft van haar betoelaging krijgen.
Oot die betoelaging dus veel minder
studentgeYOl'lig Is dan vroeger, heeft:
echter ook gevaren. ten un,iwrslteU
waarvan het aantal .studenten voort-
durend stijgt, goat kapot aan dat sys-
teem. Die maatregel ging ook uit van
een vrij stabiel model. BIJ echte grote
vermeerderingen of verminderingen
van het aantal studenten Is het sys.-
teem dus _I aan herziening toe.1e zol
het altijd wel een stukje studentgevoe-
lig moeten maken ...

_11r. WIlS nogal voor het stelsel zoals
Oonu!1 ccens het in zijn dekreet ge-
schreven heeft en Ik vind dat het ook
nlët ZO slecht tunkuoneen. Maar jo,
~n enkel finanderin~m Is h~-
lig. En als zou blijken dat we met een
heel gevoelig systeem zitten kwu stu-
denten, dan moeten we maar eens.klj·
ken of we het nog kunnen verfijnen. Ie
mag echter niet vergeten dat in die
kwestie ook een mlIr. rivaliteit speelt.
Ik denk dat in Leuven een stuk gevoe-
ligheid gegroeid is omdat je de laatste
vier, vijf laar een zeer sterk stijgend
verhaal RUG kreeg en een stabilise-
rend verhaal KU Leuven, Als je daar-
entegen het historisch perspektief
neemt vanaf 1970 tpt nu, zie Ie (>ig@n-
lijk dat de RUG op hel moment çipt de
KU Leuven doorsteeg plots Is blijven
hangen, waarschijnlijk door het feno-
meen Antwerpen, waarschijnlijk zelfs
door een fenomeen van verstcrrtng
aan de universiteit. In dïe optiek Is wat
nu gebeurt niet meer dan een normale
Inhaalbeweging .•

aantal dingen natuurllJIr. gelijk. On-
derzoek Is met woordenvrIj, alhoewel
het dikwijls woordenvrij beleefd
wordt. Ie moet sommige onderzoekers
nlët overschonen op dat vlak, Ie moet
door trouwens ~I oon toevoegen dat
het niet Is omdat een onderzoel ge--.
beurt aan twee verschillende tnstellln-
gen dot dit automotisch een diversi-
teit van woorden Impli<:eert. Je kan
niet meer zeggen dat onderzoekers of
Instellingen eenduidig voor een be-
paald waardepatroon staan. Ik zie
ook vooral een andere aanpak von
figuren, maar of die nu hier of ginder
zitten, maakt weinig verxhll.~

Groei
Veto: Die W'rsr;hilknde figuren motlen
loch ook opart OOI! het 1O'f''* kunnen.
Vo.n den Bossche: .Ja, maar Ik pleit
dus niet voor een meterneusene tus-
senkomst. Het gaat er mij niet om één
crmeerdere keren een richting te orga-
niseren. Het Is een bewustwordIngs-
geschiedenIs die de universiteiten ge-
zam(>nlljk moeten doormaken en
waarbij men niet mag navelstaren, zo
van "mijn Instelling moet dit en mijn
Instelling moet dct". De kJeine univer-
siteiten vormen In dit verband wel een
probleem op termiJn. D(> diskussie
over een rationalisering van de uni-
versiteiten Is eigenlijk tweeledig. De
Inhoudelijke kont betreft de verhou-
ding lussen de universiteiten, waarbij
Ie Inderdaad ~e mogelijkheid moel
laten voor een stuk diversiteit. Het
tweede vrnagstuk Is dan hoe we dat
organl.satorlsch gaan aanpakken.
Zouden we daarin niet beter wal wiJ-
zer zijn don nu, zodat iedere kampus
In feite, In territorialiteit, een onaf-
hankelijk geheel wordt?a

Veto: Op dat vIoak zijn er paflllklkn te
tR".I:km met hd hobtIdt/a'ttl.
Van den Bossche: .10, maar dat is een
andere werkelijkheid: 169 hogescho-
len, In vergelijking daarmee zijn de
unrversitetten bëhcorlfjk ge.saneerd.
Ik vind trouwens met dat de mnuster
nieuwe strakturen kan opleggen als
men door binnen de universitaire ge.
meenschep niet noor gegroeid b:--

Nuance
Veto: U~II wel geprobeerd de Io'OOI1ge_
zetl~ okodc:mi.sche opleidingen (VAD'.!")
re rollonalf~lTn.
Van den 8cwche: .Moar het bedroef-
de mij dat Ik net moest: doen. Op een
bepaald moment, twee iJ drie Jaa:r ge-
leden, WClrendie VAO's de grore melk-
koe. Iedereen vond moor lets uit. Ik
heb mij toen in de Vlir kwaad ge-
maakt. Er Is mlJ bijvoorbeeld eert een
VAO voorgesteld waarvan als ik mij
niet vergis twee derde van de lessen
gegeven werd door pos afgestudeer-
den. Ik weet wel dat er af en toe een
genie afstudeert, I~ne ronteste pas,
rno;, moor zoveel genlefn In Mn rich-
ting in één Ic!or hod Ik nog nooit mee-

gemaakt. Dat Is geen VAO, hè. Dat?s
masturbatie en oplichting. Dan heb Ik
veel Hever dat ze me open en bloot
vragen of Ik geen drcult kan uitvin-
den waardoor ze nog zeventig miljoen
blikrijgen per Joor .•

_De universiteiten hebben dan lt'1f
het aantal VAO's verminderd, van
260 naar 160 denk ik. Het laar daarop
vroeg ik hetzelfde te doen. maar ze
hebben dat weer wrgeten. Toen heb ik
maatregelen genomen. Het voerdeel
daarvan is dat de drift tot program-
meren om geld te krijgen verdwenen
Is. Het nadeel I:s dat er vroeger een ze-
kere stlmulans was tot Interuniver-
sitaire .samenwerking, wat nu dus
minder het gevalls. Een ander nadeel
ts ook dot als de universiteiten niet zelf
een soort 'distributieve' werkellJkh(>ld
willen onderhouden, het gevaar be-
staal dot het aksent misschien teveel
gelegd wordt op de rendabele VAQ's.
Oot ziln momenteel ekonomie, vooral
toegepaste ekonomie, en Informa-
rtcc .•

Veto: Een ander ~r Is de meeTkan
aan lrucMjVingsgtld die op de kop I'On
de $ludent~n goat t~R'Chtk.omen.
Van den Bo5SChe: _KlJk,men moet nu
eens eerlijk zijn: vergelijk met de n!St
van Europa. Ik wil de diskussie van het
Ins<:hrljving5geld rustig aangaan,
moor wat Ik Intellektueel dus niet
aanvaard, l.s dat we In een maat-
schappij leven die per se negat1vts-
tisch wil zijn. We ziln het erover eens
dot het Inschrijvingsgeld Ideaal u-
p1sch nuI fronk moet bedrogen. Als ik
echter kijk naar de ons omringende
landen, dan moet Ik mij niet scha-
men. Integendeel. Dat lijkt me toch
een belangrijke nuance. a

Hoek
Veto: He! ElU'Op«s koder dat u tt'l!'kt,. is
een tlplsch efumomlstiJch koder, waar
tegenwoordig blijkbaar geen ontsnap-
pt!n merr aan Is.
Van den 8os:sche: -Je kon zeggen dat
Europa te ekonomisch georll!nteerd ts.
maar het b meer dan enkel ekono-
misch. En het is een werkelijkheid
waartn Ie leeft. Ook op het vlaIr. van
onderwijs heeft Europa nu trouwens
bevoegdheden, zij het _I Indirekt. Ik
geloof dus niet dat het inschrijvings-
geld voorde VAQ's de grote ramp lOl
worden. Ik ben ook voor een stuk ge-
volgd - voor de helft: - In wat de
Vereniging van vtcomse Studenten
(VVS) kwam vragen .•

"Zoveel genieën in
één richting in één
jaar had ik nog nooit
meegemaakt. Dat is
gene VAO,hè. Dat is
masturbatie en op-
lichting. "
Veto: U had echter beloofd hen he/~-
maal te voI~n.
Van den Bossche: «Nee, dat b niet
weer. Ik heb gezegd dat Ik terug kon-
takt op zou nemen om te zien in hOt!--
verre hun etsen haalbaar waren,
maar ik heb enkl>1gcogarandeerd dot
Ik die lruchrljvlng.sgelden voor de helft
niet zou vrijlaten. Ik ga nooit claimen
heilig te zfjn, maar Ik vind het negati-
visme iJ la '"het moet s.lecht zijn, want
het komt von een ezel dle In het bëleid
zlr", dat is lets waar}e de maatschap-
piJ mee kapol maakt. En d<mken dat
hel goede journalistiek Is, dot Is iets
waar ik eens een filosofische, serieuze
diskussie over wil hebben. Ooarrond
moeten een aantal mensen die jaren_
lang de pers gevolgd hebben, ook his-
torisch, en dle uit verschUJende dlssi-
pltnes stammen, eens semenkernen.
Dat Is toch wel een probleem aan het
worden. Ik zeg het niet alleen. Ik las
daarnet In miJn auto dat voetbal-
trainer Wa.sselge stelt dat het enige
probleem in het Belgische voetbal het
negativisme b. Dat komt dan uit een
totaal verschulende hoek.~

Veta; Als u dl!" IrucMfrfngsgelden l'OOf

dl!" VAO's gedeelten/k vrijloot, dan geell u
die demokrotlseringsgedochte waor u
het daarnroJcs om- had lo'0OI' die derde
cydw- tor:h t~n dtle op. Is die door dan
minder beklngrijk?
Van den êossche: ..Ik aanvoord die
bekommernis om een sociaal goed.
Ok. laten we zeggen: vilftig procent
vastleggen om dat goed te vrijwaren.
De uniwrslteiten hebben echter aure-

Bon
Veto: U noemde ~ al een lier·
schuiving ten nadrfto WlII her sd:undalr
ondrrwl/s. Hor d!nkt u dat aan re pak-
ken?
Van den 8ossch~ "W!e ook op onder-
wils zal zitten, zal verplicht zijn om
een mechanisme op touw te zetten om
de H en zowel procent die het se-
kundoir nu nog altiJd krilgt te vermln-
deren. En dat zal lang niet simpel zijn.
Eenduidlge oplossingen zooJ.s voor het
hobu zullen niet mogelijk zijn, ook
omdat het sekundcir kwa keuzevrij-
heid veer gevoeliger ligt dan het hoger
onderwijs. je krijgt dus ten eerste een
prindpii!le en heel belangrilk(> diskus-
sie over wat keuzevrijheid betekent.
Ten tweede krijg ie een diskussie over
hoe het mogelijk is een onderscheid te
maken tussen enerzijds het pedago-
gisch beheer vun een school en ander-
zijds het beheer van personeel en mid-
delen. Ten derde ga je moelen diskus..
stëren over welke richtingen Ie aan-
biedt en welke nlet Dat hoeft daarom
nog niet zo duur te zijn, maar _ bie.
den in het ASO richtingen aan die In
feire ... God. cues Is nuttig en nodig,
maar bcn,»

Veto: Kan u een paar ~ldI!"n ~-
l'en?
Van den 8oMche: (lichIja wrgMOegd)
.Ja hoor. Gr1eb-wbkunde. IIr.zeg niet



dat zoiets niet mooi Is voor wie dot
volgt. I~ heb ook niets tegen een rich-
ting Latijn, Grieks en zes uur wis-
kunde. Dat is hHrl1jk. maar jcco. Ten
eerste volgt dot meer twee man In l'en
school met duizend leerlln~n. Buist
dQQr ëën van In het vijfde joor. blijft
alleen de andere over in het zesde
jaar. En In het beroeps- en technl.sch
ondefWIJs moeten we die diskussie ook
veeren. Een ander element heeft dan
te maken met de vraag hoe vaak Je
lets aanbiedt binnen ëën net. Je hebt
voak grondgebieden die n!latief klein
zijn met drie, vier scholen van het-
zelfde net die mekoor doodkonkur-
reren .•
~Ie hebt trouwens maar een zeer

kleine marge om In te grijpen wat de
personeetstruktuur betreft. Velen ziJn
vcstbenoemd, een goede 87 procent
In het vrij sekundclr, meer dan 89 pro-
cent In het offld!!le net. Nu heb Je In de
leeftljdskurve wel een moment -
tweede helft van en vooral het einde
van de Jaren negentig - dat nogal
wut leerkrochten uit het sekundalr op
pensioen goan. Op dot moment is het
makkelijker om via een reeks maatre-
gelen die over jaren verspreid ingaan
zonder voor sodaJe drama's te zorgen.
toch te komen tot een ultgavestruJr;-
tuur die beter en voordeliger ligt.
Waar Ik me tegen verzet, is tegen stel-
Un~n dot we op onderwijS zo'n twin-
tig à dertig mUJord moeten kunnen
besparen. Ia, dat is dus zever. want
dan zet je iedel"Mn in de armoede, ook
het sekundalr .•

Operatie
Veto: U h«ft enlce!e ~n ~!eden de
zogenaamde Kl-lest Ingevoerd, woorln
!'OOt" het al dan niet In OOI1171I!rtlngk0-
men lQ)f" een studktoelage rekrning ~
houdtn wonIr met her kadastraal inko-
men. Dat was allicht een verbetering.
maar anderzllds IWNden de studlebeur-
.l/!TI nog aWjd likt outomtJtiJch gelhdek-
l«rd en IWm1t er geldaagd dat de beurs-
bcdrogI:n lUWfeso nog steeds ~I te loog
ziJn om de JtudleJwsten Ie kunnen dek-
km.
Van den 8ouche: .Dat ze veel te latlg
zlln, zou Ik niet zeggen. Wat de Indek-
sering betreft, hebben juUle gelijk. Vo-
rig jccr hebt»n we een stukjr@ Inhao1-
~ gehad In het hoger onder-
wijs. De vier en twee procent Indek-
scne varlg Jaor zijn toegepo.sl Ook dit
jaar Is opdracht gegeven voor een
~ t.t-t.~YOOfdlt1oOr,
het blijft een )aorlll~ besUssing..

Veto: Ook de Inkomensgrenzen mof
beuf5gf!rechrlgden zlln nog Jtuds erg
loog. Vindt u niet 001 door iefs m«I aan
veranderd worden? Is daarvoor geen
ruimte ~~rd door- de ~.rparlng ~
de XI-test hee:n rewn~brochr. de fa-
meuze zeshonderd miljoen?
Van den 8ossche: -Dct ww helemaal
geen besparing van zeshonderd mll-
Joen. Op hetzelfde moment trachtte ik
namelijk ook de beurzen eerder uit te
betalen. Vroeger llep die voor het ho,
ger onderwlIs namelijk tot in de
maand juni en betaalde Ik dus maar
een stukje daarvan uit In laar één.
Door een veJ"$nelllng van de uitbeta-
Ilng moest Ik echter 85 procent van
dat geld ophoesten In jaar één en zat
Ik plots met een tekort In de begroting
van dat jaar ...

Veto: Dat Is een relcenJrundJg foefje, dol
gemakkelijk Ie onllftl'lChlen Is door het
bNrag Wlll de uilgek«rdI! beunen l'OOt"

twee opee~nde akodemItjaren met
tlkaar te I't'rgtlljkl!fl..
Van den Bossche: -Dct is een heel
cnoer verheel, namelijk dat van hoe-
veer beunen weggevaUen ziJn door de
Kl-test. Die zeshonderd miljoen zijn
echter geen rekenkundig foefJe. Als ik
eerder wilde uitbetalen _ en tegelij-
kertijd niet wLst hoeveel Ik ging win-
nen door de Kl-test - was ik verplicht
om voor x muleen bijkomende m1~
len te zorgen. Nadien had Iedereen
natuurlijk de Indruk dat ik gelijk zot
langs de kassa passeerde. ja, nadat ik
eerst geld bijgelegd had om die ver-
snelling te kunnen betalen. Dat was
dus een boekhoudkundige operatie.
met daarna het dalen van het aantal
beurzen. Inderdaad. Maar door de Kl-
Invoering. DuIdeliJk?

Veto: Welk bedrog Is er volgens u dan
reëel beJpOOrd, het aanlal beulZl!r1 Is~-
daald, dw...
Van den Bossche: ...Er zijn ook meer
grotere beurzen uitbetaald dan vroe-
ger. En terzelfder tijd hebben we ook
meer aanvragen gekr1!gen, dus om
daar een Juist beeld van te hebben.
zouden we eens reeeten gaan kijken
wie er door de vel"Mnvoudlglng van de
aanvraag nu tijdig oanvtOQgt.. en dot

vroeger niet deed. Ik denk dat de be-
sparing van die operatie rond de 230
miljoen moet liggen..

Veto: Dt stutrnlt~lirsl't'twl/ten
ueen M!StZak-broekzakvperotle. Wat u00II
deent: kom bespaart, lm<tSteert u terug aan
de andere Jcnnt, namelijk in de sodale
.wktor Wlll de hogtschokn.
Van den Bossche: _In slJrers lijkt dat
kwasi juist. maar ais we het erover
eens zijn dot de KI-test die mensen uit
het systeem van studietoelagen ge_
haald heeft die er geen recht op had-
den. dan heb Ik uitgaven die In feite
niet sociaal waren geschrapt en sa-
claaJ opnieuw gebruikt Wat ts daar
op tegen?

Meegaan
Veto: Uhad bi~ld de inkomtns-
grenzen wm dl:- beunen /alnnen optrek-
ken.
Van den Bossche: -je, je had alles
kunnen doen, dat 15geen probleem. Ie
kan ook het Inschrljvlng:;geld ofxhof-
fen als je meer geld hebt Dan Is het
probleem enkel hoe aan meer geld te
geraken. Als je ÓQQr de toverformule
voor hebt, don zou alles opgelost Ziln.
Moor allez. QWlQUi.en men Ngt dat Ik
niet meer Inkomsten m<lg vra~n om-
dat de flskale druk naar het schijnt
tegen het plafond van het dmagbore
Zit, moet ik het doen met het geld dat
Ik heb."

Veto: U kan ~ aan m«r bud-
gettaire ruimre roken door het aantal $tU-
denltn oor zich inschrijft in de eerste
kandiOOtuur te verminderen. Dat Is In
sommige milieus ten gongbare stefflng.
N«m bijwJorl1edd de ~ rond ~
neeskunde.
Van den 8ouc:hll!: _Ik ben In die dis--
kusste altijd nogaJ schroomvallig en
aarzelend geweest. Ik weet _I, ons
systeem Is nu een paplermoleruys-
teem, soms ts het ook een systeem dat
mlsschten een beetje teveel vrijheid
geeft. Je kan perfekt een richting vol-
gen In de humanloro met moor vier
uur wiskunde en achteraf bio-Inge-
njeur studeren. Oie voorgeschiedeniS

"Als ik morgen zou
zeggen dat aan de
KU Leuven in weet ik
welk orgaan studen-
ten moeten zetelen,
dan zou de KU Leu-
ven naar het Arbi-
tragehof gaan. En die
moeten daar niet
lang over denken."-maalct het kwasi zeker dot je butst In de
eerste kandidatuur. Ik geef dus toe dot
die totale omnivalentie problemen
stelt. mccr cnderzijds ... Je kan daar op
twee manieren proberen tets aan te
doen. Een eerste mogelijkheid ts vla
allerlei systemen von zogenaamde
vrijwilligheid, moor ik denk dat het
niet zo veel helpt. je kan ook werken
met een systeem woarln je- een eksa-
men of zo moet passeren. Dal llgt nc-
tuurlijk niet In onze kultuur. In de
FI"QlU(' bijvoorbeeld weL Ooor hebben
ze een bccculcurecct en dat funkti0-
neert vrij goed. maar anderzijds Is
men In het lootste jaar van het sekun-
dalr voorol bezig met de voorberei-
ding daarop en niet met ondefWIjs .•
-wct geneeskunde betreft. ik heb

altijd gezegd. dat ah het ooit zover zou
komen dat we door iets moeten doen.
Ik dot niet per se wil ontwijken. Het
kon echter niet zijn dat men denkt al-
leen deermee het probleem in de ge-
zondheidzorg op te lossen. En als men
dat niet aanneemt. zal ik nooll mee-
gaon .•

Begrafenis
Veto: En toch heeft u samen met minlster
Wrvina Oemet'Ster een WJOI"Stel!'OOt" «n
tocgClngsbeperlàng in gmttskunde gelan-
«mi
Van den 8os.sche: _Ekskweer, maar
wel met de voorwaarde dat er daar-
noest In de ge.londheldzorg ook een
reeks maatregelen genomen werden.
En door ben Ik nooit van afgestapt .•

Veto: Die maatregelen zijn er «hltr
niet.

Van den Bo$Khe: -üccr kan Ik niets
aan doen, hè.. Ik heb ook lang met de
VIlr ged.lskussleerd en hen heel duide-
lijk gevraagd. dat ze duidelijk zouden
stellen dat dit niet kon ob enige maat-
regel. Ze hebben daar trouwens een
hel" mooie paragraaf over geschre-
ver; waar zij dat ook 015 conditio sine
qua non gesteld hebben. De diskussie
ww aan de gang, en aan de onder-
handelingstafel moet Je ook duidelijk
maken hoe ver Ie wil gaan Indien de
anderen aan jouw voorwoorden tege-
moetkomen. Het ging trouwens enkel
nog maar om een werkvoorstel dot
aan de Vilt werd overgemaakt om te
zien In hoeverre we elkaar konden
vinden in deze materie .•

Veto: Wil htbtxn dal werhocH-.sttl oaoIc:
gaien en de OIgUmentatit doon-on hing
met haken en ogen aan elkoor.
Van den Bossche: -Dct was geen
nota om te overtuigen ...

Veto: Als u rindl dat er iets ~t ge~_
ren In het onderwI;S omdat er problemen
zfln In de ~zondheJdzorg, moel u aoar
op zf/n mJrunoch fatsoenliJkr argumen-
ten l'OOf hebben.
Von den êcssche: _Maar de argu-
menten waren bekend in deze dis-
kussie. Een geneesheer bijvoorbeeld
dJe zich ergen.s vestigt en twee pcttën-
ten per dog heeft., kan je verzorgen als
je biJ hem als onverlaat aanbelt Oot
mag dan een heel vel"Stand1ge ~nee:5-
heer zijn. maar de kans is In dat geval
heel groot dat hij er af en toe ëën
verkeerdelijk doorstuurt naar de be-
grafenoondememer.

Markt
Veto: Je kon pC'mkt de am.d hervrr·
delen zodalledere huisarts tOf meer don
drieduiund koruuItatie.l ptT dag kentt.
Van den 8osKhe: .Dat kan Ie dus
nwt. Mlln elgm voorstel om verplicht
op pensioen te gaan was voor een
dergelijk vrij beroep allang niet mak-
kelljk te wrwezenllJken.~

Veto: Je zou kunnen denken aan een
andere bdodoging Kin srtsen,
Van den 8ossc.he: "Je kan die bijvoor-
beeld volledig forfaltarlseren. Ik heb
daar niets op tegen, maar ik stel vost
dat het door geen enkele meerderheid
In dil parlement aanvaard wordt. Dat
wordt hoogstens verdOOlgd.door Aga_
lev en door een groot stuk van de SP.•
Veto: lJgI. er 00.1: ge-en proóI«m In de
opIddJng ~~-.dt7- ~ Rudtn-
ten gente.skundt /dogen dat ze _inlg tol
ge-en aJ/emotievr uitv'illsmtJt}elijkheden
hebben.
Van den Bossche: _Ah, dat is natuur-
liJk luist. Als Je zou kijken naar de de--
flnltie van universiteit en unlversl-
talr1! oplelcUng, don heb je twee voor
de hand liggende opleidingen aan de
universiteit die In feite niet aan die
definitie voldoen. Oot zijn burgerlijk
In~nleur en geneeskunde. Dat ziJn In
zeer sterke mate beroepsopleidingen."

Veto: En toegepaste ekOlWmle en han-
delslngenJtur.
Van den Bossche: "jaja, die was Ik
vergeten. En het ls tlplsch dat die hier
bt] de universiteit horen omdat wil een
hii!rorchl.sch systeem hebben: wat het
moeilijkste l.s. moet universitair njn.
Maar het Is luist dat dre studies prak-
tisch alleen maar lelden tot dat, en dat
Is natuurlijk een probleem. Den krijg
Je namelijk hel probleem dot als je
geen marlct hebt om die mensen In op

te vangen. dat Ie blijft zitten met een
overschot of met een te grote spoeling
binnen die morkt .•

Veto: Bij de studentl!r1bewegingen speelt
de schrik dat ten lodatingsbeperlàng bil
~nnskunde de dtur zou openzet/en
W)Of gelijkaardige maatregelen In an-
dere richtingtn. Neem bljlloorbedd de si-
tuatie In Nederland woar nu een lOOrt
toelotingsbept!rlcing in etn tirnral rich_
tingen bestaat.
Van den 8ogche: ~Inderdaod, of ver-
gelijk mei de rest van Europa. Ie moet
inderdaad durven Inzien dat daar een
barrier1! ligt en dat Indien die eenmaal
geslecht is de disku.s.sJe over soortge-
IIlke mootregelen In endere rkhtln-
gen maltlr.ellJker wordt, voor wie ze wil
voeren."
Veto: Will u ze IIOeT"en?
Van den Bossche: «Nee, maar ook
doar weet Ik niet of Ik absoluut gelijk
heb. want daar zit Ik met het pro-
bleem dat Ik een aantal mensen zie
mtslukken in dat eerste jaar waarvan
ik dat op voorhand kan voorspellen.
gezien hun slechte voorgeschiedenb.
Ultelndelljk vind Ik echter één jaar In
een mensenleven niet zo wnchrikke-
lijk erg. En ja. Ik ga er ook vanuit dat

"Wie ook op onder-
wijszal zitten, zal ver-
plicht zijn om een
mechanisme op
touw te zetten om de
43 en zoveel procent
die het sekundair nu
nog altijd krijgtte ver-
minderen. "
zo'n jaar Iemand voor een stuk kan
vormen, wat ook weer niet meetboor
is. Ik vreesdat we detllskussie ooit eens
kado gaan krijgen, moor dan v1a Eu-
ropa. Ie voelt ook In de Europese ml-
ni.sterraad dat de rest daar fanatiek in
is. zelfs Nederland is met ffiOl'lte be-
reid om te zorgen dat wil niet de grote
Instroom krijqen In qenees.kunde van
sruoeeten die zi1 afstote.n. 21j z.eggrn
dat niet In onderhandelingen _ daar-
voor zijn ze te be&el'fd _ maar voor
een nuk maken ze zich daar wel ple-
zierig over .•

Veto: Een Io'OI'lIIWI in die wropue /con-
tebt is naluurlljk _I dat OtIderwils In Bd-
gië een bewJegdhefd Is W2tt de ~m«n-
schappen en oot ander.tijds de Europa
druk KlOral n..om:nmt op cr fedem1e (JWr-

heid.
Van den 8o.ssche: (grijnst) _Da's een
veerdeel. Ja. Nu met het paasverlof _
dot dus onders georganiseerd was In
het Franstalige landsgedeelte _
heeft dat blijkbaar ook .llln nadelen.
Je krilgt nu van die brieven waaruit
een nieuw unlturlsme blijkt. Zo van
"er moet een unitaire bevoegdheid
zijn zodat er daaromtrent tenminste
één beslls.slng is voor goru het land."
Vr1!selljk schoon om te zien hoe de
mensheld slalomt terwijl ze denkt dat
ze rechtdoor gaat De 'lof der zotheid'
is nog o1öjd aktueel .•

Veto: Het hobudeA:reet hee:n wel gel'OrrJd

l'OOt" geld -.oor de socfale -.oonIeningen
aan die instellingen. moar ook her in-
schrlJvingsgdd 15 nu omhoog gegaan.
Van den 8osKhe: ..Nee, het gaat niet
omhoog. Sommigen proberen dat nu
mokslrnaal omhoog te trekken. Ook
daar Is een zeken! autonomie Inge-
voerd. net zoab dat vroeger al gebeurd
was voor de unlwrsJtelten. Ik stel al-
leen \I05t dat het katolîeke net - In
een zeer eerlijke omzendbrief overi-
gens - oanbeveelt die lruchdlvlngs-
gelden direkt naar het maltslmum op
te. !nokken. Jo, dot Î."l de verantwoorde-
lijkheid van het \/SKO ais ze dat teke-
nen. niet de mijne .•

Anderzijds
Veto; Maar u Jtgl wel dat maksimum
""'.
Van den Bossche: ~Dat I5ju1st. maar
ik heb:-ook voor de universiteiten het
maksllnum vastgelegd. Dat heeft de
VUB nooit verhinderd om dat n~t te
vragen: Ik ben nogal ontgoocheld
doot de wijze waarop men ze nu een-
duldl.g gemaakt hl'eft. De geschiede-
nb is trou'!@ns-'Offi.S heerlijk. Ik wil ze
nu eens zlen.reageren op een recente
besliss1ng van de-V1i.r.Die heeft name-
lijk zeer onverWacht beslist om de
Inschrijvingsgelden niet te tndekse-
ren, alhoewel ze dot mochten doen.
Als nu lenerlIJk wordt doorgevoerd
wat het \/SKO voorstelt, dan zou het
tot de uer gekke situatie kunnen k0-
men dat Iemand dJe een Hn-cyclus-
opleiding volgt. het vroegere korte
type van het hobu, enkl!le honderden
franken meer IruchriJvingsgeld be-
taalt dan Iemand OOR de universiteit.
Ik moet woelzeggen dat men binnen
een aontal vrije scholen zich ook vrc-
gen is gaan stellen over de wljsheld
van zo'n maatregeL.

Veto: Er wordt gezegd dat dl: Idgende
minlster KIn Or!dttwljs Luc zal heten..
Van den 8oMche: ~Oot kan zljn.'Jl(
moel mil door niet mee. We hebben
een meningsverschil gehad over de
lerar1!nopleldlng (de plannen daar-
voor weroen nlel meer gestemd. OP'
dermeer door toedoen van Marteru,
die stelde dat die plannen neen ecbte e
visie op de le-erkracht ontberen",
nvd1). Voor de rest apprecieer ik tuc
Martens rrcuwens wel. Ik vond z.ljn
handelswijte In dat kcnkrete geval
een nogal partijpolitieke monter VWI

doen die niet echt wrstandig was. Hij
is verstandiger dan hij zich toen veer-
gedaan heeft. Ik heb toen met een ze-
kere mildheid geantwoord. maar In
dot gevol denk ik dat hiJ metde verkie-
zingen In het vooruitzicht net Iets te
veel adrenaline had .•

Veto: Bmt u zeJfnog kandidaat KIOf" cBr
poSI?
Van den Bos.sche: ..Er zijn veel men-
sen die die funktie kunnen opnemen.
Ik ga mij er vondoag niet over uitspre-
ken of ik nog kandidaat ben. Er ziln
veel mogelijkheden voor mij. Dat
hOl'ft niet per se ln de r1'9f'ring te zijn.
Ik heb ook nooll gezegd dat Ik eeuwiq-
In de politiek blijf. Je moet jezelf nooit
overleven In een uitvoerend mandaat
ofln de politiek In het algemeen, maar
Ik moet u zeggen dat Ik er nu toch wel
anders regenaan zou Jdjken dan ze-
ven Joor ~Ieden en drie en een half
jaar geleden.~

Kris jacobs
Peter Van Rompoey
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Veto sprak met de toekomstige
minister van Onderwijs

LucMartens: UEen
debat dat opde feiten
vooruitloopt"

Veto: Naar her schiint goot dt nleulOe
mJnlster I'CIn Onderwijs Luc htfen.
luc MarteRS; «Ik denk dat dre kans
inderdaad bestaat maar of het Luc
Mwtens zal zlln 15een endere zoaL
Als men In de pers f'en persoon telkens
opnieuw voor een bepcctde funktie
noemt, Is dat meestal een teken dat
die het niet zal zijn. Ik vind dat overi-
gens een debat dat een beetje op de
feiten vooruitloopt. Het is op de eerste
plaots de kiezer die zlch zal moeten
uitspreken .•

Iemand
Veto: Maar u btnt blijkbaar wel kandi-
daat 1I0OI' de post van OnderwIjs? U
.stuurt DJ re zitn ptrSOOnIJlk.e en met de"
hond ondcrrel::r1llZ~n naar duJun-
de'n wrlaochren.
Marteru: -pct 15luist, maar dat deed
Ik al langer. En die stuur Ur. trouwens
niet all"," neer de leerkrachten,
maar ook naar crchltekten, naar ge-
neesheren. Ik heb eigenlijk tüdens
mijn jXlrlemento.lr mandaat voortdu-
rend geprobeerd ol mlln JnUfoflewn
goed bekend te mcken bij de mensen
om wie het ging. Ik heb bljvoorbeoeld
een ontwerp ven dekreet In~lend
over het statuut van de retsbueo's.
Donrover heb ik n!gelmatlg monde-
ling en schriftelijk gekommunlceerd
met de lektor. Ik denk aan het statuut
van de kinesisten, waarover een wets-
voorstel was van AchUJe Diegenant
(CVP), dat op een bepaald moment
niet haalbaar leek. Ik heb overlegd
met de kinesisten en op grond van die
gesprekken amendementen Inge-
diend waardoor het wetsvoorstel utt-
elnd.!lijk _I haalbaar WIlS. Dus naast
deze stapel voor leerkmchtën, zou ik
evengoed een stapel kunnen boven-
halen die gericht b aan geneesheren
of kineslsten._

Veto: Luc Van den Bossche heeft een
~hoorllJk omlfflngrljk dekreet l'OOI" dl!
hogI!!dlakn Iixw de VIoamsf! Raad ge-
jaagd Dmkr u dat een stJOrtgelJ/1ozhtr·
Zlen/ng van het karaktl!r van dl! unJ\o'eni·
teitm ach ook opdringt KIOI" de Idgmdl!
Itgislaruur?
Mart"ns; dk denk dat er op dit mo-
ment duidelijk geen nieuw dekreet
nodig b voor de unlvt.'mteiten. Het b
zo dat Danl@1 Coens een belangrijk
dekreet op de universiteiten heeft 10·
ten goedkeuren. Oot dekreet moet al·
licht na een zekere tijd geêvolueerd
worden en wellicht zijn we aan zo'n
evaluatie toe. Naar een volledig
nieuw delcn!oet toewerken <tau echter
alleen maar zorgen voor verwarring
en cnzekerhejd. Ik denk trouwens ook
niet dat het zou beentweerden aan
een bestaande behoefte. Men heeft
gekozen In het universitaire dëkrëët
voor een grote zeUstandigheld voor de
unlversltetten. Ik denk dat we die op
zijn minst moeten behouden, even-
tueel op een aantol punten zelfs nog
versterken. Oe unIwrs1teiten zijn vol·
wcssen Instellingen, en ze hebben ge-
noeg mensen met zin voor verant-
woordelijkheid zodat we die zelfstan-
digheid zeker niet moeten ofzwokken
met een nieuw soort van dekreet. Het
is wel zo dat door het dekrêet op de
hClg@$Cholenen het sinds een aantal
jaren ol In ultvo.ring zijnde dekreet
op de universiteiten een nieuw soort
van Interaktie kan ontstaan. Dat I.s
ten dele tIOu_ns ook de bedoeling. Ik
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sluit niet uit dat dit zou kunnen lelden
tot een aantal bljsturingen._

Vero: Er .dJnmomenlm al ~rldn-
gm. IlLtSrn de sodal~sd;1~nMlI'1 cr uni-
~mte-jtll!n II!n Ik hogf!schol~n. HOI!
moet dof gebeuml op hl!r vlak lIOII onder-
wijj en onderzoek]
Martens: ..Ik denk dat je het onder-
zoek. en zeker het fundamenteel on-
derzoek. uitdrukkelijk meet voorbe-
houden aan de universiteiten. Het
lijkt me trouwens een grote uitdaging
om die unJwrsltelten meer don \lQn-
daag het geval is toe te spitsen op het
wetenschappellik onderzoek en hun
mogelJjkheden op dot vlak te maxi-
maliseren. Zeu ben ik niet zo gelukkig
met het deJr.r.et op de dienstverlening
waardoor kontrakten kunnen afge_
sloten worden tussen hogescholen en
de Industrtllle sektor. Ik denk dat de
onderzoeksopdracht heel uitdrukke-
lilk een opdracht moet zijn en blijven
van de universiteiten. Het toepassen,
het uttwerken. het opero.tionallseren,
daar kunnen de hogescholen een beo
langrijb rol spelen. In het ontwüke,
Jen van cun1cula denk lil. dot er brug-
gen kunnen gemaakt worden. peer-
door zou iemand die geheel of gedeel-
telijk een studie heeft doorlopen In een
hogeschool leu gemakkelijker noor
een unrversnen kunnen overstappen.
Zo zou bijvoorbeeld iemand die een
IIcentiediploma gehaald heeft aan
een hogeschool makkelijker toegang
krijgen tot dektereetstudies .•

-Dct er rond kwaliteit gemeen-
schappelijk wordt nagedacht vind Ik
ook zinvol Doarin is het wel essentieel
dat de unrversneuen hun identiteit
kunnen bewaren. En een belangrijk
deel van hun Identiteit is het runëc-
menteel wetenschcppeluk onderzoek.
Er Is een periode geweest woorIn het
wetenschappelijk onderzoek onvol-
doende ondersteund werd. Men heeft
In de Vlaamse regering een poging
gedaan om door een herschikking
van de budgetten een en ander te
kOn1geren. Naar mijn oordeel is dat
echter nog maar het begin. Als wiJ In
Eumpo en in de wereld een belang-
rijke rol willen blijven spelen, moeten
we dat fundo.menteel onderzoek mei
de grootste nadruk blijven doen .•

Eksperiment
Vero: U zoo bl~ld lcuttnf!n ~H'n
om I!1"n aanral onderzoelcce:ntra op te
rlchtrm, zoolj dat nu bijvoorbeeld ge.
beutd Is În de biotf!Chnologle. Dal maakt
don f!Chter dat de band llJsse'n OfIdc:rwijj
en oncrrzork minder 5terk u.
Martens: ..Ik denk dat als een aantal
centra gaan samenwerken dat niet
hoeft te betekenen dat die band zwak·
ker wordt. Die centra hoeven ncunelijk
niet uitsluitend te bestaan uit profes-
soren van één unrversneït. De ene of
de andere zol wellJcht voor een stuk
het voortouw nemen. Het is een slech-
te zook wanneer de middelen te zeer
versnipperd worden en men er nW! tee
komt overleg te plegen. u moet een
soort too1r.afspraak mei een regelma-
tige evctucne ziJn tussen de verschü-
lende universiteiten om te kllken wie
vandaag het best geplaatst is om een
bepaalde 'produktielijn' van weren-
schappelijk onderz,oek te aktiveren .•

V:eto: All u~n degelijk wdtrUChoppdllk
onderzoek "'" kunntn ~~n. .lol""
_, een t1t1flf1Cië1e Injdclie moer!:n komf!n.

Mmem: ..Dat b duldelllk._

Veto: Waar goal u dat grid haltm?
MQl1ens; -We meeten bijvoorbeeld
kijken wot we gaan doen met de subsl-
d!i~ring aan de bedrijven. Wat zijn de
problemen van de bedriJven? tën van
de meest genoemde problemen Is de
bruto loontest. Daarnaast kun je be-
driJven ook ondersteunen doordat ze
kunnen terugvallen op een know-how
die In een aantal kennIscenim ont-
wikkeld wordt. Het aanbieden van
goede Infrastruktuw, technische mo-
gelijkheden van voldoende know-
how waarop ze zich kunnen enten en
waarmee ze zelf nieuwe produktie-
mogelijkheden kunnen ontwikkelen,
me dunkt dot Ie op die manier een
ekonomie goed ondersteunt .•

Veto; Ot band fwsen de bedrijfswrreld
en de unNeTSÎtdten mod 'oIOI9f!RS u dw
aan9f!hao/d -..onkn.
MQl1ens: «êen aantal middelen die
vandaag ob subsldles naar de bedrij-
ven gaan, kun je wel beter Indirekt,
vlo een verbeterd wetenschcppeltjk
onderzoek. ten dienste stellen van de
ekonomie ....

Veto: Wordt het fiuldame:nlmonde'rwek
dal gttn 'j;loor WlI1 ck be:drfJfsM'f!~ld,een
l!VOlutie dil! nu reeds buig Is?
Martens: ..Dat is een spanningsveld,
moor je ontsnapt daar ook niet hele-
maal aan. Grote bedrijven aanvaar-
den trouwens dat je een vrije ruimte
van ekspertmenten. van enderaeek
moet hebben. Ik denk bijvoorbeeld
aan Janssens Farmaceutica ...

Sport
Vt!'to: Maar marll!" Wlfye:r.sfteitenzich
daarop IidIt!:n. Om bij het ~ KlIt
10tWe1IS Fannaceutico Ie blijvoen. tij heb-
ben uJf kompIele ondt!'rtod:5tll!amJ.
Moden unM!r.sitrir~n door dan nog In
In"i'f!5te:n:n?
MartelU! -jcee, maar dot is net het
onderscheid tussen fundamenteel on-
derzoek en de onmiddell11ke teepas-
slng voor bedrijven. Ik ben ervan ever-
tuigd dot cts Je het zuiver fundamen-
teel onderzeek financiert met midde-
len dle vandaag naar de bedrtjven
vloeien, dat het uiteindelijk toch ten
goede komt aan de bedrijven. De
vroag is natuurlijk hoe fundamenteel
is fundamenteel, op welk moment be-
gin je het terrein ven het zuiver fundc-
mentew.t...verloten In M.rlchtlng van
een meer toegepast weteruchappelijk
onderzoek. Dat is een grljl!! zone."

"Mislukkingen we-
gen zwoorder door in
fincncieel zwakkere
milleu's. Jekan ze dus
maar beter voorko-
men."

Veto: Er wonJt l'Clak gt5t~ld dor die grijze
Zonf! ol lang cwe:rsch/'"f!denu.
MGrtens: ..Dat is ook zo, denk ik...

Veto: Ons onlkrwiJsbudgI!r u \o'ergeHlk-
baar mn dol van de ons omrlRgf!no* lan-
den. maar binntn die gIobok pallaiigen
onze: unlversile-/tfn ~I(lt/ef rmnder.
Denkr u ook aan een herxhlkldng bin-
ren de Olltrrwflsbrgroting uIt?
Martt!'fllI: .u zijn zeker herschlWn-
gen nodig, maar als je mij VlOOg! of
die herschikking In de eerste plaau
nodig 15 voor de universiteiten dan
moet Ik nee antwoorden: 6ók voor de
universiteiten, moor niet in de eerste
pjccts. Het Is bijvoorbeeld dringender
dat er een aantalinsponningen ge-
daan worden voor het basisonderwijs.
Oe omslaridigheden woarIn de dlrek·
ties van het basLsonderwijs vondaag
hun pedagogische tadk meeten ver-
vuilen, zijn niet goed. Zij moeten zich
te veel verliezen in administratie. Ie
moel daar een behoorlijke admlnl·
etrctleve omkadering krllgen. Een
twHde gmte budgettaire prioriteit Is
dot men er zou moeten toe komen de
werkingsmiddelen te verhogen, zeker
voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.
Het officieel gesubsidieerd onderwlj5
zit nog wat komfortobeier omdat de
gemeenten daar vrt] veel in investe-
ren, maar het vrije onderwils kan bij-
voorbeeld hoor lokalen, haar tnrrc-
struktuur niet meer aanpassen QOh de
noden van de tiJd. Daarna kun je
gaan nadenken over nieuwe midde-
len voor de universiteiten, voor het
wetenschappelijk onderwek aan die
Instituten. Dat zou ik dus op de d.!rde

"/~ moet dat niet opltggerl"

plents zetten, maordatwll dusnietzeg-
gen dat er daar geen geld meer voor
zou zijn ....

Veto: Misschien lig( dot grn:JeIfg lCOr if!.
mand die nogal wol vodlng heelt met de
k4t~ zuH, maar dot wil dw ~n
dot 1.1 grid gaat wrghoJtn bij ht1 stlwn·

""'"Martens: .Er zullen dingen moeten
gebeuren in het sekundolr onderwiJs.
De vroag Is alleen of wat je daar doet,
moet doen om opde eerste plaats mid-
delen vrij te moken voor de untwrsl-
renen. Ik vind wei dot er een herstruk-
!wering meet komen in het sekun-
dalr. Men z.oJ moeten overstappen op
samenwerkingsverbanden. De be-
doeling van die opemtle mag niet op
de eerste plaats budgettair, maar moet
veerel pedagogisch zlJn.-

Veto: MMM dil! samenwe:rlcingwerban-
den ook OOlM!1ll:hrijdend liln?
Marteru: -pct is de vrijheid van de
scholen. Ie moet dot niet opJeggen, Ie
kunt het zelfs niet opleggen, WWlt dat
gaat tegen de grond,..-et In. Je moet het
echter wel mogelijk maken. Ik zou het
zelfs stimuleren wat betreft het otftd·
eel onderwijs. De vroog is of Ie niet op
termtln moet toegroeien neer een
soort samenvloeien van het gemeen-
telijk en het gemeenschapsonder-
wils. Het karakter van die twee groeit
namel11k meer en meer naar elkaar
toe. Gemeenteschelen zijn scholen
die de lokale gemeenschap lW@rsple-
gelen. Anderzijds merk Je ook dat de
gemeen.schapscholen meer en meer
die neutraliteit verlaten en een soort
van pluralistisch onderwijs worden.
We spreken bier allkht over een pe-
riode van nog tien Jaar.-
veto. Goot u ook cr Gulmardstrnat jfj.
mule:rc"n În de riChtir19 Iffln /"If!~rxhrii-
df!nde $OmII!nwrrkingf!n?
Martens: .Zlj hebben reeds een aan-
tal projekten In dje zin, onder meer op
het viak van sport, bijvoorbeeld de
stichting Schoolsport.e

Geld
Veto: Dat biijft wel op hl!f fY*ke vlok.
Martens: «Dct Is [ujst. leerlingen.
vervoer, dat is ook het fysle-ke vlak" zo
u w:II. Ookop dat gebied zijn er samen-
werkingen. Je moet natuwlijk kijken
op welJr. nivo je die JUffienwerklng tot
stand brengt. Zelf blijf ik eMltl over-
tuigd dat de vrijheid ven onderwijs
een belangrijk gegeven Is en dot je de
vrijheid moet laten aan Inrichtende
machten om een .school op te richten,
en ob het kan ook daar een levensbe-
schouwelijke identiteit aan toe te voe-
gen. Dat wil echter nog niet hetzelfde
~n als een katoliek net bescher-
men. Waar Ik voor pleit, is voor vriJe
scholen - Ik spreek niet over een

(foto PhWp De Key<er)

Zoals hij zelfzegt, heeft de JdezerdaQCnatuurlljkooknog tetsover
te zeggen, meer senator Luc Martens (CVP) lijkt een meer dan
behoorlijke kans te hebben om de opvolger van Luc Van den
Bossche (SP) te worden, Onlangs ging hij nog in de cllnch met de
huidige onderwijsmlnister in verband met diens plannen voor de
lerwenopleiding. meer ook daarvoor had hij al wat ervaring op-
gedaan Inhet wereldje. Van 1989 tot 1991 WQS hil namelijk reeds
adjunkt-kabinetchef van Danlt!l Coens. En in zijn verkiezings-
brochure heet het dat het centrule tema inzijn parlementair werk
"vooral onderwijs" is. Veto sprak met een Luc.

vrij net - die met veel kreativiteit,
gedragen door ouden, leerkrachten,
lnrIchtende mochten, hun onderwijs-
opdrocht waarmaken en hun eigen
opvoedingsprojekt dennl@ren._

«ten vrij initiatief wordt veet meer
gedragen door een gemeenKhap,
doordat mensen gaan samel\zltten.
Die InrIchtende mochten zullen voor
een stuk moeten opengebroken war-
den. Die zijn vaak nog te veel gestuurd
door andere Instanties, van bcvenutt,
terwijl die laatste eerder een dienst-
verlenende en ondersteunende funk-
tie moeten hebben. Je zal hoe don ook
echter nog een soort koept'lorganoo-
tie moeten hebben, of dal nu voor het
vrije net is - of noem hel vrije scho-
len - of voor overheidsonderwIJs. Ie
moet als minister gesprek5partners
hebben.s

Veto: Nwnt!:rusdawwofmnralgetTWn
IOItgong5~f)(!rldng. Mini5ter OthOl!nl!
sdIrijft dorer ~n bcpe:rldng mxt ~n
van hd oonlal ·lI)rgeRVf!rst~furs· -
Nf goot dw rul"( allI!1"n ~r «studif!s
gtlWJkundt'. HOt:mt u dar gtbeuren?
Mcu1t!'ns: «Het gaal Inderdaad niet
alleen over het aantal artsen. Het
gaat bijvoorbeeld ook over de krne-
sisten. Daar stelt het probleem zich
ook zeer nadrukkelijk. Dal er teVE!'E!1
zijn leidt tot onheuse praktijken. Men
vraagt bijvoorbeeld geen remgelden
om klanten te lokken of te binden._

Signaal
Veto: WflOI" ll!idr u uIt of dot ~ blfl'OOt"-
beeld t~1 art.re'n ziJn?
Martens: ..Er zijn er teveel, alleen al
omdat Je merkt dat er een aantal het
hoord niet boven water kunnen hou-
den.»

veeo:Kon dof nierbeter\o'erholpen ~n
door maatrc"~len te nemen In de
guondhe:ldzlórg? Het t'ffekt Iffln een toe-
gong.sbeperking wordt pal IXhtbaor na
za,om /OOr. Cen aantal maatregelen zooLs
bijvoorbeeld akkredilering en ~n "i'f!r-
plichtl! prrujanf!rfng /lJkrn toch t'ffektÎM'r
te zfjn om de geZMdheidzoty re:SQrIf!m1:.

Martens: -üccr hebben [ullle gelijk
in, met andere woorden het hele debat
van de beperking van het aantal zor-
genverstrekkers toespitsen op nume-
rus claurus, vind Ik te eng. Je moet in-
derdaad de vraag stellen noot wat je
met de ultgroel doet. Pensioneren ven
vandaag op morgen betekent ook
vaak het verliezen ven veel tolent. Ik
voel er \'!'el meer voordat mensen aan
het einde van hun loopbaan minder
aktief worden en zo hun ekJpertl.se
kunnen doorgeven. Ie zal ten tweede
ook door akkteditering en door
groepswerk - waarbij dokters meer
als team gaan opereren - de op-
drachten beter verdelen. Ten derde



meen ik dat men door een stuk kwall-
tatl ..v.. Sl'lektl e een aantal remm en
kan opleggl'n._

Vdo: Hoe rfJmt u dal met M vriiMid l'QIl

""""""'"Mortens: _Oe YrOIlg Is alleen op wiens
karten dlf vrijheid mogelijk Is. Als die
vrijhekllOu gE'OrgMlseerd worden op
je eigen kosten, don Is er geen pro-
bleem. Het punl 15 echter dat hel een
zwoor !Jl'Subsldlee rde vrijheid Is. Prtn-
clpll~el Is hel geen optimale keuze,
mensen vooraf zeggen dat dit of dal
_lof niet kan.»

Velo: Hoe goot u elk kwalilat~ sddcrIe
maken?
Martens: _Je zou kunnen teruggrijpE'n
naar wat Danli!l ccees op een be-
paald moment geformuleerd heeft.
een soort van Chrysoslom~proer die
geen bindend karakter heeft, maar
toch als een soort zwaar advies moet
gezien worden. Men zou deermee
kunnen beginnen en kijken tot wat
dal leidt. Ie moet daar wel voorzichtig
In zijn: er zijn uker speclaUsmen waar
er nog tekorten bestaan, moor omge·
këerd moet je ook aan studenten In
een vroeg stadium signalen geven of
zij nu al don niet het goede profi ..1
hebben. Dat heeft niet aUeen te me-
ken met lntellektuëlë vaardigheden,
maar ook met een stuk psychologl.
sch e , sociale vaardigheden.,.

Veto: U wil In eerste 1nst000tlC' tien adIUt-
rende prot(. maar M bedoeling Is toch
het aantal zorgtfM!rstre/dctrs Ie beper·
km.. lCrilgt die praef op kmûJn dan "'1
tl'n bi,idmd koroIcterf
Mortens: cDot hoeft niet wanneer
bUjkt dat die adviserende- proef 1e ldt
tol een vermindering VQfl het aantal
studenten. Wanneer die proef een vol-
doende ontradend effekt heeft. hoeft
ze volgt!ns mij nMltbindend te wereen.
Anders Is het wanneer dat niet zo Is en
te blijft zitten met een al bij al toch vrij
hoge graad van mislukkingen ... Als Ie
die vele mlslukkJngen kan voorko-
men, dat is toch niet onbelangrijk.,.

Dossier
Veto: Oet Is ook lD jn IlI"lIZrerfchtingm.
Denkt u daar dan ook aan een toelatlngs-
beptrking?
Mcut e ru: cWe moeten hoe dan ook
aan de beroeps- en de studle-crtënte-
rlnq werken. Heel de problematiek
VQIl bM. iltwubUlwn i5 aiQilnlijk aen
slechte ZQQ~ Ze lI.ost onlzl'ttlHld w-eI.
geld, u ,""riet frustrerend voor de be-
trokkenen, voor hun omgeving. Ie
moet dat dus hoe dan ook veeree-
men.s

Veto; Alf een ~ f1itt goot snaren
/I'Itla" op de arl:Iddsmarlct Icrchtkomt en
gren IW'rt vindt. kost hij ook geld. De

vroag ijdan of dar jaar falen ~I «ht ZO
Vl'rl kost aan de: gemeenschap. Een loor
aanM ~nireit u arWrzfjds ook ~n
w:nijkendt emlrifl9.
Martens: ...Ja, dat Is juist. maar je mag
ook niet zo ver gxm dat je op den duur
gaat zeggen dat fawn bllna noodzake-
lijk is om jeulf te ontwikblen .•

"Een aantal midde-
len die vandaag als
subsidies naar de be-
drijven gaan, kun je
veel beter indirekt,
via een verbeterd we-
tenschappelijk onder-
zoek, ten dienste stel-
len van de ekono-
mie."

Veto: Een bepaald falingsperttntoge Is
bovendien gewoon I*t te w:rmijdtn.
Mart eru: .Akkoord, de VTUQQ Is alleen
or dat percenteçe niet beduidend ie-
ger kan liggen dan het huidige nivo. Ik
heb met d.. mensen van het CS80,
van het PMS daarover gesproken. Ie
zou moeten kunnen komen tot een
veel betere oriëntl'ling. Je zou via een
aantal proeven oan dj! betrokkene
duideUjk moeten kunnen maken dat
hij ol dan ni ..t goed zit met wat hij aan
terent en motiwtl.e in huls heeft .•

Veto: EM beren: stwHNlUtbtgcldding
is alllehrnooit weg. maar het motkfad!·
tereenMrgl'liiJz proef voorde kana1daat·
~vmtrekken" Is naruurlijk anders. ALf
er d/lll tochmlnder arf.sen zullen zijn. kun
Je Vl'rl beter werken aan de sta'rus I'()II het
~rotp, bijvoorbeeld door een meer
forfoilaire- betoelaging l'Otl de gerwW'
ren. [k:It h«ft allicht lied meereffekt op het
aantal abitwibtlen en op dl! uilgGI'Cnin
de gczondheidzorg.
Martens: .lk kan mij voorstellen dat
het anders honoreren van artsen ook
een garoe. mak is. Ik zeg duidelijk dat
Ik niet alle heil verwecht vnn een soort
van numerus daUS\D en Ut ben geen
voerstond ..r van het vooropstellen
VQfl een blind getal. Dat beantwoordt
niet aan de reenten van het leven: wat
is dat aantal? Wie zal mij met weten-
sc:happelijke zebrheki zeggen dat er
dit Jaar bijvoorbeeld 724 mogen door-
komen? Hoe zal Ik die verdelen over
de untversît elten? Ik voel ruets voor

.Je kunt dar zelfs nidopkggen" (ro,o Philip De Keys<r)

dat soort dlsklwles.lkgeloofduswel In
een soort Chrysostomosproef met
een cdvtserende funktie.,.

Veto: Gaan erO/lll hel re.l1lllaallUl zo'n
~f dan ook financft/e stimuli gekop--
ptld woroe-ni' Zoo u bi~d het al
dan nid gew:n I'()II beumn laten ofhan·
gen WlI1 het resultaat op elk proef?
Mart e ns: cJe zou natuurlijk ee n beo
paalde scnkne kunnen voorzien na
Hn )oor moor zoiets hebben we nog
niet grondig onderzocht. Tqnover
studenten die toch een bepaalde nch-
ting Ingaan en daar na êên }aar ma-
lukken, zou Ie op dat ogenbUk een
grote reserve kunnen nem en, biJvoor-
beeld wal de drempel voor een beurs of
wal de financiering ven de universt-
telt betreft._
Veto: WOQMln de minder begoedl! stu-
dent hel slachtol'ltr is.
Martens: .NI:'l', helemaal niet."

V do: JemOfid uit eet! meer begoed milieu
zal dan loch makkell/ker nog eens probe.
re~
Martens: _ja, mccr ]e zult dat toch
nooit helemaal kunnen ~mmen.
Ik wil door echter niet op vastgepind
worden. Overigens wegen mislukkin·
gen zwoorderdoor In finandeel zwak·
kere m1lJeu's. Je kan ze dus maar beter
voorkomen.-
Veto: UinJster Van den Bossche ~ft
gesteld dal' het misschien beter u- (.lf1I jeU

oon M op4eiding gerl«skunde Ie doen.
die nu nog 1'«1 te spedalisti.sch Is en te
lW'inig uitwijkmogelijkheden biedt naar
andere ~roepen. Dat zit ook bijw1or-
~Id/n de 1IOOntt"lltnl'QIl de studenten.
Marte.ru: _Ik denk dat je door niet veel
heil van moet verwachten. Je moet dle
alternatieven natuurlijk duidelijker
mcken maar je komt ook in konJmr.
rentte mei andere opleidingen. Wat
doe Je met de neenneten sc:helkunde.
wat doe je met de licentiaten natuur-
kunde? Go je door voorrang geven
aan diegenen die voor genl!"l'shl!"l'r
hebben gestudeerd?

'Taalgrens
Veto: lnhetonderwlislijlaerbi~ld
loch e-m SIt~ vraag te bestaan naar
I/antlaten .w:htikunde.
Mortens: -Dct zou Inderdaad een
mogeUjkheld zijn mMt Ik denk dat je
daar teveel verwacht, want de kon-
k~l_ltl.e!l1lg _~~~root."
Vl'to: PremJer Dehaent .!feilook dOl een
·beperking van hel Mnlal zOf~nw:r-
strekken matr gcbeurm in akkoord met
de gemeenschappen. Wil dat Zl'9lJI"R dar
er gren ~ruijdlg Vloonue maatregel
koml?
Martens: -Het zou ook niet goed ZIJn
als men aan V100mse zijde een grote
en eedljb lruponnlng doet om een en
ander op dit vlak op een beter spoor Ie
bR!ngen terwijl men aan de andere
zijde van de taalgrens verder unwcs-
sen laat ontstaan, ook al omdat de
financiering van de sociale zekerheid
nationaal zit en je dus verdere en-
evenwichten krijgt In de gezondheid·
zorg.»

Veto: En matl zo'n 'beheersing' l'Otl htt
aanrol zorgenverstreH:ers I'OC)f(lfgtgoon
WOfdeon door mtlOmgeJen fn die gezond·
hefdzotg zelfi'
Morten.: ..Ik denk dat Ie, als Ie Zin
voor verantwoordelijkheid hebt, ven-
dQQg hoe dan ook moet blijven wer-
ken aan het gezond mcken van de
gezondheldzorg, en dat dw een en
ander parallelzol lopen. Heel die be-
heersing van de studententnstrccm
wat betreft geneeskunde, kJneslterat
pie, dat alleen zien als een manier om
de sociale zekefheid grzond te maken,
zou Ik niet eerlijk vinden. Men moet de
moed hebben om I:'l'n aantol ultwos.-
sen In dl" gezondheidzorg W1!Q te snij·
den. Een voorbeeld daarvan Is dot
men In bepaalde kUnleken die zeer
goed uitgerust zijn veel Ie wt'1 techni-
sche, technologische Ingrepen doet.
Ziekenhuizen die minder ZWOR!oppa·
ratuur hebben, blijken tot ....n ..ven
goede grnee-u.unde te komen, aUeen
Is dle lang niet zo duur. Het ekono-
misch rendement van die investerin-
gen In In!ra.struktuur goot vaak voor
op de geneeskunde zelf .•

Konkurrentie
V..to: SommJgen durven ugenwoordig
beweren dat tr kw:d UIlÎWrsilain-n zijn
en dar dot dl! kwaliteil van dar fnJI: on-
dtrwlls ZOtl w:rlogen. Door hel huidige
I'inanderlngl)'St«m. dat skchrs ftn deJe
forfallair Is, ontstoal e-m konkurrrnric!·
slag mtt andere InsteWngen om zovtel
mogellit srudmten binnm It halm Moet

er volgt"ns u lels aan dar financiering·
S)'.sttem~nJ
Mart ens: .Ikzelr ben cueen maar bil!
dat tegenwoordig veel mensen naar
de universiteit willen gaon, al moet
dat niet gebeUTl'n In een geest van
eens eventjes proberen. Moor de aka·
denusche sfeer, de openheid van
geest die door heerst In de relot1e tus-
sen studenten en professoren Is zo'n
unl eke ervaring dat het me eigenlijk
verboast dat er personen zlln die vtn-
den dat er teveel unlveTSitalren zijn
De kultuur eueee al die leen aan de
universiteit Is zo belangrijk dat Ik me
zeker niet kon vereenzelvigen met
die stelling. Ten tweede, er zijn na-
tuurlijk een oantal kosten die tnbe-
rent zijn aan het eentel studenten. Er
moet dus een bond zlln tussen hel
aantal student ..n en de middelen die
men krilgt, maar dat mag niet zover
gaan dat het de Inzet wordt van
konkurrentie. Konkurrentie dient te
gebeUNn op basis van kwaliteit en de
goede faam van een Instelling._

Veto; WU dal zeggen aar het forl"o/Ialre
gttktlle l'Otl de fillOllCitring. nlOl1It"nltel
vijftig pmcenr, 0II'Ih009 moet?
Mart e ns: ~Ik zou dat deeltn elk geval
niet verlagen. Als Ik het wijzig. zou Ik
eerder geneigd zijn om het Ikht)es te
v..rhogen .•

Bedrijf
veeo. PrmUer Dehoene stelt dal perma-
nente l'OI'rI"1Ing ook kan gt~n l'OIlulr
de priveSdtOf. De rol van de ow:rheld
wordl dus kleiner In her gtlw/ l'QIl dl!
IIOmIJng?
Martens: _In de voortgezette opleidin-
gen IvlO men wat mij betreft In elk
gevnl gestalte geven aan permanente
vonnlng. Do.t laatste wardt hoe dan
ook belangrijk. Het is wel duidelijk dat
je de vraag moet stellen hoe cues wat
aangeboden wordt aan postuniversi-
taire opleidingen geftna.nderd wordt.
Is het bijvoorbeeld niet zo dat je ais
overheid je ftnonclering In de eerste
pinots moet richten op het verwerven
van het eerste diploma? En wat Is dan
Ie engagement ten opzichte van die
voortgezette opleidingen? Daar vind
ik toch dat je de middl!len van de per-
scon of het bedrijf dat baat zal hebben
bil die opleiding ook moet eenspre-
ken. je kunt niet verwachten dat de
overheid het vuUe gewicht droogt van
de vooagezetle opIekiingen. Zij moet
wel een basis kunnen ereëen van
waaruit instellingen ais universiteiten
die opdrocht kunnen waarmaken,
maar om op volle kracht te komen
moeten de unlvers.itelten ande~ port.
ners zoeken ...
_Ten eerste u dat diegene die zelf

zo'n opleiding wil volgen, zll het dan
natuurlijk In een reglmf van een soort
fIskale aftrekbaarheid. Ten tweede
zijn dat de Il"I5tellJngenwaarin dJe per-
sonen werken. Daar zit je met de moer-
IIJkheld dat zachte sekloren zoals zie·
kenhutzen, mensen die werken met
kan.sarmen enzovoorts, moeilijker
toegong zouden krilgen tot dle perrnc-
nente vorming. Ik vind dat je dan er-
genlljk aan die sekteren de middelen
moet geven om bij te dragen aan die
permanente vorming. Ofwel doe je
wat men nu heeft gedaan - een
aantal opl ..ldJngen zlln geplafon-
n ee rd wat hun kostprijs betreft -
maar eigenlijk Is dat betuttelend noor
die zachte selctoren._

Eenvoudig
Veto: Hoe zou u« kwaU~it l'QIl het on·
derwijs~r .!fimuJeren?
Manl'JlS: ~Ik hoor bijvoorbeeld dot de
vtsltatiekommlules het kwalIteitsbe·
wustziJn bij de betrokken departe·
menten gevoelig verhogen. Het aan·
$Cht"rpen van dot bewustzijn moet
volgel"l5 mil bij voorkeur gebeW1!n In
een Internatl.onale kontelcst, zools de
samenwerkJng lussen Nederland en
Beiglf voor de vIsItatiekommissies bij-
voorbeeld. En Ik zou dat telfs zien In
een breder verband, want we opereren
meer en meer Europees en zelfs mono
diaal, Ten rv.wde denk Ik ook - en
dat gebeurt troUWl!I"I5al In de be<lrlj·
ven - dat je een soort eigen kwall·
teltsbewaking moet promove~n. Be-
drijven doen niet alleen I:'l'nberoep op
auditing buro's om af en toe bepaalde
aspekten van Ir.wolilelt In produ.ktl ..·
processen en management te bekij·
ken. Zij hl!bben ook etn eigen kwall·
teitskontrole onlwlkkeld._

V....o: Aan de KU l.e\Iw:n burOOf dal al
bi~ld.
Martens: _Ia natuudllk. en ... moet
die systemen aanmoedigen._

Veto: Als /I': goed omferwlJsll41. moer ~
goede cbantm hebberr. Moel er dan niet
teu gebtwrn aan de (l99re-golle-i1p/ef·
ding?
Martens: _Ik denk dot die opleiding ~
een probleem is op cäveese ntvc's. Als
men spreekt over de aggregatl@, beo
doelt men ever het algemeen alleen
de aggregatl.e voor het sekundalr on-
derwijs. Dat Is ook al een probleem. Ik
ben een geaggregeerde licentiaat
Klassteke Fliologte. Ik denk dat ik een
behoorlljb leraar was. al moet ft' dal
eigenlijk vragen aan mijn cudstuëen-
ten. Dat je als llcentl.oat-geoggl"t!gel'T·
de een goede lemar bent. Is Khter niet
evident. Ie bent dat nl et omdat Je
daarop geoefend. getraind. daarvoor
opgeleid bent. Het vakmanschap
heeft voor een stuk Ie maken met een-
leg en u..rde voor het vak. J.. kon hier
denken aan de woordspeling tussen
Beruf en Rufung. Je kunt dot dus niet
helemaal teren. We moet ë n ook dur-
ven dlskussli!ren over de cpl eldlng
van docenten In het hoget onderwijs.
PrecIes dat blijft nu In de diskussie over ..
de leran>nopleldlng veel te vee! cnbe-
spreken, Het gaat biJ de jercrencpler-
ding altijd over het basis- en het se-
kundaIr onderwijs._

Veto: De aggregalie--opldding van Iicm-
tiaten Is loch IW'I erg btpertt.
Mortens: .AIs Ie door leb wil aan
doen, moet te In elk geval voor een
stukje weg wn het Ql'teoretlset'r rond
hl't leraarschap en moet j.. vwl meer
praktijbrvaring Inbrengen. ZO_I til,
dens de opleiding als bij de eerste 5IoP.
pen In dl .. beroepswt'Tl'k1. 811dat Ioot-
ste denk Ik bijvoorbeeld aan een soort
mentorshtp. waarbij iemand I"l'n
soort van petn toegewezen krijgt. ,..
moet dus ml!4i!rdan vandaag moge-
lljkheden bieden om praktl.Jkervaring
op te doen._

Mentorship
Veto: Zou e-m «tm oggregatk}oor ook
niet welkom zijn?
Marteru: -ik weet niet of dat op zich
veel biJbrengt. Ik ben geen II'OOrstan·
der van een extm Jaar. Ik zou de duur
van de opleiding meer houden bij wat
ze vandaag Is, maar meer de nadruk
leggen op stage-ecvaring en ml:'l'r in-
vesteren In een soort van mentorshlp.
Op die manier geef je ook de betere
leeritracht In het sekundalr de moge-
lijkheid om zichzelf gevaloriseerd te
zien. Ik geloof niet dat het nodig b de
lHrduur nog te gaan veriengen. 8ud·
gettalr Ugt dat trouweh5 ook niet zo
eenvoudig.»

Kris locob$
Peter Van Rompoey
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Demokratisering: een onafgewerkt verhaal

De laatste beursstuden t (foto Karel De WeerdtJ

Ó"")

Zowelonze~universibeit redltvaa.rdiger stud.iefina.nci wij een stukje: van het sociale
als het Vlaamse 1andageda!lhl ring.deRaadva,ll$tudentEiwt".O'- {braak)land:c14upsendownsin
staan op een nieuw bestuur te zieningen(RvS)vandeunie:fricht dertigiaar~dema-
wachten. Reden genoeg VOO~ eencpenmemcrendumoverde 1aisebijdestudiebeunen,deon-
mensendiededemokratisering sociale sektor aan de beleids- dervertegef'lwoordigin$V~mi-
van het onderwijs hoog in):\et verantwoordelijken.Metdegoe- grantenin.hethog:er~en
vaandel voerenomeen aantal ei- deraad ''bezin voorubegint" V-OOI" deresulta.ten vaneen recenrkwa-
senterichtentotzoweldeun.iv'er- cle nieuwe rektor en de nieuwe litatiefSOèiolog:ischooderzoekvan
SiWreove:rheidalsdeV1aamsere- minio;tervanonderwijstastteool. prcïeseceverhoevenneardecn-
gt!ring.SocWeRaad.,hetdeelvan Vetohetllerreinevenaf.Naasteen derwijskansenvankansarme~
de studentenbeweging datzich kortetcelichtingbijdesttlndpun- zinnen.
hien:nee bezighoudt, vraagteen tenvanS:x:ialeRaadcnRvStooen (pvr)

Kansenongelijkheid arbeiders- en kansarme kinderen

Het kaf van het koren
De ene VerhoevenisdeanderenieLSodoloog OomenicVerhoeven
is bekend als (mede-)auteur van 'In de buitenbaan ... nog steeds?'.
OokzijnoCllllDgenootJefVerhoevenhoudtzlchsamenmetThJeny
Xochuyt Ineen recente publikatie 'KansenongeUikheld Inhet on-
derwijs. Een biografisch ondenoek naar het sdIooigaan inarbei-
ders-enkonsarme gezinnen'bezigmetsod.ologlsche «spekten van
het demokrotiseringsvr~Qgstuk..zij het oot zowel hun lnvoIshoek
als hun specifieke onderwerp verschillend zijn.

Oe eerste Verhoewn vroeg zich af of
er een verband Is ~ professtonele
ambities en sociale herkomst. Daor-
voor richtte hij zich, vrc een steek-
proef van 1509 jongeren, op de ever.
gang tussen middelbaar en hoger
onderwijs. Het bleek dat voorul jonçe-
ren uil de hogere klassen voor de uni-
versiteit kozen. De redenen voor die
sociaal bepoelde keUZE! liggen volgens
hem echter eerder bij de overgang
tussen het lager en het sekundaîr on-
derwijs. Het bleek namelijk dot het
volgen van bijvoorbeeld een Latijnse
afdeling in vrijwel alle gevallen leidt
tot het kiezen van een universrtctre
loopbaan.

Easvwarc Vaart 31 3000 Leuven tel 0 16'23 1020 Iaxû 16/2941 24

onderzeekers mereen zelf op dat dit
zeker geen onbetwistbaar instrument
Is, meur dat Is op zich geen bezwaar
voor wie de deelstellingen van hun
onderzoek voor ogen houdt.

Onneembaar
Een eerste opvallend resultaat is dat

zowel de ondel'VJ'QQgdeouders uit nr-
betdersqezinnen els dle uit kansarme
gezinnen onderwijs wel degelijk in
sterke mate woarde~n. Daarin speelt
de "morncl vun hun levensverhoal~
- gemiste kansen door niet gekre-
gen of genomen opleldin'gskon-
sen - een belangrijke rol. A~iders
blijken dat ondefwiJs trouwens voorol
te waarderen In utilitaire termen en
staan daarom nogol Wltigerachtig ten
opzichte van ol te 'kulturele' studres.
Zo kiest men bijvoorbeeld In crber-
dersgezlnnen hoogUit schroomvallig
voor de optiE' latiJn, alhoewel men de
gong~ mening dot dot 'het hooq-
ste van het hccqste' 15, wel degelijk
deelt. Ook in kansarme gezinnen
wordt onderwijs wel In hoge mate ge-
waardeerd, moor hier heeft de hoop
van de ouders eerder Iets weg van een
"bre-ekbaar utopisme dal al snel in
gedrang komt door de instabiliteit

perfonna460 {1160
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Jona Software en
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39990,-
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~
WQaM die geZinnen raceten leven."
Flnandi!le. sociale en relcuonele pro-
blemen, de wederzijdse onbekend-
hE'IQvan school- en fomWaai mll!eu
doen veel goedE' bedoeünqen vaak
teniet. Oot leidt ertoe dot karuarme
kinderen snel terechtkomen in een
spiraal van leerachterstand en over-
schakelen noor lagere nrvo's.
Een belangrlJke verkjcrende faktor

blijkt de kloof die tUSSE'nde scnccï- en
de thutskultuurçccpt- "De ouders heb.
ben zelf maar weinig onderwlj~ geno-
ten en dot tekort loot Zich voelen wan-
neer er meet ondersteund en begE"
leid worden bij huiswerk en lessen. ~
Weten de oude,u uit arbeldersgeZin.
nen die kloof nog In zekere mcte te
dichten. In de kanSOfU1e gezJnnen
blijkt dle hindernis door hUn sociale
Isolement vrijwel cnneembacr. met
de voernoemde resultaten.

Die kloof wijst uiteindelijk op een
'reproducerend' effekt ven het onder-
wijs: ~Naast de sociale mobiliteit van
een deel van de somenleving dient
het dus ook de reproduktie van de
mcutschuppelljke ongeliJkheid. ~ Dot
moet allicht niet zwcrt-wtt geïnterpre:·
teerd worden, moor is eerder een
kwestie van gradaties. Het toont echo
ter eens te meer aan dot het demo-
krciti.wrlngswrhoal nog long niet ten
einde Is.

Krts Iecobs

'Kanseno~llikheid In het onderwijs.&n
biografisch onderzoek naar het school·
goon in arbeiders· en kansarme gezinnen'
IlO1l re. Vuhoevenen T_ Kochuyt wm1uit-
~fJf!Vt'n door de Federak Diensten 1'00(

Weten.schappelijlz, TechnlJche en Cultu·
rele Aangelegenheden, Wetenschaps-
~I 8, 1040 81Ull1'1_

I

RvS vraagt steun voor sodale
sektor

"Iedere jongere moet volledige kansen krijgen tot vorming en tnret-
lektuele ontplooiing. ongeacht zJjn afkomst. Ii.nancll!le mogelijkheden of
secte-kultureel milieu. Er mogen geen maatregelen qenomen worden dJe
de toegang tot het hoger onderwijs of de studiefInam:iering van vol-
doende begaafde en gemotiveerde studenten aan het hoger onderwijs In
gedmng brengt- " Zo opent de Raad voor Studentenvoorzieningen (RVS)
van de KU Leuven in hun 'Open memorondurn aan de beleldsver-
antwoordeUjken betreffende de sociale sektor van de untversttetr. Dat
vermeldt een aantal noden op het gebied van studiekosten, huisvesting,
gezondheid en mobiliteit.

Volgens RVS meeten goede Informatie en begeleiding van de obi tu-
rtënten leiden tot een verantwoorde studiekeuze. Voor cüe vormen vun
sociale ondersteuning moet bovendien aandacht besteed worden aan
zowel de instroom els de tewerkstellingskansen van maatschappelijk
kwetsbare groepen. Een voldoende Instroom van maatschappelijk kwets-
bare groepen vraagt wel veldeende financiële middelen voor zowel de
sociale sektor als de individuele student. Vooral bij die individuele
studentenfinanciering hapert het nogal: de studiebeurzen njn op dit me-
ment onvoldoende om de volledige studrekest te dekken. Op dot vlok
verwacht RVSdan ook net als SOCiale Rood een serteuze inhaalbeweging
van de overheid.

Kwetsbaar--,.~ .... ~~~.·eonderzoek noor demo-
krcüsertnçscspekten hanteert wat lef
Verhoeven twee jaar geleden in het
boekje 'Van sekundalr noor hoger
onderwijs' van de Contoctgroep Aca-
demisch Onderw1jS de strukrurele In-
valshoek noemt. In het kader van
deze nieuwe publikatie zou de centrele
vraag In een dergelijke benadering
zijn welke sociale strukturen de rtch-
ting die in het sekundctr onderwijs
gekozen wordt, bepalen. Een belang-
rijke vcrtent In dergelijke onderzoe-
ken is dan ook secte- professionele
kategorie van de ouden.
Verhoeven betwist het belang niet

van die Invctshcek, wcurbl] vaak met
enquêtes gewerkt wordt, maar houdt
E'E'n pleidooi voor een aanvulling
daarop, de interpretatieve benade-
ring. Terwijl het eerste nuttig Is om
een globaal beeld te krijgen van een
bepaalde probleemstellinq, cnnly-
seert het tweede vooral de processen
die daarin meespelen. Wat de ken-
senonqeiljkheld betreft die zij In de
titel van hun werk noemen, zijn Ver·
hoeven en Kochuyt duidelijk: "Afbel·
derskinderen participeren nog steeds
minder lang aan het onderwijs en
hun studIekeuze is van dien oord dot
er meer kcns Is dot zJj studierichtin-
gen kiezen die hen minder kansen
geven op de arbeidsmarkt af enkel de
wegen openen naaf beroepen die
kwetsbaarder zijn voor werklcoshetd.
Naast OIbelderskinderen Is er daaren-
boven een kategorie die nog minder
gebruik kan maken van het onder,
wtjsocnbod, namelijk de kansarme
jongeren. ~
veeteer dan het updaten van on-

derzoek dot de strukturële benadeling
duidelijk heeft aangetoond, willen
Verhoeven en Kochuyt In de lijn van
Verhoeven's interpretatief pleidooi
-veeïeer gaan kJjken hoe gezinnen
konkreet omsprlngen met de urtdc-
gingen van de scmenlevtnq en de
scheel." Daarom werd geopteerd voor
een 'blogrofische' benadering. Dot wil
ze-ggen dat men vla interviews die
niet via een strikt voorufbepccld stru-
mlen dienen te verlopen tracht die
studjekeuze te rekonstrueren. Die
techniek werd gebruikt bij echten-
dE'rtlg jongeren - negentien uit elk
van de onderzochte koteqcneën -,
hun ouden en hun leerkruchten. Oe

Daarnaast vroagt het memorandum bitzendere aandacht voor migran-
ten, gehandlkapte studenten en derde-wereldstudenten. BIJ de mlgrwt·
tenbevolkIng zourum de studlemogeUjkhedE'n en de werking van studfe-
toelagen op een gerlchte wijze bekend gemaakt moeten worden. Univer-
siteiten dle gehandlkapte studenten willen ondersteunen, zouden hler-
voor een extra subsidie moeten krijgen zodat ze niet zelfde zware ftnon-
dële losten moeten drogen. Ook stelt de nota dot onthaal, opvang en
begeleiding van buitenlandse studenten georganiseerd moeten worden
in funktie van ontwikkelingsomenwerkJng. Dat veretst ook dot de studie-
beurzen van het Kommissariaat rntemcttoncie Kulturele Scmenwerjdnq
van de Vlaamse cemeeeschcp en van het Abos jaarlijks gel:ndekseerd en
afgestemd worden op de reële leef- en woonkosten ven de studenten uit de
derde wereld die in België met hun gezJn verblijven.

De huisvesting ven kotstudenten zal gedurende de jaren '90 een pre-
bteem vormen als de universiteiten niet In staat zullen zijn een antwoord
te gevE'n op de prtvékcmermarkt. Door zelf voldoende betaalbare en
aanvaardbare kamers ter beschikking te stellen kunnen de umversttet-
ten als marktekonomisch model kwa prtjsbeheerslnq, komfort, huur-
voorwaarden en veiligheid invloed uitoefenen op de re.gio. Ook een de-
geliJkE' huurwetgE'v:lng met een speclfteke reglementering voor kot.
studenten kan daarin bijdragen.

Verder pleit RvS nog voor de oprlchtlng van re-glonale centra voor
geestelijke gezondheidzorg gericht op universiteitstudenten en studenten
hoger onderwijs dte preventieve cknvttetten rond de gezondheid van
studenten dienen te organiseren. Ook de mobiliteit is men in het Van
Dalecollege niet uit het oog verloren: "Alle studenten moeten vlo het
openbaar vervoer tegen aantrekkelijke prijs de onderwijsstad of -se-
meerite kunnen bereiken ... de Go-Pass dient te gelden zolang men stu-
deert. zelfs voor studenten ouder dan 26 Jaar", aldus de Raad voor
Studentenvoorzieningen, Er is dus nog veel werk aan de winkel voor de
nieuwe beleldsveruntwocrdelllken.
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Studeren is geen recht meer

De UpSen downs van de
demokratiseringvan hetondetWijs
De els ftdemokrotisering van het onderwijs" doet net als andere kre-
ten uIt de laren '60 een beetje oubollig aan. Sociale diensten UJken
verworven rechten. Met de uitbouw VQJl een $Odale sektor aan de
uniefleek voor sommigen de strtld gestreden. Als we het universitair
onderw1ls1n België op Jange termijn bekijken, llfktde vooruitgang
trouwens spektaJculair. van 1.500 op een bevolking van 4,3 mlIJoen
in 1840, naar 112.000 Belgen op een bevoUdng van 10 miljoen in
1994. Maar met één veldslog1sde oorlog niet gewonnen. Absolute
sijfel'$ zeggen niet alles.

In de Jaren '50 en '60 had Iedereen dt'
mond vol owr een demo1troti5ch on-
derwljs. Men besefte dot hoger onder-
wils niet voor l@CiefMnvnnzëlfapre-
kend wus_ Echte demokratie zou bete-
bnen dat elite student met de nOOige
lntëllëktuele kapacltelt"n ongeacht
de sociale afkomst de stap naaf de
umversnen moest kunnen zetten. In
die periode onderzocht men de demo-
Iuott.serlng van het onderwijs vooral
silfermotig_ Men telde hoeveel k1nde-
ren uit de verschillende bevollûngs-
groepen aan het onderwijs deelna-
men. TMn bleek dat de arbeiders-
groep, de meerderheid van de bevol-
king, slechts met vijf procent verte-
genwoordigd WIlS aan de unJversitel·
ten. Hel afbouwen van tlnandiHe
dNmpels dle de toegang tot de unief
belemmerden voor de studenten dle
het mlnder breed hadden, werd een
prioriteit.
Men voon:og allerlei sociale dien-

sten QQJl de uniefs dle het studeren fi-
nancieel verlichtten. Het individu
moest wel zelf de kans aangrijpen en
op eigen houtje aan de poort van de
unief geroken. Of ze daar zouden ro-
ken, was een kwtostie van .hun elgen
'verdienste'. De leerlingen moesten
hun punten op toetsen en eksomens,
hun dlpkJma en hun latere sodole sta-
tus zelf wrdlenen. Men ging ervan uit
dot de resuncren op al deze tests enkel
Qlhln~n vnn de' p@noon\Îlke kiipixi-
telten en dot de evaluatie ervan objek-
tief wrllep. De slImstll"n zouden zo de
hoogste secrele status bereiken, ook al
kwamen zij uit lagere klossen.

Studiekost
In de jaren '50 kwamen de sociale

hervormingen In het onderwijs op
gong op vraag van zow.!l de studen-
ten ob de aJwdemlsche everheld. In
Leuven namen verschlllende nuden-
tl!'nvereniglogen het loltlotlef om al-
lerlei diensten op te richten. In de
'5 Meiersstraat 5 stortte In 1949 een
centrwn dat studjebeurzen ultklK'rde
en dot later uitbreidde met een Jurldl.
sche dienst, een [ob-, een hutsvee-
tlngs- en een ziekendienst. Alle stu-
denten dle btj hun aankomst ïn teu-
ven niet bij een mutualiteit waren
aangesloten, konden zich verzëke-
ren bil de Leuvense UniwrsltoÎf"l> Mu-
tualiteit. Belangrijk was de opening
van het eerste eigen studentenrestcu-
runt Alma 1 in '54. De kurswdJenst die
in '54 werd opgericht, groeide uit tot
een echt bedrijfJe en ~rd in '60 Acco,
het Akadem.lsch Kcöperctlet, Met de
stichting van Sociale Raad op 14 okto-
ber 1964 wilden de studenten al deze
sociale diensten beter koördlneren,
onder het motto ven de demckrctt-
sering van het cnderwtls.
Voor de regering was een verdere

demokratlsering van het onderwijs
een onderdeel van de uitbouw van de
welveertstoet. Na de tweede wereld-
oorlog wes het onderwijsbeleid er
vooml op gericht de bevolking hoger
te scholen. Het aandeel van het onder-
wljWudgE't In de nationale begroting
steeg van 10,7% in 1953 naar 20,4 %
in 1964. Het fameuze Schoolpokt van
'58 legde de verzuiling ln het onder-
WIJS wenl!'Ujk vast. De ouders hadden
nu een gE'9Q!andeerde keuze tussen
offkleel. neutraal of vriJ kon~oneel
onderwijs. Het officiële net opende
meer scholen, het vrije net werd goed-
koper met de verkregen subsidies. Dat
wiJ In het sekundntr geen tnschrt]-
vin~1d meer betalen, Is te donken
aQO het Schoolp:lkt. Het kcstetcze on-
dl!rwijs tot en met 18 jaar WQ.5 de basis
van de demokrotberIng.
Ook de kredieten voor studiebeur-

un werden wrhoogd. In 1960 veran-
derde een wet de flnanclerlngswflze
van de universiteiten. Voordien
kreeg elke unief een vast, gelijk be-
drog. Vanaf 1960 ~urde de bereke·
nlng van de fInandering op basis van
het aantal studenten per unJwnlteit.
Bovendlen kregen de urneb joarUjks
toelagE!n voor de sectule sektor. Een
kollektief en goedkoop aanbod van
studentenvoorzieningen moest de t0-
tale studiekost drukken. Met hel"
Schoolpakt: en de wet van '60 kregen
DIepenbeek en Kortrijk trouwens elk
één unrversrtctre Instelling, Anr-r-
pen kreeg er drie. Door de uniefs re-
gionaal te spreiden en de geografi-
sche afstond naar de unief te vermln-
deren, probeerde men meer schelle-
ren te laten doorstromen.

Het aantal scholleren In het mid-
delbaar groeide mQMQal een. Dat log
deels aan de babyboom van na de
tweede wereldoorlog, maar ook aan
de grotere VTOOg naar hooggeschoot.
den ln het tijdperk van ekonomische
heropbouw. De druk om door te stro-
men naar het hoger onderwijs ver-
hoogde hierdoor. Het hoger onderw1jS
rekruteerde uit nieuwe mUiew. De
participatie van de lagere socto-ekc-
noml~he k.loMen ~.- Door de ..
ponste van de bevolldng aan de unleb
en hogescholen.glng de aandacht in
de periode '65·'69 vooral naar de op-
vang. Het tema kans-ongeUjkheld In
het onderwijs verdween naar de ach-
tergrond_ De lInkse evolutie die met de
revolte Leuven-Vlaams In '68 ge-
paard ging, zette zich door in heel de
studentenwereld. Demokratbering
van de maatschappij was nu de stnjd-
leus, demokratl5erlng van het onder-
wijs was onvoldoende. Dal hield In
dat de studenten deelnemen een de
arbeiderstrlId en protesteerden tegl!'n
de kapltallstlschemaal:!lchappij, wuar·
btnnen de unief ten dlenste stoot van
de lodwt:rie.
In 73 breekt de ollekrisis uit Vanaf

de jaren '70 was het al besplfingen
wet de klok sloeg. De studenten voer-
den akties om de beperkte recüscnes
van de demokratlsering te kunnen
behouden. Net nu de sociale sektor
hoor autonomie bekomen had, kreeg
ze af te rekenen met bespcu1ngen. Het
budget voor de secicre sektor, dot ol te
klein VlOS, vermlnderde nog in 72 met
prijsstijgingen ln Alma tot gevolg. stu-
dlebeurzen werden wrlaogd in '17 en
loattljdig uitbetoald. Het lR5du1tvtngs-
geld wrhoogde In '18 van S.OOOnaar
10.0ClQfrank voor ntet-beursstuden-
ten. Die extra finandfle drempels be-
tekenden slecht nieuws voor de de-
mokratl.sertng van de unief. De eeet-
name van de lagere sociale klassen
aan het universitair onderwijs ver-
traagde of ging achteruit. De ûncn-
cïeet minder kmchtl9ll! gezinnen die
75 precent van de beroepsbevoUrJng
uitmaakten, waren In 1976 met mln-
der <kut 30 procent aan de unlversltet-
ten vertegenwoordigd. In het hobu
(hoger onderwiJs buiten de universi-
teit) waren de lagere beroepskatego-
rïeën meer, moor nog steeds onvol-
doende vertegenwoordigd.
Vanaf de jaren '70 Ir.reeg het Mgrip

'demokratl.sering' een nieuwe, meer
egalitaire loding. In zijn boek 'In de
buitenbaan' van '16 doorprtkte de so-
doloog Luc Huyse een aantal mltes
ever onderwijs en sociale gelijkheid
De demokrotisering van '53 tot '65
was niet zozeer ingegeven door een
streven naar een grotere rechtveer.
dlgheld, maar ~1 door de I!'konomie.
Door de grote ekoncmtsche groei In

de golden stxnes vroeg de crbelds-
merkt meer geschoolde mensen. Met
de oliekrtsis begin jaren 70 WQS de
ekanomlsche toestand gewilzlgd en
demokrotlsering van het onderwijs
was dan ook ~n prioriteit meer.
Huyse vergeleek de akcdemtsche en
bercepscarrtère van arbeIderskInde-
ren met die van kinderen afkomstig
uit de toplaag van untveeatcaren. Oe
arbeiderUlnderen bleken "tn de but-
tenbccn" te lopen.

Overgang
Een aantal lakunes en gebreken

van het optimistische onderwijsbeleid
van de taren '60 kwamen nu naar
voren. Voor het onderwijs in het alge-
meen bleken de traditionele beeor-
dellngsmechontsmen niet kku5e-neu-
traol, moor afgestemd op de hogere
soctc-ekcncmtsche klassen. Gelijke
startkansen bleken ontoerelkend,

middelbaar (het gemeenschappeli1ke
eerste jaar), een eigen keuze van de
scholier volgens aanleg en Interesse
en ~makkell1ke overgangen tussen
de verschillende richtingen moesten
de socIo-kulturele drempels lo het en-
derwijs wegwerken.
Eind jaren '70 Introduceerde Her-

man Deleeck de turn 'Matteüs-
effekt'. DI" sociale uitgaven van de
everheld blijken meer naar de ho-
gere Inkomens don naar de lagere te
goQn Dit geldt ook voor de sociale
voorzieningen In het onderwijs.
Deleeck stelde dat de studlebeun:en
niet te loog waren, moor dat ze te·
rechtkwamen bij mensen die ze niet
nodig hadden. Studlebl"urzen goan
naar de middenkategorie van de In-
komens, niet naar de lagere Inko-
mens. Bovendien kiezen de h09l!'re
Inkomens, die al meer participeren
aan het onderwijs, langere en duur-
dere studies en zullen ze meer her-
kansen. Met andere woorden, de rij-
ken worden rijker en de armen ar-
mer. Deleeck pleitte I"lVOOrde pot te
herverdelen en de sociale toelag(!n
meer selektief toe te kennen, dus
meer geven aan minder mensen.
Deze argumenten grepen de politici
toen maar wat graag een om het budo
get helemaal niet te verhogen.

De teneur van de besparingen zette
zich verder In de jaren '80, met het
beruchte Sint-Annaplan In '85 015

van de status kongruentie; mensen
zullen een hobby of een beroep kiezen
konfonn met hun toegl!'Wlell'n positie
In de sociale hl!!rarchle. Zo zal een
arbeider niet zo vlug goan golfen.
Deu statwkongruentle vormt een
rem op de sociale mobiliteit, zowel op-
waarts als neerwaarts. Huyse bene-
drukt het belang van de begin keuze
in het sekundalr onderwijs. Kinderen
die In het begin van het middelbaar
de 'jutste' richting (vooral don de La-
t1jnse) kiezen, stromen viot door noar
het hoger ondelWiJs. Wel kiest slechts
8 procent arbeiderskinderen alge.
meen vormend onderwijs. De keuze
van het sekunëctr onderwijs !s dus
statuskongruent en zo bejnvlcedt de
sociale achtergmnd onrechtstreeks.
Via de keuze van het sekundalr, de
studlekeuz.e op 18 Jaar en de latere SOA
dalestaM.

Besparing
Vandaag wordt de diepgang VQnde

dëlnokrotlserlng meestal overschat.
Vanaf de jaren '70 stagneerde de
demokrotifering en momenteel gaat
ee Vi!lhochteruft. Hetaantalstudenlen
mug don wel ~jgen. die stijging kon
volledig op rekening van de hogere
Inkomens geschreven warden, ~I
In absolute sljfers als pl"OCentueel. Oe
kloof tussen de hogere en de lagere

ook na de start was er nog sproke VQn
ongelijkheid. Wat de unlversltetten
betreft, wos het ook doar fout gelopen.
De toegang tot de unief was wel meer
demokratisch. Maar niet tedereen
had gelijke kansen aan de unief op
het vlak van organizatie en Inhoud
van het onderwijs, en na de unief op
de arbeidsmarkt en In het beroeps-
leven.

Bankbiljet
Hiermee verschoof de aandacht

van finand!!le drempels naar socio-
kulturele drempels. Aan de unief be-
staan er naast flnandèle ook psycho-
logische en JOdo-kulturele barrieres
voor kinderen Uit dezelfde lagere inko-
mensklassen. Bljvooli;J@eld een ach-
terstond voor de taal die men op
school verwacht, omdat ze thuls ene-
lekt spreken. Deze kinderen krijgen
soms minder stlmulo.n.sen om te stu-
deren. Jongens worden op school ook
meer gestimuleerd den meisjes. MI·
granten moeten nog meer toet- en
kuituurverschlllen overbruggen op
school en in de klas. Een andere neu-
welijks opgemerkte drempel Is het
computeronalfabetisme. Veel proffen
goan ervan uit dat alle studenten
thuis of op kot een computer hebben
en dus ook vertrouwd Zijn met bijvoor-
beeld tekstverwerking. Dat elk gezin
een computer heeft. ls nog altijd Kien-
ce fiction.
Met andere woorden, niet alleen de

tlnandële start maar ook de _rking
van het onderwijs zelf moest groe·
mokroti5eerd worden. Het verrueuwd
Sekundalr Onderwijs (VSO), dat vanaf
1971 werd Ingevoerd, had zo'n tn.
terne demokmtisering tot doel. Een
gelijke start voor alle leerlingen in het

hoogtepunt. Het Sint-Anna plan legde
de basis voor de tlnQndfle krisis waar
de sociale :lektor nu in II'I!'rkHrt. Het
plan stelde voor het onderwijs een
Inlevering van 13 miljard In het veer-
uitzicht. De vele studentenakties In
december '86 konden niet beletten
dot de besparingen van kracht wer-
ëee en dat er voor Z2 milJard logeie.
verd werd In het onderwijl. Voor de
studenten In Leuven betekende dit;
inschrijvingsgeld verhoogd van
10.000 naar 13.000 frank, duurdere
prijzen von Almaschotels, duurdere
kamers in residenties en minder sub-
sldl~ aan studentenorgonlzot1es. ae-
wndlen werd het nut van de steden-
tendokter en van de psychiatrische
dll"nst In vraag gesteld..
In de jaren '80 zwol de kritiek op het

VSO aan. Crltld vonden dat het VSO
te duur en ondoorzlchtlg WQ.5 gewor-
den door de vt!le opties die het bood.
De overstappen tussen richtingen wa-
ren eenrichtingsverkeer, namelijk
afzakken van nivo, nooit stijgen.
Daarmee WQS het doel van de demo-
kratlserlng ven elitaire rtchttnçen
voorbiJgeschoten. Deerneest zou het
VSO de kwaliteit van het onderwijs
aan tasten, waardoor de sJaaglmnsen
In het hoger onderwijs verminder-
den. Uiteindelijk kwam In 1989 het
eenhetdsttpe als compromis russen
het VSO en het tradmeneet onderwijs
uit de bw.

Revolutie
In 1992 publiCl"efde Huyse een ver-

volg op zlln _teruchappelljk cnëer-
zoek: "In de buttenbccn.; nog
steeds". Hierin volgt Huyse de studie-
keuze van laatstejaars uit het sejun-
dolr onderwijs. Hij hanteert de tecne

(foto archief)

Inkomens vergroot kwa participatie
aan het universitair .onderwüs. TIJ·
dens het okIldemieJoar '88-'89 zet het
lager Inkomensnivo voor p:lrtldpo.tle
absoluutop hetzelfde aantal als In '68·
'69, procentueel gezien zelfs Ioger. De
achteruitgang van de demckrcttsë-
rtng Is niet zo vreemd als het lijkt. Ons
onderwijs staat sinds de Industnëje
revolutie in funktie VQOde ekonomie.
Oe demokratisering volgt don ook de
konjunktuur, met de groei en recessie
die dot met zich meebrengt.

De Ingezene demokrotlsertng van
het: hoger onderwijs is dus nooit vol-
tooid geweest, zeker niet voor de te-
!JI"reklassen. Ot> strijd om geUjkl! kan-
sen ongeacht verschillen In sociale
herkomst blijft don ook noodzakeliJk.
Oe stelling dat het onderwijs loch
openstaat voor Iedereen negeert de
moeîlljkheden die de lagere inkomens
ondervinden in het systeem. Voor een
echie demckrcttsertnq is flnancl~le
hulp echter niet voldoende. Socio-
kulturele drempels moeten ook. ever-
wonnel! worden. i)l!ze zitten dieper en
vallen moeUijker te delekteren. Princi·
ptëël is iedereen _I voorstander van
de demokratl5er1ng en von het weg.
werken van de financli!le en andere
drempels. Het ekskuus dat men ge_
bruikt om lo de pmktijk niets te veren-
deren, is dat de huidige ekonom1sche
krisis besparingen dikteert. Het ge-
vaar Is dat het onderwijs tlch volledig
zo! moeten aa.npossen QQn de ejcno-
mtsene toestand waardoor een di-
ploma enkel nog wordt beschouwd In
termen van marktwaarde. Het onder-
wijs mag ulteraard nïet jevensvreernd
ziJn oon de beroep$W'!reld, maar het Is
eerst en vooral een persoonlijke ent-
wikkeling en geen bankbiljet.

..
Ilw Frederlckx
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Demokratisering:
een onafgewerkt

vedtaal

Vlir-rapport krijgt weinig opvolging

Weinigmigranten in
hethqgerondenwijs

Gelijkheid van kansen is - ondanks de sluimerende opgang van
ekstreem-rechts - nog steeds een blijvende waarde inhet huidige
et1sch_moQtschappeUlkedlscours.Zo'ndemokrotischemoQtschap-
pij begint met een demokratisch onderwijs waarin iedereen geUlke
kansen heeft ongeacht zijn of haar sociale, kulturele of ftnandële
crkomst. Flnandële en soete-kulturele drempels die de toegang tot
het onderwijs beperken dienen dus zoveel mogelijk weggehaald te
worden. Een van de grootste uitdagingen (en gebreken) op dat vlak
ligt zonder twilfel bij de doorstroming van migrantenJdnderen
neer het hoger universitair en niet-universItair onderwijs. In 1991
en 1992 kwomdewerkgroep 'MIgro.ntenen Studie' van de Vlaamse
ïnterumversnctre Raad (Vlir) vijfmaal samen. Utlhetelndropport
van de werkgroep bleek dat de migranten zwoor ondervertegen-
woocdlgd zijn in het hoger onderwijs. Het eindrapport deed een
aantol beleldsvoorsteUen maar kreeg tot nu toe nauwelijks enJge
opvolging.

De belangrijkste konklusie van de
werkgroep wcs dot er dringend een
enderzoek naar de loestond van ml-
gronten oon de universiteit moest op.
gezet worden. Drie jabr loter loot zo'n
enderaeek nog steeds op zich ween-
ten. De weinige beschikbare sljfers
wijzen er echter op dot de toestond
dramatisch is. De werkgroep van de
Vlir had In '91 al geprobeerd meer
inZIchtte krijgen lnde partldpotie van
migranten oon de vicemee universi-
taire Inrichtingen. Aan de universitei-
ten werd gevraagd een selektie te
maken op basis van de nationaliteit
van de ouders. Omdat dot gegeven
niet geregistreerd wordt bij de In-
SChriJVingvan de studenten, moest
men lich echter tot de nationaliteit
beperken: studenten van Turkse of
Moghrebijnse nationaliteit. Volgens
die uiterst minimale schatting zaten
er 157 migrontenkinderen een de
Vlaamse universiteiten.
In het [eer 1992·1993 bleken op

ongeveer 50.000 studenten slechts
129 Marokkanen en I09Ttll"bn aan
de Vlaamse unlwtsitellen te stude-
ren. De waarde van de sljfers moet
weeral gerelativeerd worden. Hetgoctt
Immers om studenten van Turkse en
Marokkoanse nationaliteit. ErYOltdus
niet uit op te moken of de studenten
migranten zijn of vreemde studen-
ten. Bovendien zijn de kinderen en
de kleinklndenm van migranten die
Intussen de Belgische natienaliteit
verwierven, niet In de sIjfen opgeno-
men.
Toch wijzen de Sijfersop een pro-

bleem. Zelfswanneer h-etaantal mi-
grantenstudenten een veelvoud be-
draagt van die 238 Turken en Marok-
kanen houdt dit nog altijd een se-
rieuze endervertegenwoordiging In
- als we tenmlrute van het demo-
kratiserlngsprindpe mogen uitgaan
dot een proportienele vesteçenwoor-
dIging van Jengeren uit de verscnü-
lende bevolkingsgroepen aan de uni-
versiteiten gewenst u.
De werkgroep van de Vlir stelde ln

haar rapport dot het merendeel van
die migranten met een dubbele han-
dl.kap te kampen hebben: ze komen
niet alleen uit maatschappelijk och-
tergesteldegroepen (op dit vlok ziJnze
dw te ftrgelijken met orbelderskin-

deren er kinderen van werklozen)
maar hebben bovendien ook nog
een andere secte-kulturele achter-
grond. "Het zijn én arbeiderskinde-
ren én allochtonen", aldus de werk-
groep. Uit studies over de uniftrs.itaire
achterstand van orbeiderskinderen is
gebleken dat noest de onmtskenbcre
finandële drempels ook sodc-kultu-
rele elementen een belangrijke in-
vloed hebben. De socto-kulturele ei-
genheid van het migrantenmilIeu
fungeert hierbij 0..15 versterker voor' de
kloof tussen universiteit en mllieu van
herkomst.

Verkeerd
Hoe is het nu gesteld met de verte-

genwoonliging van Belgische QIbeI-
derskinderen aan de universiteit?
Onderzoeken van Ivan De Lannoo,
professor Lammertljn en professor
peteeck toonden eind jaren '80 aan
da.ter op datvklk nog veelwerkaan de
wtnkel was. Zoblee'kmeHdan tochtig
procent van de uniwrsiteltstudenten
uit de hoge ef de middenklasse te ko-
men. Het selektiepnx:es bleek dulde--
lijk niet aan de universiteit te begin-
nen maar al vanaf de lagere school
zijn intrede te doen. Zi:J stelden De-
leed: en stcrms: "De kans om het la-
ger onderwijs met sukses te doorle-
pen, is niet voor ieder kind gelijk: hoe
lager de scdo-professtcnele kategorie
waartoe men behoort, des te meer
kans men maakt een jaar over te
doen. ~ Kansarm op dat nivo bleken
de kinderen te zijn van geschoolde en
engeschoolde arbeiders en van va-
ders zonder beroep. Oe achterstond
vergroot zich tijdens het sekundetr
-enderwijs, vermoedelijk omdat kin-
deren uit die kategorieên richtingen
kiezen die minder doorstromIngs-
mogelijkheden bieden. Uiteindelijk
stelden Deleeek en stereis vast dot
arbeiderskInderen die hun onder-
Wijsloopbaan verderzetten. tweemaal
meer hoger onderwijs buiten de uni-
versttett volgen dan uruversncrr on-
derwijs.
Eens aan de universiteit blijken vol-

gens een onderzoek van professor
Lammertljn aan de KU Leuven In
1987 bepaalde fokulteiten een duide-

VLAANDEREN
Voor al wie meer vragen heeft dan entweerden.

Hoe een haperende democratie nieuw leven inblazen?
Hoe niemand in de technologische sneltreinvaart achtergelaten?
Hoe In een welvaart die tegen haar qrenzen loopt de solidariteitbewaren?
Er nieuwe. ecologische parameters voor vinden?
Hoe in het kruisveldvan internationale belangen en invloeden minuscule
cultuurgebiedjesals Vlaanderen jeten overlewn? Een eigen politieke en cul-
-turele ruimte scheppen?
Hoe de deur naar Europa en de wereld openzetten, zonder door de moJo.
chen opgegeten te worden?
Hoe beter en solidairder door deze beschaving!)Crisis komen?

VUANDDDI tOl t Het ollicr ... r je beter ... r ...or dl.
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lijke oververtegenwoordiging te heb-
ben van kinderen met hoogopgelei-
de ouders, terwijl andere don weer
relatief meer bezocht worden door
kinderen met laagopgeleide ouders.
Tot de eerste reeks behoren genees-
kunde, toegepaste wetenschappen en
rechten, wat de studenten met gUm-
mende BMW'sverklaart. Tot de twee-
de reeks behoren onder meer weten-
schappen, psychologie en pedagogie.
Uit de vergelijking van de school-

prestaties van autochtone en alloch-
tone jongeren uit vergelijkbare klas-
sen bUjktevenwel dot de laatsten een
nog grotere achterstand oplopen dan
de eersten. Zo bleken volgens sijfers
van het ministerie van onderwijs in
1989 veertig procent van de alloch-
tone kindereh minstens een JOOl ach-
terstand op te lopen in het lager on-
derwijs tegenover tien procent van de
autochtonen. Ook het Koninklijk
Kommissoriaat voor het Mlgronten-
beleid stelde ln 1990 vest dat die ach-
terstand vooro.I terug te vinden is bij
migro.ntenkinderen: "Het percenta-
ge vreemde reeruneen met een
schoolse achterstand van minstens
één jaar is op niet minder dan acht
jaar tijd met meer don elf procent ge-
stegen. Deze stijging Iswellicht te ver-
k.Iaren door de intrede ~n de mi-
grantenleerllngen van de tweede ge-
neratie In het begin van de jaren
'80 In het sekunda.l.t onderwijs. De
slJfers vermen een gemiddelde van
alle vreemde leerlinqen zodat met
zekerheid kan worden gesteld dot de
achterstand van de migranten leer-
Hngen beduidend groter 15. Een an-
dere aanwijzing die het belang van de
samenstelling van de groep In relatie
tot de achterstand onderschrijft. is de
vaststelling dat op het ogenblik van de
natlonollteitswljzlglng het percentage
leerlingen met schoolse achterstond
afneemt. Dit hangtallidlt samen met
het feit dot de meeste genotura.il.seer-
de leerlingen uit gemengde huweä].
ken an:om!tf~ OIe actl.terstand
beïnvloedt de studlekeu.ze.

Ook een recente studie van het
Hoger Instituut voordeAlbeid (Hiva)
uit '95 toonde aan dat kinderen van
buitenlanders het heel wat moeilijker
hebben in de Vlaamse scholen. Vel-
gens de Vlir zijn er dubbel zoveel
migranten aanwezig in het beroeps-
cnderwlls (ongeveer vijfenveertig
procent tegenover twee-entwintig
procent autochtonen). In het alge-
meen sekundalr onderwijs ts er een
sterke endervertegenwoordiging van
migranten (twee-entWintig procent
tegenover twee-envtJftig voor autoch-
tonen). Rektorkandidaat Mark De-
broek had don ook voor een deel ge-
lijk toen hlJ hel probleem in een re-
cent verc-tntervtew ob volgt schetste:
"Migranten kunnen alleen via ons
eigen sekundclr onderwijS naar de
universiteit vloeien. De oplo.ssingvan
dat probleem situeert zich don ook
voornamelijk op dat vlok."
Kansanne migrontenkinderen

werden ob cutechtenen met een ex-
tra aantal moeilijkheden gekonfron-
teerd. Vooreerst Is er het taalpro-
bleem. Voor het dagelijbe gebruik is
de kennis van het Nederlands van
migrantenjongeren ruim voldoende.
De 'schoolse' taalvaardigheid die oe-
dig is voor het opnemen van (vaak
zelfs simpele) literaire efwetenschap-
pelilke Infonnatle ontbreekt meestal.
Onvoldoende Nederlandse taalvaar-
digheid speelt hen ol porten ln het
lager onderwijs, bijvoorbeeld biJ het
leren lezen of rekenen. Ook is er on-
voldoende vertrouwdheid met een
aantal kulturele en maatschappelJjke

Er zijn er roch
'vanzelfSprekendheden'. Vaak gaapt
er een w1}dekloof tussen het gezlns-
milieu en het schoolmltieu met erg
uiteenlopende çewceores. Tenslotte
speelt nog het gebrek aan studie-
menvene en studievaardigheden als
gevolg van minder positieve ervarin-
gen in het ondeJWiJs er gebrek aan
toekamstperspektieven.
Midden 1991 gaf de Vlaamse Ekse-

kuëeve hoor goedkeuring aan een
vierjarenplan dot de onderwijsechter-
stand bij mlgrontenldnderen diende
tegen te gaan. De Vlaamse overheid
wilde met haar beletdsnote aan dot
probleem iets doen. Een aantal ge.
meenten werden gerekend tot voor-
rongsgebleden wccrtn de scholen
onder bepaalde voorwoorden onder-
wijsvoorrong konden krijgen. Ze had-
den recht op extra lestijden Indien
van twintig leerlingen ofvan tien pro-
cent van het totaal aantal leerlingen,
de grootmoeder longs moederszijde
een vreemde nationaliteit had en de
moeder hooguit tot achttien jaar
school had gelopen. Onder onder-
Wijsvoorrong verstaat men twee zo-
ken: het stimuleren van mIgranten-
kinderen door middel van Neder-
lands oh tweede taal en van preventie
en remedtërtnç van leerachterstan-
den door het hele schoolteam, en het
aktiveren van de relaties tussen
school, PMSen de lokale migranten-
gemeenschop via het scheelopbouw-
werk. Schelen die van ondeJWijsvoor-
rong genieten moeten ookmterkultu-
reel cnderwfjs geven, hoewel het de
bedoeling is dat alle scholen het In
hun prog~ma opnemen.

Getto
De eptie cm Nederlands 0..15 tweede

taal (NT2) te geven, Vindt zijn grond
In de socîoUngWstiek.de wetenschap
die maatschappelijke oonoken zoekt
voor UnguIsti.sche variatie. DeAmen-
kaanse sodolinguist Labov venichtte
onderzoek noor de zworte kinderen
in de getto's van New Vorken kwam
tot de konklusie dat zij een taalspre-
ken die niet minderwaardig is dan de
standaardtaal maar wel anders. Hun
'Engels' heeft een erg uitgebreid
grammatikaal en syntaktisch sys-
teem waartn geen enkele van de
kommunlkatiebehoeften uitgesloten
wordt. Aangezien het onderwijs de
standoardtaal hanteert - die voorde
arbeidersklasse niet de moedertaal

is - kernen zll In het onderwijs
moeilijker aan de bok.
Ook ln het Nederlands taalgebied

is er onderzoek verricht dat deze teorie
bevestigt. Demoedertaol \IUD migran-
ten wijkt nog sterker ofvan de Neder-
landse stondaQrdtoQI dan die vOl)ar-
beiderskinderen. Hun Nederlandse
taalvaardigheid Isbijgevolg vaak niet
aangepa.staan de op school veronder-
stelde taalvaardigheid. Daarom werd
besloten aangepast onderwijs Ned~-
lands te geven aan de migranten-
groepen. Dat onderwijSwordt aange~
duld als Nederlands ais tweede taal,
NT2. Het is immers niet de moeder-
taal van de betreffende leerlingen
maarwel devoomaOIIl5te andere taal
uit hun omgeVIng.
Begin 1995, vier taat na de tnvce-

ring van het migrantenbeleid waar-
voor 850 miljoen werd uitgetrokken,
drong een evaluatie zich op met het
oog op een verlenging \IUD het ejepe-
rtment Volgens een studie van het
Hlva ontbreekt echter het materiaal
om de resultaten van het onderwijs-
voorrangsbeleid korrekt te vergeHj-
ken met die ven scholen daarbuiten.
Evenmin is het volgens hen mogelilk
om de Invloed van de scbolingsgraad
van de ouders te meten. De Vlaamse
regering heeft twee weken geleden
wel besloten het onderwiJsvoorrangs-
beleid verder te zenen en te ver-
algemenen naar olie gemeenten en
scholen.

VLAANDEREN MORGEN stelt de vragen en zoekt naar antwoorden.
Vraag een proefTlUl'TUTlE'l" aan. Meir 24, 2000 Antwerpen, tel 03/226.61.61
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Varlcens
DeHiva-studie toont aODdot ervan

de aanbevelingen van de VUr niet
veel In huis gekemen u. Gedetail-
leerd statistisch materiaal over mi-
gronten In het onderwijs ontbreekt
nog steeds. Gelukkig ts er door de
VJoomse fe9E'rIn.gwerk gemaakt van
een betere begeleiding vun mIgron-
ten ln het lager en het sekunda.l.ron-
derwijs. Ook het hoger onderwijs
VIOagt echter .speciale maatregelen.
Zo zou er blfvoolbeeld moeten op toe-
gekeken worden dot de mIgranten-
studenten hun deel van de sociale
voorzieningen krijgen toegewezen.
Verder kan er gedacht worden aan
spedfieke informatieverstrekking
aan de migrontengemeenschappen
over universttelt- en hoqeschcclop-
leidingen, of misschien aan het sti-
muleren van de oprichting van eigen
studentenverenigingen. Voorlopig
lijkt de opvang van migranten aan
onze universiteit zich te beperken tot
maaltijden eoneer versensvlees In de
Mmo's. Mark Oebrock had dan ook
niet helemaal gelijk toen hij stelde
dot de oplossing voor het probleem
vooral in het sekundair onderwijs
moet worden gezocht. Soms doet het
ook eens goed in eigen boezem te kij-
ken.

Peter Van Rompoey



Ministerraad geeft woensdag goedkeuring

Van den Bossche wil beu
eenn1afigaanpassen
Vorlge vr1Jdag verklaarde minister van onderwijs Luc Van den
Bossche tegenover Veto dat hij de studiebeurzen voor volgend laar
zal aanpassen met twee procent. De verhoging geldt zowel voor
kct-, spoor-, als Qgglomemtlestudenten. Doordat er geen automatI-
sche indekserlng isen sommige ministers inhet verleden 'vergaten'
de beunen aan te possen, volstcctzelfseen volledige beurs bijlange
niet meer om de reële studiekosten te dekken. Oe Vereniging van
Vlaamse Studenten Is begin dit faa.rdrul ook gestartmet een petitie
om de herwaardering van de studiebeurzen te etsen.

Het is nu het tweede opeenvolgende
jaar dat minister Van den Bossche de
beunen QQDpCI$t. Zijn voorgangers
waren zoals gezegd heel wat minder
stipt van 1983 tot 1994 werden de
beunen maar vier maal verhoogd
(zie tabel). In 1983 bedroeg een
volledige beurs voor kotstudenten
74.300 frank. Dit laar Is dit
94.600 frank, volgend jaar komt daar
1900 frank bij. Indien doe studletcelc-
gen echter altijd korrekt zouden zijn
getndek5eerd, zou een volledige beurs
In 1991 al de 100.000 frank hebben
overschreden, terwijl dit bedrog nu tot
110.300 frank zou opgelopen zijn.
Doordat de beunen de stucUekost niet
volgen, wordt de finandële drempel
tot het hoger onderwijs verhoogd Het
Hoger Instituut voor de Albeid (ffivo)
berekende dat de studiekost vijftien
jaar geleden l00.Z19 frank bedroeg.
Indien men dit bedrog Indekseert, zou
een Jaar op kot studeren momenteel
meer dan 18Ç).000 frank kosten.
Het is echter al Vijftien joargeleden

dat de studiekost wetenschappelijk
werd onderzocht Minister Van den
Bossche verklaarde zich eind vorig
Jaar bereid om zo'n studie jaarlijks te
laten uitvoeren, zodat de stijging van
de studiekosten bepalend zou zijn
voor de stljging von de studietoela-

gen. SodoIe Raad en de Vereniging
van Vlaamse Studenten (VVS) stuur-
den de minister een voorstel voor een
dergellJk onderzoek, maar tot op he-
den werd bier niets meer van verno-
men.

Alleenstaanden
De studiebeunen liggen niet alleen

te laag, maar het wordt voor studen-
ten ook steeds moeIlijkerom aan zo'n
beun te geroken. IncUen het geZins-
Inkomen een bepaalde grens over-
schrijdt, heeft men geen recht meer
op een beurs. Een gezin met twee kin-
deren ten leste dat 800.000 fronk ver-
dient, krijgt nog net SOOO frank. Om
op een serieuze studiebeurs aan-
spraak te kunnen maken, moet het
Inkomen echter veel lager liggen.
Een gezin met vier kinderen mag biJ-
voorbeeld maar 490.941 frank ver-
dienen. Dit is zestig procent van het
5Ocio-vitoal minimum. Studenten en
verschillende sociale diensten eisen
dat de minImumgrens wordt opge-
trokken tot honderd procent
Degevolgen van d1talleszijnduide-

Hjk zichtbaar. Door de onwaaoch.ljn-
lijk lage Inkomensgrenzen is het bij-
na uitgesloten dat een gezin met twee
verdieners recht heeft op een beun.

~ Education Centre Leuven

n Bedraa volledlae studletoelcae
ko' r ceelomerotte

83·84 74.300 ~ "'.400 49.500
84·85 Idem Idem Idem
85·86 8).700 59,800 54.500
86 - 87 8Z.5OO 60.300 55.000
.7· 'dom !dom !dom
88-89 Idem Idem Idem

Demokratisering: 89 -90 !dom ""m ......
90 - 91 jdem Idem Idem

een onafgewerkt 91 - 9Z 91.000 60.300 55.000
92- 93 Idem Idem Idem
93-~ ""m Idt!rn Idem'Hlrair:

verhaal 94 _95 94.600 61.500 56.100
95·96 ".500 -_._- -_.- 62.700 .s1-200

Zelfs alleenstaanden met een mid-
delmatig inkomen vallen al gouw uit
de boot. Om hier iets aan te doen
moeten de Inkomensgrenzen met
minstens 50.000 frank worden ver-
hoogd Op die manier krijgen meer
mensen een studiebeurs en zou ook
de tussenkategorie van de inschrij-
vingsgelden verdwijnen (de net-niet-
beursstudenten mogen 50.000 frank
meer verdienen, maar betelen toch
maar 9300 frank inschriJvingsgeld).
Een onder gevolg is dat steeds min-

der studenten een studiebeurs aan-
vragen, ondanks de Inspanningen
die het ministerie van onderwijs le-
vert om het bewzenstelsel bekend te
maken bij alle logen van de bevol-
king. Wel posltfef is dat onder het be-
wind van Van den Bossche de beur-
zen vroeger op het Ilkademie;aor wer-
den uitbetaald. Toch wordt het steeds
duidelijkerdot ersleeU:lt op de huidige
manier van studiefinanctertng. De
aanvmogproc:edure is te ingewikkeld,
de onzekerheid voor (kandidaat)stu-
denten is te groot, te weinig mensen
kunnen er aanspraak op melken en
de bedrogen zelf moeten dringend
verhoogd worden.

bijhorende besparingen gaat het
nochtans niet goed meer met de de-
mokratisering van het onderwijs.
Door de verhoging van de finandl:!le
drempels wordt het verdrog over kos-
teloos onderwijs, dat Belgii! in 1983
heeft ondertekend, verder ultgehol~
Het streven noQtgratis onderwijs was
een loze belofte van de staat
Om de demokrotlserlng een nieu-

we Impuls te geven willen sommigen
de begane paden verlaten en naar
nieuwe vormen van studiefinancie-
ring zoeken. Met name het Neder-
landse model waar een studlelcon
aan alle studenten wordt uitgekeerd,
krijgt ook in Vlaanderen steeds meer
aandachtlnditdebatwoJdtdikwijlsde
betaalbaorheld in vroag gesteld, ze-
ker omdat de kollektleve voorzienin-
gen niet mogen afgebouwd worden.
Als de gemeenschap alle studenten
pakweg 8000 frank per maand geeft
aangevuld met een extrQ't1e voor de
laagste sociale kategoriei!n, moet het
budget voor onderwijs serieus ver-
hoogd worden, zelfs al wordt de kin-
derbijslag afgeschaft en overgehe-
veld naar het departement onderwijS.

Dit jaar heeft de Nederlandse over-
heid trouwens zwoor gesnoeid in de
5tudlefinanctering. Het maximaal
!aantal jcren dat men een beurs kan
lrijgen werd verder beperkt, en in-
dien een Nederlandse student niet
slaagt zal hllln de toekomstZiln beun
!'loeten terugbetalen.

WfB
In Belgl! bestaat de prestotiebew-s

- dit Is de koppeling van de studie-
toelage en de studleresultcten - nog
niet. Enkel voor een bisjaar en een
studiejaar op een lager nivo kan je
geen studietoelage krijgen. Absoluut
verwerpelijk Zijn studieleningen cu
gewone studiefinandering. Het tinan-
deel rtsüc voorstudenten uit de laag-
ste secere kategoriefn wordt zo moge-
IIlk nog groter als er geen zekerheid
bestaat omtrent de ûncncïëïe Impll-
koties van studeren In het hoger on-
derwijS. En het zijn luist die laagste
sociale kategarieen die steeds minder
de weg neer het hoger onderwijs vin-
den.

Nederland

Tijl Vanbrabant

Dat de demokratisering van het
onderwijS niet meer bovenaan de p0-
litieke agenda stoot is duidelijk. Sinds
het SInt-Annopion van 1986 en de
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De eisen van Sodale Raad
Dot de aftakelJng ven de studiebeurzen zich doorzet, ts voor secrele Raad
aanleiding om krachtig te protesteren. Vorige vrildag bogen de kring-
vertegenwoordigers zich over de studletinancieringsproblematiek. Het
open memorandum over de sociale sektor dat binnen de Raad voor
Studentenvoorzieningen tot stand kwam (zie elders in deze kntërn), werd
nogmaals naar voren geschoven als eisenbundel. Na enige diskussie wem
duidelijk dot de sorokkers verder wilden dan het memorandwn alleen.
Ooarom werd een eigen eisenpakket opgesteld dot zal doorgespeeld worden
naar de beleidsvoerders en de politieke partijen.

I. Het budgd l'(.J()r sociale WXNZimingen voor studenten moet verhoogd wor-
den. De .sociale voorzieningen mogen niet mee gelinanderd worden door
studenten zelf, zoals sinds 1986 het geval is. De toelagen van de Vlaamse
Gemeensdlop moeten verhoogd worden zodat de Inschrijvingsgelden niet
moeten dienen voor 'auto-tinandering' .

2. De toelagen aan de sociale ~mingen l'(.J()r hogeschooLstudenten moeten
tot op hetzelfde nivo als die voor unIversiteitstudenten worden gebrocht.

3. De uitbouw van rtgionaJe sociale nerweten moet bevorderd worden. De
betoelaging moet gebeuren op basis van behoeften. Het onderscheid tus-
sen pendelstudent en kotstudent is waarschijnlijk belangrijk.er dan het
onderscheid tussen unief- en hogeschoolstudent. Minister Von den
Bossche moet zijn belofte om een wetensdlappelljke studie noarde b;e.hoef-
ten en studiekostEn te laten uitvoeren, nakomen.

4. De regel dat eln toeiage van 150 procent van de maximumbeurs wordt
toegekend aan studenten van wie het inkomen lager is dan 1/10 van de
maximumgrens - het maximwn toegelaten inkomen waarbij men nog
nel in aanmerking komt voor een studiebeun - moet verfijnd worden.
Deze kon-ektle is immers een zwart-wit regel. Studenten die net niet vol-
doen aan dit crttertum, krijgen bijna vijftigduizend fronk minder dan stu-
denten die net wel voldoen. Sociale Raad pleit voor een geleidelijke over-
gang en stelt een volledig /Îneairbeurzmsysteem voor.

5. De te lauppeinkmnensgmurn moeten met minstens vijftigduizend fronk
worden opgetrokken. De minImumgrens. die nu op zestig procent van het
socIo-vitaal minimum ligt, Is onrealistisch laag. De maxirnumgrens
(waarboven je dw geen toelage meer krijgt) ligt ook te dicht tegen de
minimumgrens, zodat een bepaalde inkomenskatEgorie die ook bij een
aantal andere voorzieningen net uit de boot valt, ook hier net nret in
aanmerking komt.

6. DeinfomtatkkDmpagnellOOTpotenrl&beursgmdltigdenmoeldoelgerich-
ter en verbeterd worden. Het beunensysteem moet net die jongeren die
wegens finandi!Je of sodo-kulturele oorzaken niet komen studeren, aan-
moedigen om wel te gaan studeren.

7. Er moet een dekreet komen dat garondeen dat de studiebeurzen gekop-
peld worden aan de stijging van de studiekosten. Konkreetbetekent dit dat
de studiebeurzen elk jaar automatisch moeten worden geYndelr.seerd.
8. De lndeksering van de beurzen moet met ~rugwert.ende krocht gebeu_
ren. Een Indeksering vanaf 1995 verhelpt Immers niet aan de tekorten die
de voorbije jaren zijn opgelopen door de niet-lndeksering.
9. Minister Van den 8o$:sche moet zijn beiene om een bodem-kodastrool
inkomen in te voeren, nakomen. Iedereen moet ergens wonen, zelfs al is
je Inkomen zeer laag. Een bodem-KI is administratief zeer eenvoudig In te
voeren en doet de nadelige en perverse neveneffekten van de KI-test ten
dele teniet.

10. Subsidies voor de sodale sestcr mogen door de onderwiJsirutellingen
geen andere bestemming worden gegeven. Oe regeringskommissaris
moet hierop toezien. Studenteninsprook In de sociale sektor Is een eviden-
tie. Er moet daarom werk worden gemaakt van een dekretale regeling voor
Inspreek naar analogie met de inspraak van hogeschoolstudenten (pert-
tcrre vertegenwoordiging).
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Studietoelagen als vangnet?
Aantal beurzen in vrije val
Er Hikt maar geen einde te komen aan de daling van het aantal
beursstudenten. In 1988 werdener41.351 beurzen toegekend, vorig
o.kodemiejoQr waren er dat nog maar 31.923. Dot is een daling met
23 procent. Het gemJddeld beunbedrog dat aan de overbUjvende
happy few werd uitgekeerd, kende een relatieve daling als Ie verge-
Ulkt met de stijging van de levensduurte, en vorig laar zelfs een
daling1n absolute rijfen voor het universitair en hoger onderwijs
van het korte type. De Vlaamse regering heeft. de bespcrtngen- die
inde honderden miljoenen lopen - vooreen klein deel gebruikt om
de sociale sektor van het Hobu te flnanderen. Hetovergrote deel is
echter - wat minister Van den Bossche - ook moge beweren op
duistere wijze verdwenen.

De groftek hieronder maakt duidelijk
dot de daling van het aantal beurs-
studenten zich gestaag veereet. Het
aantal bursalen In het hoger onder-
wijs van het langt' type daalde op vijf
joor tijd met bijna dertig procent, in
het korte type WQS er een daling van
dertien procent, en aan de uniefs
daalde het aantal beunstudenten
met meerdan twintig procent (zie ook
tabel).

aantal 'prcûteurs' uit het beurzen-
systeem te weren. Hetbleekechterook
een handlgebesparingmuuk. Het uit-
gespaarde bedrog werd immers niet
terug in het systeem geïnvesteerd.
Men had dat bijvoorbeeld meer men-
sen een studietoelage kunnen teeken-
nen door de inkomensgrenzen om
daarvoor in aanmeridng te komen te
verhogen (zie ook artikel 'Van den
Bossche wil beunen eenmaUg aan-
passen'). Een andere mogelijkheid
was het aanpassen van de beunen
aan de reële studiekost.

De bovenstaande gmfiek van het
absoluut aantal beurzen geeft de za-
ken In feite nog te positief weer. Het
aantal studenten is de laatste jaren
immers nog ucnqes gestegen, zodat
het percentage beursstudenten over
dezelfde periode nog sterker Is gedaald
dan de gmfiek suggereert. We Zien
dan ook dat jaar na fOar steeds meer
studenten het volledig Inschrt].
v1ngsgeld moeten betalen aan de
unief.

Pineut
De kosten verbonden aan een jaar-

tje studeren stijgen leder jaar gezwind:
voeding, inKhrljvingsgeld, kursus-
sen, vervoer, huJsvesting, verplichte
stages, ... Het lijkt dan ook niet meer
dan logl.$Chdat het inkomen van de
student die trend volgt. Niet:!;isminder
waar. Voor uniefstudenten steeg de
gemiddelde beun op vijf jaar tijd met
520 fronk per laar. HogeKhool-
srudenten uit het lange type konden
rekenen op een verhoging van amper
380 fronk per jaar. Voor hogeschool·
studenten uit het korte type was het
huilen met de pet op: op vijr jaar tijd

daalde hun gemiddelde beurs zelfs in
absolute sürers.
Die evolutie Is niet eenduidig te ver-

klaren. Het aantal studenten dat be-
slist om te pendelen in plaats van op
kot te gaan zou een eerste verklarende
faktor kunnen zijn. Pendelstudenten
krijgen nemelijkeen lagere beurs. Het
percentage kotstudenten blijft echter
ongeveer konstant. De verklaring
moet dus elders gezocht worden. Een
andere mogelijkheid Is de oorzaak te
zoeken bij de globaal stijgende wel-
vaart van de gezinnen en de deel-
matigheid ven onze sociale zekerheid.
Weinig gezinnen verdienen echt zo
weinig dat ze recht te hebben op een
serieuze beun. Dat de reële studie-
kosten veel hoger liggen en slechts in
zeer beperkte mate gedekt worden,
lijkt de Vlaamse regering echter niet te
deren, integendeel. Zij heeft meeroog
voor de besparingen die zij kan door-
voeren, eerst door de xr-test die een
groot aantal mensen terecht uitsloot,
maar ook nadien door de beursbedrc-
gen en de Inkomensgrenzen niet in
voldoende mate op te trekken. Op vijf
laar tijd slaagde minister VQIl den
Bossche er zo met brio in zeshonderd
miljoen te besparen op een budget
van ruim twee miljard.
'Waarheen leidt de weg?' VIOagt

Paul De Leeuw zich samen met het
kabinet VQIl oederwüs af. ZoaJs het
tegenwoordlg gaat, begint de DIerut
voor Studietoelagen - die debeurzen

Demokratisering:
een onafgewerkt

verbaal
uitreikt - meer op het orkest van de
'tttcmc te geUjken. Indien men het
stelsel niet ten onder wil laten gaan,
moet de Vlaamse regering op een een-
voudige wijze hogere beurzen geven
aan meer mensen. Ondanks de re-
cente besparingen van de Nederland·
se regering, besteden onze noorder-
buren bijvoorbeeld nog altijd veel
meer geld aan srudlefinandering. ze-
wel vanuit sociaal als vanuit esono-
mISch standpunt bekeken !sonderwijs
de beste Investering die een gemeen-
scha"'kan doen. De zogenaamd hoge
koste!\ van het lage slaogsljfer in de
eerste )wndidatuur, verzinken in het
niet bij de maatschappelijke opbreng-
s~ die de hoger opgeleIden nadien
inbrengen. Vanuit demouatisering-
standpunt had minister Van den Bes-
sche tijdera zijn ambtstermijn meer
kunnen doen voor de srudieûncn-
dering. Of zijn er misschien tenden-
zen aan de gang diedoor één man niet
kunnen worden gestopt?

Tijl Yanbrobant
Peter Van Rompoey

Evolutie van de toeaekende studtetoelccen

_:;.

Volledig
Dat er een neerwaartse tenderu!sin

het beurzenaantal, zou er in teorie op
kunnen wijzen dat steeds minder
mensen een studiebeurs nodig heb-
ben. De algemene welvaart Stijgt Im-
mers en steeds meer gezinnen bestaan
(urt noodzaak) uit twee kostwinners.
De waarheid Is echter dat de tongeren

N eg 90 91 9Z 93 die behoefte hebben aan een ûncn-
deel steuntje, steeds minder de weg

De knik in 1991!s te wijten aan de naar het hoger onderwijs vinden. De
invoering van de kcdcstrccr-tn- finand~le grenzen waarbinnen men
komentest (Kl·test). Die moet mensen in aarunerlting komt voor een beurs
dleeenioagbelastbaarinkomenheb- zijn te laag, een beperking waar
ben, maar anderzijds toch In een kast vooral de lagere mlddenklosse het
van een vWo wonen, uitsluiten. De KI· slachtolJer van Is. Ook die gezinnen
test slaagde er daadwerkelijk In een kunnen een beun goed gebruiken.

a~rtentfe

Vntvel'lltair on~nrIl.
89- 90 90 - 91 91 ·92 92· 93 93 - 94

aantal beursstudenten 11.600 11.426 10.104 9.672 9.3-42
mlddeld bedroq ~ 46.900 46.700 49.300 50.100 49.500

tereet bedmq 544.693.300 533.938.100 498.996.800 484.653.100 463-010.400

aantal beursstt!denten
lemlddeld bedro,
totaal bedrc.

aantal beursstudenten
'mlddeld bedra,

totaal bedrc.

Hoo r onderwill korte
89- 90 90- 91 91 - 92 92·93 93 - 94

19.379 19.553 17.119 16.868 16.474
42.780 44.300 42.200 42.900 42.300

829.167.700 866.311.200 722.411.600 724.040.100 696.608.500

H0Q4rondenrl I Ion,
89-90 90 - 91 91 - 92 92-93 93 - 94 •

8,613 8.735 7.088 6.832 6.107
43.200 45.100 43.300 44.900 45.100

372.368.200 393.984.500 307.113.600 307.093.400 275.567.JOO

Goeie dingen zijn niet kapot te krijgen. Daarom gaan wij
op donderdag door tot het bittere einde.

Dit moet je zien.
(Gratis taxipendel aan de Oude Markt (Kotmadam),

Pochplein. Tiensestraat (Hooverplein)

Disco-Resto-Café Silo kan verhuurd worden voor
fuiven - optredens - recepties - bruiloften. Bel ons op.
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'Shots of war' in de centrale biblioteek
~atdesensuurnooftzag
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Oorlogsberichtgevlng is altijd een ge-
voelig punt gew\"eSt bij de ~rtngen
van volkeren die direkt of Indirekt bil
een oorlog betrokken waren. Het lijkt
ervaak op dat oorlog gewoon een pro-
dukt is dat de regering moet zien ver-
kocht te krI)gen aan haar volk. Om de
motivatie hoog te houden moet het
YOIt de Indruk hebben dat hun scldc-
ten (lees helden) het goed doen aan
het front en dot de vijand bi JDa versla-
gen Is. SII de eoeere porti\ wordt pre-
des hetzelfde verteld over hun reepek-
ueve soldaten. In oorlogstijd wordt de
pers dan ook goed In de hand gehou-
den, doorgaans zelfs çeseasureerd.
Verslagen werden vroeger dikwijls
gelUustreerd met prachtige tejenrn-
gen die van de soldaat een romanti-
sche held maakten die vocht voor ko-
ning en vaderland.
De (otografie kon daar In heer

beginjare-n weinig aan veranderen.

Foto's maken was tedinJ.sch zo om-
slochtig en belichtingstijden waren zo
lang dat foto's wet moesten geën-
sceneerd worden. Een fotograaf die op
reis was met een paar honderd kilo
aan glasplaten, cnemrkcueën, een
lompe kernere en een loodzwoor sta-
ttef kon zich niet onopvallend tussen
de frontsoldoten begeven. Hij bleer
ochter de linies en mookte foto's von
netjes poserende en breed lachende
mocho'sopweg I""IOO.I"<M overwinning..

Propaganda
Moor de techniek evolueerde ra-

zend snel. In de [eren twintig werden
de glasploten vervangen door veel
lichtere films, kOl1)era'swerden kom-
pokter en de emulsies woren zoveel
gevoeliger dot de belichtingstijd ver-
kortte van enkele minuten tot frokties
van een sekonde. De fotograaf kon nu

In de centrale biblioteek loopt momenteel een fototentoonstelling onder de titel 'Shots q(war, We-
reldoorlog U inbee.ld'. Inhoudelijk heeft:de tentoonstelling weinig nieuws te vertellen, zeker nu we in
deze weken langs alle mogelIjke kanalen aan de tweede wereldoorlog worden herinnerd. Toch is het
een QQIlJ'Qderal was het lIlQQI" omdat een groot deel van de foto's die er tentoongesteld zijn, nooit
eerder werd gepubliceercL

OB L ~ I(
TAF· ELS

Spreek met: _K;..J8áraf cm cp tzn vase mcme.nt 11Aina ce kane.n
etar eaï prachtl(Je qe/eqel'Jtetd art /11 conzxc re b/J..JVenmetje

studteqen?tef1, tedl5CU3srerenover CUI'5l6Xt7 en ~raqt:rl
ofµ5t eenJ!:kkerut te bol te (Jd31.

LMe dit wetzn aan de ger.anc van het rt:5taurant waar je
afspr'eekt: hlj/zu rest:rveerC t:eI1 vaste cafel Vc::t:Y pll(:.;.aar.
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mee op bet $lQgve:1d en reglstrenm wat
zich daar werkelijk o.bpeelde. Ook de
druktechniek ww intussen verder ge--
vorderd zodat de foto's al kort nodat
ze genomen waren, getoond konden
worden aan het groh! publiek.

Ploeg
En dat publjek WQ5 ge5ch.okt. Het

slagveld bleek een bloederige hel te
~.woar meer-doden.donJlel~nJe.
bespeuren waren. Op de gezichten
van hun jongens stond meer angst
dan moed te lezen. Hier moest zo snel
mogelijk een eind aan komen want,
zo dacht men, foto's liegen niet. De
beleidsmakers hodden snel door hoe
steëc foto's de pub!iekeoplnJe konden
bernvloeden en grepen onmiddellijk
in. Juist omdat de massa ervan en-
ging dat foto's dewaarheld lieten zien,
kon men fotogmfie Immers makkelijk
als Propo90nda gebruiken. Foto's die
niet ooruloten bij het beeld dot de top
oan het publiek wou geven werden
vernietigd, en foto's die wel posten
werdenmesscel verspreid. Vervolsing
wasaandeordevandedag- nunog
steeds overigens - en er werden
mooie beelden gei!nsceneerd voor de
opnames. Een foto waar bijvoorbeeld
tien krijgsgevangenen opstonden
werd met wat knip- en plakwerk ver-

anderd ineen fotowaareen hondertal
krijgsgevangenen opstond. Het pu-
bliek slikte bet, en de demokratie was
weer gered.
Na de tweede wereldooriog kwam

door In het Westen enige positieve
verandeling In. PersvliJheîdwerd een
zwaarder begrip en persburo's kregen
meer macht. De journaliSten werden
meer vrij gelaten. Dot heeft geduurd
tot na de Vietnam-ooriog. De foto van
de vastgebonden Vletcong<soldaat
die genodelOO$door zijn hoofd wordt
geschoten en natuurlijk het noeste
meisje dat huilend in de lichting van
de fotogmaf loopt nadat hoor dorp
door de Amerikanen met napalm Is
bestookt, hebbenerdeelsvoorgezorgd
dot president Ford geen steun meer
loskreegvan het Amerikaons Kongres
en dat de ooriog sneuer moest etndi-
gen don waarschijnlijk geplond was.
De Amerikaan.se regering had hoor
les geleerd, nooit meer zouden foto-
grafen of kameraploegen weer zo vrij
gelaten worden. Tijderude Golfoorlog
mochten er haast geen JoumalUten
mee en In scmcuê werd de bericht-
geving op een uiterst ridikule manier
georkestreerd. De soldeten kwamen
pas aan land nadat de kameraploe-
gen hun licht-lnstalloties terdege hcd-
den opgesteld. Kortom, oorlogsbe-
richtgeving moet, zekerols zevan een
van de strijdende partijen komt, met
een serieuze korrel zout genomen wor-
den.

Portret
De echte woarheld komt meestal

pos nadat de oorlog voornij u. En dan
nog I.s het moellijk om een objektief
beeldverslog te geven omdat veel
foto's tI)deru de ooriog vernietigd wer-
den door sensuwtoaunls.sies.. Waren
zij er niet geweest, don had de ten-
toonstelling die nu In de-centrale bl-
bUo1!'ekloopt er woorschîjnlljk heel
anders uitgezien.Toch is de tentoon-
stelling de moeite woard omdat er
foto's uit beide kampen hongen,
woaronder ook foto's die nooit be-
doeld waren om als propa90nda ge.
brulkt re worden. 1.0 zijn er drie por-
'~es van een twQQI~origzigeWler-

melsje die gedIend hebben voor hoor
reglstratiefonnulier In het geno von
Lodz alvorens zij gedeporteerd werd
naar een konsentrotiekamp. Het zijn
drie rechttoe-rechtoen foto's maar op
hoor gezicht staat angst te lezen die
niet met woorden te beschrijven Is.
Tiperend voor de oorlog u ook de foto
van een Japanse krijgsgevangene die
spiernaakt het dek van de USS'New
Jersey moet schrobben voor de ogen
van een hendertel Amerikaanse ma-
riniers. Hetmerendeel vande foto's op
de tentoonstelling Is minder gruwelijk,
sommige zijn zelfs anekdotisch.
De belangrijkste fotograaf van wie

er werk te zien valt, Is de Amerikaan
Tony Vaccaro. Voccora WQ5 nog stu-
dent fotojournalIstlek teen hl/In 1943
werd opgeroepen voor het vervullen
von z1ln legerdienst. In de eerste
plaats WQS hlj een soldaat en hoorde

hl] te vechten. Maar gezien zijn cplel-
dlng werd hem gevraagd de bevrij-
ding te fotograferen. HIJ volgde het
331ste Regiment en de 83ste DIviSie
van Nonnandi~ tot Beriljn. Het inte-
ressante aan zijn foto's zit in het feit
dat hlj op dat ogenblik nog geen Jour-
nalist was. Dat bet leger sensuur tee-
paste op alle foto's dle naar buiten
gestuurd werden, heeft veecare per-
soonlijk endervoneen. Met zijn eerste
foto's probeerde hij korrespondent te
worden voor de bladen Ufe en Look.
HIJstuurde de negatieven op naar zijn
zuster met de vraag ofzij zewou loten
zien aan de redaktie van bovenge-
noemde bladen. Hij kreeg een brief
terultwaarin zijn zus hem meldde dat
ze geen enkel negatief hod entven-
gen. Voccaro kwam te weten dot de
serµuurkommlssie sowieso alle nega-
tieven waarop dode of zwaargewonde
Amerikanen te zien waren, verere-
t1gde. Sindsdien hield hij al zijn nega-
tieven bij de rèst van zijn bagage op
zijn ru9t waartussen zich overigens
ook een ....-ergroterbevond. Pas na de
oorlog stapte hl] met zijn ongeveer
vierduizend foto's neer de pers en
werd oangenomen bij, jawel, Looken
ure.

Vaccin
De 25 foto's van Vaccoro die gese-

lekteerd werden voor deze tentoonstel-
ling tonen weinig gruwel In vergellj-
ltî.ngmet het werk.van sommige an-
dere fotografen van wieerook foto's te
zien zijn. VacmJOzatdonookmfdden
In de bevrijding en werd voak gekon-
fronteerd met vreugde. vereer was
zijn benadering ook anders. Hl) was
zelfsoldaat en dus ging zijn aandacht
In de eerste plaats uit naar het lot van
zijn medesoldaten. Niet alleen de ok·
ties van het leger legde hij vast. moor
ook die momenten waar er terug wat
menselijkheJd komt in de ooriog.
Het Is moelijk te voorspellen hoe de

gemiddelde bezoeker zich zal voelen
nadat hij de hele tentoonstelling heeft
gezien. Als de organisatie baor doel
bereikt rou elke bezoeker een beetje
bewuster moeten zijn ven het gevaor
dat schuilt echter groeperingen die
om afrekening roepen. Moor het zou
wel eens kunnen dat hij niet voldoen-
de onder de indruk Is van deze beet-
den. Weworden tegenwoordig vrtjwel
elke dag gekonfronteerd met beelden
van de een of andere oorlog. En in
plaats dot er bil de mensen een ge.
zondedegoutvoorgeweldi.sontstaan,
is men er juist Immuun voor qewor-
den. Het publiek van nu Is bijlonge
niet meer zo snel gechoqueerd 015dat
van vijftig Jaar geleden. En dot is Jam-
mer, want het Is niet omdat we nu
meer ooriogsbeelden nen, dat we het
recht hebben om de ernst van ocno-
gen te relativeren.

Karel De Weerdt

'Shots of war' loopt In de cmrrale bibUo-
teell:ophdI..odetuqJldnvon8mdtof IS
juni.
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EKSAMENHOROSKOOP bent u slechts van een vertrcegd
sekundctr onderwijs.
Gezondheidstip: zweet veel groenten,
vooral de soorten die u niet lekker
vindt. En geen pupillen dit)aar.

houdt zich ermee bezig. Ken uw eigen
wegversmalling en ook die \IOnde vij-
and. Met uw psychologisch deerzicht
hebt u die oo.sgieren en haha dat uw
keuzes de verteerde zijn? Hou het geld
bestemd voor bol voor uzelf. Voor wie
na honderd }<lar vergaderen zijn jes
niet meer door de bomen ziet, geven
we hiema het volledige voorstel. Ge-
zondheldstip: go ook af en toe op uw
kop staan In openbare plaatsen.
Moar Ik zwijg nu over Walewein en
vertel verder wat er met ridder Keije
gobeuro..

WEEGSCHAAl
(23/910122/10)

Kijk. het kJinkt ongelooflijk maar de
weegschalen krijgen vleugels. Terug te
vrogen op de plantsoendienst. Dan
begin u teeeraeten en looptnatuurlijk
olies In het honderdduizend of niets!
Wat had u dan gedacht. dat een koe-
ne ridder met een eersteklas schimmel
u uit de penldlllne zou komen ledden?
Gezondheidstip: een vezel stoot zich
geen tweemaal aan dezelfde nier-
steenbok. Moor de eerste keer doet het
ook ol pijn. Ab het regent bij Stnt-
Preter njmt het op gieter.
Zinderend van woede, een vuist in de
ccrs. Oemokrotiserlng van het onder-
wijs. Stem op 23O.Q099435-3O. Ver-
meid "tepel". Hetweega.ppamat heeft
nogal de gewoonte zijn onzekerheden
te voerbergenachter moppen waar het
zelf heel hartelijk om lacht. Hoewel
heteen boeiende tijd is, heb u wettest
van drempelvlees.

Zet ik alles op eerste zit of doe ik het In gespreide zit? Wil vroegen
aan onze eigen waarzegster hoe uw kansen ervoor staan. In één
slechtrulkende adem en met een donJc:erbruine stem antwoordde
1.010:

verwerking.... Hou u toch maar effe
koest. Niet doen. Samen bent u sterk.
Vraag maar aan de Algemene Fonz..
Geïnspireerd door recente nieuwsbe-
richten welUcht.

WATERMAN (20/110118/2)
Op het emotionele nivo gaat u lJOOrOe
Winter maar u krijgt meestal uw zin
niet af. Waterrnann In twee ekstra
balpennen, tippexpotjes en potloden
nummer twee met bijhorende gom.
Maar loopt er dan toch iets mis, dan
vangt uw omgeving u uiterst liefde-
vo~Van al cUegenen dle niets te zeg-
gep hebben zijn zij ndie zich laten pee-
ten het aangenaamst. viersportreed-
kla.uiekers te loop! Voor een echte
modderpoel moeten wedden. Zenuw-
.!lopend !a, maar dat Is uw probleem.
En als u tussen twee essemees door
weer eens de drong krijgt lets kom-
pleet ges{ooi!ls te doen, dan moet u
zeker overgeven. Gezondheidstip; ad
van ad fundum.

BOOGSCHUTTER
(2211110121/12)

Ik moet toegeven dat u werkt. Bravo.
Maar Tele Kwinto staat niet aan uw
kont. Ukrijgt een vrij harde en dat z.o.l
u ze eens duidelijk laten zien ook! Het
Geluk staat alweer oon jouw Kant te
grijzen. Moor u rekent er wat te sterk
op en HIJIs een wispelturig opperwe-
zen. 't Wordt hoog tijd niet te hopen
dat u ook maareen cent krlfgt van de
zieke fonz of andere kringinstantIes
om een rolstoelro.ket te kopen.
GezondheIdstip: Met een stuiter. En
doomo tien en een kwart sekonde uw
adem inhoudstafelen. U kan wel te-
gen een stroot)e.En doar komt nog bij
dat enkele Individuen op u komen
steunen tijdens deze voor hen bijzon-
der moeilijke maagd.

RAM (21/310119/4)
Rammen geboren onder Saturnus in
het huls van Usherwordtaangeraden
niet onder een vallende ladder te lo-
pen. U organiseert best een padfis-
tîsche manifestatie aan het Noord-
station en vervolgens ziet u in Proton
de fi.s.kaleboeman. fa beestje, nu zit je
aardig aan je stoel vastgeketend,
niet? Op uw kot een flamingo flambe·
ren, Is tenminste een nuttige bezig.
held. Kan u OOItnog wel 'ns gebruiken
voor een partijtje. Rammen die meer
dan duizend studenten vertegenwoor-
digen hebben twee stemmen en de
kleine (nepal) mogen telkens maar
één handgebruiken. Gezondheidstip;
eet \oWlloUigs.

•

.,.
KREEFT (21/610122/7)

Ubent ongetwijfeld een van de meest
opwindende muzikale ontdekkingen
van de laatste jaren uit de wespe-
Iccrse cvcnt-çerdescene. Kompleet
verkeerd moment, jongens! Oe bank is
al dicht, Sprakeloosheid en waanzin.
Alles jeek stil te staan en dat heet u.
Maar eenmaal de essemens begin-
nen, komt ereindelijk een Schot inde
zaak. De jaarlijkse insplrat1egolf-
oorlog overspoelt u ook nu weer en u
zou nlks never doen dan op die krom-
t1gegroswlden golven. Wil u de ten-
toonstelling nog meemaken, dan ver-
schijnt uw lijfblad wekelijks.Henseen
genoegen om te zien hoe u met een
losse beweging uit de pels een meen.
reis lunseert. Antwcnet wie heeft de
baL ..Aldotgekrioel, doarmoetu nüs
van weten.

VISSEN (19/210120/3)
Go. vooral selektief te werk. U heeft
tussen al die pinnen en schubben een
klein tuigje zitten, Laat Jenietstillin
in de professoretten! Alleen rooie viS·
sen drijven met de stoom mee. Al-
thans, dat beweren de groenten. Ga
vooral verder met dat gezeik ven jul-
He!U hebt niet eens voeten en !9Ch
slaat u erop om tets te vaak ochtelOOl
op tenen te trappen en tegen schenen
teschoppen. Doezovoort. Volgensdat
plan zou meer dan 50 hektaren op-
getlst worden door zevenduizend w0-
ningen voor kolummsten. Diezegt dat
hij niet gelooft dat OOstjeruzoltm vrij
gevoelig ligt tussen lrok vermijd u nu
beter even. Dat jullie een kinderl.ilkje
zijn, IsbljZOndersjwmant. fel ookwat
gezonder, drink niet te veel, en stuit
uw lippen wat minder. Yes! Yes!

STEENBOK (22/1210119/1)
Noteer: de derde week van juni wordt
alvast een romp. Moorals udie over-
kleeft, dan haalt u het probleemloos.
Las tijdens de spiekperiode minstens
tweemaal een paus van een volle
twoolfuur in om te ontsponnen. Hou
desnoods even een eenzame onder
stroom. Dat zallellir ontnuchteren.
ZInde laat je kont zien. Denk aan
onze vrienden de bomen. Kunt gil dat
hard maken. cercrd. Oh weil, satire!
Loof m~ het zal biµonder heilzaamZIJn: TIp voor RvS:- Kuituur Is niet uw
dada. Dada. Het adres is 's
Meiersstraat vijf. En vertrouw geen
mensen die uw vertrouwen niet waard
zijn. Erkomen ctvcsreen boel toespra-
ken voor een boel arbeiders in het
nieuws en de moppen die op reuze-
grote affiches stoon, zijn ook niet de
goeie soort Ubent zo Iemand die een
rndio heeft gekocht voor het weerbe-
richt.

STIER (20/410120/5)
U krijgt de volgende vrQog op uw
eksamen voorgeschoteld; "Wat Is er
hard en lang biJ een polltiemanr U
bezoekt de Kringroadpermanentie en
koopt een klinker.~ZIJn lagere
scheel". Terwijl u rustig stoot te gra-
zen en te kakken, Is het eksamen ol
tien keer verbeterd. Ofvan een oonge-
kochte kilo vlees fijne charcuterie of
0Idln0ir gehokt wordt ben!îd, maakt
voor de fiskus geen vefXhJl, maar
voor het belestbere inkomen van de
slager des te meer. U moet in de vol-
gende weken voorol niet beginnen
diskussieren went meuofgeen meu, u
krijgt toch geen gelijk.

LEEUW (23/710122/8)
Draalt u om dan weet ge't al. Het
plan-DiUemans heeft al menige äce-
roe plankenkoorts doen nagelen.U
zoekt een telefoonnummer in Leuven.
Dot waant zich een koning maar Is al
tevreden met zichzelf als hij een wet-
luidende brul produceert, lJdelfujf, u
zou beter eens een plegel voor uw
uol$kl-smoel neeeen enhard oefen
i1iOeKWlSt der zelfkristien. Toen het
kind kind was, werd het tijd voor de
volgende vragen. Voor puur gebrul
krijg u van de prof een 'dikke nul'.U
hebt dan wel koninglnneheupen als
een knuppel en dat komt bijzonder
goed uit de verfpot. Door cUeaqua-
riummuren zie en hoor. "ik! mij/Ik}
mijl mijl ik}mijl ikJ IkJ ikJ mljnl mijnt
mljn/lk.N Voor een lekkere knuffel bel
naar uw moeder.

SCORPIO
(FM 106)

Klein maar fijn. Nepal. Kijk maar
naar eerene. Wel een nogal giftig
staartje. MissdlIen kunnen ze jou wel
gebruiken bij debeteredingen. Boven-
dien hebben soll1llligP schorpioenen
nogot-de-nelging Ddt voortIfctig!mlg
te trekken. Niet doen, beste spurters.
Schorpioenen zijn nogal geintresseerd
en moeten afen toeookeensontspan-
nen, anders gaan ze qenodeloos door
de voorruit. Wissel af tussen een par-
tijtje nikkertje en lekker lui liggen cut-
ten in de stekende wonde. Dat:zoupas
een roodkapje zJjn. Wel, denk dan
poffie even goed na wat unu eigenlijk
precies wil en verhef het tot wet. Of

EI~ lezer krijg' dP scfutjw'r die hiJ ver-
dient. Kom volgend jaar zelf eens af noor
Ik 'sMeiersstraat S. Wij hebben u drin·
ym nodig. Dank u.

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

TWEELING (21/510120/6)
u lijkt op zichzelf. Is het ooit anders?
Het Infodossler isgelicht op een poten-
neet Ud.U krilgt uitslag van de eerste
verkiezingsronde. De jongste broer
van ErlcVan Rompuylsopgesloten In
dedoka. Ubenteen leven lang priester
en uw broer germanist. Op het
eksamen wacht 8elgU! at. U wordt
boos en u loopt noor de ombuds. Die
zegt: "U kan bij ons terecht voor tekst-

MAAGD (23/810122/9)
Groep T. Profidat Andre. Het fatsoen
opnieuw In de prullenmand. Tong-
zoen, de papieren sti;ger heeft anders
wel behoorlijke klauwtjes. Hormonen
spelen u weer parten zeker? Tja, 't Ls
een aktueel roodkapJe. Zelfs de maffia

!
I

I
,

Superclub heeft naast
CO's nog een ruen aanbed

aan videofilms,Mes. CD·J.
DCC. Photo-CD. Photo-service,

Games. Consoles en Blanco Audio·
Video. Je ZO\! "oormmder evenlangslopen,

Op vcrtoon ven te' stu-
dcntenkaart krijg je bij
Supcrduh L~u'en Immers cen
korting van lO% (hen) op al jouw
favoriete CO') (niel cumuleerbaar meI
andere acties). En daar kan je als sludenr \lcl wal
anders voor krijgen. bIjvoorbeeldzo'n heerlijk koppel
pensen mei IIJlP1'IITlCIe$en gekookte aardappelen lil een
bekend Leuvens nudenteerestaurant.

SUPERCLUB
II, •••• M __, •...•••• _*'

Bondgenotenlaan 1'1::0, .HIUU u e u v e n
IWIHIIII 11 U. lIli ~1t'1I 1111111111
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• Kot en studiO te huur in Plogftssief en gtên·
gagftfd gtnlftRKn'PShulS met grote tuin,
ttlefooo, IY en ,alles tfop en mali. il6KMI·
snIJ. 13S (1Id~t 's lI'o,lih).
• Gtzocht: frijwilliqers om drie wt~U te .tr·
ken in V!·joegosY'rit, eeer info: di 9 lid
20.00 u .. S!:UC al Ol/64I.1S.n (forum 'I0OI'
mdeslktie).
• Op wotnsdl9 3 III!I heb l 111Ij"IJl rerlollft
In AYgUl. W-~ ~ vlncltr zo Yfitndelil. lijn
M:lt tUIIg te buor9f:R UIl Islbtlie, IiIuIln·
gfnmul 47,
• lrinitllljl!, '-Rulfel unI wat andtrs din be-
h.lngp,pler. WoUt.
• Priftses ~91id iS 0111 zonnmrultjt in dut
duiSlut tijden. reee Idijh domme riddert
• Wat dool edlte "'rillen op Yrijclaglliddlg
tllnen 1 eR 21
• Itonno,pemood op rAdiO 5corpio in juli,
augustus en SflJ(tlllbtr, schrijYu ,..nt Nu.m·
sesrr. 96.
• Pilfl All SlilYistitk, waren wij sprookjeS'
figuren, dm WIS JJ de schone en wij het betI!.
• t:Men, sprooi)! kunnen hetl leuk ZIjl,
YOORI 1115 ze leeds ww zijn.
• En ik ik willer word nilSt jou, cWt dl'OOll;, ..,.
• I"mIbdd zelve: WH Jj lobtrt doIn WlIfII wij
k1t e. ~.
• Hulp Toon, Froub heelt mij il9f:wtztn.
• !jol I\W, lil lIIOtI dit 001. dou..
• SOS: wie httk er mijn tltln, zwart"'IIÎt poule
(6 WUtl1} CM"IlNId~. YtfIoren op 24/1)4. Ot
weg die if grv~gd neb: ~Jll'dtnlUUt,
I. _._._, i
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IlftgstriLIt, ~romtrUl, ftenstStttll'ng,
BliJlt--lnk(J(JIst5Imt, Blibinçalnlestniit, Of..
kl!flstriLIt, Ymliusstrut, '1 Stuc. Hj,", belo-
ning. 2S,SS,B
• Mogelijkhdd i: ze drillen ftn bI~ lI1el etn
rkl}f: OOYM, prlltn ltSigtilllSe prletl)lUI
tn 900cMltn IMt termen ils poIylnltl'flRli'
bilit eind ee ken.
• Iwlin, nrgtd het nu niet wetr, drit km
is ge~ .. K.• lft lil drie! Groetjes.
• Wo9tlilJldd b: ze proberen u uit te Ie9gtn
WiifOll de dmiende Q9ttnl'Olgende l'OO~tt~
ling nn Sun 1109 stttds reItY~nt 15 t1I !lntrtn
u tn pimnt ftn scltuldkontplu. iIill or:ndit u
de t~ ~in het Stuc drempelwtrflogerld ~indt.
• W~ ]I! oot OOI, btdillkt voor de prlchligt
bloemen.
• w:n Htftftn wulltk l'iwsêèt+n. (In
juni oot In IIW mnttnwinhQ.
• lfiet{tmllSt nudtm zotkt lnippe dille
met lef 0lIl zij'! lutste wektfl In dm swl on·
nrgettijk te IIIiIkm. RugM:r 'fOIgtr.de wftk
eet ttn zoektn~. tI'S. urnl nitt, 1llts blil!
Mstn Jou en I1IrJ.
o IIoQtGJ;1Itid c Zt dotn i1sof Ithah de ~.
rtld Wi rtdden, pochtn (IIIer die tongzotn die
lt lrk Állthonis hebben gedruld tn dotn etn
ge",. "ik lIaktetr op tto witte wijn'
o Gritg I'tagH'r ik op uw zoekertje omdit htt
de lumt VMO is. ,lmnltr, probttr htt \'Ol.
gelid jul nog ftns.
oliogelljkheid d: pidnicktll eet friet: ~r
zonder llliljonaize.
o R.ldlo 5corpio zotkt no,mop~e:rs \'OOI" de
miilldtn juli. all9u5lu! m sep!tQlbtr, Sdlf'ijf
inel ow radio S<~rpio, NumS~51r %.
• Ge~n: ftn hoed. Op GftiLIr Gtitoord of-
wel in UIte AlIët. Op Antonlusbtrg 10 I.rijg"! u
hvn tffilCj.
• ntten nn ItSÎSstll, \'U"I1lgtA. blitfwisst·
1iIQ. Krli Itostllt, Hof tu kktnliMl 12, rink·
selt. hl 20.70.71 Ii 22.92.66,

2 3 4 1 Trap In een hlêrorchle 1 2 3 4
2 8""""",,
3 Romeiru keizer:~.. [)waw; wrteLwltje 2
1 Doorschünende stcf

32 loon van Adam
3 Denkvermogen 4-4 Uchtekool

Horbontaal - 1 Vaartuig _ cedccmeateee gewoclllte 2 Slag 3 Thu-
lium _ Zangvogel - Voorzetsel -4 Boom - Hevig, zeer krachtig 5 Zuivel-
produkt _ Vlinderbloemige plant 6 Grote jute zak - Prunse streek
7 Funlct:ie bij een uitgeverij - Wig 8 Bokstenn - Voorteken - Zangnoot
9 Verdeel 10 MUZIektent _ Vruchl
VfttikoaJ _ 1 Vf!'Mlst:of _ Ao.ntrek 2 TItel van de. keizer van Japan 3 la-
pons drama _ Havenonderdeel- ZangnOOt" êlnnenste gedeelte van een
haven _ Altijd .5 Turks kapitein - Russische stad 6 jongensnaam -
Umburgse gemeente 7 ZangVogE'l - trchccmsdeet 8 Kluitenbreker -
Mansnaam - Zangnoot 9 Beroering van de dampkrlng 10 Antwerpse
gemeente _ Tegenstander van de Sponjoorden.

Door FUlp Oe Keukeleere

•JO MEUWISSEN
bvba

o GmlndeIL sltot~lbos. In RumbIKo op 25
.piI Op 's Mtltmrut S hijg"! u hfll terug
De n.lgell:rliP9fl is 'ffIJ bot. O'I'trigfns.
• Als Iemand plots ft" spirldotk)t (5 1 7at),
dil In bttere dl9fn A1ml J sierde, In zijft js-
uk ~Indt, hn dit j)fISOOO dit 1II0nitm (Uiig'
brtngen "iir Citê (bIok3, geliJhlotlsJ.
• Gezocht O'I'ttbtwlde job, zondv ytlillt-
woor6elijkMid, nitt tt vtfrnottelld, zonder

FdiV, zonder 'tOOIttMls m IItt ~~
tri Ue~t-O'Itf'IIinnrngen. 's Grijftll l\iiI

Y.n Rompuy, llinrtder.d j)irtrjsturuns,
SmelerstriLIl Y.
• Velo nM:mt tsee jur ~.kanlit. SI'" tuntd,

Vorig nummer

FITNESS
AEROBICS

STEPAEROBICS
CARDIOFUNK

SAUNA
ZWEMBAD
STOOMBAD
VOETBAD

RELAXRUIMTE
ZONNEBANKEN

SNOOKER
AMERICAN POOL

BOWLING

DINSDAG 9 MEI
11 00 u DANS LatlJns·Amtnlunse saiSi, Info en InschrijYill9!!ft 29,26.4S ol
2000 7S IR Plnlche C, Pater DamrWlplern 10, org. Panache C.

18.00 u KONSERT Unll'1!~ittil5btiürd, oo~PfonltliJlt btiurrJmuziek U.
Rottim,.R. SchlD'l'tns, F, OePi Ptmla.l, IUlSltrplUIS: piJking fl1uiteil tene-
ren.

20.00 u 'VOORDRACHT I:tfS "11 KOOIen IHst .oor uit tigen I'fttt, in MI Udtl
~an 'ttlmtfde WtI1stn', in Altditorium N.innepoon, 019. Bthoud de k·
geertt.

20.00 u LEZING 'PlIIOflllli Vin de divtlSt stljktIldtnztn sinds de )aren zesog
(frtt ~ neobop, le~l~anim)', door Femafld 1l11gbe, in \tonseigneur
SenCÎHbstitwt es.u

20.00 u INFORMAfiEAVOND GtWfldlou vredtsakt~ In u·Jotgl)!b.vle: gt.
durtnde 3 weken wtlhn in ftn vl\llhltlingenump al bij een soclul
rekoo5l1U'titprojth, in sammwtfkill9 mtt klkllt nedfsbtwtglngen. Info
OZ{6.u.1Ul, In SM, OIg. Forum ~oor ~ffdtwhit.

20JO u TEATER '((OlIe , Set) "'DIl! GIm', etn tell.er(lf0,IH.1 Yiln Klein ,
WiglH'l, gtinsprwd op een fin J_O_Silingtl, in VlamUl9tnStlUI SJ, totg.
lOO/JOO, 019. 5111(.

WOENSDAG 10 MEI
20.00 u DEBAT 'Ii Plagltisief natioflillsme mGgelijk?' S,I'tkers: Ra1mond
DeUlZ (KU leil'len!. )111 Blommiltrt (UW, ltido Dlericu (SPI. LlICltn Mlltrne
(PvdA). Plelly .IIles (VUJ, moderator: Diettr ltwgt [K1ll), in Alldilorlum
Vtsiliui lVin EYfMtrut), org. [po en Ob}dtlri Ism StUC, Wutteelfoflds, UP,
lUI, ,iJi tn KWl-uuvtn.

20.30 u TEATER '(COIIIf , Set} Atore Glass', een ttll.trprOjtkt Viii KItirI "
WlgtItf, geinspirmd op ~rt ~iII JO. SiJrnger, In V1i111rngenstrut 11, totg
100/]00, OI"g. Stilt.

DONDERDAG 11 MEI
2~.OOu LEZING Prof dl )osê de Neu, docent aill hel Ust-MI.n Putorli
Institute (1Wnili) sPfetkt O'I'tr 'Tilt lielllleneutks of Inculturltion: A
Philippine WOiCb', info J2J3.11, in lifiligt Gttst<ojlege, Mu.msestrut
40, totg.. gruis, OI"g. Ctnllllil "fO(Ir k~ri,.KIlngslf<lkl9ie.

ZOJO u fEATER '(CoIIt " Set) Wort Glln, ttn tu{~o}f:kl YiI1 Klein "
'Igntl, C}t!inspifftrd O!I -.trt ~an J.O. SiJingtf, Ir Vlilrllllgtnsuut IJ, lotg.
200/300, org, Stuc,

22.00 u KONSERT ,liu In leuven: t1tndlicl lriltc1nwr (grWlJ 591!t~ SiJlH'n
111ft Flor Vin uughUMge (\ontrlbtS) en ,Iohin kkktrs (drums), in kliM:
Silo, totq. 9r~tis.

22.00 u OPTREDEN IOde libtltadfeesttn: De Jeafltlten, In \illtt Ubtrtid,
MunlstrLlI 28.

VRIJDAG 12 MEI
20.00 u DANS &lIltI Frk Sttnnuit, in Sadschouwburg, 011· KC lewen.
20JOuTEATER '((ome " Set} NOfe GltiS" etn teiltfl""ojekt un KleI! a
Wigntf, geinspilwd op werk van j.D. Sllinger, in YlamIRgtllSifUl IJ, tQ(9,

'001'00. '" ""22.00 u OPTREDEN lOek Ubtrtidlusttn: The Gmkk Irotbtrs, in Urft
libtnad, Muntstrut 28.

ZATERDAG 13 MEI
19.10 u KONSERf Mudhone" in Corso, loeg. SOO/S50, OIg. PuHrlpop.
10.00 u DANS Llilet Flit 5I:tnnuit, kt Stidsdlouburg, org. KC lewtn.
22.00 g OPTREDEN 10dt Ubtnidfmttn: lig Iill " Llnd, Ir kif« UbtlUd,
lIuntstrUI 28.

MAANDAG15 MEI
10.00 u FILM .IOho Woo, 1he Killer', In Stuc, toeg. 100/1 SO, org. Stuc,
22.30 u FILM joIIn Woo, 1he Killer', In Stuc, toeg. 100/1 SO, org. Stuc.

DINSDAG 16 MEI
ij DANS l1tijnS·AmerIW.m Slis., Info en insdlrijlingen 29.26.4S of
20.OO.1S, in 'illid'Ie C, httr Dilmiunplein 10, ~. Pinld!t C.

20.00 u TEATER liet Zuklenjk Ton~, ',hal!dril', in Suds<nolJWburg, lotg.
4SO/400jHO/250/200, org. KC Uw!n.

20.10 u DANS Dlmlged Goods, 'Uit dr Studio', In V1amlngtnSllUt 83, loeg.
lGO/ISO, org. StIK.

WOENSDAG 17 MEI
20.10 t DAHS ~ Iioods, 'Uil: dt Studio', In YLllIlÎfI9I!Ilstrut 11, loeg.
100/150, «g. Stuc:.

KATECHETIKA
!l9/~ 0111lUOiI: ltndîngSvitriFlg, I~ I:AptI P.aur.r:cI.

NFK
Ii I I/} 0IlI 21.00 It f1~, in 'mi l'Itrto..

POLITIKA
813]05 all ll.ooa: lIokuftlllI ~ 1 iJIab auSi tie lOgen, Iwt IlJpjt.,).

PSYCHOLOGISCHE KRING
I!I 9/OS 011 19.00 w: Vwb~ f.wrlttllSraad KL

VTK
1110/5 llIII 213011.U~1!fI t upWtfI 'flII 'AIioIri1', ~ gut
hiw Jo iI; bIpIt's W, toeg. IJlall!.. llil/i 0lIl ZIJGt: Dl!i:U5~
'Stli mt!. _Ibtt: ~tll til lINitIt la lid hd!r Yill
~k ,U lIlInrt MMIidIt Cie', in bIpfI'S lil, Uq. gqtis.

21.00 u OPTREDEN IOdt lIbtrtadfee5ltrl: The Trouble 1, In k.rtt Ubrrtid,
NuntstlJ,it 28.

DONDERDAG 18 MEI
20.00 u TEATER De Tljd, '-'9.11', In Stldichouwburg, toeg. 400. org. KC
leuren,

20,)0 ~ TEATER Ig 5lan, 1he Mswerin9 MiChint'. In Vlimin~nstrUt Sl,
IOtg. 2(0/)00, org. Stuc.

22.00 u OPTREDEN 10de Ubutidfmlen: Nightlift, in hfee Ubtnid,
MUntSUilil 2B.

12.00 UKONSERT Sim Ymweyvekl (trompttJ. Am Vin CojlUe [pilno), Chris
Mtnttfll (kOOtlit!lS) en Joltan IItHt~ (drums} spelt/) jazz, in uite Silo,
YiLlltk(J(JI, toeg. gfais.

2BO u MUZIEK flJUtdlJk, in SIUC, toeg. ~liS, OI"g. SlIIt.
24.00 u FUIF Elndfee51 Stuc, in Stuc, totg. grItIs, 019, Stuc. ,

Veto, Jaargang 21 nr. 30 dJ! 9 mei 15 ~
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Etorslt,"keJ~ vooroordelen un de weg ruimen. lan
MacKayt' U nlel dl' none PrinzipienreÎler waQJ'-
voor hl' Jn de mttes 'nnl ..t..n wordt_ Op het pc-
dium mag hl' dan wel de oggrusie uitstralen
VQn Mln wrlol JdllI'J die thuis zijn Magnum 44.
vergeten is en dan maar zijn sJachtotftors met de
blote hand Ie liJf goat. eens weer op QClro... blijkt
hiJ eenult~ beminnelijk en bescheiden mens.
Ook hij wordt nochtans al heel liln carrière long
doodgeknuffi>ld ob spreekbull ven ft" vertoren
genua!!e. Anderen schoten zich VOOI minder
een kogel door de- kop maar MocKa)"!' bleef rus-
tig zijn ding doen. Wellkht daarom spelen hij en
zijn groep Fugo..zi !HUl dcqn nog even gemak-
blIjk de konkurrentie van de pomllrvona-gene-
rcue weer naar het repedäehck.
Veto: H« fhLrtmMd is het om te zien hoe Fugazi
nu 'llf!rgdekm wordt met f}1'OePÎf!S die eigenlijk hun
mosterd bJljullk hoakkn. Fugazi ~ toch 0/ ~n
tred ~n achter zich.
fan MacKaye : ..Wat voor verschil maakt het
wat een band vroeger al gedoan heeft? Als Ik
naar een plaat luister, hou Ik ervan, of niet. De
groep erachter kan me niet schelen. Het werkt
net omgekeerd: als Ik een ploot goed vind, dan
wil Ik misschien Iets meer te weten komen over
die band, hun vorige platen beluisteren, kijken
of die mensen vroeger nog In andere bands ge-
speeld hebben. Ik heb er dus ook geen prcbje-
men mee als Iemand onze plaat goed vindt, ook
al weet hij totaal niet Wie _ 1.Iln. We willen
alleen maar momenten uil cns leven vastleg-
gen. Hel publiek moet dOCllmaar mee doen wot
het zelf wit-

Veto: Maar de m~k van de /arm fochtig Is toch
rc:kYant I'0OI' wot nu gebnlrt?
MacKoye: .Het I:!_I frustrerend om te tien hoe
bands nu miljoenen doDan; verdienen met het
kopiëren van dingen die wij al tien jacr geleden
deden, en dat zoiets dan vernieuwend en fr1s
gevonden wordt. Toen wij b@gonnenwQS er nle-
mand die ons goed vond Onze muztö; was een
reaktie tegen de disco en F1eetwood Ma<;-tae-
standen waar Iedereen toen wild van was. Nu is
punkrock :zelf zo'n kenvenneneet genre gewor-
een. Als Ik nu een longe knaap was zou ik daar
tegen reageren en op zoek gaan naar de unoer-
groWld van vandaag, want die zal altijd blijven
bestaan .•

Veto: Voel je je dan meer llangt!crokla!n door de
hu/dlge rtcMo-underyround dan door de door MTV
gt!sponsortk neopunk?
MacKaye: ..Met MTV wil Ik hoegenaamd niks te
maken hebben. Van techno ken ik niet veel. Het
leeft ook meer in Europa dan in Amerika. Maar
ook al _I Ik er nleD van, die hele rave scene
lijkt me toch wel boeiender. T~ulzend fongê-
ren die samenkomen onder e-en brug in
Woshington om er een hele nacht Ie dcnsen, dat
ls toch ongelooflijk...
Veto: Moor ondertwsen IJde underground zelfwel
mairutmun ~. Het I.s 9«n sc~ mef!r
omMIgrote gtOtp re tiJn.
MocKaye -Dat goal mis.sch.ien op voor een be-
paald soort underground. Maar erzijn nog altijd
een hele hoop Jongelui die niet ge'interesseerd
zijn in e-en pletenkentrekt en gewoon hun ding
doen in kleine zaaltjes ofdesnoods in hun eigen
kelder. Maar daar hoor je dus niks van, want zij
zijn net die underground.,.

Prik

Veto op de thee bij Fugazi

IWijmaken alleen maarliefdesliedjes"
Fugazl. is wellicht de belcmgrtlkste alternatieve muziekgroep van het afgelopen
decennium. Hun volstre:kt eigen kombinatie VODin een stro.kke ritmiek opge-
bouwde gJtaarmelodlet!n en bevreemdende teksten werd de maatstaf van het
hardcore-genft. Ontelbaar zqn de groeptes die hun sound entten op het geluid van
het viertal uJtWashington oe. MQQI",hoewel opperhoofd MacKaye er graag op mag
hameren dat hlJook maareat mens is, staat Fugazivoomlvooreenelgen,onafhan-
kelijke levenswûze, die onbedoeld het Evangelie werd van vele longeren. Veto 1lÛS-
terde naar de messias van de independent rock scene,

len. Hellnteresseen ons ~n niet. Er SlllO.t
geen prijs op onzë vrijheid. Onze onafhankelijk-
heid is niet te koop. We zijn gefossineerd door het
hfle.procft von.80n9s..schrllven~ .. opnemftl~_.
verdelen, konserten spelen wanne-et we zelf wu-
len. Dat gewn we voor geen goud uit handen. ..
Veto: Vlnd}r ook. dat dr Otti.stitke inttgrlttit Ujdt
ondn het wmzn W)()(MI maJtx?
MacKaye: -vocr mij persoonlijk wordt een
band minder interessant ais hlj bij een mafor
label zit. Ik koop üever Iets origineels bij een vak·
man in een klein winkeltje don dat Ik tets mee-
pak uit de rekken In een supermarkt Het ls niet
%0 dat groepen bij een grote maa&bappirper
definitie hun artistieke Integriteit verliezen,
maar dat ze onder druk komt Is zeker. Majors
willen geld verdienen, zij malen nletom Integri-
teit. Als Je niet voldoet een hun verwachtingen
gaan ze Jeschuldlgdoen voelen en ben je uitein-
delijk toch geneigd om toe te geven aan hun
eisen. Zo werkt dat nu eenmaal."

Veto: Als het moment zobdangrljklsvoorjoo, ishel
dM noodzakeliJk. dat ~ telkens hetzelfde ~I
hebt als je een bqJoa/de song spet!1t?
MocKaye: -zens Je een nummer geschreven
hebt, gaat het op zichzetf steen. Hoe Ik een be-
poold nummerspeeJ, hongtafvon het moment
van het optreden. Het I:! niet zo dat Ik telkens
dezelfde beelden in mij oproep. Ik ga me voor
een optreden ook niet zitten konsentreren op al
het slechtetn dewereld.lk treed ruet opomdat ik
wil lijden maar omdat Ik wil spelen. Optreden
geelt een apart gevoel, het heelt mets te maken
metaggres.!leofdepressie. Daarom dat ikookzo
tegen stagedivers of 5.Iomdancen; te keer ga. Ik
kon het niet hebben als er voor mijn neus ie-
mand de onnozele goot uithangen. Zou lil het
leuk vinden als er iemand voortdurend aan je
nekkomthongen terwljljedltartikel ui&brtjft?
Of als er buiten voor Je room twee kerels op el-
kaars smoel gaan timmeren? Dan wil je toch dot
ze onmiddell11k deermee ophouden. Zoiets leidt
me v.erschrikkelijk of.~

Veto: Je songJ hebbm wd «n dtprlmerendeonder-
toon.
MacKaye: -vocr mil niet. Het 1.Ijn allemaal
liefdesliedjes. Het hangt er maar van af hoe je
het bekljkt. Dat is juJ.rt het mooie aan muziek.
Iedereen mag onze son95 Interpreteren zoals hij
wU. Mijn songteksten 1.Ijngeen geboden.lkdruk
gewoon uit hoe ik lets zie of aanvoel. Het 15grap-
pig om te zien hoe men soms onze nummers
Interpreteert, Ookonze naam 15al opdul.zend en
één manieren verkloord._

Veto: WacvhddisMl motiddat voaktertlgk.omt in
juJlk muziek.. Op de hatsvon de KJrlyecd 'In on chr
Xill ToUr' stond dat gesdzm.tn z:Jnnt't~ 'IwUI nol
Ik' tdkens hnhaold. aJ.so(kmand strafhod maettn
~1uIfrm.

MacKaye: ..Oot was gewoon een stukje papier
dat Wf! op stmct Q@vtmden hebben. Hetzelrde
geldttrouwen.s veerde rest van die hoes. Oe foto
.op·de omslog Mbben we op een rommdmartf
gevonden. zeus de teksten zijn gelikt met een
typmochlne die we hebben gevonden. Daor·
rond drooit cues op die plaat: de pracht van
gevonden voorwerpen."

PUur
.fJgenlljk geldt dat ook voor de teksten en de

muziek. Al5 we toevallJg terechtkomen biJ Iets
dat we goed vinden klinken, dan gebruiken we
dat. Het goat erom vertrouwen te hebben in de
muzïek op zich. We ziJn op een punt gekomen
dat Iedereen in het muzIekwereldje, en don
vooral In de pers, een te sterke drong voelt om
alles te analyseren .•

Veto: Of' drang om muziek. in woorden te vatten
hoef je niet echt als bedreigend Ie ervaren. Hn Is
toch een onbereikbaar ideaal.
MacKoye: -tndien het e-en bereikbaar Ideaal
was, zouden we gerust platen ofkonserten kun-
nen afschaffen. Don kon Iedereen thuis blijven
en lezen. Nu echter kan je maorbetervermijden
op een absolute menreeover muziek te oordelen.
Het blijft je eigen menlng._

De Eurythmics zouden
het nooit in hun hoofd ge-
haaJd hebben zich punk-
rockers te noemen, fuckin'
Green Day dus wel.
_Dat geldt ook voor fanzines, diè zorgen voor

kommunikatie tussen gelljkgestemden. ZIJ zijn
belangrijk voor ons went bil hen ligt de ba.s15die
onsalsgroepheeftsarnengebrocht. 81Jkommer-
sl~le muzlekmagoz1nes ligt dat anders. Zij wor·
den in vele gevallen Instrumenten van de
muziekindustrie, of ze dat nu willen of niet.
Dacht je dat het toeval was dat PJ Hcrvey plots
op de omslag stoot van elk muziekblad? Dal 15
gewoon de promotionele blitzkrieg van de ma-
jon. Ah zo'n blad PI Hwvey geen oondocht
schenkt, hoeven ze ook niet meer te rekenen op
interviews met andere bands. Aan zo'n sirkw
willen wij niet deelnemen, dan goat de lol er af ...
..Het 15echt ontmoedigend om te zien hoelang

MTV of Rolling Stone nu al uitmaken wie popu-
lair wordt en wie niet Ooarom plOten we niet
met hen. Het levert hen meer op don ons. Het-

zelfde geldt voor Icllapolooza, Elk joar wUIen u
ons wel op hun podium. Lont de mnfoD maor
komen eendreven met hun groepen, ons niet
geoziftl.. We hebben orUan91 oot besloten geen
groepen meer In era voorprogromrna te laten
spelen die biJ een major zitten."
Veto: Zo steunen juJ1~ resoluut de 'do ft youNdf.
g""",~
MocKa)"!: .Prro~.In het verleden zijn we 10-
tooi geschifte dingen tegengekomen: bands met
televisiewagens die twee keer zo qrootwcren als
ons busje, met een komplete lkht:regie, terwijl
wiJzetf één lichtstand al welletjes vinden. Heet
dol gedoe strookt gewoon niet met onze opvat-
tingen over self·management en onderlinge
vriendschap. Alleen is het Jammer dot we daar-
doornlet langer kunnen optreden met bands als
Jawbox .•

Veto: Is het zwoarom een Independent nxk. god te
zijn! Je zeg! relkeru mer ~I nadruk. dal je gem
Imago wil omdat je je sreeds mi.sbegreprn "o'Odt.
MocKaye: oIk wil absoluut geen Independent
rock god zijn. Ik Wil gewoon dat de mensen
vriendelijk tegen me zijn, net zoals Ik tracht
vriendelijk te zijn tegen hen. Ik hocp.dct de
mensen respekteren dat Ik me troch.t uit tedruk-
ken vlo miJn muziek of wat dan ook."
..Er is dat geval met die strolght edge.

(MaeKaye echreef ln zijn jonge dagen bil Minor
Threct een nwnmerover wat er zo al fout loopt
in de wereld en dat je maar beter konsekwent
volgens Je eigen wamden kunt leven, straight
edge dus. Een en ander werd nogal verteerd be-
grepen en gaf aanleiding tot het ontstaan van
een tegenkultuur die absolute zuiverheid voor-
staat, nvdr.) Mijn probleem daarme-e u dat on-
deren miJ etn bepaald gedrag trachten aan te
meten. osee. Ik drink geen a.Ii.ohol, meer zo
zullen er wel meermensen zijn, zeker. Toen ikln
1980 dot nummer schreef was dat niet met de
bedoeling om een heel leger op de been te bren-
gen dat leeft zoals Ik leef. Ik krijg het op mlln
heupen als er weer zo'n vljhlenjarlg kereltje op
me afkomt dat me berispt omdat Ik lee-tea
drink, hoewel door katerne Inzit. Ik tracht ge-
woon te zijn Wie Ik ben,»
..Men vraagt me soms waarom de teksten van

Fuga.zI zo onduidelilk zijn. Ten tijde van Minor
Threat weren ze perrekt passende jo.s.senen wer-
den ze toch verkeerd begrepen. Nu bied ik tets
aan wat een jas kan worden, maar woruvnn je
de stukken zelf een elkaar moet pcssen.»

Bart Eeckhout
FWp DI!Moesschald

Fugoti .rpeeIt op 1B met de l..Moensr lido pI6t met
God is Aly Co-PUot als opwormer. Het konserf is ai
ulfW1tocht. Mocht u blj de WMrtarmm ziJn. wordt
u '<'rienddljk. vt:nx:IChf r»et "M het podum te.rprfn.-
gen. Zalm dart men niet.

-Het probleem Is dat het woordje 'punkrock.'
In beslag genomen Is doorde grote platenmaat-
schappijen, wat het allemaal erg verwenene
maakt. Alternatief en Independent ziJn han-
delsmerken geworden weer gror geld me-e ver-
dlend wordt De Ewythmlcs zouden het nooit In
hun hoofd gehaaJd hebben zich pun.krockers te
noemen, fuckin' Green Day dus wel. De platen-
bazen vonden dat wel goed klinken omdat dot
U!ker ZIe5 maanden lang de ko.sso. zou doen rtn-
kelen._

Veto: Maar «!ten Ju1lJe }rzelf don nk't buitenspel
met dieonalhonkmJlchridJ Ofmu het ~f'f" zijn om
WIn het sy.stMTI dM uit tf' maken als jf' her wil W'r-
Mderen?
MacKaye: .Wle zegt dat wij het systeem willen
veranderen? Het doel van Fugazll5 om Fugazi te
zijn. Ons gaat het alleen om de muziek. Oe grote
platenbonzen doen maar. Het kan ons geen bal
schelen. WIJ doen hel wel op onze manier, ookal
zegt Iedereen dat wegekzijn.ledereen dledat wil
kan naar onze platen luisteren. Er stoet heus
geen limiet op het aantal ploten dot wij willen
verkopen. Maar Wij hebben geen eksponsie-
drong. A.Ueen de groep is belangrijk, de muziek
die we maken en de gemeenschap waarin we
leven ...

Veto: Is de I'It'ranJcerlng In die sublcultuur op zich
9«n .statement?
MacKaye: ..Schrijf je voor een krantje omdat Je
een statement wil maken or wil je voor een
krantje schrijven en maak Je daarmee een
statement? Do's het subtiele verschil. WIJ willen
ruetzceeereen statement maken, maorgewoon
ons ding doen. WIJ willen totale kontrole. Wij
willen het niet dat we beschaamd moeten zijn In
ons eigen werk en we wUJen er dan ook zetf de
volle verantwoordelijkheid voor drogen.,.
..Ons e-erste aanbod van e-en major doteert al

uit 1989. Sindsdien hebben we zowat elke zich-
zelf respekterende platenmaatschappij over de
vloergehod met steeds waanzI.ruUgere YOOI$lel-


