
Nog maximum 75
uur netsurfen per
student dit jaar

Toegang tol
internet aan
de unief
beperkl
OeI Universitair Rekenuntmm

(URe) zal vanaf maandag 8
januari de toegalf9 tot het

internet via de computers in de pc-
klassetl beperken. Het Rekencentrum
staat i" voor het bel,ee,. tm onderhoud
van die computers til wU met de
maatugelltet "onwillekeurig en doel-
loos ;nkmetgebruik van een beperk'
aantal studenten" verhinderen. De
beperking is trouwens een gevolg vanI eukele klachten van studenten zelf

Cl' ...... pc-loM:
len.

Hel internet Is hel slachtotter van zijn eigen
populariteit. Ongeveer drieduizend stucen-
1(0 van de KU Leuven vroegen het a!gelo-
pen jaar een eigen accounl aan. waarmee
re 101 nog toe zoveel ze zelf wilden op het
nCI terecht konden. Gelukkig maken niet
<IJledrieduizend maximaal gebruik van die
mogelijkheid, maar een kleine minderheid
Is toch met geen Slokken van voor het in-
ternetscherm te slaan. Dil leidde IIJt een
srrukturele overbezetting van de pc-klassen.
Ondanks de Investering van de unlel in een
nieuwe pc-klas vortg jaar In de Dekenstraat
bllJI! hel aantal computers van waarop ge-
surft kan worden immers relatief beperkt.
govendien zljn de pc's in kwestie ook hele-
maal niet eksklusjef bedoeld vuur internet-
gebruik, maar evenzeer voor andere toepas-
singen zoals tekstverwerking. En daar zit
precies hel probleem.

Fixus
Studenten die zich geen computer op

kOl kunnen veroorloven, lijn voor hun
oefeningen. jaarwerk of eindverhandeling
aangewezen op de pc-klassen. Predes die
studenten deden hun beklag bij het URe.
Hel wachten op een vrije computer deed
hen kostbare tijd verflezen en was boven.
dien frustrerend urnder de websurfers die
de computers bezeilen zich vaak beperken
tut vrijblijvend spelevaren langs enkele
oogverblindende websites.
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goede konnektles in proffenkringen zou hel
immers niet zo m~ilijk zijn om aan wal
extra tijd ie geraken. Bovendien zouden
sluwe knikers wel eens kunnen gaan
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Na de kerstvakantie wordt de tiJd die
studenten mogen doorbrengen op het net
echter drastisch ingeperkt. Kandidatuur-
studenten, die volgens URC-direklt~ur Rent:
Plortzoone minder baal bij hel net hebben,
moeten het voor de rest van het jaar stellen
met vijfentwintig uur informatiesnelweg.
Andere studenten mogen zich nog vijfen-
zeventig uur op internet onledig houden.
Het aantal uur wordt geteld aan de hand
van een apart zogenaamd -vtncs-accoum'
dat elke internetgebruiker vanaf nu krijgt
en dat nagenoeg identiek is aan het email-
adres - een elektronisch postadres, zeg
maar -, zij het met een spatie In plaats van
een punt lussen voor- en achternaam van
de gebruiker. Alleen de gelukkige beziners
van zo'n account kunnen verder geraken
dan het kulnet. dal de verschulende com-
puters van de universiteit aan elkaar linkt.
Blijf je binnen de KU Leuven. dan kan je
nog allijd onbeperkt inforrnarle uitwisselen.
maar wanneer je een stapje in hel wereld-
dorp wil zeilen wordt je aansluitingstijd
zonder pardon geregistreerd. zn je toegesta-
ne tijd erop. dan verlies je je V1nes-account
en vliegje dus de facto van het internet af
voor de rest van het jaar. René Florizounc-
\'I1j51 er wel op dal de vastgelegde quma
"mei de natte vinger z.ijn vastgelegd en
alleen voor dil jaar gelden. Vijfentwintig
uur lijkt weinig maar het akademiejaar is
ook al halfweg. Volgend jaar kim de situatie

•

•

helemaal anders zijn."
Voor de geviseerde srudemen is de

'numerus fixus' op hel aantal uren tmemet-
aansluiting alleszins niet aanvaardbaar. In
een nieuwsgroep op het kul net verzamel-
den enkelen hun grieven. Namens uivsus.
de Kringraad-werkgroep die studenten wil
begeleiden bij hun eerste voorzlchüge pas-
jes op de informatiesnelweg. stelt voorzitter
Toon Dlegenant dat de vrije toegang lUI het
net vour studenten moet gevrijwaard blij-
ven, wil de universiteit haar Imemetvrten-
delIjk beleid konkreet maken. Ulyssis be-
treurt hel dat dl;' studenten zelf niet geraad-
pleegd zijn over de maatregelen waerv a n zij
nochtans hel enige slachtoffer zijn.

Vrijheid
sreoes ëén jaar hebben dl' sruderuen

vrijelijk het fmerner kunnen verkennen.
Voorheen was de toegang tol de snelweg
het privilege van het akademisch personeel
en enkele snuggere hackers die het systeem
kraakren. Pas sinds januari 1995 krijgen
ook studenten een account die hen toelaai
op hel net. De beperking dreigt de stucen-
ren weer naar hun vroegere positie terug Ie
brengen, luidt het bij Ulyssis. Hel lelt dal er
in geval van een degelijke motivatie uitzon-
deringen op de regel worden toegestaan,
duet sommigen ook vrezen VIMlr l'en onge-
lijke behandcllng. voor studenten mei

SIDderen in Duitsland
De afgelopen weken lijkt de beroering
rond het Invoeren van een numerus
etausus voor geneeskunde aan ('I1Zt' uniefs
wal geluwd, De onrust over verdergaande
hervormingen en besparingen in her on-
derwijs blijft echter in hei nieuws. Want
nkt aueen in België wordt er gesncejd in
het onderwijs. Duitsland, dat bet senoor-

voorbeeld heette: lijn van een welvarend
en stabiel land. heelt de afgelopen maan-
den ook teüoze misnoegde studenten op
nraer zien komen.

In de katern op pagina's 6 tOl 9 ne-
men we een kljkje bij OIUt' oosterburen en
we lichten er de. universneu van Mün)ter
uit. een middelgrote stad in Ncord-Dults-

•
land halfweg Keulen en aremen. De toes-
tand op onderwljsgebled, de receme
maatregelen van de Duitse regering en de
struktuur van de studentenbeweging
kernen aan bed, samen met een Interview
met E1ûti Hojlmann, een woordvoerder
van de plaat~lIjke stedemenbeweging.

(,f)



• lezersbrieven
Alle Ic:-.t.ersre.ktlo kunnen bezorgd werden op het n:d:lktlöekretaria'l1 In de 's

Me~mlr.at 5. )000 Leuven.
De brteven moelen betrekking hebben up in VetO behandelde ondenverpen ol op

Leuvense (nudeOlen-)akluaUIl;'jt. Anonieme brieven komen noon tn aanmerking: de
scbrüver moet steeds naam, SlIIrliqa<lf ..n adres hr:kendmaktn. Slechts ultlOndt'rUjk.
en na uhdrukkelljk en gemntiveerd verzoek, kuneen 7X'. weggeuren worden In Veto.

Brteven die Ja"l!l"r tijn dan )'5 rt'gels van 68 aanslagen (sp.111.:$lnhtgn:pen, W,)l

overeen konn mei ± I, 'j getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden In prlnope
Ingekon. Oe redckne behuudt zich het recht voor brteven nkt te 1)laalSt:n

Proffen (1)
De twee mets van de vourpagf na van veto
nr. 1) zijn 'Prollen slaan groot geld uit vcr-
koop kursussen (hel artikel begin! wel mei
Nsummij._tc-, cn 'Ouk pruilen moeren les
kunnen geven".

Aan de K,U, Leuven zijn er nogal wat
hoogleraren die zich hard inspannen om
goede kursusnota's til' te stellen en de kom-
mersialiserlng ervan aan srudemen (JVCfte
laten, ter sI'Ijzing van de: kassen van Iakul-
[t"hskr1n~e:n, dle daar geen belasting op be-
talen, Een artikel hierever is natuurlijk nier
tnrcressam. want daarmee kan Veto zich
niet 'verkopen' aan haar lezers.

Er zijn ollk wel enkele professoren te
vinden die zich Inspannen om goed les IC
geven, Zij zouden het misschien nng beter
dnen als IC kunden vaststellen dat Studen-
ten na zes jaar humaninra in staal zijn zich
or een genuanceerde wijZe uit te drukken
en niet in slogarnaal.

Prof, Dr. Christoffel waelkens,
Instf ruut voor Sterrenkunde

Proffen (2)
Als ik het verhaal tm:nJo:uver een priester
die een mtuneres h"efl, schrijf ik als titel
-pasro ...rs zijn omuchrtg." Een Stukjl' over
undru? "Fransen moorden (lP grote
~chaal • El'n rl'daktklld van Vl'lO \'t'rgt'<;"T
lijn pint u- n..,t.ll..-n? "VI'IO~1'1:dt vals."

Dank dus vuor de titel "Prollen slaan
grof geld uit vcrkoop kursussen." Ik heb
nog nnuit een hank verdiend aan mijn
kursussen .maer ik belu"f mijn leven IC
bereren Titel: "Proffen slaan mea culpa,'
De vtaamsc jflurnalisliek lacht dl' roekomst
toe

Raf üosteels

Repressie
Tljdc-nv dt' I>,:l,,!-:in!-:V.1!l20 {kcellll,~r in
Zaventem van ",'n 3000 werknemers dit
prou-en-crde-n 1I.'):l'l}hl'l plan-Godiruld. was
ik gl'llllgl' van het hrutöh- optreden van de
rtjksw artu Toe-n de h"'IOJo:l'r~..'':n van do:
1,1ndinl'~]l,1I1<'nIlCl<'t'l'n, l't"n landin~~l'aan
di~ "p d,lt ").:cnhti~ nil'l ):I!oruikl wnd,
,I1rccp dc rij~s\\'a(ht h,udhillldl!-: in Ml't dl'
hulp van l-l'n \\,ller~.ln"n ~n dl' matrak

dreef men op dt: termee 300 mensen bij
elkaar, op een milnier waar een tegen zou
protesteren. indicn dele mensen schepen
waren geweest. Eenmaal bljeengedreven
werd up bevel van SP-minister vande
Lamure ledereen gearresteerd en behandeld
alsof hel hier om krlrulnelen ging. Zo kreeg
men handboeten om en werd men gefouü-
leerd. Daarna werd Iedereen naar de rijks-
wachtkazerne van zeventem gebrecht.
waar men voor een tweede keer gefoull-
leerd werd. Dan volgde nog een fichering
en als slrn werd van iedereen een rJlIOge-
trokken, zoals ze duen bij verdachten dle
een misdaad gepleegd hebben,

Deze feiten zijn een nieuwe Slap in de
srelselmarige toename van de repressle en
van de afbraak van de meest elernentalre
demokreusche rechten. Er was de studen-
tenbetoging in Leuven, waar zo'n 150
studenten geficheerd werden en waar zes
STUdenten vervolgd werden voor het bezet-
ten van de E-40, Er was de Studentenbeto-
ging in Luik, waar de rijkswacht brutaal
optrad en waar er ook een honderdlal SIU-

denten gcflcpt.'t'rd en vervolgd werden. Er
was de arrestalle en vervolging van twee
militanten van de PvdA, die In het Brussel-
se Zuidstation opriepen tot solidarttelt mCI
de Stakende spoormannen, De regering
antwoordt op het gercchwaardlgd protest
van de werknemers en de studenten met
een verscherping van de repressie. Het ant-
woord van de uudemen kan enkel een
krachtig prutt""! z!ln~t'n- de elf dat de l1Jks-
wacht moer ombonden worden en dat iJ.,
vervolgtngen van Studenten en werknemers
dit' opkomen voor hun recluen worden
stopgezet.

Tom Van De sande. namens MLD

Pseudoniem
De lezersbrte! in verband met pr"fessor
Monballvu werd ondertekend 1Ilt'1"Giitnni

~ Lambrecht. k nc rechten". V'Hlr zover Ik
heb kimnl'n nagaan "t')t~al dCZl' Ilt'T'Soon
nter (I[ loch zeker niet in dil' hoc-dontgbcld
Hn']t de schrljver zich gemakshalve he-
dn-nd van eCD pseudomem dal de samen-
trekking is van dl' narnon "Gianni UMIS-

veldt" en -nruno Lambrectn"? waarvan
aklc,

Glanni Loosveldt,
2dl' !ie reenlen
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Spoor
Niemand betwijfelt het nut van en de: nood
aan een goedwerkend binnenlands sptMlr,
alleen geeh het beleid voorrang aan de Eu,
ropese hogesnelheldstreln die in ons landje
geen hoge snelheid kan halen en snel hoge
schulden Z.ll rnaken. 'roch moel en zal de
gewone reiziger nllg meer sraucns. treinen
en lijnen missen en zullen nllg uendurzeed
mensen up Straal gezet worden,

Hel is dus logisch dat er aktie gevoerd
wordt. De vraag is: moeten nu dit" gevtseer-
de gewone reizigers ook nog eens door de
syndîkaten in de tang gezel worden? Breekt
zo'n klassieke staking de solldaritelt met al
binnen het rroru voor dl: Binnenlandse
Trein, dal een suksesvolle handtekeningen-
aktie achter de rug heelt? Zou hel, precies
om die solidaire macht - reizigers en
spoorwerkers samen - niet hoogst zinvol
zijn om een andere vorm van akilevoeren
wettig te onderbouwen?

Wc kunnen dan anders staken, Het
zouden de reizigers zijn die staken van be-
talen. Dus het spoorwegpersonee-l zou heel
goedgemutst komen werken, wam dit moet
propaganda worden voor de gewone reut-
get. de treinen en het personeel!

Wij - dal is het personeel en leden
van het Front - zouden de reizigers een
blljerje van Tien frank verkopen, waarmee
de verzekering gedekt is en waarop ons
doel Slaat van veel binnenlandse rrelnen
voor vee! gewone mensen,

"'be media die, nel als de reizigers, zeer
ungunstig reageerden op spoorstakingen,
zullen positief staan en de mensen zullen
massaal opkomen, want geen werkrijd ver-
loren en alle geplande reizen kunnen door-
gaan voor een habbekrats. Misschien kan
zelfs hij volgende akties aan afgeschafte
stattonnetjes opnieuw halt gehouden wor-
den, wc kunnen er feesrelljkheden beleg-
gen, en stilaan zullen we terugkomen tol
een verantwoord spoorbeleid.

Weifel ijk is dit sccn slakingen echter
niet toegelaten. Iedere vakbondsleider weet
dat en vindt lUI op heden dat daarmee de
kous al is, Maar, goed honderd jaar terug
waren gewone stakingen ook verboden en
dankzij een heldhaftige arbelderstrjjd is dit
gelukkig veranderd,

In onze tijd meeten de machtige vak-

bunden dil soort Slakingen o(lk kunnen
wettigen, Het zijn maar kleinigheden die
moeten geregeld worden in vergelijking
mei de STrijd van vroeger, Ik had het al over
dl' verzekering van de reizigers, maar <lok
het terrein (de stations enz.) moel door de
akrtevoerdcrs kunnen betreden worden. nu
moet het rectu op ahemeüeve aktles ver-
worven worden voor deze goede zaak, Mei
weer duizenden ontslagen in zich I, gekop-
peld aan de verdere afbraak van het open-
baar vervoer, is hel hoogstdringend dat
deze solidaire strijd van reizigers samen met
het personeel mogelljk wordt.

Jef Pcubert,
stichter voeagangersbeweging, lid van
het Front voor de Binnenlandse Trein

~ berichten
IUiaka luin

<It haka is dt:,.jaarlijkse kunsthappening-voer-
één-dag van de'Kuhuurraad der Leuvense
srudemen. Ook dil jaar zal het evenement
WCCfde vorm aannemen van een kunst-
parcours, dat u allen op 29 februari kan
afwandelen. 29 februari is een schrikkeldag
en u mag zelf het verband zoeken met
'Ithaka l66', de naam waaronder diTjaar
geopereerd wordt. Omdat de boog niet
altijd gespannen kan staan. plan! lthaka
alvast een leuk fuifje op ti januari, TUssen
negen en dl kan iedereen die daar zin in
heelt én gratis binnen wil, zich komen
laven aan de tnformartesrroom die spon-
laan zafIosbarsten uit de monden van de
daartoe strategisch opgestelde Irhakamede-
werkers. Het tweede deel van de feestelijke
avond wordt gevuld met een bijdetijdse
raveparty. Plaats om Ie zijn is de voor de
gelegenheid opgetrokken phunkvgroovv
dansgarage aan de vaanvest 4,

Wil je je op één of andere manter ,vtr-
dlensteijjk maken voor IIhaka, dan ben Je
niel alleen op de Iulf van harte welkom.
maar ook op de niet minder bacchanatc
Ithakevergaderingen. Elke dinsdag vanaf
leven uur is hel van dat op de eerste ver-
dieping van hel Stuc. hhaka 366 luckl
geïnsplreerde srudenr-kunstcnaars om het
studentendeel van het projekt in Ie vullen,
Ouk voor hct veil' werk achter de schermen
zijn nog altijd helpende handen gewenst.

• I(ruiswoord

Horizonlaai - I ül'~('hal!).:l'l! vOllwhla,Hljt' 2 Pniolk '1all ha.:lrvt'T!ics - FMnilidid
~ Zmlf,:lllH,Jt 3 V(H:dîl\~~lI1i(](]('1- 1),l(klijk, 101l1ln vcrwijl 4 A~elll van polhie ~
Zwarte stol 5 M':lIlsnaJITI - K('LJkl'n~t'n'l'thdlap (> Kompaal1 - Orlossin~ waJrin
m{'l! kts ondcrdnll)j1dt 7 Gll'I'i~ llwn~ - Deel \'al! cel! kral!t of weekhlolfl x Niet lell
volle ~ Bllitenaards welCII ') Vo,Jr7.l·t~{·1- VJ(Jrr VJII .lUId - Gl'dil'hl 10 OrnsduiJ-
vill~ \'MI wat l{'k{'r II1IlI.'tilallj.;dlTrd lijll,
Vertikaal ~ I V{'r11lo('d{'II, vndl'nkillA 2 Tijdelijke geJlloedsgcsleidheid - Zoogdier
- Nikkd 3 Voedings11Iiddei - Rl'ndi{'r 4 AlhinovorJll van de hunzing - Plechtige
gdnht, 5 Papit'rformaat - Voormalige I1l'WOIH"rvan Europa 6 Werk, gewrocht - I)e
advobtcllStand 7 Glalllt'nde verl~OOrt - Verlegenheid 8 Graolhverkwig ~ Voor-
zel~cI 9 Lèngtl'lllaat - riant - Denkvermogen 10 Overeenkomsten.

Door Filip De Keukcleere
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Tobback licht het Leuvense verkeersplan toe

Aanpassingen versterken
lussen
.,

et schepencollege werkt aan een
- "jeuw? - verkeersplan. Er
was tot nog toe nog weinig van

bekend, tenzij dan het feit dat de
Naamsestraat (waarschijnlijk) tot aan
de Standaard boekhandel effektief
autovrij wordt gemaakt. Verder
waren er de gerllCltten dat burgemees-
ter Tobback van plan was om geen
bussen meer roe re laten in de buurt
van her stadhuis. Om eindelijk wat
klaar/leid te scheppen, nodigde de
Leuvense ku/ruurveren;gi"9 het
Masereelfonds op 19 december Louis
Tobback en verkursdeskundigf! Wn"ch
Keppler uit, met als het Uma "het
verkeersplan Ollcsluierd"'. Hoewel
beiden duidelijk nier van plan leken
om olies Ie onthullen wat er-te onthul-
len valt, kon men toch in grote lijnen
opmaken waar ze naar toe wilden:
hel huidige lussenplan behouden, wor-
sterken en inpassen in een ruimere
kontekst.

In Leuven zijn de plannen voor een kohe-
rent verkeersbelefd niet nicuw. De probie-
men die de overvloed aan verkeer met zich
meebracht, dienden opgelost te worden.
Hoewel men al sinds 1978 meerdere pogtn-
gen ondernomen had om tot een verkeer-
strkularleplan te komen, werd pas in juli
1993 voor het eerst drastisch Ingegrepen in
de binnenstad. De voornaamste aanpassing
toen was het verkeersvrij maken vin de
Grute Markt en het Margarethapleln, waar-
door het onmogelijk werd om hel stadeen-
trum door te snijden. Hiermee wilde men
het euroverkeer znvl"C'1mOjjdijk weren uit

,nenst.d en verplaalkn naar de ring.

Brugge

AI gauw bicken de auromcbntsten echo
ter sluipwegen op te zoeken. waardoor
deze. vaak kleine, straatJt:'S plots overbelast
raakten. Verder bied de signalisatie hier en

daar ondermaats en scheen de nieuwe
regeling in zijn globalitelt nogal {onduidelijk.
Bij zijn aantreden als burgemeester lict
Tobback. ook al niet echt bijster tevreden
met het bestaande plan, weten dat hij voor
aanpassingen zou zorgen. Nu, meer dan
een jaar later. begint een en ander vaste
vorm re krijgen. Om te komen tot een uit-
gewerkt verkeersbeleid, heelt het schepen-
college zich laten bljstaan door de verkeurs-
deskundigen van de Groep Planning, waar-
onder Ulrich Keppler. Zij zijn onder meer In
Brugge tot een bevr ...dtgend resultaat g...ko.
men. naar eigen zeggen.

Wal gaat er nu gebeuren? üttgengs-
punt blijft het toeslaande lussen plan. dat
zelfs verstrengd wordt. maar rerzelldenljd
van haar Inkonsekwemles wordt ontdaan.
aldus Tobback. Het lijkt nit:t zoze ...r de beo
doeling het autoverkeer uil de Stad Ie we-
ren, wal vooral de mllleubeweglng vraagt,
een betere sirkulatle schijnt de ee rste zorg
te zijn. Een aantal maatregelen zoals hel
sneller wegslepen van voerrulgen die laden
en lossen en hierdoor het v.. rkeer belem-
meren, moeten daartoe bijdragen. Er zullen
eventueel een aantal plaatsen voer dat la-
den en lossen werden voorzien. ten koste
van wat parkeerplaatsen. De automobilist
hoeft echter niet te vr ezen: er zullen heel
wat parkeermogelijkheden biJ worden ge-
kreëerd. onder andere aan de kop van elke
Jus. De groenen zien dit niet zo graag. nteu-
wc parkeerplaatsen betekent meer auto's.

Tunnel

Vervolgens moet de Invoering van een
zone 30 in bijna de hele binnenstad ener-
zijds het verk eer vlot en geslaag laren ver-
IO(K"n,en anderzjjds de veiligheid verho-
gen. één van de swkpaardj~ VU\ Tubbiick.

In het kader van de versterking van de
lussen, zullen onder meer de Numseslraat
(die een lus gaat vorm en met de ParksuUtl
en nok de VIsmarkt worden he rungelt'gd.
Andere straten, nuts de Brusselsestrut en
de Kapudjnenvoer, zullen eenrichting-
straten worden. Deze maatregelen zouden

Surfen
vervols VAn p. I

proberen om de account van hun kolh-ga's
te kraken en hun tijd op Ie slorpen.

De studenten pleiten bijgevolg voor
een uitbreiding van hel aamal pc-klassen.
Indien de computers overbezet zijn. moeten

er maar meer computers komen, zo klinkt
het. nenë Florlzoone: "Zo simpel ligTdat
niet. De ünanoele ImplIkatics van de aan-
schaf en het onderhoud van nieuwe com-
puters zijn nlet eens het voornaamste pro-
bleem. Hel gaat vooral om een gebrek aan
ruimte. In de huidige pc-klassen is er aües-
zins nauwelljks plaats voor nog meer roe-
stellen. en nieuwe lokalen zijn niet meteen
beschlkbaar."

Ook bij het idee om de re-kressen vier-
entwintig uur op vlerentwinttg oren Ie stel-
len beef hij zijn twijfels: -oe lokalen in de
Dekenstraat zijn nu al open tor mldder-
nacht. Wil je jt: netwerk in het belang van
iedereen betrouwbaar en beheerbaar hou-
den, dan lijkt me dat het maximum Anders
riskeer je om de havt'rklap al te muc:tc:n
rekenen met vlrusst:n. Sommigl· ~ludt:nten

rCafé, l){O FJintLL __ _j' •.__,,__--

beweren dat et a.ln de andere univershel-
ten meer mogelijkheden zijn. maar ik he
twijlel dal. IITGent ts he! alleszim lU dOlter
'S ochtends ni ct kan gewerkt worden {lP
internet."

Desalniettemin lijkt de beperking niet
meteen in ov ...reenstemming te brengen
me! het beleid van rektor Oosrerllnck. dat
er op gericht is studenten zo snel mogelijk
klaar !e stomen voor de tntcrmeuemaat-
schappij van morgen. Recent nog pakte de
cnïversnen uit met het ambltleuze korne-t-
plan. dat studenten In de nabije toekomst
moet op het kulnel toelaten vanop hun
km. Nogrnaals René Florlzuune: "BIJ het
kotnet staat de -kcnnekuvuetr met laternet
centraal. en dal is in principe geen pro-
bleem. Het huidige probleem omvat alleen
de ovërbezening van de pc's in de klassen.
Toch lol I ook over het kornet nog eens goed
moelen n..gedacht worden. Hc:t gevaar is
immers niet denkbeeldig dat enkelen hun
pc die op het kul net wurdt aangesleren zul-
len uitbouwen tot een heuse server, dk ze
dan kommersteel kunnen uitbulten. En dat
kan de bedoeling niet zijn."

Over de konttngcntertng van het aantal
uren intern ...tpret is h ...t laatste woord nog
niet gezegd, Wel is het zo dat de beperking
niet per definitit' antidemokralisch hu,d! ti:

werken. Zij zou t:r integt:ndt:el jlliST voor
kunnen zorgen daT er ruimte vrijkomt om
meer sludt'nten van internet te laten proe·
ven. Of urn het met URC.systeemlx:heerdt:r
Herman van Uytven Ie zt:ggt:n: -Ot' maal·
regel beoogt niel zozcer een beperking
maar el'n met:r gelijke \'erdding van heT
pc.gebruik. -

/6 SiHPE.L.

Bart Eeckhout

LE.UVEN-Cl3.NiROM

VIRUS
het verk~r naar dt' ring moeten versassen.
De GrUt'p Planning onderzoekt In dat ver-
band hoe de lichten regeling up de ring kan
worden geoptimaliseerd urn voor een gned ...
doorstroming te zorgen, Een groots opge'
vatte rnaatrege} dit: hierin past, Is de KC'
plande aanleg van een tunnel onder ht:t
Martelarenplein {kostprijs geraamd mnd de
200 miljoen). Het verkeer in de buun van
hel station ZOu er vlotter door moelen
verlopen. Onder meer Frans Durnon van
Agalev heeft hiertegen geprutesteerd. een
tunnel zou volgens hem meer verkeer aan-
trekken. Tobback repliceerde echter dat dit
nel de bedoeling is.

De vrees dat er V(lIlT de fietser nlets uit de
bus zou komen, werd up 20 december gen-
lusrreerd door een fiel!HIkTievan het groen
Jon):t'renetwt'rk Genoel'! Zij eisten een kd·
hare hlnnenstad waarbij het Hetsgebrulk "
wordt bevorderd. Een maatschappebjk de-
hat over muhilitelt majt in hun ogen niet
uit de weg worden Megaan.

De onlanM5 duol)!evoerde optie: om
gemeentelijkt' referenda Ie mganisert'n zuu
daartoe de gt:lt'genheid kunnen bieden.
Tohb<lck wijSt die suggestie echter van de
hand. Het verkeersbeleld is volgcm hem
een wennrsene materie waarin de burger
niel verder zlet dan zijn t:Îgen suaal en nlet
dl:' ~ubalilcil vuor IJKen kan houden. Hij
ht."t'1tdaarom trouwens een aanral mtor-
meuesessres gepland urn het een en ander
tot' te lichten. Zoals STeeds blijh Tobback
daarbij upenstaan V(Mlrnieuwe Ideeën- "Als
Iemand mij kan overtuigen van een beter
plan. mOlKhij het altijd proberen."

Suggestie
Wat het openbaar vervoer betreft. Is

het voor Tobback dUiddijk: geen grote bus-
sen meer door de stad. Kleine, hlbrlde bus-
sen zullen echter wel neg mogen. Het an-
dere alternatie! voor de auto. de Ileis, kreeg
in 'ïobback's uiteenzetting weinig aandacht,
hij staal niet echt bekend als tlersenvrtend.

Dlecmar Bosmans

Portulaca wil Engels vademecum
Blnnentandse-srudenren krijgen van Lcko een grme service, vaak zonder dal ze er zich
van bewust zijn. Waar velen zich wel van bewust zijn ts dal ze biJ het begin van hun
eerste kan een handig vademecum hebben gt'kregen. velen gebruiken hel [aren later
nog .

Voor buitenlanders be5laat er helemeel zn geen h.lndig ovcrzichl. tij moelen het
stellen met enkele inderhaast samengeraapte brochures. waarvan sommige onvolledig,
onduidelijk of in gebrekkig Enge:ls 0P8estdd zijn. Ot.'Zt: mensen hebben nochtans vaak
een veel grotere nood aan een leidraad (we r onze unlvershcn. Ze hebben geen vrienden
die hi~r al een jaartje langer zlnen, ze weten ntet aan wi .. ze uitleg en raad moeten
vragen. Zt:'hebben zeus geen Idee over onze geWROOIt"S,crue wetgeving. {II (Ins
studleSVSteem.

Die kleine brochures hebben wel hun vererensten. maar een overzichtelijk boek zou
volgens ponulaca toch veel handiger zijn. En ondernrssen is men daaraan druk aan het
werk. Pcrtulaca heelt niet de bedoellng een kopie van hel bestaande vademecum te ma-
ken. rnaar wil er één dal speelflek algesternd is 0l" de noden van de buitenlandse
student. Daar zou d~ bijvoorbeeld aangepaste informatie over onze kultuur instaan, uf
over ome wergevrng. over het openbaar vervoer, werk- uI verblijfsvergunningen, ui het
eksamenreglement. Pcrtulaca 1.a1(10k de mening vragen van de buitenlandse stedemen.

Daarnaast wil het nieuwe vaderneeurn I)(,k nog de nodfge Uitleg over de verschillen-
de dlensren. Ol/U toko, over de kringen en enkele vrije verentgingen verstrekken.

redereen diem,g Ideeën hc::eftover wal er zeker In moet. wat er niet In moet, Ieder-
een die zelt nog een paar brochures heefl geschreven ol kent, ieder ..en dk begaan is mei
buitt:nlandse studt:nlcn. mllg suggeSTies en medewerking kt!rncn aanbieden bij Ponulaca
jVesaHUSSlraat 34, tel 32 33 95)

I't)nlllaca hedt trouwens ook nog andere projekten up stapel st.lan. Op 2'S januari
wordt cr een rWt.'t:de lwin·~ys:t:emavond georganiseerd. De vorig(' cditk was immers een
overdonderend sukses, maar nog niet leden:t:n kree!{ cr ('en tlVÎn en inlussen is ...r ook
("co nieuwe lichting IErasrnlls·)studenten aangekomen. De bedot:ling Is dat buitenlandse
studenten t:'l"Jl soort peler of mt'lt'r Iu1jgen, die hen bijspringt, uilleg ve~cha!t en htm
schakt'] vurmt na.lT de Vlaam~e studenten. De 8dglsche student kan (11' dit' manier iOl.:r·
nationale vrienden makl:'n,. .djn favoriete laaI bljschal/ ..n. ()I mt't:'r Ie welen komen over
een bepaalde kultuur. InsdirijVen kan tOl 22 januari up Punula(_a, het aantal inschrijvin·
gen wordl bererkt 1(1\hunderd.

o "alo Jaarga"9 22 fiT. 15 dd. 8 jafluari 1996
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Rudolf Boehm over marxisme, Coppieters, duurzaamheid en
globalisering

Over stoelen en sigareUen

~HtN\'ul I/odin VUf/UI u al in uw /eVtll?"

GUdOl1Boetnn (Berlijn, 01927) is
een VIIÎIS filosoof etl essayist
die af wie jaren lil Geilt woont.

Hij werkte jarenlan9 in het Husserl-
archief \lQIl Leuven. Daarna 9;"9 Irij
aa'l de rijksuniversiteit in Geilt äoce-
ren. Ondertussen is hij op emeritaat.
Naar amtlddill9 van een reeks lezin-
geil over het marxisme die hij in
LeUl'i'n houdt, hadden we met hem
een gesprek.

Veto: \'rII'1111i'lIm dal bI'l kommunisusche eks-
prnmtn{ In (À-J/-Eur"p.. ,'11t! delf till\\' htr ta/I-
lin ww hn marx/:mu als rkl'nNIIlScI! !ij's/am

MU":.-n I/uIl Marx ::t/f hikt als denker 1(' ::1)11

<J!.4(schrel"'11 \.\',/{ krm Mar.>. cm I'IJHdaag "(Ij
lt'un7

Rudolf Boehrn: -Dar zogenaamde laillict
is een cllrhé dal ",,10.. \'a~1.. als pr"l'ilf!ilnda
word I )(l'hnlikl MaM I~ral lil'.' "raaf!
vanuu een ande-r lll"r~IW~lidbeamwoor-
den. Lcnl II ~"m~reksten van Plat .. ?_
veto: Uhmmm
Böehrn: • Wd. alv jl' rld:" teest. dan kan
ht't gt"ht.-uren ddl jr- zake-n II')(Cn~{lJIllI.

waarvan je j~' kum iltwiI}:t'n ol Zt' wel juist
zijn. Maar altijd hlijft Plato tlIlt'Îl"nd. Zo
mU."1jl' volf!en\ mij '"Ik tegenover ötarx
sraan. Je moet M,JrX'S teksten niet als urtge-
naakhaar twscbouwen: er staan zeker tou-
ren in. maar daarmee is niet alles gezegd.
Hel IS niet omdat de analyses van Manc
hnnen bevatten. dal dit: analyses vulkdill
waardeloos zijn. \'nillens mij i~ t-.el<ln~rijker
dal het lezen en hertezen van Marx een
illleressantt· en bot'lende kontroruane
blijft. "

Appelflauwte

Velo: Wrlkr :ijll l'rljfllS u dit posillàr e/rmrn·
11'11 die hel mar.mml' arlllbrengl~
8oehm: ..Er zljn er volgens mij voorriarm-.
lijk drie. Het eerste eremem is vcrbonden
met wal ik zopas lei: Marx Sidt betengrijke.
vaak !lt~dc vragen.

Ten I\,t'cde is Ilot"lan)(rijkhel marcrialts-
tlsche perspeknet. dJ! een voortdurend
hameren is op hel feil dar jt' geen enkel
haalbaar maaTsch<lpPt"lijk prujekt uf geen
enkele korrekte analyse van een maal-
scheppelijk leit kunt opzeuen. zonder reke-
nin)( Ie houden mei het marerfele. Ik be-
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doel dal mensen ahiJd een minimum aan
rnaterfële beboetren hebben, en dal die
t-eboenen in de geschlcdenls zeer "aak een
belangnjke rol spelen. Ik moet altijd zo
lachen mCI die linkse ldealtnen die: denken
dat hO::-Tgeestelijke hel enlg", ls wat lelt en
die het steeds maar over 'waarden' hebben.
Alsof alles 10U"p)( ..loer zijn als ledereen
maar meer besef van waarden had, Ten
derde is hel kapltallsmc nog steeds door
niemand heler, jutster beschreven dan door
MaIX. Hij liel ook een gans hegrippenappa-
riJiJt na om dal kapltallsme Ie analyseren .•

Ricardo

Veto: Er brslaan wrschilltndt hypoltUn over
dr mislukhng I'an her marXlsmt als ekonomisch
S)'Slum. Een librralt UI/Ie.,!is dal het ontbreken
,'0/1 al! l'T1jr maria de ('('r<aak IS. ren marxlstlS-
cht Iwlcg :r_ql dal/w .wrrallsmf er Ir l'rOfS IS
:Jf/.:.'m<,n In ien \'0/1 :iill laallU spef(he,~als
S('lil.'l·l<'id,'r. uiGMbal5/,11'lIrj dal hu socialis-
me 111 d,' 5(>IJ.'I·Unll' rr /1' lTilc'!llI'as j<,komen,
)\wra!rer hn karl/a/amr dr II"al."( produktir-
middelen had \'l'NI!ltbrarJu.
8oehm: «Geen VJn beide hypote-een kiopi
volgens mij. In Alrika is er toch nok een
"rijt' markt: is daar dan wt'dde? De merxts-
nsche analyse dan gaal er nog altijd van uit
dol! de feze van het kapnallsrm- absoluut
noodzakelijk is urndat enkel hel kapitalisme
een maatschappij tot een zekert: wetvaan
kan brengen, Het tegendeel is waar. Als je
kijk! naar de geweldlge ekonomtsche voor-
uitgang die de Sovjet-Unh- de7e eeuw heetr
gekend, dan is dat roch een bewijs dJI je
een groet kunt kennen zonder een vrije-
marktcknnornlc. Ook 0r rechnnloglsch
vlak. denk maar aan dl' ruimtevaart. de
wapenindustrie, werd hoge kwaliteit alge-
leverd. AI dtc dingen kunnen dus perlekt
urnstaan zonder vrije markt. Wat volgens
mij wel klopt. is dal die KroeÎ nier zo sterk
kon zijn als in de westerse wereld. De
reden daarvan is dal dl' Sovjct-Un!e lijn
prodokren nier lip de: wereldmarkt heef te
koor gesteld. en dus niet heeft meegedaan
aan dl' knnkurrentie op wereldvlak. nler
hee-ft meegedaan aan de uuhunlng van
zoveten dus. En hier hebben de leiders in
hel voormaügc Oostblok de enorme rouue-
kt: tout begaan dl' bevolking steeds weer
voor It: spiegelen dat binnen vijf jaar, I'n
dan nno!(eens binne-n vijl jaar, de achter-

(/010 Jan-Frent Lemmens)

stand met het westen zou zijn opgehaald
Als dal dan niet gebeurt. kreeer Je natuur-
lijk alleen maar frustratie en vergroet je hel
wamrouwen van de mensen in de polklet.
Wal uiteindelijk het einde heel! betekend

van de sodaususene regimes: de mensers
wilden ook elndelljk dezelfde welvaart. en
ze vergaten daarbij de verwezenujkmgen
dit: zij wel en de westerse landen niet
hadden.»
Veto: Etn vrijt merkt, konkurrentie op \A.'rrrld-
vlak, Sltlde U daarntt gelijk aan dt uilblûtin!J
\lQn zewlen?
Boehm: elk denk dal hel kapitalisme leeft
en overleeft ten koste van verschillende
dingen. In de eerste plaats van de derde
wereld en van hel milieu .•
Veto: DODr de eerfte libera/t dt11ktrs, zoals dt
En!Jtlsman Ricardo. \A.'n'd.9tstela dar ten vrijt
maria naar mter wetvean I'OOr~lttds meer
mtnun zou Itidtn, Nu zit jt dat er ftn patari-
sa/it Noord-ZUId INSlaaI waarbij, ondanks dt
cnrwtkkt!ing~hulp, er nog altijd men geld "all
IJrr Zuidtn naar !tel Noorden vloeit dan omge-
kttrd. ~
8oehm: "WaJrbJj de handetsbalansen die
men opgeeft dan nog niet eens een be-
lrouwbaar heêld weergeven, urndat hel
Noorden voor dE-~r\,nd~tulll'n die hel mas-
saal uit hel Zuiden )"\l'M"l]ll. nauwelijks be-
taal! Natuurlijk zijn de'körrespondercnde
bedragen in de handelsbalansen dan klein.»

Gevaar

.Wat gebe-urd i~.moer je met "glohalis-
errng- noemen zoals men dat nu TH vaak
doel. maar wel een -monopoltsertng" van
de wercldekonorrne. o.,,>r mechantsering.
kun men in de nu rijke landen sneuer en
goedkoper produkten maken, waarregen dl'
produkten die in de huldlge derde wereld
werden gemaakt, nter kunden konkurreren.
Die produkttekapacheln-n t1ingen daar dan
verloren, zo werd de afhankelijkheid van
Invoer verhoogd. waarbij willekeurig opge-"
legde tegenprestenes konden worden npge-
Iegd. meestal In de vorm van grondstoffen
ol van een aanlal landbouwproduktcri. Zu
krijg je dus een komplete ontwrichting van
de maatschappelljke srrukturen in die IJn-
dcn._

• Er wordt met "cel eerbied gesproken
over de -"rije markt" en de "konkurreruie",

Studenten Café

De Rector

Oude Markt 4
rel,20.06.38

Ambiance - D.'.
Vraag Onze SpeCIale vooovaarden voor

Spaghetti-Avonden en Vaten

Zaal VOor vergadenngen of feesten
rot -10 pers.

•terclavers
......... _. ---
v~."-VM..-tt.lt. DRANKSERVICE

Een lekkere Spaghetti + pint of glas
Rode Wijn voor 200 BEF

r----------------------- ~,x

Tegen afgifte van het Rector mannetje

Geldig tot 31/03/96
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terwijl dil alleen maar middelen zijn urn de
tegenstander Ie vcrpletteren. De ulflciele
laai van de kapitalistische fl~Keringen luidt
dat de mogelijkheid 101konkurrentie abso-
luur moel worden gevrijwaard, Maar het
gaal er natuurlijk niet om gewoon deel Ie
nemen, het gaal erom Ie overwinnen, Je
ziel trouwens dat zodra er gevaar urustaat,
de Slaten onmiddellijk prorcktlonlsrlsche
maal regden gaan nemen en de heilige
konkurrentie dus uhschaketen.»
Veto: Wa.:lrtil dr ""rm d.:lnprmN in htl
kapllall5lffl'?
Boebrn: -In de vrijernarktekonomie tellen
niet de behoeftes van de mensen, Er wordt
in de eerste plaats ntet geproduceerd omdat
bepaalde mensen dil- dingen nodig hebben.
tn de eerste plaats worden bepaalde zaken
geproduceerd omdat die zaken verkopen.
Omdat ze op de wije markt Tenderen. Hel
probleem On!Slaat dus al zodra je produkt
en behoefte scheidt. De logtea van de vrije
markt kent geen benoettes van de mensen,
kent ook de wetmatigheden van de natuur
niet .•

Publiciteit

«Iedereen weet onderrussen wel dar
publiciteit behoeftes en verlangens kunst,
matig ereeen. Een scheikundige vertelde
mij uns dat de Sluf nylon in hel begin
eigenlijk zeer moellijk kapm te krijgen was.
Er werden wetenschappers aan het werk
gezet om nylon snel verslijtbaar te maken:
nylonkousen Zijn nu bijna het symbool van
vergankelijkheid. Weel u dat volge-ns otll-
ctële sijlers Volkswagen geen winst maakt
mei hel verkopen van haar wagens? Volks-
wagen maakt enkel winst mei de verkoop
van wisselstukken. Die firma heeft er dus
alle belang bij om geen onverwoestbare
aUlO'S Ie maken. Ziet u die twee ho utcn
stoelen daar? De ünksc is bijna honderd
jaar oud en is in perlekte Slaat, dl: rechtse is
nog geen vljftlen jaar oud en al bijna kapot.
Tuen ik als vijftienjarige tijdens de oorlog
voor dl" Lultwaffe moest werken. kreeg ik
een wlne overall in jeans. Die werd om de
week gewassen en telkens in perlekte staat
lt'ru~eEeven. Jeans was in hel beg!n echt
-'~"·ctWc:d.ij', Dic uVt:tall was kWè~i cnvcr-
s\lJlbaar, êruovoon. enzovoort. U kenl torh
zelf ook genoeg voorbeelden in die trant?_

_De publldtcu. dl' vrije markt, hebben
die toestanden natuurlijk niet uit het niets
gekreëerd. Zt' enten zich up en versterken
reeds bestaande menselijke trekje-s, zoals de
angst voor verveling, Een mens zou toch
gewoon de dingen in huis moeten proberen
Ie hebben die hij nodiJl heelt, indien moge-
lijk voor zijn ganse leven. Dolt ....al hij nodig
heeft, koren, eens en voor altijd, ui alles-
zins voor zu lanfo:mogelljk. Maar wc zijn ].(1

bang ons Ie vervelen, vee willen dat de dtn-
gen veranderen: steeds nieuwe zaken ko-
pen, een nieuwe wagen, nieuwe kleding-
stukken .... Met alle gevelgen vandien.
bijvoorbeeld voor ons milieu, Heeh u in uw
leven al veel stoelen gekonsumeerd?

elk bednel dat sommige zaken geen
kcnsu mpriegoederen. geen verbrurxsgoe-
deren zijn, In onze maatschappij heeft men
de neiging om van gebruiksgoederen

verbrutksgoederen Ie maken. Een sigaret,
brandstof. voedingsmiddelen zijn verbrulks-
goederen. Stoelen, woningen, meubels.
huishoudelijke roesrelten. maar zelfs ook
kleren en schoenen zouden dal nkt moe
ten zijn .•

Mimeh"sch

..Een andere menselijke faktor Is wat
men in de negentiende eeuw -mlmerlscne
begeerte" heene en wat nu -rcsscnnmcnr'
heet: "ik wil een nieuwe mantel omdal de
buur een nieuwe heelt", U zei daarnet dat
hel kommunisme een ekonomisch [allliet
kende in Oost-Europa. Ondertussen is voor
steeds meer mensen trouwens duidelijk dal
dat failliet heel relatie! was, Zo slecht stel-
den de mensen hel in hCI Oostblak niet: er
was meer gelijkheid onder de mensen, er
was een sterk ungebouwde soöate zeker,
held. gratis gezondheldzorg en gratis onder,
wijs, En de ungdooflijke privileges die de
kommunlstlsche leiders zogezegd kenden.
betroffen bijvoorbeeld vakamiehulsjes die
de eerste de beste manager hier misschien
niet eens zou willen, In "Het Kapitaal"
verreu Marx hel volgende verhaaltje: zo-
tang je in een huisje W(l(>IlI en je buren een
ongeveer even groot huisje hebben, is er
geen probleem. Maar aïs opeens .."en huis in
de buun komt dat veel groter is, ontstaat
ontevredenheid bij alle buren, Zoals ik
eerder in dit gesprek at zei: dat is Inch wal
gebeurde in Oost-Europa? Men zag de wes-
terse weelde op tv, en dat wild", men ook
hebben, waarbij men de positieve punten
van de eigen maatschappij vergaL, (Ver,
leden week gal een opiniepeiling aan dat
25% van de Oost-Duitsers terug wil naar
het xernrnuntsttsche regime (tegen 12% ren
tijde van de eenmaking) en dat ongeveer
de hellt onder hen beide ekonomtsche
systemen even waardig 'vindt. nvdr}»
Veto: Zirrr 11 hrt reante ophrfmakmdr SUksN
,'an de ex-kömmunuten bij dt verkitringt1l in
Poten rn in Hongarijr in dal INrsprktitfJ
Boehm: ..Ach neen, dat is misleidende
propaganda, Die zegezegde ex-kommunfs-
ten zijn nooit kommuntsten geweest, dat
waren jteW(Km mensen die wilden opklim-
1IlCIl in ik IDilatidwppij. verillllwu'-mk:lij.I,;.-
heden hebben, en om dat Ie bereiken
moesten ze een partijkaart hcbben.s

Vermoqen

veto: Dezer d.:lgnt Wl'Jrdl\-rt/srrpr.:l.:llO\n- dr
Europt'1ietenhtidsmunt. lX mont/alrr untr Mlr·
kent ten grolert librraljsrrin!J van dr I:.uroptst
markt. Als ik uw betooggotd hrb btgrtptn, dan
:u/[(11fr \·olgms u \'OOralnt!Ja/Îrw gn'Clgm uil
vöortkömen: onlwrichring en gro/rrr afhankthjl:,
hiid van de zwakk.rre landen, monopolisering,
polariS/lIÎr.
Boehm: "Dat is Inderdaad wat volgens mij
lal gebeuren. Als je kijkt naar de eenma-
king van Duitsland: West-Duitsland was
grOOI genoeg om de kost van die eenma-
king te absorberen en op korre termijn 1.a1
hel voormalige Oost-Duitsland zijn achter-
stand dan Ook hebben opgehaald. Maar bij
de Europese Unie gaat het om gans andere
preperuest De achtersland van Grieken-
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plicht lUI arbeid daar waar werk moer ge-
daan worden.s

«We moeten ook afstappen van hel
idee dat arbeldsbesparlng tdoor menselijke
arbeid Ie vervangen d'M" mechanisering en
automatisering) in alle umstandî~heden
wenselijk en voordelig is. De mechanlsenng
van onze produktiewijze. met hel bijhorend
energieverbruik. is de hoofdverantwoorde-
lijkt: voor onze roenemende mtltcuproble-
men die ons up termijn meer [onproduk-
tiefl werk kunnen bezorgen dan aanvanke-
lijk ingt'spaard werd. Zoals Kc'1.egdheeft die
mechanisering en de massaproduktie die
erdoor mugclijk wordt, de srrukrurcn van
ganse wereldsireken ontwncht.»

~Daamm moeten WI! hij~evulg ook af-
stappen van he! Idee dal het steeds voorde'
liger is (en dil, "p termijn, voor alk betruk-
kenen) under voorwaarden van een vrijt'
markt en vrijt' konkurrenue aan ruilhandel
te doen in plaats van I,elt het m>dige pro-
dukt vu"n te brengen. Ze-lfs ai JOU het een-
vnudigcr zijn andere produkte-n IC vervaar-
digen ak \~e erv ..m kunnen ruilen, Ku al
wijst dl' ~l'!>ChÏt.'dcnis van de moderne
wereldekonomie (sind~ de L'CfSle industri2le
revolutie) uit dat "p termijn niet steeds
meer, maar integend..-d steeds minder grote
gedeelten van de wereldbevolking uit die
praktijk vlM,rdl."e1halen. Inmiddels wordt
zcus in alk rijke industrielanden geklaagd
11VI'reen slinkend konkurrentlevermogen.
" ...-ru-mcnde werkloosheid. roenemende
staatschulden en zelts het onbetaalbaar
worden van de sociale zekerheid, ..

•

Links

..Wal dit reaure pu nt I...ucft. is mijn
bcvlndlng tijden~ de C"rpieleT5·~I.'!'iprekken
echter geweesr dal men niet durft door IC
denken, Ik heb dl' mensen in het Coppie-
ters-projekr voortdurend de vraag gesteld u!
re nOKsteeds [otc!IM,ldenin het beglnsel van
het liberalisme. namelijk dal de vrijemarkt-
ekunomle meer welvaan wlt,r meer men-
Sen zou opleveren. Die vraag is nooh beanr-
woord. Ik trek daaruit de konklusie dat
politici, 'M,k de ltnksc. dit- vraag niet meer
durven onder 01o:ente zien. die misschien
wel ah amwoord zou opleveren dat ct een
redtkale verandering m'K'1 komen. ze gaan
niet ver J-(enllc)-:,Ze denken dat het zal v\ll-
staan wal -soctah- korrektil'S' aan Ic bren-
jolen, wat \lpl,lpWI'lk.~
Veto: Bmi II äan It'nrbrr ,I#'s/I'nrd 1'0(1' dl' IM'

komst"
Dochm: ~T"ch niet. Onder andere tijdens
dil' dlskucsie-c 111eldl' grol'p Cuppieters-De
1I.115,'Ii,·r,nu-rk ik d.u nWer e-n meer men-
vcu stilaan uvcrt uigd raken van hel kil dat
wal nplapwcrk nh-t meer vI.hta.lI en dat
ven r.,dil..ak omw,'ntc!inb nuodzakelijk is,"

cart Hourcau
Selçuk Celik

Rud.'I[ Boehm ,'/rr[/II"-,I I'lt'fe Ir;:in"ójl"1l .'IY" I11l1.r-

rismr 111 I ruvcn Or In 1.1IIroaril'o'/_-II dt" I'fT>1f'.
20.00 /411/ di M,nrraldllb U Leulm k,-.,e
Pr.:dlkl,,'rt"m/r.;lQl.:'5
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land, PUTtUKal.Zuld-Italiê kan volgens mij
niet geabsorbeerd worden door de rest van
de Unie. volgens mij zal de achierstand van
die landen alleen maar vergroten, en zal de
monetaire unie vooral betekenen dat Duits,
land nu paraplu's en auto's enzoverder zal
produceren vour gans Europa.e

Aardbei
Veto: U bm/ ren van dt aC<ldemiddit rijn UI/,

grnodi!Jd om mrt /t Iwrktn aan htt projekt-
Coppit/trs, dal UTS/daags official word/ VOOf'

gts/tld. Wal was uw inbrmg en hot is daarop
grrro!Jrrrd?
Boehm: eIn hel algemeen denk ik dal wc
ons 111('ctCIIlaren inspireren door een van
de belangrijkste principes van het socialis-
me, de slogan van Louis atanc: 'ieder naar
zijn vermogen, elk volgens zijn behoeften".
Konkreet heb ik voornamelijk gedrukt up
vijl punten, die neerkomen op een radtkale
mentaliteilsverandering en een radfkale
verandcrtng van hel maatschappelijke he'
iiUWO Dit: pUI1lt:I\ zijn hi~en daar al aan
bod gekomen tijdens dil gesprek, Ik herhaal
ze hier kon. _

..We moeten afstappen van het idee
dat dl;' mensen tnoeten verbruiken om de
ekonomie te doen leven. Niet de mensen
en hun behoeften zijn een middel om het
doel Ie dienen, de ekonomie te d, 'en leven.
maar de ekonomie is enkel een middel om
hel doel te bereiken, namelijk de marenële
behoeften van dl' mensen bevredigen.

We moeren ervan afstappen alle ~"cd,
eren die ertoe bestemd zijn menselijke
benoenen te bevredigen als knnsumpüe
goederen te besrempelen en Ie behandelen,
Men moel ernaar streven produkte-n al te
leveren die de behoefren voorgoed II! voor
een 1II1~ng mogelijke periude bevredigen.
Geen duurzame ontwlkkehng zonder duur-
zame dingen.

"Ik denk dat het kapita-
lisme leeft en overleeft ten
koste van verschillende
dingen. In de eerste plaats
van de derde wereld en het
milieu."

"We moeten ervan afstappen "arbeid"
te beschouwen als iet e dar -bcschtkbaar" i,
ul niet, of dal door de industrie "t dl' staar
moel verschaf worden. Art ......id dient niet
op de eerste plaats om de arbeiders e..n
haan en een loon te bezorgen maar urn de
goederen en de drensten voort te brengen
die de behoeften kunnen bevredigen Er
t'M:~laatdus "ok niet zoiets als een recht \'P
arfeld. maar enkel een recht op besraans-
middel'·n. Daarentegen bes10lal wd een



Onderwijs in Duitsland

Besparen ol herfinancieren?
eUirslOlld heeft een redelijk hoog

aantal studerende jongeren,
Ook zij" er universiteiten en

hoeescïvolen zal. Hoe belangrijk de
plaats VOII hoqer onderwijs ;1/ "el
levcII van vele Duitsers ook is. de
regcring lijkt een verdere äemokran-
sering VO/t het onderwijs af te rem-
men. Onderwijs is een bespaarpost
geworden CII alle tservornunqcn die de
voorbije jan:" ;/1 äeze sektor 9CII011ll:l1

zijn, kunnen onder de noemer valt
besparingen geplaatst worden, hoe
mooi ze soms ook werden voorgesteld.
Maar IJ/I, met de plannen van minis-
ter Riiugers die de studiefinanciering
wrder wil afbreëeu, is het iedereen
duidelijk geworden waar de Ctn)-
FDP reqerinq. een koalitie van kris-
tenaemokraten CII liberalen, voor
staat, Millder studenten, beter preste-
rende studenten 1'/1 dan /log tietst ;11
die richunqen die Inritstand op tiaar
plaat,s aal! de top va" de spitstechno-
logie 1I0i/den, Het ideaal va" de de-
mokratiserino van het onderwijs lijkt
volledig opseseven-

In h:n VJn de ekonomisch ste rk ste wel-
vaartstaten 7.0Ujo:: kunnen verwachten dat
onderwijs een bijzonden- plaats tnneerru.
Dat hlijkt niet zo te zij n Geld ,'(lOT<lnd<::T-
wijs h in Duitsland een heet hangijzer.
Omwülc van de grutt: stijging van de sru-
dentenaantallen en de bespartngc-n in het
undcrwljs. is er langzamerhand aan vele
universiteiten een echte noodroesrand 11111'
Staan, zowel op het vlak van sociale

6

voorzsentngcn voor Studenten als op onder-
wijskundig vlak zeil. Mindo::r geld voor
meer Studenten, dal leidt tot problemau-
sche teesranden. Te weinig protesseren.
btbnmcken dit' sluiten. een nntucrcikend
aarnol computers. vervallen gebouwen zijn
enkele van de vaak gehoorde klachten.
Vnoral d e- humane werenscheppen hebben
1<;"kampe-n met moellijkheden. Zij zijn tm-
Ill<'r~mindt'r lukratlet voor de Industrie en
dus V<lord", overheid minder lwlangrljk.

Pendel
Zijn dit alkmaal m'g strik! ond erwi]v-

kundige klachten. (luk 0]1 de slIcialt- voor-
zu-ningcn vuur studenten valt er heel wal
aan I,· merkeu. Het karnenekon aan vele
Duitse unlverslteitsteden is bijvoorbeeld
lcgcndartsch. Iedere dat; twee uur heen en
weer pellddt'r\ van jt' kamer naar je uni,
vc rsltef r is flt't'n uitzondering. zudat studcn-
ten vaak bereid lijn he-cl wat gdd neer Ie
Icllt-n voor n'n uoed verwarmde _ Z(>SI;lal
er in de rlJJ1seli_jko::zoekertjes Nj~cschr<;,·
\'<,n - studentenkamer,

Zowd de n,llionalc regering als dl'
dt'elsta,HrO::j.!erin)(en hebben in de verdeling
V;ln d...onderwijsgelden een beslissende
slem. Een deel van het onderwijsbudget
gaal naar het "Studeruenwerk'. een natie-
na!c instelling die instaat voor de bouw en
het onderhoud van residenties en studen-
tenresraurams en de verdeling van de
sHld~ntt'nfinanckrillg, Het resterende deel
gJal naar de deelstaatregeringen. die verder
kunnen testissen hoe ze het hun roegekcri-

de budget verdelen. vooral in dt' deelstaten
met men universiteiten wordr dt' situatle
nîîrend, In de eufcrte van de jaren zesng

zijn. vooral in de grote deelstaten, enorm
veel universiteiten bijgekomen. Op dil
moment moeten die allemaal vechten voor
een hapj~ van dt' koek. In de deerstaten
van hel voormalige Oost-Duitsland wordt
gemiddeld ongeveer 35.000 mark per sru-
dent uitgegevenrln tcordrhetn-wesnaten.
de groorsre en meest verstedelijkte ocnse
deelsraar. ligt dat maar rond de 15_000
mark. In Münster is er daarentegen weer
bijvoorbt'dd een modern en ).t,~d unce-
IxH1Wdcernrum voor butrenlandse siuden-
u-n. gefinancierd door de universneu. Zo-
ietS L>eStaatm htcr maar aan drie Duitse
uniet~

Terwijl de grote sektoren van de
studerucnvoorzlcntngcn. namdijk hulsves-
tlng. voedlng en studleflnanclcrmg natio-
naal geregeld zijn. is hel Jan de meeste
untvcrsltchen de studcntenbcweglng zd!
die instaat voor de sociale dieristverlening

Busje
De geldmlddelen hiervoor ontvangt zij

reefustreeks bij de inschrijving van de SIU-
denten. die geen inschrijvingsgeld. maar
enkel een 'sooete bijdrage' tussen drie-
duizend en zesduizend frank betalen.
afhankelijk van untversuen tot universiteit-
Hiermee word! de werking van de studen-
tenbeweging betaald, di ... aan somrrugc
uniefs veel kan omvatten Een ticket dal je
voor de rest van het jaar gratis openbaar
vervoer in de wijde omgeving van je uni-
vershen biedt, is er bijna altijd bij. Maar
ook rectushulp. een kopiedienst. mogelijk-
heden om gratis geotficialiseerde kopieën te
laten maken - iets dat, als je het bij om-
ctële insranues moet doen. crg; prijzig kan

zijn - verhuur van fietsen en busjes. huis-
vesttngberntdde 1ing- tax Istopaa n biedinge n
en de uitkering van srudlclcningc-n kunnen
er een onderdeel van lijn. Een verschil met
de sociale sektor in Vlaanderen is dal de
dieristen utrsluucnd door srudenren of door
hen aangesteld personeel worden ultge-
vond, Op deze manier beschikt de studcri-
tellllt\\'eging (1I-'0::ro::t'nredelijk grote verani-
woordelijkheld en zelfbeschikking. In ieder
!l,t'val heelt ze een financieel zekere positie.

~
plannen om de untversl-

tenen op basis van eert enveloppesysteem
een bljna volledige autonomie over hu n
gelden te geven. Dat zou wei lcts kunnen
vcranderen aan dramatische toestanden in
bepaalde- Iakulteln-n, omdat universiteiten
volgens hun eigen priorheiren zullen kun-
nen handelen, De studenten juichen dit
plan daarom tue. maar wijzen ook op het
gevaar van ten do::rgdijke maatregel. Met
name zouden zo ook weer de zachtere
richtingen en de sociale voorzieningen
verwaarloosd kunnen worden. Belangrijk is
dal de studenten over een blokke rings-
meerderheld zouden beschikken bij derge-
lijke budgetbesllsslngcn. om 'rckrorelc al-
leenheerschappij' IC vermijden, Het zal
echter weer heel wal om het lijf hebben
voor de studenten ook op dit vlak hun slag
thuis zullen halen,

Lutgard Vrints

•

Jaarsans 22 nr. 15 dd.. 8 januari 1996 0 'Ita



Gesprek met Ekki Hollmann, studentenwoordvoerder in Münster

"We hebben mei dezelfde problemen
en regeringen Ie maken"
0;1:11jaar geleden was her Duitse

onderwijs demokratischer dan
het model dat wij kennen. Nu-

merus dausus was nog "iet doorge-
voerd, inschrijvingsgelden bestonden
niet cu bovendien kon een student
aanspraak maken op een soort stu-
denteninkotnen, de 8a[09, wamleer
zij" of haar ouders niet in staat wa-
ren voor de opleiding te betalen. Een
voor een werden deze verworvenhe-
den afgebouwd. Sinds minister RüU-
gers op de scène verselleetl, dreig' op
korte termijn Uil grote stap in de
richting van een nieuw elite-onder-
wijs te worden gezet. Omdat de pro-
blemen ook lijktIl op wat op dit mo-
ment in België gebetirt, vroegen 'wij
Ekki Hol/mmm om de situatie in
Duitsland wal toe te lichten,

veto. In &1!Ji~'i,\ er nu flink wal bno"in!] 011-
der de uuaemen naar aanleiding \'an ;"rr plan
ren numerus dl1u_çu.~lil It voeren I'CM bepaalde
$/lidierichn-n!JEII Hier bestaat dar (lilang, Waar-
om hEbben de studenten ZOU'I, IO('Jtlaltn?
Ekki Holimann: «Dat i~inderdaad uiesllg
en ik hegrijp lelt niet goed wat dal mogelijk
heef! gemaakt. Hel Is welzo dal er een zeer
elflciunte taktiek werd toegepast. De nurnc-
HlS etausus werd namelijk niet onmiddellijk
in alk richtingen Iegelijk inge-voerd, maar
steehts in enkele, Het hele projekt werd on-
gesptnst in kleine deeltjes, die mei reddijkt
russenpozen werden doorgevoerd. Op die
manier zagen heel wal studenten de ernst
van de snuaue gewoon niet in. Bovendien
werd er heel asociaal gereageerd. Velen
hoopten dat hun srudiertchtlng de dans zou
OnlSI'r1nl\<:n~n wachuen )\ewoton"'irïb.ar·'"
duur kregen de numeruscleususvoorsren-
ders naruurlljk vrij spel."

Aktie
Veto: Hfl liikl erop dal studenten zichulf een
sfok in de wie/in S/I'ktn
Hollmanrr: «Inderdaad. Tc we-inig soltdart-
ten. hé. iedereen probeert zichzelf veilig te
stellen. Daarbij komt dan nog. dal studen-
ten niet meer geloven dal akrtes iets kun-
nen veranderen. Ze zien niet WJI ertegen
gedaan kan worden. Het gevoel dal alles
boven hun hooiden beslist wordt, is hed
sterk. Dat maakt tevens dat de groep aktief
geèngageerden steeds kleiner wordt.s

-roch geloof ik dal het mogelijk is
verendertngen alle dwingen. Kijk bijvoer-
beeld maar naar de akues van twee jaar
geleden. toen de regering besliste urn m-
schrljvingsgelden Ie vragen. Het is doordat
de studenten als één man in alle steden

betoogd hebben. dal dil voorstel moest
worden Ingetrukkcn. Dal moeten we nu
weer doen, als we willen dal de Ba16!( niet
volledig algebreken wordt. ..
Veto: Wat i~rr prrärs aan de hand mei dir
&.fiig?
Hol1mann: .00: Balli~ is een soort mtrn-
muminkomen voor studenten dat oor-
spronkelijk bedoeld was om een gelijke-
kansenonderwüs IC garanderen, maar dat is
al lang nter meer het
geval. Je moet welen
dal de SaWg np dil
moment voor de hdh
als lening en voor de
helft als beurs wordt
roegekend. Dal was
niet altijd zo_ In de ja·
ren zeventig was hel
gewo{ln een studie-
beurs die door de staat
verstrekt werd. Nu
worden heel Wal
srudemen afgeschrikt
om een Bafog aan Ie vragen door de schul-
denlast die ermee gepaard );aal, Daarbij
denk ik dan weer \'{Iflral aan de sociaal
zwakkere ElfHt'p,.
Veto: Walwndl de A>la ([Je /)1<I1>fl'tr,ie l\:ln

Loka) \'all de huidige voometten 1"1111 R11II!]tr>,de
minister mn onderwijs?
Hol1mann: «De Bafog is nu reeds omoc-
reikend. Ten eerste krijgen veel te weinig
mensen een Bafög, en ten tweede is her
onvoldoende om in je levensonderhoud te
vooreren. Nu wil Ruugers de snuaue n"l!
verstecbreren door Imrest op de Bafij~ IC

heffen, waardoor dl' schuldenlast van de
student nog maar eens vergroot zou wor-
den Hierdoor wordt de minder rijke SIU,
dcnt wen het mes op de keel gezel.
Ruugers zell sraatr zijn voorsrel met het
argumeru dat hij geld w!l. en daarmee is hij
relaûef eerlijk, Maar hij wil dat geld in dl'
eerste plaats voor de spilstl'chnologie en
slechts l'en klein beetje voor dl' upbnuw
van het onderwijs .•

~Op dezelfde
manier wordt (10k in
de s..crare vl>(lrzienin~
gesnoefd - BaW,!: is
trouwens een soctalc
vourztentng - len
vIK"dcll' van hel WI:"

tenschappelijk onder-
zoek. Het uileindelijke
!I.~'volgis dal h..>lnieu-
we Bali\g-modtd voor
de minder begoed ..
studenten hijn a tun-
geen als t-en SO(\fI

inschrijvingsgeld. Dil voorstel moet ..chrer
nog via de Bundesraad en lul nu toe hl'cll
de SPD ~dl' Duitse SP: l1l'dr) zich ldlgt.'~pr,).
ken tegen het voorstel. Hierop rekenen we
l'en lleetjt' .•

Hollmann: «Ik geloof dal elke weldenken-
de mens wel weet dal de regering over ge-
nocg financiën beschikt. Kljk maar naar de
verhoogde uilgaven voor he! onderzoek
naar atoomenergie en voor de aankoop van
gevechrsvnegnngen. Hel is gewoon een
kwestie van willen, Toch is hel waar dal de
afbraak van de sociale sektor die nu in
Dunsland aan de: gang is, dl' studenten nog
betrekkelijk weinig trdE. Er zijn andere
gruepen die veel harder a angepakt worden,
bijvoorbee-ld de werklozen, de asielzoekers.
u! zieken, H,l(:we! dal niel impliceer! dal
hel voor ons gemakkelijk ts. Maar de kl(~11
l\lijlt..

Sinisch
.Veel slujj!entt.'n moelen ,~Ik hard,

werken en Ct-fl hijbaantje nemen urn ht:T
hnuld boven ~Ier 1<.' kunnen houden. AI~
de Bahi~ atgeschah wordt. gaan we te-rug
naar l'en l·('f.t elite-onderwijs. Hel is alle-n
een beetje sinr'Sl:h,.dat aan de ene kant
mensen staan dit' nlf~ heroer xt.'lrolkn
worden en die wt.'rketijJl: proberen re-over-
leven. lerwijl wij Jan de andere kant moe-

ten veenren v'Ulr hel recht up IInder\\'ijs,.
Veto: Woar(lltl rrOlrfurell de studenten hier
veet hr{u.qer /e!Jtll de p/i1I11IW 1'1111wt'tr imchri),'·
iIlH':J<'1d It' vraqcn dan II!_'1Ff1 "I<mtr/J~ dau;.u.\.'
Hollmann: ~ln~chrijvinJ.:5gdd wordt in het
alf(l'ml"en als n{,," unrer hrvaardrgcr he-
..choue d, omdal het hier zelfs nk-r me-er
!o:a1l1om je imdld.ludt' f..ajlacilt.'it .. n. maar
..keh,,, om de grouTle van je portemormee.
uan ligjt.' al ~n·1eerder uil hel ctrcuh Dat
wilechter nielZl'~en dal wifah.komd gaan
lol.'! ven nurmruv clauvuv. Hd i, hie-r dl'
ganJ.(l'ar(· gedachte dat dke bqlt'rkinlflJll
her rerhr up nnderwljv verkeerd is, Ol d~
nu door imd1rijvin~*eldl'lI ut numerus
dall~l's komt. ..
Veto: lil h(ltVl'I u kunnen Jlillit hiervoor )ff/IIl,'
vmden /tIJ d, oudenten :;.tlP , .
Hollmann: ..De studenten lijn wel tegen '~
dl' atbraak van het demokrausch onder ....ij,\~,.,
systeem. maar t'(hl veel recku .., i\ er ecson- \4""

danks nOl< niel. Ik denk dnl dat wel Lal ver-
beleren wanneer de problemen zlch no,l{
konk n-te-r gaan ~tl'llen_ In dl' lomer zijn ze
roch Ilok warmgelopen toen de rektoren
hO:Ivoorstel I'P tafellegden. waarin de her-
invoering van inschrijvingsgel<i gt'vraagd
werd. Hel studentenprorest was lO hevig
dat de deelnemers van de rekture nkonlc-
rentte in ijltempo hun voorstel u-ruggc-
trokken hebben. Daarmee hebben de S\U·
denten in heel het land veel sympathie 1-:0::-
kregen en hun zcttvcnrouwcn werd erd,ulr
\'pgt:krikt.

«Ik vind hel IfC1UWl'nsgeweldig dal er
nu in I3dJ.'ië en Frankrijk "pniO::l!\V zovee-l
st udenten lip straat komen en ik hoop dal
het dl:" studenten hier een beetje kan wak-
ker schudden. Ik hen er trouwens van
overtuigd dal we ht:l met dezelfde aard van
problemen en regcringen te doen hebben.
Daarom vind ik hel hdangrijk om te probe-
ren truerriarinnaal wal meer samen h: wer·
ken en komakten te kggL'n 6

Indra Dewitte

CULTUREEL CENTRUM LEUVEN

Atoom
Veto: Ho, denken 'sllldtJlltn tigm/Uk OI'{''' her
voortbestaan \'Ol! dt Bafb'g' De re!Jtrin_q klaa!J1
over een r:hroni:;ch !Jr'ldsebrtk en m·w't.'trl dal
rtnli!ou slIIden/enlmll1_oji.'11Uil de mode en
vrIlt'diJ onrëahsüsch :i}11

CULTUREEL
CENTRUM
LEUVEN

Schouwburg: Bondgenolenlaan21
Reservatie: 016/222.113

Sudeftnland DuilS, Sudetenland Duits

ienqeá~~Ym
,.,. - ":.- 111 , ..

(folo Tanja 8arenbrock)

MONTAGNESRUSSES
DeTijd
Draaien, wentelen. versnellen en vertragen. Het leven vall een ongewone familie in een klein
en vermoeid dorp met op de achtergrond de achtbaan van de kermis, de "Montagnes Rll~'Se:s".
Tekst. Filip Vanlw::hene,Regie: Lucas Vandervosr

Schouwburg, woensdag 17januari om 20,00 u,

L1BERATA
Tango AI Sur
Na vijf jaar stellen Dirk Val! Esbroeck en luan Maso!ldo hun nieuwe CD voor. Samen met
Bandoneonspeler Alfredo Marcuct'i en violiste Daniela Rapan hrengen ::ij de ~feer van de
Argentijnse pampa's in het unieke kader van de Leuvense Predikherenkerk.

Predikherenkerk O.L. Vrouwstraat, woensdag 17 januari om 20 u.
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Politieke vorm van studentenorganisatie

De klooI tussen student
en vertegenwoordiger
etudellumverregellwoordigi"9 is

een internationaal fenomeen.
Een vergelijkin9 VQII de

studenrenbewegi"9 zoals wij die in
UUVt!II ke"IIell met de Duitse situatie
vertoont interessante versehitten. Zo
blijkt de ûuitse studentenbewegi"g
erg gepolitiseerd door de befollgrijke
rol die studentenorganisaties van de
nationale politieke partijen erin spe-
len, Een dergelijk modet is in tem/en
steeds afgewe:.ell omwille vall de

... lIadelen die eraall verbonden zijn,

D....kracht van mensen li)tl in hun ve r....ni~-
in~ J.O wordt algemeen i1an)(....nomen. Van-
uit die idee zijn overat en allijd de meest
verscheldene betengen- en drukktngsgroe-
pen up!!cricht, m e t éenuf ander dvd voor
IIge n. Studentenbeweging ...n vormen hierop
/<1....... 0 uh:t.onderin)(, Vaak e-chter vlijl! hel
nlet bij hel vent')o:.'nw"urdi)(en van de ach-
terban en w'üen «uderuen vta hun studen-
tenbt:wq:ing (lookeen stand pu nt Innemen
voor een dt'm"król1ist'rin!o( van het onder-
wijs, e-n UI 'MIk \ll)k, rmen V.IOfdl' roekom-
slige studenu-ngenerane. Dat Iaarsrc ls al-
thans het geval VIM,rL"ko, dl' Leuvense
Overkoepel ende Krtngorganlsaue. Daartoe
heelt zij zich een wejbepaaldc. dcmnkru-
uscn gl'lfrganiseerdc struktuur aangcmeten.
ncz .. struktuur is nkt cvldcm. Nationaal,
maar ook lnternatlonaal treden er he ..1wat
verschillen up in de wijlt: waarop sruden-
tin zich jl:t'lIrganiSt'l'rd hebben en in de
dodstdJingen die :r.ijhiert>ij nastreven.

In Duitsland bestaan er aan de meeste
r- universiteiten Aigellidlle Studenten Aus-

scnüsse, kurtwt')/; ASla's, Ie Ycrgt:lijken met
Loko. Er zijn ecmer tluk untversnenen waar
e-en d"fl>'t.'lljJ..t,~1U(knlt'nht, .... 'gjn): verroden
i,. hijv'Mlf!x'dd in Beieren. Aan di .. univer-
s.tclten hebben studenten lt· kampen met
grote mlldlijkhed e n om hun ei~'Cn rechten
te verdedigen, laaI staan een algemene ruli-
lit'k te voeren.

Streng

Waar de Asta's weltu e gclalen zijn.
hebben v: zich lil' hun beun vtft'nigd in
r-en nationale koq'>c:'I,de Fa'kr Zusammt'n-
~hluss dt'r Studellto:nvl'nrl'tungt'n (FlSl,
Dit, verdedigl up ht't j"rul11 Viln d.. l1alio-
Iwle I'ulitiek dl' stude11lt'nlldangen. maar
komt 'N,k al~t'mcen op vour dl' dt'mllkralis·
ering \'an ht'1 ondl'fwijs en .1ndl·(I· maal-
SdlólI'IM'lijkl' lcma'S. Zo voertk ll' vorig jaar
L'l'n weck Il>1tionalt, aktil' "'Mlr ,','n n...·Ter
ekoluwS<'h Ilckid aan d,' universitt'llt'n t'n
etl'>l"hvl'rólrtlw,Mlrdt' voeding in de studen-
\t'nrl'!;taurants. Nog ccn vourheeld van de
kuprwlinJo(van studl,ntenterna's aan hrederc
maJIKhappijl'"Jitil'k,' tl'ma', lijn dl' prnleS-
ICn van vele Asta'~ tL'jo(end,' enorm,' vt'r-
slrenginJo( leJo:elWVt-rhuilenlanders uil dl'
dl'fde w"rdd "m in Duihland 11'stud ..ft'n.
mdaf .MI" "rn cr asidr,'chl 1,' krijg,·n.

Bij dt· verwIking van di,' algcmcnl',
1I1aat-.chal'!,,·lijkl' lt'ma'~ rij7t'n t'f ,'chlt'r al
en lil,' [Irohkmt'n, dit- '-'fn~lig" gevolg ..n
kunnen 11<'lohen.NJar aankidinj.i V.ln ,'Cn
t>t'tllginJo(,'n ,.,.t1 artikel in ,','n stlldcllwn-
tijthchrilt van dl' univ,'r~itdt in Milnst .. r,
wa~rin dl' rol van tk Miln'lcr,,' Ill\iwr~itdt
;1<Jn~l·kl.Ja,"dwl'fd ,'J1 g"\\'aar\rhllwd werd
v"or "pninlw opduik~'lId IJ~d~rn,', is er "en
rtThlla,lk ,l,ll1~l'~pJntl"n 1"gl:lI dl: A,ta_
Mun,t,'r. I)i,' i~ uil!-(l'draJid Ol' een verbod
Y'II'r hl'l ~tud,'ntt'nhl.Jd ,,,n "v,'r ,lnd,'rt'
ddtl "ndl:rwij'tl'lnJ'\ IC ~chrjiVl'n en cr
stdlillg tlv,'r ill t,' n"mt'n Dl'/e uilsjlfa~k
heelt natiOJlaJl' bmdm,","ra('ht ,'n "'ru,,r-
l..é1aktel'l'n gul! van vt''''nt\\'~ardi,"inj.! in
Dui!!.l' ~tud,·nt,'nmidd.'",. A~t.J-Mi'"~tl·r i~
intuS~en ll'gl'n dt· II..:~ti~~ltIg ,n Ilt'r.l<.ïl
~cgilan_

B

Hoewel ook in Duitsland her lcidmolld
van de sruderuenbewegtng dl' dernokratt-
sering van het onderwl], is. bhjkt dal dl'
organisatie er helemaal anders umlet ab in
Leuven. Niet enkel de middelen en de
taken vertonen grute verschtllen, maar III)k
de verkiezingen van de sruderuenvcncqcn-
wcordigers. Waar in Leuven mes haar
trapsgewjjze. vla d e- kringi-n en kring,
vcrkiezingen verlopende vcnegenwoordt.
ging van studenten eerder )o:espwken kan
worden VJn een redendemokraue. lijkt dl'
verklezfng en de struktuur van de Dultse
studemenbeweglng wel heel erg op de
narionale pollnek in het klein. In Dunstand
dingen, naast enkele lijsteJl van onafh ankc-
lijken, de studentenorganlsatfes van de
nationale partijen met heuse kleslljsten
naar dl' meeste 'lilje~ in het studentenpar-
lernern. Ook dat studentenparlement en de
gang van zaken die: er heerst doen aardig
denken aan wersrraarse toestanden. Na dl.'
vcrkiezingen worden Cf onder dl' winnende
groeten of partijen koanuegesprekken gt'.
voerd. die al dan niet tot een verdrag lejden
waarin de beleidslijnen voor het komende
jaar vastgc:!t'~d worden, vanzelfsprekend
heeft elke panij hierbij wel een voorkeur
voor die panf di,' tdeologtsch meer gelijk-
end ls. In dl' eerder linkse studentenbewe-
ging ts er dan ook vaak sprake van een
rood-groene koaüne.

Sportief

Studentengroepen die de meerderheid
in het studcrucnparlemcm halen. krijgen
alk mlddelen en Infrasrrukruur die hun
reglemematr 1<lt'gt'WCl.CIIzijn. De geldmld-
delen komen van de Studenten, In Duits-
land m'lC':'u:nde STUdenten namelijk ~
ill~hrijvin~jl:dd betalen. maar wel "P l'en
direkte manier een ded van hun elgen
sooale sektor en dit ouder dl' vorm van een
soctale t>ijdragc van ongevee-r driedutzend
frank per semester, Over de besteding van
dh- gelden beslist de vour die semester
verkozen Asta vtlllt-dig autonoom, zij het
dat er bepaalde verworvenheden zijn waar
praktisch nkt meer aan geraakt kan wor-
den, Z" is er aan dl' meeste universiteiten
sprake van een semesterticket voor sinden-
ten dit' daarll1t'e gdlruik kunnen maken
van hel OPl'nt'oaar verVt>c:rin dL' nal'ije
"m~cYing van dl' univl'rsiteit, O~·onder-
hJndt'lin!o1cn m.. t de vervtlerdil'mlCn wnr-
dt'n gl'vot'rd dour ASta. Ollk dl' sludent-
vrij~cstcJden t'n ht'l I'crsonccJ worden t>t--
t~ald meI ht't geld. t'venals een hcle wcr-
king VUOfStudentl'n op kulture,-L spunit'f,
sociaal. onderwijskundig en jlo1itit'k vlak,
Vuur dk van die funkties is e,'n student-
vrijgcstddt.' verantwlMIJddijk. Wie henllt'md
wordt voor wdkl." lunklie wordl t>t-paald
tijdclls dl' kOóllllll"g,'!;prekkl'n. als waren het
ministl'rpUSlen. njden~ hl't semeSter klimt
het studl·ntcnp.arlemcl11 ';';n maal pcr wet'k
samen, waarhij t'r diM" dt' nit't-"erkl,zt'n
gwepcll lTn 01'f"'slIll'p"litÎt'k kJI1 gcvnerd
wtIJden.

Model

Voor dl' \,en.'gl'l1w<Hlrdiging \ an de
studellleTl in de ullldt>I.' nrg,ll1,'n VJI1 dt.'
uniVl'rsildt wnnkn n')g apartl', r,'chtstreek·
sc Yerkil'lmj.!ell ~L'h()ud.'n, dil' echkr op-
nieuw IHttll'ndt'cb gnlra!:l'n worden d"N
de p,lrlijll,,!itiek,' Sludentl'l1'IJganj~aties.
Opv,lll,'nd l~ dat in Duil,IJlld ~tutkn1l'n ,un
vdt' uni\'t'r~it.'il.'n ill~prJ,I~ Ill'hl,,'n in alle
1".:sIJ~~ing~organ..n \,111de Utlh'l'r~itelt, 'II'~
d,' htl()~~tt'. In 1.1'U\en hebt>,:n dt· slud,'l\len
j.!t:en ~l'rtq:l'n\\,,,'rJi,l!,'r~ in d,' Raad \all
Bestuur, het hO"j.!\t. tlt'lt'td'''rga~n bij ons_
Dat maakt hL't I'ckid ,IJn d,· \lnlvt'r~ilel1 al
t.'CIl tll'eI ~tuk triln~par.ll1t.'r voor ~tlIdenll'l1_
0,," in Duit~land "Lhlt'r i, 11\.11d."" "rg,l'

nen gezorgd voor een overwicht aan pro-
tessoren. zodat werkelijke inspraak beperkt
hlijh.

Er bestaan een raar gnmdige vcrschtl-
ten tussen de organisatie van nuderuen in
Leuven en in Duitsland. Loko heelt bijvoor-
beeld een aktiel partijlidmaatschap van
srudemenvenegenwoordigers steeds afge-
Wezen en dit standpunt (10k verdedigd hij
de nationale studemenven-nlglngen. Als
argumentatie hieJVIM" wordt aangevoerd
dat de unafhankelijkheid van de studenten-
vertegenwoordig e rs duor een parujfidmaat-
schap in gevaar kan gebracht werden.
Studenrenvertegenwoordlgers kunnen zich
den immers laten verlelden eerder persoon-
lijke belangen of perujbelengen re verdcdi-
gen dan die van dl."sruderuenbevolklng.
Een dergelijke opvatting betekent eenter
niet dat de studentenbeweging niet aan
politiek mag doen. Integendeel. Hct stand-
punt luidt dJt de studentenbeweging een
politiek standpunt moer innemen. zonder
zich politiek IC binden.

Hel tweede grote verschil Is dat In
Leuven studentenvertegenwoordlgers nlct
rechtstreeks verkozen worden, maar via
kringverkiezingen in verschillende raden
terecht komen en van daar uit verder ver-
regenwoordlgers atvaardtgen. die altijd
verantwoording verschuldigd zijn aan de
kringvertegenwoordigers. Een dergelijk
model wordt verdedigd met demokrartsche
argumenten. De betrokkenheid en de in-
spraak van de basis is groter en de door-
siroom van standpunten. zowel van boven
naar I3t"nedt'n als urngekeerd. verloopt ook
vlotter. Een nadeel van dit systeem Is na-
tuurlijk het langdurige besluhvorrmngspro-
ces, dar soms wel eens bij dringende aan-
gelegenheden een echte hindernis kan zijn.

Jn het Duitse systeem is er echter ook
sprake van krtngverktezlngen. waarbij nJast
partijpolitieke lijsten (10k vaak onalhanke-
lijke lijsten of lolploegen opkomen. Dit'
kringvertegenwoordigers hebben naast l'en
beperkte onderwijskundige verantwoorde-

lijkhcid binnen hun fakulteit echter geen
verantwoordelijkheid, Hierover heerst bij
de krtngvertegenwoordigers. en dan vooral
de zogenaamde I,"afhankelijken, heel wat
cnrevredenheld, Ze voelen zich duur de
u nrversnar re SI udenten vertegenwoordigers
al te vaak behandeld als loopjongens. Bij de
nu Inpende studenrenparlememsverklezln-
gen in Munstt'r komt bijvoorbeeld een lijst
lip van krtngvenegenwoordigers van alle
takulreüen, dit' de nadruk Ieggen op hun
grotere band mei de basis en hun ruimere
kennis van zaken. Zij bestempelen de hui-
dige srudentenvenegenwoordtgers als he-
rocpspolitfci. die ver afstaan van de andere
studenten en halen de inmiddels beroemd
geworden klooi tussen kiezers en verkoze-
ncn aan,

Desinteresse,,
Van dal l.blSte is inderdaad wel iets

waar, Ge~deld neemt slechts vijftien
procent van ~ studenten deel aan de
studemcnparlemcntsverkiezlnJten en de
studentenorganisat(§ '(an de partijen rellen
over het algemeen ooI{ maar enkele tien-
lallen leden. Zelfs die laatste ervaren de
heersende situatie als problematisch. maar
\vijzen up de algemene politieke onverschil-
ligheid als verklaring. Hoewel (MIkin Leu-
ven de basis van de studentenbeweging
vaak erg smal lijkt en er voor somrruge
tema's waarmee toko ztch bezighoudt heel
wclnlg interesse Ie bespeuren lijkt hij de
meeste studenten, kan de vraag gesteld
worden in hoeverre dil Duitse systeem zeil
niet bijdraagt tot de deunteresse bij de
srudemen. Hoever die destmeresse trou-
wens reikt en welke slagkracht de Duftsc
srudemenbeweging nt)g heeft. zal de vul;
Kende maanden afgemeten kunnen worden
aan her antwoord van de crudenten 0l' de
regeringsplannen die hel stuceren een stuk
duurder en (lntot'gankelijkt:'r maken

Lutgar d VrintS
• "

~ berichten •

studenten bestaan.
IS3. De vereniging moet een aktief karakter
hebben. Daarroe heeft zij het voorbije bur-
gerlljk jaar minstens één aküvnen georgani
seerd dil':
- plaatsvond In een zaal in de gemeente
Leuven:
, openbaar was en waartoe iedereen werd
uilgt'nudigd via gedrukte atucbes ol ram-
nCIlt:n. l.'n waar (1I1kiedereen !(\I."gaog
kreeg:
• minstens één spreker (mlv). die geen
Sludent/el is, aan het wllord lil·t ol waar
!(ehrulk werd t:emaakt van audiovisuele
middelen (Jilm. dia·s., .).
K 4. De vrijt: vl'll'niging mag niet het sla-
IUUI hehl'en van een raad of van een lakul-
teitskring.
I) 5. Dl' vt.'rcniging ll1t>c:tlut duel ht'bbt:n bij
te dragen tot de maatschaPllclijke beWUSt-
wording van de studenten_ Di! wil zeggen
dal louter kulturele en sponvt'renigingen ui
gezdligheidsdubs uitgl'Slllten zijn.
S 6. De vereniging muet zich bij haar wer-
king houden aan de Univer..ck Verklaring
van de Rt'chit'n van dl.' M"/Is en dt' wct 0Jl
het rad),"e van 30juli 1981
r.; 7. 0,' vereniging moel ah ~rot.'p uit~e-
bouwd lijn. dal wiJ 7e~l'n dat lij t'oeschikt
tlver een !'lt:rmanent ~l'kretariilat of min-
stenS een I."tadrt'S 01 postbus in dl.' stad
l,'UYell,
ti 8. De Yt'fenigin!( Iledl in het lIol]rbije
burHerlijkl- j<laf "cen .. lknslcJ Iyskk gt'wdd
!-(dmlik1. ~t;'propagt'crd ol nnder ..n ertne
aan~ezet. Dit word! vermned, t<:nzij een
andere Yt'rcni!-(ing h<:t lt'gcnht'wijs leven_
JS 9. Een vereniging kan slechts na écn jaar
werking al~ zudanig l.'fkt'nd \Vorden, Vt"llr
juni Vóln het vori~t· akademicjaar moeten
een a"livlteit zoal5 gefllrrnult't'Td in anikeI
4 pl<Jat~~l·\"ndt·n ht'htlt."n t'n twee andere
akIÎ\'ÎlelleJl
art, J. B'l\'I'nSt.:lJndt· v""rwaarden wordt'n
kumul.:lliclt,lt'~t'pasl.

Financle.e kontroiekommissie
Aan de oorversneu bestaan binnen de
studentenwereld een aantal organtsaues die
aktief zijn op het gebied van de maatschap-
pelijke bewustwordlng en vorming van
siudemen- een sociale enrot politieke werk-
Ing dus. Dat zijn ekuvnetten die in SI." niets
opbrengen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld
kulturele aktiviteiten. optredens en derg,·-
lijkel, en toch geld kusten.
Om dczc sludentgcrichtc aktivildten IC
nndt::rstèunt'n, V(>(I!'1letLI,k" in subsidies
v{lor deze 'vrijt' vcrl.!nigingcn' Zij moelen
wcl zllved mugelijk zien wnd te k"men
mt'1 dgen middckn, maar ter ondersteu-
nint: wordt een ded van de onkosten be-
tl>c:laasd.
VIHlrwaard ....voor dit: betoclaging is een
èrkenning dlM,r de financicle ktJl11wlt'kum-
missie. Vrije verenigin~wn die wensen er-
kend tt' worden door de financiële kOl11ro-
lekllmmissie mrlClen een aanvraag indle-
nt'n. Dit' erkcnningsaanvraag moet ingl'-
diend wOlrden uiterlijk op dinsdag 16 janu-
ari urn 1800 u op hct kantoor van Kring-
raad, 'S '\kierssuaat 5 in Leuven, en dient
I~' t,,'antwilordetl aan de volgende \loor-
waardcJl'
H. I. Erkenningsaanvraag
art I, Ot' er~enningS(lanVfa<l," beval ecn
,>verzicht V.lll dl' ~ktivilei'en door de vt'r'
t'oiJo1inggc"rj.!ilniseerd lijdens 111'1afj.!c!open
t'lurKerlijk uf akl1dl.!mil'jal1r. De t'rkellnings·
.l.lnvraag Ill'Val l'en linancicel vl'fslal,l \'óln
inkomSlt'n en uitgaven liJn het alj.!dllflCn
hur).:erlijk "I akademicjaar, Zij llevat een
kort" uitleg t'oijelk van dl' verdl'r 0pl'eswn-
de erkenningscritl.!ria.
H 11.Er" ..nnint:scritcria
;ln 1. I:; I. Om in ~~nme(king It' komen
\""r suhsidit'ring dlMlr de FKK, mllt'l een
~er.:niging ailn crilcria beschrt'vcn in dit
h,",ld~tuk ""ld.""n.
'" 2. De \ercniJ.:inJ.: mOl..t h'M.fdzakeiijk uit
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Hervorming van de Duitse studiefinanciering

Gelijke kansen OP de
helling

Eln llra/mdl tIltidag in Eupen, 1940

0,.is het afgelopen lIalf jaar veel
beroering geweest in de Duitse
studentenwereld. Vanaf 6

november werd de 'Hele Herfst' uitge-
roepen als protest tegen de onderwijs-
politiek en de komende hervormingen
in de sftldiefinanciering door de
Duitse regering. Die overweeg' het
verzwaren van de studentenlening en
het hu/oeren van inscilrijv;'lgsgelden.
Verschil/ende nationale akties en
studentenbetogingen toonden de
ontevredinkeid en ongerustheid.
Tt!Vergeefs.wam de Duitse overheid
gaf geeft duimbreed toe.

De Duitse umversnenen en hogescholen
kampen met een chronisch geldgebrek. Eén
van de !lfille oorzaken nierven Is de sujgen-
de vraag naar studieplaatsen In Duitsland
verdringen zich op dit moment 1.9 miljoen
studenten vour 970.000 beschikbare zhjes.
En dat is slechts cen derde van hct unalc
aantal afgestudeerde jnn~eren aan de mld-
delbare school Die situatie is de laatste
jaren nog kritieker geworden duor dl' ver-
lenging van de studictjjd. Een doorsnee

(f010 T(mjtl 8nrtnbrlXk)

opleiding aan de universiteit duurt nu al
langer dan zeven jaar. De lange studletljd is
in de eerste plaats weer een direkt gevolg
van het geldgebrek. Bovendien is het Duit-
se onderwijssysteem gebaseerd op semlna-
rtes in kleine groepen en kan het bijgevolg
geen antwoord bieden op de massale toe-
stroom van studenten. Eenzelfde situatie
die in België eenvoudigweg opgelost wordt
door de hoorcolleges pluts te laten vinden
in nog grotere aula's. erveart men In uuus-
land. waar medewerking en zcJlstandig
leren denken en werken essenueel zijn . als
pijnlijk en omoerelkend. De eegmeve
nevenwerkingen van een gebrekkige in [ra-
struktuur zijn overal merkbaar. Er is een
schrijnend rekon aan woningen. universt-
reusgebouwen. gekwalificeerd personeel en
professoren.

Kurve

Daarnaast is in de laatste drie jaar de
ledkost voor studenten met zesenveertig
procent toegenomen. Resultaat: ZeSlIg pru-
cent van de studenten moeten hun volle-
dige vakantie urolleren en werken om hun
studles te kunnen ünencrereo. En dat komt

~ berichten
kus miln jas
Is er leven na gOD? Daar kan je zendag-
avond zell een antwoord op veninnen in
het sroc. Het derde luik van de Stuc-
programmatie wordt dan afgelrapt door
Kiss My Jazz. de band rond ex.dEUS·gita.
fisl Rudy Trouvé. De man zal er de gitaar,
zijn stembanden, en verschutende vormen
van speetgoed bespelen, In een avondvul-
knd programma mei liederen over metsjes.
het leven en angst. En hij brengt zijn vrien-
den mee,

In de afgelopen deus-jaren speelde
Kiss My Jazz al enkele derno'tjes vol, en in
hel voorjaar korm de eerste cd uil. Num.
mers daaruit zijn dus alvast te beluisteren
zondag om 22.00 u In de Stucraal. U mag
er gralis blnnen, als u ten minste niet te
'led kleren aanhebt.

Vemuis
De voerenter en de vrijgestelden van

Kringraad hebben het genoegen u mede Ie
delen dat hun kantoor verhuisd is. Vtlm·
taan wenen zij nrer meer op het gelijkvlo-
ers, maar op de eerste verdieping van de '5
Meierssuaal 5 in Leuven. Brievenbussen,
gewone en elektronische adressen en rele-
Ioon- en faxnummers blijven gewoon
dezelfde als vroeger.

Velo op internel
Hel hcdt eventjes geduurd, maar we zijn
weer bij de tijd. Velt! is alweer te raadale-
gen van Togo 101 in 'renerne. en van Avel-
gem rot in Alghentsran. Hel enlge wal u
moet doen is uw Imemetcompurer afstem-
men op ons homepage-adres
hup:llhagar.ans.kukuven.ac.be/projectSIVe
10. U wordt er met open armen ontvangen,
Emailen kan trouwens ouk n(JS altijd op
hel adres velO(jJhagar.arts.kuleuven.ac.be.
Kwestie dat wij ook eens de vruchten van
uw pen kunnen proeven.
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de srudleresuharen niet altijd ten gt ...·tlt-,
Sinds de Invoering van de Bafiig (Lie I..ader)
in 1971 is het aantal studenten dal deze
ünanctele ondersteuning krijgl, intussen
gehalveerd. Doordar de inkomensgrens niet
meer werd aangepast. krijgen nu nog
steehts vlerentwtnug procent van alle
studenten etfekuef Bafög-geld.

Al die tal.,;sort'n zorgen er tevens voor
d.lt er rers rotaal misloopt bij de sociale
kurve van de beginnen. Hel is bijvoorbeeld
opvallend dat de deelname van arbeiders-
kinderen aan het hoger onderwijs is terug'
!(clopen van vijfentwintig naar vijftien
procent. Dat betekent {KJkdat de demokra-
tisering en het principe van gl'lijkekanscn.
onderwijs stukje bij beetje uitgehold wordt.

Daarbij komt nog dal Rüngers, mlnls-
Ier van Onderwijs, wetenschap, oneerzoek
en Technulogic, als IJplmsing voor het geld·
probleem 8,5 procent intresten wil heffen
up de Bafög-lening. Konkreet muet de nu-
dent dan gedurende twintig jaar omgere-
ke-nd zesdutzend frank per maand terugbc-
ta1cn-:-wat bijna een verdubbellng van zijn
111haar schuldenlast Inhoudt, Dt'TNelijk plan
treh vooral de twlnng procent minst kapi-
tealkrachtlgen. die hterdcor immers afge-
schrikt worden urn een Baliig aan te vragen
en verder Ie studeren. Met de huidige on-
zekere sttuatfe up de arbeidsmarkt durven
zij geen hypoleek meer te nemen lip hun
toekomst.

gungers zeil rechtvaardigt zijn vIIor·
stenen met cnkde meno's van Kohf: -inzcr
rnuet weer lonend worden' tvcrklczingslo-
gan van de kanseliersranij) en -mtnder
studenten aan de universuclten" (in het
maandblad Sernestcrspicgclt. De Bonus-
retterin..: wil "p deze wijze de t'lt'stro"m
van studenten indammen en rcrugschroc-
ven naar een elite. De idee van een ~ol"d
npseleide bevolking met mondige hur~cr'i
moet baan rul men V(Mlrdal van een kleine
Iruellektuelc groep. die vooral geïnteres-
seerd is in de belangen van de industrie en
de wetenschap.

Kloof

In dezelfde- trend van de regeringsvoor-
stellen is het ontwerp van de leden va n de
Hogeschuolrektorcnkunkrentil". die up·
nieuw de prublernatiek van de inschrij1/ings·
gelden op de agenda geplaatst hebben, Tu'
op heden moesten de DuitSe studenten
geen inschrijvingsgeld betalen, afgezien van

Bafig
BaföS Igundesausbtldungsfêrderungs-
geseu:) is een financiële ondersteuning
voor srudernen, die de SLaat aanbiedrln
de vorm van een eombtceue tussen
nodreoeurs en studielening. De geleende
helh moer de student. die gedurende 1I
semesters 19.800 frank per maand om-
vangen heelt, na zijn opleiding geduren-
de 13 jaar en 4 maanden terugbetejen in
schijven van 4,000 frank per maand.

<
prijsje ,

•

een klclnc soctalc hijdragc voor de soctah-
dtcnsrvcrtenmg (~rati .. bus- en rretnvcrvocr
en andere prijS1/ermindt'rinjolt·fiI. ,"kt her
u..~0jl hel vullen \an d,·!inancie! .. klo.,1
.;tddt'n dl' (ckl"ren d..' herifl\IIerinJ.( van
een in~(hrijvingsgeld van Iwintijolduil<'nd
lrank lwr semester vuur, dus veertlgd uizcnd
trank pt'r jaar. Hlcrvoor vonden zij zelfs
hijval uil linkse hoek. Ikgin (1)95 verkon-
diJ.(de de SPD·minister Glulz dal -de pmble-
men van de Duitse unlversiu-itc-n en hoge-
scholen op lange iermqn nÎt't "I' te lossen
zijn. zonder de lnvuering van Inschrijvings-
gc!d." Over de srrukturele problemen van
he-t onderwijssysteem werd met geen
w'H,rd ).;erejlt.

-.

Spel
•Met krok ..dlflcnrranen in de o;:cn ver-

klaarden de rektoren dat. wanneer moreel
aanvaardhare voorstellen van dt· regerinJ.(
urmleven. er niets anders overbleet dan
hun plicht IC doen en zdl op z(ll:'k Ie Jolaan

,
•

naar nieuwe Hnanctën. En wat is eenvoudi-
ger en ligt meer voor dl' hand dan de stil'
denten voor hun eigen vtudu- te lollen op-
dr-aaien? Hierhij mlJl't men wel V'M,r oJoll:'n
houden dat het niet alleen ~aal IIm hel zoe·
ken naar nleuwr- J.(eldhr"nnen. het beteken!
,",k een volledigl:' nervormtng van het tot
nu toe be~taandl' ~lh'M,lsy~leem. Het is niet
langer de .. verheid die de verantwoordelijk-
heid draagt. maar de student zdl en de por-
teleuille van diens ouders. Tot een gemeen·
schappelijk besluit is het echter nOl! niet
gekomen, urndat IM,k bij de- rektoren teKen·
standers van deze l,oJilick Ie vinden zijn.

Tnch kan unmogelijk gezegd worden
dar er geen geld voorhanden is. De lIurlogs,
uitnistint-: van Duhsland alleen al slurpi
jaarlijks uuclljke miljarden marken op. In
Duitsland staat dus niel enkel hel voort-
bestaan van de Bak,J.! en hel gevaar voor de
herlnvoertng van het inschrijvingsgeld op
hel speL maar het J.(aat ook "ver de hele
n-ekomsr. Op dit mument hesltssen de rege-
ring en de rektoren (,I het "oger onderwijs
demokratisch en vrij toe~<lnkelijk blijft voor
iedereen. ol dat ee-n upleiding opnieuw
voorbehouden zall'lijven V'KJr een kleinere
groep mense-n, die IUl'ischerwijze- uit de
rijkere gezinnen gerekruteerd zal worden.

Indra Dewitte
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Vredeseilanden zet 'Vierkant voor Afrika'
voort

Sleutelhangers voor de
daklozen
O innenkort staan ze weer voor

uw dell,.: de vele vrijwilligers
die op pad gaall om stickers en

gadgets te verkopen voor de nieuwe
kampagtlf! vtm de vredeseitanden.
Volgende week voert deze derde-
wereldbewegjn9 aktie in het kader
VQ" 'Vierkant voor Afrika', Dus staak
het verzamelen ..'all flippo's. el! maak
\-'011 de Vredeseilolldellsleute'''allger
de eerste Ilype van '96. 't Is teil slotte
voor het goede doel,

over de opllro:n)l.sl van de sleutelbanger-
verkoop moet u zich namelijk geen zorgen
maken, vredeseüancen ziel erop toe dal
alles nUlli)l. besreed wordt. Ze wil namelijk
geen t>r~nlsatlt' zijn met jouter een post-
busfunkrle. )l.t'richt or het laren doorstro-
men van gt:ld naar rr(~t'kh:n. maar zij heel!
ouk komakten met organlsarles in Afrika.
Zij werken vi,) de lokale strukturen, zonder
ZIch Ie beperken tor een bepaald domein,
zoals gezondheld. onderwijs, of landbouw.
Deze aanpak slaal bekend onder de noemer
muntsektorteel.

Projekten

vredeseüanden deelt zljn werking in in
een vit'nal aktieprogramma's. Drie erven
spelen zich at In AFrika, meer bepaald in
Tcgo-Bemn. Senegal en de xtvoestreek
Im"'l IU. Roeanda en Zaïre), hel vierde is
gerichl op Vlaanderen. Hier gaal het voorat
urn bewusunaklngsprogramma's.

In Afrika durentegen wil vredeseüan-
den tnmeueven ondersleunen die lelden 1('11

zelfontwIkkeling van de bevolking. In plaats
van zelf gnne srrukturen Op Ie gaan zeilen.
Men spreekt dan "tik van twee grote inter-
venueessen. die komplementalr ZIjn. De
eerste as noerm men de sodaalekcnomt-
sche. en de IWL'Cdeis de soookuhurele.

BIJ soctaalekonomtsche interventies
~aat men steun verlenen aan lukale volk-
5I.lrKanisuit'S. Dh blijkt dan ook de politiek
van vredeseüanden re zijn: In plaats van
grille - en vaak westerse - su-ckruren Ie
~an neerpoten in Afrika wil men klein-
schaltge en lokale projekren promoten. De
naam 'vredeseuenden Is dan ook nfet meer
echt tOt'passelijk: hel gaal niet langer om
):eïwlt't'rde -euanden' of gebieden, maar om
projl'kten die deze nogal beperkte grenzen
oversclufjden.

Een konkreet voorbeeld, In Tngo ver-
kochten de boeren tegen lage prijzen een
deel van hun uugst aan handelaars. Op her
einde van een droog selaeen echter bleek
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dal ze een rekrrrt hadden om opnieuw te
kunnen aacien, en moesten ze dus hij de-
zeilde handelaars graan Inkopen, tegen
hoge prijzen. Deze vtcteuzc sfrkel werd pas
doorbroken wen de hoeren besloten zich Ie
verenigen en een deel van de oogsi te spa-
ren, waardoor ze nok zelf de prijzen in de
hand konden houden, De bocrenurganfsaue
bleef groeien, en nu heel! men al een ever-
koepelende struktuur die indien nodig klei-
ne kredietjes kan verlenen. De boeren zijn
dus sterker geworden en hebben geleerd
dal ook Zij "een vuist kunnen maken'. Een
sukses dus. hoewel de dingen niet altijd ze
\11"1 verlopen.

Taal

In de praktische uitwerking van deze
soetaalekonomrsche as komt de mulnsekto-
riêle wt'rking van vredeseilanden ook weer
tot uiting. Ze Investeren In gezondheldzorg.
maar (xlk in watervoorzjenlng, want hel
heelt geen zin mensen volte stoppen mei
medicijnen als ze loch steeds weer ziek
worden door het onzuivere water. Verder
heeft Vredeseilanden ook aandacht voor de
vooruitgang van de landbouw en uacbr het
de aanwezige Intrastruktuur te verbeteren,
Het Is Immers nogal nuneloos als een boer
wel meer en beter kan telen, maar Zijn
IR>gSIniet naar de markr kan brengen.

Uiteindt'lijk vind I men ook hier weer
de Iilosn(it' van vredesetlanden in terug:
niel naar daar gaan als rijke en betweterige
wesrertlng om die arme Alrtkaamjes event-
jes uil de nood re helpen, maar ven rekken
vartuit een bestaande vraag van de lokale
tot:V('llk.înl( en m"" hu" medewerkl"S Ik lI-
ken aanpakken. Dit betekent dat men dan
Il(>kgeen grote ziekehulzen gaat neerpoten.
maar kit'S! voor kleine aporeekjes die beo
heerd worden door de dorpelingen. Men
endement de mensen nok in hun elgen
taal. niet in hl'! kolnniale Frans.

Uitwisseling

Een leersre. en zeker nlel te verwaar-
lozen aspekt vormt de Informele sektor.
Traditioneel meel men de rijkdom van een
land aan haar brutonarinnaalprodukt.
Kleinschalige rntuaneven waarin de kreatl-
vnen van de bevolklng weersplegeld wordt.
vind je in die neustteken niel terug, Maar
vaak zijn het net deze zaken dit: een land in
problemen overeind houden, vredeseitan-
den vtndr dat die dan ook de nodfge steun
verdienen. wanneer mensen ekonomisch
weerbaarder worden, Winnen ze immers
ook politiek aan invloed.

Naast het soctaatekonomrsche welzijn
bekommen Vredeseilanden zich dus (10k
om de sociokulturele oruwikkcllng van de
wereldbevolking. Dil is l'en redelijk recent
onderdeel van haar werking, dat de JaalSle
lijd veel in de belangstelling staat. Kulturele
bewustmaking en cuwtsseltng lussen Afrika
en Vlaanderen, dat is in een notendop waar
het om draait. Men m-unt bijvoorbeeld l'en
lokale radiozender die de bevolking bewvsr
maakt van de geschtedenls van die streek.
ol een Senegalese vmuwenorgantsaue die
met tcneetvoorsreutneen haar steentje w11
bijdragen lOt de emansfparle van de vrouw,
Eerder dan de verschûfen lussen het achter-
gestelde Zuiden en het rijke. demokrensche
Noorden Ie benadrukken, wil men aan-
dacht schenken aan wal mensen werkelijk
bind I: kultuur.

Voorbeelden niervan zijn dc jaarlijkse
uitwisseling tussen de kram 'Het Volk' en
een Senegalese krant, de eksposlrie van beo
kende plastische kunstenaars uit Senegal
hier In Vlaanderen en de samenwerking
russen een oenrse en Afrikaanse rapgroep.
Bedoeling is een konnnent eens op een
andere manier te bekijken.

Het vierde projekt dan: viaanderen.
Naast de reeds vermelde unwïssenngspro-
jekten. bestaat er een npvoedingsprogram-
ma waarbij men de negarleve beeldvorming
over Afrika wtl korrigeren. En tensloue
mag de u allen bekende Iondsenwervlngs-
kampagne nlet ontbreken. Deze Is uiteraard
belangrijk om 'onafhankellJk' geld In het
zakji!"le krijgen (dus niet van de overheld
of andere organisatles) en om terzelfdenijd
de publieke optrne te sensibiliseren. vredes-
eilanden Vlaanderen haalt jaarlijks een om-
zei van ongeveer honderd miljoen. waaron-
der zo'n 50 miljoen subsidies. Hel overlge
deel komt uh de gulle portefeuilles der
Vlamingen.

Vier

De kampagne dus. Dil jaar heeft
Vredeseilanden zich !'10k Ingeschakeld in de
'vlerkam voor Afrtka'<kampagne, samen
met BrOéderlijk Delen, Cooplbo, extern-
We~Idwinkels, Werehkotldarltclt l"n
NCOS-II.II.II. Begin november gaf
11.11.11. hel startsein. waarna de fakkel
overgenomen werd door oxram-weretd-
Winkels, In januari komt vredesettanden
aan de beun.

vredesenenden vult deze 'vierkant
voor Afrika' boodschap wel op een per-
soonlljke manier in. Het is hun minder Ie
doen om hel politieke aspekt. maar eerder
om het sodaalekonomtsche dimensie.
Schuldenkwljtscheldlng krijgt dan ()C)kde
nadruk in 1996. Van 12 101 14 januari voert
vredesetlanden aktie. U wordt met zo'n
tlendulzend verwacht op de slmdag op 20
april. waar u hopelijk een antwoord kan
krijgen op de vragen die u nu nog resten.

sebtne Lefever

Vrtdwlalldtn zoekt nos mtdtwtrklrs \(?(Ir haar
Iulmp"!I"t. Gri'lItrrtssttrdtll hllllltll kolllakt
Dplltmtll met Jall "')dcatr'I, tel.: 22.25,5 J.
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~ zoel(erlies
..J Wie wil zijn kSt' telcloonkaarten aan mlj
vt'rpal§en? Bel mij: Maiktl Broekhans. 4O_18.62.
v I kamt wh;!! rock '0 roU was all aOOul
v U vraagt. ik dr.aai ik typ voor u al uw teksten
(Nl. Fr. Eng. DI op tekstverwerker ..n print H al
op laser, Zrtr verzorgd werk Ook voor venatm-
gen van ntet-techniscbe reksten INt Fr. Eng)
kunt IJ bij mij ierecht. Chrislrl Hemeryckx
02J410.79.20.
-J Alternatief AfwaSlum?
"11.:arm how important votcm...was.
" Chiro Joho speen wvrd: "\ is s[>rijkt gij maar
de gewone laai die gij spreekt altijd,' 10:'1
M[reilk .
..J WIJ meenden hier ... blabla tucht.c.Juna
lezen ... blablabla ... moraliserende visioenen. UP
Pino
-J Aml-Ambtcnart"ntcam?
"Thc uucrmost groovy '0 funky .hang was
hiulng that stalle higher than a bleedin' kilt'
"Irmlnd nog zin in Marlo? Dal is dan jammer,
hij is op:
" Ambelant~ Aardbel~n?
"Ik IYJl al uw Itsi$_kn en reksren. Kris gosseüe.
20.70.77.
"SIT"kus Tommie lailt :tijn trouwe fans W~I~n dal
het op 22 april 1996 zijn naam ver ..ndert in
Sirkus Tommie Tommlc.
"It'slike ... IOlly·liv~ hcrses runn;n' Ihru da
grave yard.
" Looko nodigl tedereen uil voor een ..ktiever-
gildering op donderdag II januari om 20.00 u
in de '$ Mei~rSS1Ta~t S.
" Chirolciding upg~kl: er heerst een drankje-
sprobt ..em op Jolt en rhe AA·team komt.
Dinsdag 9 Januari urn 20.l0 u. JP Minckclerslr.
17 fboven de Chirowinkd). U komt loch ouk?!

TEKSTVERWERKING
VERTALING
A4_KlEURENSCANNIN G
MET TEKSTHERKENNING
LASER- OF KLEURENPRINTER

Tel. 016 / 26 . 06 . 58

~ _ MEUWISSEN
b"'.

Alle verhuur video-, klank- en
lichtmateriaal.

Videoschermen tot 4 m.
DISCOBAR EN CD's met of

zonder D.J.

a 016/201.301

I:(~~ 1
C[ij~Tr'

Tiensestraat 118 - Leuven
016/23.70,30

Open van 9 tot 22 u.

" De- Palm is up.
"B~nI u tegen ~Ik~ vorm van stud ..menbeperk-
ing. kom dan naar de akuevergadertng op
donderdag 11 januari urn 20.00 u in dl' '5
Meiers5uaal 5.
.J Gt'le-lic;teerd Sirkus Tommie Tommitl En wal
is de rol hierin van de Wl'sl·VlnmSt' lobt,y'
Twee Stalmeesters,
" De metsjes van 'Hel Goede Spuur" tljn up

mundag 15 januari niel alleen nm plezjer Ie
mak en Ze krijgen hel betode van de I..sbienn"s
van Labyrint Ook tin om Ie komen? Place 10
be: UP. Jan SlaSSIr. 2. 20.00 u.
"Vilnal 9 januari: dke dinsdag homo- en lesbl-
enne-avond in Los äuenos. Parkstr.r.al 14
Medewerk c rs gewdll_
-J Sponura R .. uen voor skieën en ambiance: In
dl' Franse Alpen, Bc:regvede vakal"llit's vanaf
7900 Irank all-In (bus. appan ..ment. 7 dgn eten.
skipiIs). Tel 29.87.29_
" X wil een vrue vereniglng zjjn. sreun X in zijn
kandîdalllur als vrue vereruglng, SIUUT e ..n
blil'fje naar Tim V_in d" 'S Md"rsslraal 5 ui bel
hem op 22.)1.09. U Kan unz.. sl .. unpt'lilie teke-

ncn aan Alma 2.
"Werkgruep (kmoKralisch Onderwijs wil
verder aktievoer e n V\lOr e ..n demokratisch
und"rwijs. Interesse. kom op denderdag 11
janulli om 20.00 u naar de-s MeieruIraai ).
-ol I"olhîka wekl dringend sktccrs voor de peri"
ude 2It-bruari·l] Iebruari in Les M ..nuues
(Frolnkrijk). KuslpnJs 11.900 Irank. Sk.ipas Les
Trms Vallé..-s. appan ement. busreis. Inen·slenbe·
lasting, sneeuw. ambiance: tnbegr epen. Info
)2 )0_86 of woensdagavond tn hel PoIilik.akala
tussen 18.00 u en 20.00 U.

" X neemt deel aan dl' kringvt'rlc:ie-zinge-n van
Medica.

Veto, 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven, 016/22.44.38
e-mail: veto@hagar.arts.kuleuven.ac.be
WWW: http://hagar.arts.kuleuven.ac.be/projecls/velo
Elke vrijdagnamiddag redaktievergadering om 15.00u
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• agenda DOORJORISVANDENHOUTTE

WOENSDAG
I).00 u KONSERT Klavedmbehecua! duor

Chri~tine weerers m..1 bamk'''11 hedendaag-
~ komposmes, in KC R(.,maal1~e Poort. Brus-
5Clseslr. 6). h't'II.lIralh, nrg. Uur Kultuur.

16.}0 'I LEZING "Oe )Xolllid;~ 'lll\wlkkeli"!:"11 i"
Polc:n". Dhr. M Popöwskl, 1\v....d~ St:kr"'ari~
ven de Ock~alie van d.' Republl"k Pol..n bij
d" Europ"se Unie. venen. in MSI, ëresmus-
plein 2. \(J"S. 600, erg Instiluul VU!), Euro-
pees geleid.

10.00 u KONSERT Klnich",d i~ d" c:eu,'oudi!:·
ae vorm van alle k13v;erln~lruUl"JlIen.
crooimeeaer GUSLaVle,)nhaldt gl'eh e' een
lap op. in KC Romaanse Puurt. Brussc:l!.eSI'.
6}. IO<"!:.400. org. KC Leuven mmv muziek-
aktief Peer

20_00 u NIEUWJAARSKONSERT Religieuze
vok~k muziek en orgclwnken. van gregori·
aans 1(11h..dendaags. mei dl' ~vlist e n v..n

KCll"rsN-r!: ..n h"t lnlamc Rcvina Cneli .
rulest- kOUT,In Ab<lJjke rk Kc:izcrsbtrg..
McchelliC)traal 102. 1000g. 20011 SO. org.
Vriend,,!) Abdij Kc:iursllt'rg.

DONDERDAG
10.00 u AKTIEVERGADERING Oe:/.<: weck: de

d~nlokratl~rin)j van 1<"1 underwijs en de
,""",<'ld. 10 's MeIersSIr 5. Weg. lira lis. "T!:.
Wnkgrocp Demokratisch onderwijs Ls.m.
LOOKO

11.00 u FUif lrbaka-Iuif. vóór clf uur gratis én
;nI ..... ssam. na dl uur phufJki, groovl en
VOOIzeveni;!: frank. vaanvesr 4. org. Kuf·
,uUlraad.

VRIJDAG
15_00 u KONSERT 'Wal'" Music Sull~' van de:

betreurd .. G..org Fri ..dri'h Handel. door
baroken~mble II FondamenIn, in Predik-
h .. renkerk, O.L Vrouwslraill. org. KC Leuven.

2100 u VOORSTELUNG "Whal ahl'ul Ihe
orange" _._pilrty. 10 JH Clockwork. 111"8. 50.

11TK JH Clockwork.

ZATERDAG
14 }O " OPERETTE Hel Lie rs Opcrcnegczcl-

IoC"hap'Do: Nel'" "I'ereen 'Gravin Mant7 .. -
van Kalman E. in Stadsehou ....burg. UWld·

gen"lenlaan 21. locg. 450/100. ,,,go KC
Leuven

1500 u TEATER ·11,,1 id"" dal d" eensren .. rig.·
sprieten op radio's zorgen voor urnvangst uil
de 'Iuch,' is ronduil bclachdijk Ie noemen."
aldus 'D" Paardenkaledraai" in '0<: mann,,·
II"s van de radio". in Audnonum Mmn,,·
1'''''1"1. K Alb"n·I·laan 51, "'''S. 2001loo.
"rK. KC Leuv"n_

20.00 u OPERETTE 11", U"rs 0fl<'r"I\"~el,,l·
s.chap·De Nele ufl<',,,.. n "Gravtn Manila"
van Kalman E. in Slad<;ehuuwburg. none-

genotenlaan 21. \O"S. 450/200. url! KC

o vato JaargafJg 22 tlr: 15 dd. 8 januari 1996

L"u,·en.

ZONDAG
20.l0 u FILM -Single: whne Femak" van Barbet

<;chl""dtr, in CJIt' "Coup",us & Coctcau",
Oi""St'slf 24S. weg graus. org. D" Roze
Drempel

22.00 ti KONSERT "Khs My Jazz". l>d"v ..nd
~f(!"."rjl· rond oud-dEUS Kitaar'l'd"r Rudy
Twuv":. in Stuc. "'''l';. )\ra~i~. "ril Stuc.

Vanafvolpnde
UJ~ _ltlUJ

_al_u
11



Leuvense tekenaar in prestigieuze verzamelbundel

"Ik heb zo weinig fantasie"-~
l.e1Fs de 'Pv.nP..tN hCU.d.fTl
het hij Iu d ie ae à.RlleS
Het i..hun ti.gtn schuld. a4t
extrt.l!l'I\· rechts er a.lsmur
0' 'VG9!Ult g'l.a.t.
-r,~,~

Er ·".ral
ve e l te veel
it nuancpe.td
ttltnwo.ritg

en roch past dat a!lt-maal mooi in lijn nrtp.
Hel ent: vakje gcarseerd, hCI andere niet. Ik
zie dat Mraa)!. omdat ik telf nuk /(\\'cd
vrijheid wil hebben De Lo:-ijcr Is een voor-
beeld, als je il ...
Vt'IQ: Je heb/ .,rv:Jf'r4lfalei Jm.~(1f~,h,ro,'t"
1'00' 4/luln 11}d5dm(ttn ......o1I1T,~Tld,.,Hum,)
Maiik jt 1114al/em smp) .1~hrlJf ie ook?
schocts: ~Mcesl<ll maak ik MtWo<1!) strips
en dan boelt hel senartngedeelte me even-
veel als de tekeningen. "'JoH hel i~me ook
al gebeurd d,1! ik een verbaal schrijf co dilt
Ik dan achteraf denk: "Daar kan ik eigenlijk
een ,trip \'30 mak ..n". 71) j\ hl"l ,Wllaoln ffit'1
het lange stripverhaal waar ik nu aan wil
begmnen Eerst Wol~dal een boek van een
aanzknlli!.. aantal bledzfjden. Ht'1 was een
soort dagboek van veertien ddgen in mijn
teven. Ik kreeg dal wrhaa! maar met al Ik
Wist niet "'al ik ermee moest. Nu ga lk er
du~een sttir van maken .•

zelf al t"t'n:t.wl)orde[ljk gezegd'. ik vind het
grappig I)m'tlat te: konstateren .•
Veto: Hrb ji I'UI ki.VtllJkt meI ko!ft'!1a ',I" strip-
au/I'urs? ....
Schoofs: .m Leuven .....eet Ik elgenlljk nle-
mand dk mei getwanu: dingen bezjg is. Dat
Is t:i1Ct'nlijkwel jag:Jnk'r. want ik zou lil
grao1j!een ~Iudi(lsleenje kUOI1t'n kre-ëren: je
komt -s morgens een kamer binnen en daar
liin n,,~ eedere rek...n.HIr; ~tig.zotcts su-
muleert volgens mij enorm. I)t>meneen van
Ililllie ik vaak Maar Ik heb natuurlijk niet
ëfke dolg dl! )!C"kgenhrid om de rekenaars
dil" mei mij publiceren in Stripburger . dar
is een Sloveens blad • te zien. Ik heb wel
onlangs één van die stevenen geaten op de
Leuvense kersrmarkr, of all places. En er
zijn nog strlpfesrfvals ......
Veto: Van _11u strips hou Jij eigenlijk? lijn
dal allemaal StripS Uil htl smattpresscireuu. ofv't
daar ook mainstream bi;?
Schoofs: ~lk heb vroeger altijd hel week-
blad 'Robbedoes' gelezen. Tot mijn acht-
rlende wis! Ik niet dat er andere srnps be-
stonden dan 'De Blauwbloezen'. 'nebbe-
does' 1'111:0. Ik vind dal nu nog altijd gqdl.
als pure untspannlng dan. En ik klj!.. bij
zulke strip" niet naar de dingen die ik zd{
anders zou doen: -n rou toch penseet ~e~
brulkt hebben". Later heb ik dan Prart,
Manolra en kensoorten leren kennen en

Raketten

Veto: J..ml'ult'( l't7'haill i~"" dagboHk. maar
al Je nrips mtl aIr h(>(l(dpas.:Jrrasn dt &ubr-'S
hj'ktn wtl aUlo/;il';raflS(.'h·Je MIII dUidelijk hrr-
A:rnbaar alJ hl'l Ynft/t mtt de mtm
Sch"Oofs: .Dal dagboek was vroeger hele-
maal autoblografisch. Maar al werkend
korm daar een stukje Bktte bij: je dtkr tets
aan. je zei [ezelf in een beter daglicht, ül
iuist niet, naargelang van het doel dat jt:
wilt bereiken. Honderd procent eincorcgre-
fit' zou maar saai zijn, Laten wc zeggen dat
mijn werk voer zeventig procent autoblo-
grafisch is. Ik denk dat dal hij Ol' grote
Amerlkaanse auroblcgrattsche generatle
nuk zu is: Crurnh heelt wa,lTschijn)lJk ook
nkt alles letterlijk meegemaakt wat hij
vertelt in zijn Strips_

.Aulöl'>lografit' is wel handig. want Ik

all' in eigen stad. Om
eens een 'autochtone'
striptekenaar aan de
tand te voelen, gi"9
Veto op bed zitten bij

Leuvenaar Bart Schools.
Zijn werk is immers 01llall9sgepubli·
ceerd in een bewanderenswaardiqe
bioemle::';119 vall smail press. die
'Pormatine' heet en ,,;tgcgcvctl is door
de Bronzen Adhemar 5t;cl"/n,9, zowat
de bekendste striporqanisatie in
Vlaanderen. Met dat boek als aanlei-
ding babbelde Veto er met hem op los
over het te..en 110'Robbedoes'.

Nar, een anarchrsusctre nitlJwshril'I. Ik gtOJo(

Wen veel naar hewginllrn eruo. Een joil"r of
vijf geled e n was e r dan een grote hJJt:en-
korrist van allerlet f.m1in(·~, een week
kamperen in Maastriçhl, en daar hebben
we echr kennls }jemaakl. Ik zat toen in hel
tweede jaar Sint·Luk(l~ in Jjnl~wl en ik
wkt'f'lde al Strips. Maar hij kende mijn werk
helemaal nict, We zagen elkaar dan /lnl(
we! eens or beurzen cn nu tekenen wc ()'(~k
voor helzdfde rijdschrift. Zone 5)00
(Nl:!derl..ands maandblad ()VeT ~lrip~, kultuur
en ruriosaj.e
Veto: Ben jr levrtdm mtr ren pllbliktwe l'ûlI jt
51ri($ 111zone 5JOO of WIl je IIJltindrhjk Ellj ten
9'(1" IItt;1rwriJ bd4ndm om da~r QIl>umJIt
TIIoJ:m?
ëchoots: ..Ik toen revreeen dal Ik in lune

'k ~Wi!I"k. "~OI'! ~ •.

Tt'Jl,·z,.JUik nog strips. maken. maar hel IS

toch goed om Ie weten dal je ergens In
rast. Zone i~een grore stimulans geweest
om weer geregeld Strips Ie maken. Ik had t'r
(lP school wel wat gemaakt, maar nu ge-
beurt h('1 vaker.

«Ik heb nlel de klassieke droom om
albums te maken. Ik ben daar helemaal
niet met' bezig. Ik sla nlet te springen om
-Sammy' of 'Kramlkske' over te nemen
(glliffel). Als hel toch zou gebeuren dal een
uitgeverij mijn verhalen wil uttge ven. dan
zal ik me dan naruutlljk nlel regen ver-
zenen. Ik wil nu CC!! lang vcrhaal maken.
Als een uitgeverij dat ziet ztuen. waarom
zou ik dan tegenpruuel.:n? Cartoons rnaken
V;,II)f een krant Ze~1me (10k wel wet. Als de
kans zich nuit voordoer. zien wc wel .•
Veto: Jt hrbl een hul tl~f!rr ItUIIstijl. Woar
k4m/ dit \'andaim?
Schoofs: «Dat evolueert \lanzt'lf. Ik vind
dlngcn van een jaar jte[eden bijna dol): en
nacht verschillen ffi"'t W':11 ik nu maak
(hall/' ik bnvijzrn bo}"f'n). HI:':IbUJIt t'rgi:ns
herkenhau natuurlijk. maar loch. Helemaal
van mezelf Is die slljlllllk niel. Jt: wordl al-
tijd wt:) ergl'ns 1)e'1flvloed, bewUSt ut onbe-
WUSt. De 1.liIlSle lijd vind ik dal ik teveel op
Danil:! Clowt'S van 'Ei~htt>a[[' begin IC
lijken. Jt'men dl' lo:îj1:r van 'EC'fje
Welltdledjt" bt.-wnnder ik erg. 1)i~kan lil

gemakkdiJk \'Jn stlJ[ wlssekn In een strook,

\..7r,Ja,J;ll!:'C l\IIJ;"Î 14ART1~C;;

Small press i~een verzamelterm voor alle
:trtp5 dse, ~ ~riIn· ...jdsm~~ kleine
IlJll1l8c en meestal 111dgt:"ll beheer, worden
verspreid. Hel werk dal in small press ver-
schljnt, verscnür Sterk van hel doorsnee
strtpverheal dat je bij de stripboer kan
kopen. Hel Is meeslal (en heel Slijk ekspert-
meeteter en er zijn minder taboes. tn dea...
tijden van tt'Chnologi~(he voorultgang kan
een Strlpjt' veel llemakkdlJkt'r worden ver,
spreid en small press kent dan (10k een eks-
preste ven publtkaries. .....aarbij jung Leuven
blijkbaar niet ontbreekt. Op dc dag van het
Interview heeft Bart net een aanbod gekre-
gen ont voer een vterdc (llallaans~ tijd-
schrift strlr~ te maken en heen slripput>li·
eiSt en oud-vero-hooldrcdakieur Pascal
Lefèvre g,etx'ld om aart's geboortedatum Ie
.....eten te komen voor een uverztcmsantkel
over SIrips In vlaanceren.

-

nOK later Crumb (undergroundgod) en
Hcrnendez t'Love and gockets'j. Maar ik
heb geen bepaalde voorkeur. Ik kuup nu
nug 'gewone' Strips. In de reeks 'Vrijt'
Vlucht' veeschijnen soms heel moote
dingen, En 'Sambc.-r' van Yslaîte vind ik nuk
prilchlig .•
Veto: Wil &m Schooft 1Iog ins INtTtldschok-
kmds klt~jf?
Schoofs: .Ja, mijn gebuoneàalUm .•

Gen Meesters

heb zo weinig fantasie (lllrht). Zelfs de pure
gagstroken heb ik wel min of meer meege-
maakt. ik [(lOr konstant met een norlne-
boekje rond en ik schrijf daarin eues op wat
Ik de moene vind om In een Sirip te ver·
.....t:rken. Met mijn buurman hou ik me
vaak bezig om mensen lt' observnen, t'n
daar pUI ik SlOf uit voor mijn Strips ...
Veto: Welk effekt IIp de kur Wil je ht'bben mtf
jt strips?
Schoors: ..Ik denk daar niet bij n ... Er gt'.
bt-urt ietS in mijn leven en dan vene11k dat
In strip. Ik hoop dal de lezer er nkl onge·
lukkig van wordt. Als hij er iels In herkt'1Jl
toen ik al tevreden. D,l! heb ik ook wel t.'Cns
mei andere slripS. Lk denk dan: 'D .. t heb lk

Panzines

Veto: HIH btll ~ bij htt projd:t 'F.m"ali1lt'
l'truild?
Schoofs: .Vla verschillende kanalen. Mar·
cd RuiJIt"M. !small]lft.'$sgueroe. bekend van
Dr. Mt,luHJv), dk ik al van vroeger kende,
had me: al eens gevraagd om kts voor dal
boC'k 1(' mak~n. Dan heb ik via Bill. et'n
Bru~!)el~ tljdS(hrifl waar ik aan rnCt'wt:rk,
rell;.'r Van Laerhuvt'n, die de bundel samen,
slt:lde. Ieren kennen. En zunder die Iwee
heren had ik ()ok wd tce\Vctt:n dal die
hunde[ in d... maak wa~, 1).- aankondiging
ervan had În zuwat alk tljdschriltjes in ht'l
mille" J:...~la,,". Er lVa~~ecll {'nkek teke·
naar tU de la~~ undt'Jl die knil doen als\)!
hij t·r nit'l~ \',lft,,1 w!,!.,.
Veto: H;Jt htMtn u Jt dal! $fSl'ltkll'rrd f'm lel.>
1"'" Fl'rmali"r Ir /r~"t'''') Jr l.,pr:Jf!uwrrk?
Schools: _Ik d"nk het w ...1. Ze h<:tmt'll nkt
l<lmaar t'en It'kt'nolar geloeht (lam/), WlIlH
1e haddc'n malenaoll J.;t'OIl1:g.Oe !>t'Jcktit· is
uiteindrJijk nog herlzw,Jar ~C'wet"!ol:nu is
hel eC"nPtlt'k van 28K pll~ina\. maar our-
~prl>nkclijk waren het ef lO'n al.:hthonderd ...
Veto: Waar /.:nIJt Jt "'aral Ruip01 van?
Srnoors: .Ik kendt'" zIJn werk al van De

'Formalilli" telt 288 pagina'S en is voor 495
f1tVdbestedt fran~1I te \"rrknjf1en bij dt 8'011:1'11
Adhmrar 5richr{"g. Mrtr inlichlillSm: Pa~f5'
straat 98,lJOO Turnhoui.
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