
Acco opent filiaal in Antwerpen

Acco laat z'n tanden zien
vestigingen In Konrijk en Antwerpen moe-
ten de speerpunten zijn waarlangs groei
mogelijk gemaakt wordt.

Toen vorig jaar de untversnetrsboek-
handel Somville in faling ging. vond men
dit bij Acre-Leuven nel geschikte moment
om hel werkingsveld uit te breiden. Ook de
studenten die in de Raad van Bestuur van
Acco (RVB) zetelen konden zich - weüs-
wa;u aarzelend - scharen echter dat Innt-
atief. De basisfilosofie van ACCO - aan elke
student kwalitatief hoogstaande kursussen
aanbieden - wordt op die manier uitgedra-
gen over hel vleemse land. En een'"grotere
omzei zou. ook in Leuven, een gunstig er-
fekt kunnen hebben op het prijsbeleid van
Acco. De Ilgging van Somville Is bovendien
zeer strategisch op de hoek van de Prinsen-
straat, vlak biJ de kampus van de Ufsia
(Universitaire Pakultenen stnr-lgnauus).
Vijhig jaar lang verdeelde de boekhandel
studieboeken en kursus materiaal en kon
dus genieten van een grote naambekend-
heid bij zowel studenten als professoren,
Een slecht beheer van de zaak leidde In
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periode van hel jaar gekonfronteerd met Vaandel
het produkt waaraan Acco haar bestaansre-
den ontleent: de kursus. Hel Akademisch
Kooperatlef heeft een mnk deel van de
Leuvense universitaire boeken- en kursus-
markt in handen. maar de toenemende
konkurrenue, vooral dan van de Standaard
Boekhandt:l, was een doorslaggevend argu-
ment om het aktieterrem uhre breiden. De

OP dondudag 9 mei vindt de
feestelijke opening plaats van
de wef.('tU,happelij~ boek-

handel Acco-$omville te Antwerpen.
Met dLze nieuwe vest;gitrg in de
Scheldestad zet Acco (Akademisch
Koöperatiefl haar ekspansiepolitiek
verder. Een politiek die definitief van
start ging op 6 juni 1995, met de ver-
stevigenIÜ verankering van Acco in
Kortrijk. Acro wil mei deze uitbrei-
dingen haar positie in een markt met
toenemende konkurrentie verzekeren.
De studenten zien in deze evolutie een
kans om het student- en budgetvrien-
delijke Acro-systeem van kursusver-
koop - gebaseerd op het solidariteit-
sprincipe tussen de verschillende stu-
d'-erichtingen - builen de Leuvense
stadsgrenzen bekend te maken. Hope-
Ujk wordt de service voor de Leuvense
student hierdoor niet uit het oog ver-
lonn.
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"'Ik heb mil voorg~nomen om. op lange ter-
mi,". mnan Vande rannne naar de !troon Ie
steken wal eetren hel aanlal meuu-emreuens.
011lan hel IS nog maar miin eerste he. zie tk
nca ns eentramma. et als Ie hel zo wil sier-
ten mijn Inganaseksamen.lk heb mij voor·
genomen eu laar Dm OPzijn minst vijl maal
alle nenenae kranten te naien. Is dat dan met
een pinocehio·uilspraak. rent piS. zolang ik
mair mun doel neren."

litldmi
Onze burgte mei snor - ook een geweldenaar
lals dal OPmil staar, sla Ik 011anderenl - kan
nlellaehen mei eratune vergelijkingen tussen
Iemand mei een snor en Iemand met een snor.
Daarom roept hll alle besnorde mensen op om ..
ZICh 1111Ie maken wan de BVBD [BOnd Voor
Besnorde Onderdruklenl. Doelslellln!len van
deze snorrenbond. u raadl hel. Is om het
dragen van snorren Ie promoten. Rl)kswach·
Iers en menselt mei haal OPhun tanden zIJn
Dok welkom.

Wie is wie? 10
smeeeiüe. smesenre aan de wand. wie maakt
er deze kranl? DpllmtSlen. nnwüs. nerds. kak-
aemeuen. stoeemen. omhooggevallen amec-
cme's. numcnsren. aarentaren. moHlge mam-
ten. riHekop vol galen. sprullteslucht'lersprej·
ëers. mestkevers. aarsearnnen gemeen van
de Karpaten. ncsxeeen. ceaeeume sr-em.
mets. enename neerememmers. over het
paard getilde mues De Bilde.
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Dat Acro het niet makkelijk heelt op
de boeken- en kursusmarkt. blijkt duldelijk
uit de resultaten. Tot 199) werd de resuna-
ten balans jaarlijks afgestoten met een ver-
Hes tussen de vijf en de vijftien miljoen. OoH
lij keerde na een reorgarusane en rauonaü-
saue. Auo sloot toen al met een wtnst van
6,1 miljoen frank. En deze tendens zcue
zich door in de volgende jaren. TIjdens hel
boekjaar 1996 hoopt Accc een omzetstij-
ging van 12,1 procent en, ondanks Investe-
ringen in de Antwerpse vestlglng, zelfs een
winst van vijf miljoen Ie realiseren.

Dal dat biJwndere optimIstische sijrers
zijn, weren ze bij Acco waarschIjnlijk ook.
Temeer daar de nijging van de winst van de
voorbije jaren bijna volledig op rekening
van de boekenverkoop gerealiseerd werd.
Ondanks de eksplosje van do: papierprijs
(een stijging van 20 procent), konden de
extra kosten nlet volledig doorgerekend
worden in de eindprijS van kursussen en
kopies (lot op heden nog steeds 1.87 fr. per
blad). Enkel op die manier kon Acco Zijn
konkurrenuële positie handhaven.

Prijzenpolitiek

De grootste konkurrent van Acco. Stan-
daard Boekhandel, profileert Zich de laatste
jaren meer en meer naar het srudentenpu-
bliek toe, en dan vooral naar de grote krtn-
gen. Jaarlijks schrijft de Standaard Boek-
handel de grote, dus finandeellntemsante
kringeri zoals het Vlaams Redltsgenootschap
fVRG) en Medika aan met de vraag hun
boekenpakkenen bij hem te laten verdelen.
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In ruil voor een ioezeggjng biedt deze boe-
kenboer extra koningen. Op die manier on-
dergraaft de Standaard Boekhandel hel soli-
dadrehsprtncipe dal bij Accu hoog in het
vaandel staat. Bij hel bepalen van de prijs
van een kursus houdt Acco geen rekenlog
met de oplage. De vaste kosten (zoals per-
soneelskosten, zetkosten] wegen op dit" ma-
nler niet zwaarder door bij kursussen met
een kleine oplage. Dit principe stelt de Stu-
denten van de kleine studierichtingen in
staat om hun kursussen even goedkoop aan
te schaffen als studenten uit grote fakuhel-
ten. Tot nu toe is geen enkele kring gezwicht
voor de sjarmes van het Boekhandel-aan-
bod. AJle kringen blijven solidair. Dat de
Standaard offensief te werk gaal, blijkt ook
uit hel feit dal zij jaarlijks een aantal kandl-
daatpresldla van grote kringen sponsoren:
dit jaar bijvoorbeeld Adventure van Ekono-
mika en Sur-Plus van het VRG. Accc houdt

zich ver van sponsoring van kandldaaipre-
sldla. Volgens hen leiden zulke praktijken
enkel tot 'gekorrumpeerde' situaties.

De opening van Acec-Antwerpen bete-
kent voor Standaard Boekhandel Antwer-
pen een aantasting van hun machtige posi-
tie in de grootsrad. Daar verkopen de lau-
Sten hun boeken en kursussen immers lol
vijftien procent duurder dan in Leuven.
Willen ook Zij konkurreruieel blijven. dan
zullen ze hun prijzenpolitiek moeten aan-
passen. Acco Is alvast optimistisch. De stij-
ging van de omzet door de opening van een
derde ûllaal betekent een spreiding van het
rlslko en zal een gunstige invloed hebben
op de boeken- en kursusprijzen. En. mooi
meegenomen, de investeringskosten voor
de opening van het nieuwe filiaal blijven
twee miljoen onder de geraamde kosten.

Steven scheerens
Annemle Dedur
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Dolle koeien
In Velo 28 publiceerden jullie de -rekon-
srrukue' van een interview met professor
Verachten over de dollekoetenzlekrc, voor-
afgegaan door de w.wsdluwingdal de band-
recorder hel had laten afweren. Ik hoop
(X)k dal dit de reden Is voor enkele schok-
kende antwoorden van professor Verachten
op jullie vragen. Op dl'! vraag bijvoorbeeld
of de landbouw misschien de Click niet uit

hel oog verloren Is. antwoordde hij: "Dat
was misschien lwintig jaar geleden w. maar
die tijd is allang voorbij. Kijk maar naar de
massa wetenschappetjjke pubhkaues over
5lalhlg.iëne en dergelijke_ Een h.igiënisdJ.1eef-
baar bedrijf is immers in jeeers voordeel. ~

Ik kon het niet geloven Wen ik het las.
VOOR"Cf'Stwordt professor Verachten In de
mond gdegd dat de landbouw vandaag de
dag etisch is. Daar kunnen de tienduizen-
den Belgische kistkalveren op dit moment
over meespreken: evenals de tienduizenden
melkkoeien die. leeggemolken na vijf jaar,

& berichten
lIr1ngraad ,erllleSl
Op vrijdag 10 mei kiest Kringraad één ver-
tegenwoordiger voor de Vereniging van
Vlaamse Studenten, één kandidaat voor de
funktie van internationaal vertegenwoordl-
ger, één vertegenwoordiger voor de akade-
mtsene raad, die uit de groep biomedische
werenschappen moet komen, drie vene-
genwoordtgers voor de onderwijsraad,
waarvan er één uit de groep humane we-
tenschappen A moel komen, één uit de
groep biomedische en één uit de groep
eksakre wetenschappen, en drie vertegen-
woordigers voor het Akademisch Vormings-
instituut voor Leraren: één uit de groep

cksakte wetenschappen, één uit de groep
humane werenschappen en één uil de
groep biomedische wetenschappen. Op de-
zelfde dag wordt ook nog een vertegenwo-
ordiger voor de Raad van Bestuur van Alfa-
set en een kringenkoördinatur verkozen.

Voor al deze funkties moeten kandida-
turen met mouvaue en CV binnen zijn op
het kernoor van Kringraad op woensdag 8
mei v{lbt 18 u. De kandidaten worden ver-
wacht op de vergadering van vrijdag 10 mei
om 19 u in MTC 00.16.

M~~r inlichtingen over al deze vakani-
res kan je kriÜ:~n op het kantoor van
Kringraad, 's Mci~rsSlraal 5 te Leuven, tel.

4 tot 8september t 996
De Haan aan Zee

Zomeruniversiteit 1996
Alles over politiek

maar zonder de zetels

Geef toe,je conditie kan scherperen erzijn nog watgaten te
plamureninjecultuur. Maarbovenalwiljeeenseenduik

nemenindepolitiek.
Dat kan inde zomeruniversiteit, een initiatief vanhet Instituut

voorPolitieke VormingendeCVP-jongeren. Door
confrontaties metvooraanstaandepolitid, paneigesprekken

en discussies vorrnjeeeneigenopinieoverhet
'politiekespe/'.

Jeraaktverlrou'Mimetbasisbegrippen vandepolitiek.
Jekrijgteeninzichtinde totale betekenis van

'hetgevoerdepolitiekebe/ei<f.

4dagenschouderaanschoudermeto.a.:Jean-Luc
Dehaene, ReginaldMoreels, HermanSchueremans, Paul
Staes, Luc VandenBrande, Johan VanHecke, Eric Van

Rompuy, ...

Ook als Je van een zetel droomt, moet Je er nu uitkomen I

Voormeerinfo:CVP-jongeren
tel.:02l238.38.90-fax:02l230.33.01

zonder pardon worden ergevoerd naar het
slachthuis. Vervolgens wordt het voorge-
steld alsof professor Verachten meent dat
staJhigiëne en de leefbaarheid van een be-
drijf nauw verbonden zijn met etiek. Ho
maar, de relevantie van higiêne voor etiek.
Misschien hadden jullie hem ook nog kun-
nen laten zeggen dat het doen nemen van
nmsmenlngsdouches een belangrijk onder-
deel vormt van een ensche houding. Over
leefbaarheid gesproken. Lct:fbaarhc:id van
wie of wal? Nee, ernstig, het moet de band-
recorder zijn. Zulke ongelooflijke nonsens
zou zcUs een, vreeserend professor. met een
gezonde dosis wantrouwen ten aanzien van
de 'slogans' van Gala, niet durven uitkramen.

Dirk Boec:(u.. Londen

. veto@bagar.ans.kuleuven.ac.be
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De studentendiensten van de KU Leuven
organiseren in samenwerking met Kultuur-
raad een fotowedstrijd die open staat voor
zowel studenten van de KU Leuven, stu-
denten van de Leuvense hogescholen als
personeelsleden van de: universiteit. Er zijn
vijf onderwerpen vaSlgelegd: I. studenten-
leven. 2. studeren. kollege volgen, eksamen
afleggen. 3. praenee. labo. wetenschappelijk
onderzoek. 4. dingen die tipi..ch zijn voor
een bepaalde richting of 5. keueven. De
foto's moeten In zwartlwil en op een 13/18
on-formaat onlwikkeld zijn. Inzenden kan
van I mei 101 1S november. Iedere deelne-
mer moct foto's inzenden van minstens drie
van de vijf kategorieên, met een maximum
van zes roto's. Foto's kunnen opgestuurd
worden naar Isabelle Van Geel. diensI 5.tu-
die-advies. Alrechtcollege, Naamsestraat 63.
Naam, adres, srudierichtlng en gebooneda-
turn moeten op de omslag vermeld worden.
Schrijf achteraan op de fOIOuw naam en
voornaam en het nummer van de kategorie
waartoe de Ioro behoort.



VVS stapt uit Technische Kommissie Toelatingsproef Geneeskunde

Technische Kommissie Toelatingsproei
wil ingangseksamen pas in 1997
Gd voor d~ storm over het alge-

meen toelatingseksamen op-
stak. besliste de Vereniging van

Vlaamse Studenten (VVS) uil de
'Tl!Chnische Kommissie ToelatÎngs-
pTfN[ Artsen en Tandartsen' u stap-
pen. Deze technische kommissie werd
ongeveer een half jaar geleden gein-
stallurd door onderwijsminister Van
den Bossche (SP). De kommissie werd
opgericht met de bedoeling een "zo
demokratisch mogelijke" 1«101;"9S-
proef op te ste:llen. Naast een vertegen-
woordiger van vvs en vier geneq-
kundestudtmten zetelen in deze kom-
missie nog een tiental proffen. vooral
afkomstig uit medische en petUtgOSi-
sehe fakulteiten. Ondertussen raakte
bekend dat de kommissie zal advise-
ren om de toelatÎngsproe! pas voor het
akDdemiejaar 1997-1998 in te voeren.

De voornaamste reden die VVS ertoe bracht
zlch un hel overleg terug IC trekken Is dal
ziJ nler langer wenste -mce U~werken aan
de afbraak van de demokratlsertng van hel
onderwljs-. De studentenkoepel betreurde
het altijd al dat in de kommissie de lngangs-
beperking als dusdanig nier ter diskussie
staat. maar dat er alteen gepraat kan wor-
den over de in te voeren vorm. Ook had de
srudemenvertegenwoordiglng de indruk er
maar als een schaamlap bij Ie nuen. VVS
wilde niet langer naar bulten uit de iUush:
wekken dat het toelatingseksamen er komt
met dl: volle goedkeuring van de studenten.
Gezien de recente verwikkelingen rond een
eventueel veralgemeend roelaungseksamen,
vrcesl de Vlaamse sludenll"nkocpcl boven-
dlen dat hel werk van de kommissie en de
invoering van het ingangseksamen bij de

artsen en tendansen als breekijzer ui die-
nen voor een veralgemeende roelaungs-
beperkJng.

Voor VVS Zijn er nog altijd onvcldoen-
de argumenten om af te wijken van de vrije
srudfekeuze. VVS blijft erbij dat het de reto-
riek van de ansensyndikaten is, die hel de-
bat bepaald heeft. De VVS-vertegenwoordi-
ger Ludwig Deweghe - een Leuvense psy-
chologtestudem - maakte dan ook op
maandag 22 april bekend de kommissie te
zullen verlaten. Aan deze beslissing was
een heel debat vooraf gegaan binnen de
untversltencemrale van VVS. De studenten-
venegenwoordigers die voorstander waren
van verdere deelname aan de Kommissie-
waaronder toko - wierpen vooral op dat
als VVS zich uit de Kommissie zou terug-
trekken, de stucenren toraal gepasseerd
zouden worden door de beleidsvoerders.
Terwijl door verdere deelname de studen-
ten tenminste toch nog enige zeg konden
hebben over de vorm van de Ingangsproet.
Zo kon samen naar de 'mins! slechte' op-
lossing gezocht worden. Ook voor de roe-
komst zou VVS een slechte Deun maken
door het overleg nu te saboteren. De ande-
re srudemenvenegenwoordjgers - vin de
geneeskundekringen - waren allerrnlnsr te
spreken over de houding van de studenten-
koepel. Voor hen was het een "publiciteit-
stunt, waarmee de studenten zich uitsloren
uit een belangrijk debat."

Jeroen Schouten, die de Leuvense ge-
neeskundesruderuen in de kommissie ver-
tegenwoordigt, vindt de beslissing van VVS
bijzonder dOm. -noor Uil de kommissie IC
stappen 'lenen de unlversireltstudenren
zichzelf volledig buiten spel. Zij hebben
geen tnspreak meer in de evaluaue en de
opvolging van de test. Als overkoepeling
van de studenten heeft VVS bovendien te
taak om de achterban Ie Informeren. VVS

moet de brug zijn tussen de kommissie en
de studenten. Die brug wordt nu volledig
opgeblazen. Indien de kommissie in de roe-
komst bijvoorbeeld undemokratische beslis-
singen neemt, kunnen de studenten niet
meer liJdig reilgeren omdat ze slecht ge"infor-
meerd zijn. Bovendien berekent het omslag
van Ludwig Deweghe een verzwakking van
het studenrenstandpum In de kommrssre."

Uiteindelijk was toch het merendeel
van de srudenrenvenegenwoordjgers het er
over eens dat de vvs-venegenwoordtgee de
vergaderingen van de kommissie beter niet
meer zou bijwonen. Het waren vooral een
aantal uhspraken van minister Van den
Bossche om her ingangscksamen nog dit
Jaar of ten laatste volgend Jaar bindend te
organiseren. die de studenten tal deze be-
sussrng brachten. Immers, de prollen In de
kommissie hadden voordien al verklaard
dat, om een korrekte 'demokrartsche proef'
te organiseren minstens een termljn van
drie jaar nodig was. VVS vond het dan ook
onaanvaardbaar om de proef reeds volgend
akademiejaar te organiseren en trok daaruit
haa.r...konklusies om op Ie stappen.

Proeftest

endenessen raakte bekend dat de
kommissie in haar eindrappon de mintster
zal adviseren om de toelarlngsproef nog
niet het volgende akademiejaar in te voeren.
Vooral tijdsgebrek Is voor de kommissie hel
doorslaggevende element om de proef pas
vanaf het akademiejaar 1997-1998 in te
voeren. De eigenlijke politieke beslissing
om een test in te voeren Is nog steeds niel
gevallen. Volgende week pas wordt her
voorstel tot wijziging van dekreet op de toe-
lating in het hoger onderwijs in de Vlaamse
Raad besproken. oè verwachting is echter
dal die veel kritiek zal hebben op het voor-

Unserved audience wint het pleit bij Historia

Slechts verliezers in
biHere stammentwist
Od onrege'matig~ vertoop van äe

Historia-opvolging was al
eerder stof voor Veto-l~tt~rs_

LokD'~afsch~idjngsbtwe:ging~n, ongel·
dig~ kandidaturen. proud"r~sLagt!n
en kwaadsprekerij verde~lden de
kring van geschiedenisstudenten in
twee blokken, met spreken« namen
als Obus en Nood Breekt Wet. Zij be-
twistten elka4r de bedenkelijke eer
volgend jaar de leiding te mogen "~.
men van het stelletfr ruziemAkers.
Sinds donderdag Ülatstleden is de ko-
gel toch door de kerk. Hij laat echter
diepe kraters na.

De laatste week voor de paasvakantie. toen
de hoofden nog leeg waren. de takbar vol
en de verwachtingen hoog gespannen, was
er nog geen vuiltje aan de lucht, Naast de
gebruikelijke zevenennegentig lolploegen
kwam er één emsnge kandidaat op. Gun-
ther vanneste zou met Obus zorgen voor de
opvolging bij Historta.

De problemen begonnen in de vakan-
tie. toen vanneste zijn kandfdaruur introk.
Een vervanger werd gevonden in Jille FIorI-
dor, maar dat gebeurde pas toen de ofndële
inschrijvingsperiode al afgesleten was. Om-
dat er echter geen andere serieuze ploegen
waren. en dus niemand bezwaar maakte,
besloot hel organiserende Neutraal Kommi-
ree (Neukom) geen problemen Ie maken.
en de verkiezingen verder te laten gaan. Zo
begon Obus, als enige ploeg en zeker van

de overwinning, aan haar kampagneweek.
Tegen het einde van die week splnste een
aantal ontevredenen zich plots af van de
ploeg, noemden zich Nood Breekt wet. en
dongen mee naar het presesschap. Onder
hen Franky BOSIyn, oorspronkelijk vicepre-
ses bij Obus, die het blijkbaar wel zag zitten
volgend [aa r preses te worden. Het Neukom
probeerde de brokken te lljmen, maar
moest door de tegenkanting ook de enig
geldige kandidatuur schrappen.

Door hel vanzelfsprekende gebrek wer-
den de verkiezingen afgelast, en In allerijl
de statuten geraadpleegd. De clausule bij
afwezigheid van geldige kandidaten sprak:
een eerste verkiezingsronde, waarin Ieder-
een verkozen kon worden als kandidaarp-
reses. Voorspelbaar resultaat: JU]e Florldor
en Franky Bostvn werden de mogelljke
preseskandidaten. De enige vorm van ram-
pagne zou bestaan In een pamflet met hel
kiesprogramm.a en hel traditionele debat op
maandag. Floridor en Boslyn werden er het
vuur aan de schenen gelegd door een pu-
bliek dat duidelijk al partij gekozen had. De
ploeg Obus beriep zlch voornamelijk op de
ervaring binnen de huldige kring werking
en bepleitten voor een voortzetting. Nood
Breekt Wet zag het als haar taak in de ree-
komst niet langer enkel "de Pak-dub met
hun perma-kultuur". maar de torale kring
in haar akuvnetren Ie betrekken. Ze ontken-
den niet dal het tegenwoordige presidium
enkele sterke punten had - kulmurwer-
king en sport - die ze zouden pogen veen
Ie zenen maar animatie en het kontakt

me! de grote massa studenten die geen Iak-
meubels zijn, vonden ze voor verbetering
vatbaar. Franky en konsoorten maakten
een zeer eruoestaste Indruk, doch leken een
eerder ondermaatse dossierkennis Ie heb-
ben. niet in het minst inzake Loko-materte.

De kandidaten eeu en ook het modere-
rende Neukom gedroegen zich korrekt, wat
van hel publick niet gezegd kon worden.
Bostyn werd herhaaldelijk persoenlijk aan-
gevallen omwille van zijn vermeende recht-
se en reosnsche geaardheid. Hel geheel
ontaardde in een regelrechte scheldpartij.
Uiteindelijk zag het Neukom zich genood-
aaakr het debat stop te zenen.

Sensuur
Dit Neukom kwam eerder in opspraak

door hel al d.an niet vrijwillig opstappen van
een van haar leden. De persoon in kwestie
liet verstek gaan omdat hij zijn objektiviteit
niet helemaal had kunnen bewaren en open-
lijk kritiek had geuit op een van de kandida-
ten. Ook zou volgens Bostvn sensuur door-
gevoerd zijn op het verkiezingsprogramma.
Het feit dat het uitdelen ervan niet door het
Neukom maar door een partijdig persoon
gebeurde. werd ook niet overal in dank al-
genomen. Bovendien was de verkiezing êe-
pland op-een dag dal de tweede kandlda-
tuur geen les had. en die bovenwen na een
teestdag viel. Gevreesd werd dat op die ma-
nier een groot aantal stemmen verloren zou
gaan. Hel Neukom weigerde echter in te
gaan op een petitie ondertekend door twee-
dekarmers om de stemming op vrijdag te
organiseren.

10 de allergrootste spanning werd aldus
op donderdag hel kresburo geopend. In de
verbetenheid van de slrijd werden aUe
krachten gemobiliseerd om de studenten
vanuil hun kot naar de stembus te slepen.
Dit zorgde voor een rekordojjkomsr van
maar llef5t vijftig procent van alle geschte-

o ftbl Jaargan922 nr: JO dd. 6 mei 1996

liggende vOQp-lei vooral omwille van het
leit dat de Raad-van Stan- nog geen advies
uitgebracht heeft qyq het huidige ontwerp
van wet. -

Krijgt het voorstel uiteindelijk de pelt-
tteke 'lègen - waarschijnlijk pas in Juni-.
dan zijn er nog heel wat praktische eremen-
ten die een definitieve uitwerking In de
weg staan. Een degdijke, wetenschappelljk
onderbouwde test kan immers niet hals
over kop in elkaar gestoken worden. De
kommissie wijst er bovendien op dat de
kandldeat-studeruen hel recht hebben om
voldeende ingelicht te worden Over het
opzet en de inhoud van de eigenlijke test.
Het opstellen en verspreiden van een dege-
lijke informatiebrochure kan onmogelijk in
het korte tijdsbestek van twee maenëec
gebeuren.

De technische kommissie toelatlngs-
beleid wijst in haar advies aan de Vlaamse
Raad wei op de mogelijkheid om volgend
akademiejaar in oktober alle eerstejaarstu-
denten een proeflest af te nemen. De resul-
talen van de lest zouden dan bestudeerd \
kunnen worden en dl: test eventueel bljge-
stuurd. Indien de Vlaamse Raad dus he! ad-
vies van de kommissie volgt. komt de proef
er dan ook pas in 1997. Ook rektor oester-
!inek kan zich in dit advies vinden. In het
trncrvlew dat u elders In veto leest is hl]
bterover erg duiddijk. "Er komt een
(ingangs)ekSilmen waarbij gepeild wordt
naar kennis en kunde. Als het van mij af-
hangt komt het er pas in 1997 zodat we
voldoende tiJd hebben om een rechtvaardi-
ge proef op te stellen. Daarna moel nog een
inloopperiode in acht genomen worden."

Jan Franssen
Bart Eeckhoul

Annemie Deck,,"

dentsstudemen. Nood Breekt Wet haalde
ruim de overwinning met 164tegen 121.
Acht studenten stemden blanko. en even-
veel cruhielden :dch.

De verslagenheid onder de verliezers
was groot. Ze bekleegen :dch vooral over
hel gebrek aan kohesie tussen de twee
ploegen. Ze hopen op meer samenwerking
volgend jaar, maar hebben er (och hun twf]-
fels over. Volgens Franky zal dal geen enkel
probleem zijn: -Alle nieuwe krachten zijn
welkom. We hopen met iedereen echt samen
te kunnen werken. ook met mensen uit de
andere ploeg. Wat gebeurd is, is een spijtige
zaak, maar behoon nu tOt hel verleden."

Martijn Graumans
Jan·Frans Lemmëns
Nathalle Vem.imme

Gepelde
garnalen
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Het wederwoord van de rektor

"Wie een bocht van honderdtachtig
graden moet maken, kan ook een
bocht van twee keer negentig nemen"
.,

ustlg. ,. In één woord evalueert
rektor Oosterlinck zijn eerste
jaar in lid grootste buro in de

Hallen. De rektor wikt zijn woorden
en zeg' ket niet zonder ironie. De
laatste weken waren immers atlesbe-
halve rustig: eerst he' eksamen bij de
burgies. dan een toelati"ssproef voor
iedereen en Uil buis voor vijf proffen.
Rektor OosrerlÎ"ck blijkt een aandach-
tig lezer van Vdo. De extra katern die
dit blad vorige week aan hem en aan
zijn uitspraken wijdde. ligt voortdu-
rend binnen handbereik: tijdens het
interview .• Iuttie berichtgeving is
loch wat selektief, maar ja, dat is nu
unmaal jullie stip. Jullie moeten kri-
tisch zijn ", monkelt hij. Hij heeft het
blad gelezen en ',eeft er heel wat 'aan-
merkingen' bij. De katern wordt met-
een de leidraad bij een gesprek dat ei-
genlijk een te,.ugblik had moeten wo,.·
den op het hele eerste rektoraaisjaar
van professor André ûosteriinck. Veto
sprak met zijn bekendste abonnee.

Rektor oosterunck: «Jullie verwijten mij
iets te gemakkelijk louter ekonomisch I~

denken. Jullie vergelen dal ik als enige van
alle rektoren het dossier van de srudtebeur-
zen weer onder de aandacht van dl' minis-
ter gebracht. Geen enkele andere rekter
had daar belangstelling voor.
Veto: Htl WilS ook heltmlllll nltl 111$ ItTWIJI

/trifOrld Klim u zich nirt hakmnen in hn
mlll1rl!1f!rSpmjiridal I'an u 9."'$rhtlsr ""trd 111lier
rrdillaionul \!tIrigr1I'<'"l'"k.'
Oosterlinek: «Ik hen geen krisismanager.
Ik wil efficient besturen. Dat vergt een aan-
tal menagerskapadretren. Ik ben er nlet
kwaad om dat ik die heb. (IAchr fijnljrs) Een
goed manager is iemand die het voorbeeld
gee!!, iemand die de weg wijst. Zoveel
verschil! hij dus niet van dl' herder. Ik heb
de indruk dat Jullk die term Ie negatief, Ie
eng invullen. Ah je aan de unie! een grote
onderzoeksgroep wil leiden, moel je een
goed manager zijn. Vee] van onze prollen
zijn dal ook. Maar als Jt" het over de uni-
versiteit hebt. klinkt dat nlet goed.

Dunbevolkt

Veto: Uplril l'Oormeer .ge/d l'Oordl'"univent.
trli. Vanwaar miNI aal gl'"lokomm?
ooseerttnck: _Als ik meer geld vraag voor
de unief. dan vraag ik meer geld voor de
student. onze industrie en bedrijlswereld
moeten met hun belangrijkste handelspan-
ners kun oen konkurreren. Onderwijs speel!
daar een belangrijke rol in. Als je mee wil
kunnen met je buurlanden, moer je bijge-
volg evenveel geld willen rnvesteree in dat
onderwijs. Ik vraag dus niet méér, maar
evenveel. Dat geld moet uil de reallckane
van onderwijsmiddelen komen, wam de
overheid is niet geneigd nog meer geld aan
het onderwijs te besteeen. Het geld zal dus
voor een stuk moelen komen uit de ratio-
nalisering van hel middelbaar onderwijs. In
die sektor zuren we trouwens een stuk
boven het Europees gemiddelde op gebied
van onderwijsuitgaven .•
Veto: lH schuld van de Wf7uilinj?
Oosterllnck: .De verzuiling op zich is nkt
de ooraaak. Wel blijkt dal een leerling uit
het ene tipe de helft meer kost dan één uit
het andere. Daar kan besr wat aan gedaan
worden. Maar rationalisering mag nier ten
koste van de kwaliteit gaan. Studenten of
scholieren willen in kleine groepen begeleid
worden. Dal kost geld, hé .•

- We hebben er nu zelfs een opdracht
bijgekregen van de Vlaamse overheid.

Permanente vorming is nu ook onze zorg
geworden. Maar we hebben er niet meer
geld voor gekregen. In Vlaanderen wil men
alles tegelijk. tol de rekening moel betaald
worden.»
Veto: ln vt'rband met dl'"universitaire retiona-
lisalil'"zei u vorig jllar in VtW dm k/rint univer-
sileiun rich blur nit/lll1n I1ndtr"ZC"kof dokJcrll-
len Mljt71. Ailn dt Kulak ktmdtn u daar nil'"t
mtt lachrn.
Oosterlinck: .Ik doelde ook niet op de
Kulak.. want dat is geen afzonderlijke unlef.
Ik vind het alleen heel eigenaardig dat klei-
ne universiteiten alleen kandidaturen aan-
bieden, en geen licenties dus, en dan loch
weer doktoraten aannemen. Bovendien
liggen die doktoralen verspreid over een
erg breed onderzoekspeerrum. Dat zulke
kleine universiteiten onderzoek verrichten
vind ik onzinnig. Maar dal de professoren
onderzoek doen is een must. dit wil zeggen,
Ingebed in grotere groepen van andere
untversnenen. Ik stel vast dat ook bij ons
een student in een dunbevolkte richûng
meer kost. Dat is logisch. We moelen een
evenwicht zoeken tussen een redelijke
diversiteit in het aanbod en een eltldërule
in de opleiding.»

Leerrecht

veto: &poo/dt n'chrinjm en sp«Îa/ul1lirs
zouam kunnen verdwijnen.
Oosterllnck: «Ik geloof nlt"t meer in de su-
perspccteltsane. In de huidige informatie-
maarschappf gaal de kenmsevotuue zo snel
dat specialisatie =0 straatje zonder einde Is.
Ik geloof nogal sterk in hel konsept 'Ieren
leren'. Dat is een mooie term die nu maar
eens waargemaakt moet worden. Een slo-
gan is één zaak. er een werkbare inhoud
aan geven een andere. We moeten een be-
tere opleiding aanbieden met de nodige
speclalisane, zodat elke studcru later verde-
re specialisatie op zijn domein zelf aan kan.
We moeten wel rekening blijven houden
met de eigenheid van elke richting. In de
fakulteit Letteren wordt het allicht moeilij-
ker om twee kandidaturen van verschillen-
de (Jpleidingen samen Ie smelten tot één
blok. Er moel een zekere diepgang blijven.
Bij de ingenieurs ligt dal wat makkelijker.
Slechts de helft van de vakken zijn gespe-
etaltseerde technische vakken. en in een
aantal richtingen zoals elektronica is daar-
van nog eens vijftig procent algemeen spe-
cialiserend. Daar kan dus wel wal gescho-
ven worden .•
Veto: &nt u nu ri~nlijk voor ern bindrnd
ttNfJonjse/cromtn cf voor ren vrijblijvtnde orièn-
tillirprorp
Oosterlinek: s lk heb altijd gezegd dat ik
voor een I~rplichtl'"ortêmaueproet was. Het
woord 'bindend' Is nooit uit mijn mond
gekomen .•

"Mijn enige grote plan is
de universiteit te doen funk-
tioneren' -----
vero: Op htt VTM·niI'"UWJhufl u voorttn
bindmd rksllmrn gl'"pltit.
ooseernnck: _Mijn persoonlijke voorkeur
gaat uit naar een bindend teegangseksamen
waarbij je de lat voldoende laag legt, zodat
alle twljfelgevallen er wel nog door komen.
Maar Lk kan zeer goed leven met een ver-
plichte ortëmaneproef die niet bindend Is.
als men die au sérieux neemt. Is dat een
evolutie in mijn denken? Jazeker. Maar Ik
denk dat ik hiermee kan bereiken wal Ik

wil bereiken. De informatie naar de student
verteteren. daar is het om te doen. Ik heb
veel geluisterd en hel feit dat studenten nu
onderrussen bereid Zijn om over een onën-

niet btji1mtn in hrl usde jaar cf in dr vakantit
voor de overslap neer dt unft/. Vallk IIhet dan
alle lallt. Dt keuU$ dil'"/ttrlingen in htt middel-
bllar ondnwijs maken. IJqJllltn wor em grOOt
sluk hun mog~lijkhtdtn en kalfStn IIl1n dl'"unitf.
-oosterunck: _ZoleiS moel inderdaad gelet-
delijk opgebouwd worden. Maar een finale
evaluatie lijkt me loch aangewezen. Jullie
weten ook dal het PMS voorlopig niet
opgewassen is tegen die taak. Ze hebben er
de knowhow niet voor. _

_Hei Ingangseksamen burgerlijk Inge-
nieur voldoet min of meer aan mijn
bedoelingen al zou een algemeen eksamen
misschien iets minder streng moeten Zijn.
Maar het knipl die Slaaft eraf die anders
toch geen kans zou zou hebben .•

Etn afgtst:hottn protfblll101l

teringsproelte praten beschouw Ik als een
overwlnnlng. Als Ik over een proef sprak
had ik nooit de bedoeling iets te verande-
ren aan de in- of de uitstroom. Ik geloof in
het fcerrecm.,

A/ueblokt
Veto: Ik instroom zal outcmon'sch verminderen
I1/Sfr een a/gemun fot/atingstksllmm invoert.
oosterunck: -Ik wil alleen diegenen re-
genhouden die toch geen kans maken aan
de unief. alle bijsturing en studiebegeleiding
ren spijt. Wat ik wll bereiken met de test is
dat er tets aan de slaagsljîers verandert en
dat de studenten voor hun studjes een be-
ter beeld krijgen van hun sterke en zwakke
punten. De proef mag ook geen ekskuus
worden voor de overheid om de betoela-
ging van de universiteiten Ie verminderen.
Ik wil de slaagsljfers verbeteren, zonder de
kwaliteit van het onderwijs in het gedrang
te brengen .•
Veto: HI'"I brter on'i7Utrtn von ollnkornl'"ndt sm-
den/en is toch de laak ven htt Sl'"kundllironder-
wijs. Als-hrl jllilt om een ëerere studitktuZtNjt-
iJojdingkan jr /cch btttr htt PMS herwaardtrm?
oosrerunck: .Hel is een gemeenschappe-
lijk probleem.s
Veto: Maar hel orimurrn van /I'"er/ingenmotl

(foto Karet De Wrerdl)

Veto: IN h~lt diskussit over dl'"Idjtisingrn in
het injanjsl'"ksamrn burjtrlljk in!Jtni~ur hjla
om htt balt Ixwijs dal" I)(Jkandere tltml'"ntl'"n
in hu spel tijn, Als er Irvul studmltn tijn; be-
perken. A/s er Ir lI.'tinlS vjn: drempet wrlagrn.
Mog een universiteit zo rnarkrgtricht dtnktn?
ooseernnck: _We hebben nooh gesugge-
reerd dat we het eksamen zouden versmal-
len als er teveel ingenieurs zouden komen.
Maar als er een tekort is. dan doe Je inspan-
ningen om bepaalde ebtturtënten IC her-
ortêmeren. zeker als er in andere richtingen
een teveel is. Blijkbaar zijn jongeren van-
daag minder geïmeresseerd in de meer ab-
srraksc vorm van de eksakie wetenschap.
Opleidingen waar men Zich bezig houdt
met tastbare levende materie, wals bio-
ingenieur. kennen wel nog veel sukses. Het
gebrek aan ingenieurs betekent voor de in-
dustrie een zware strop. Zij zijn broodnodig
In hel innovatieproces van bedrijven .•
Veto: Vrremd is "oW1dat de drrlnrrnl'"rsaantallm
voor hl'"linjllng~tksllmrn burgerlijk injmitur
rik jaar Ilfntmtn., terwijl htlllllntllJ dlll in dlll
rksaml'"n slaagl. stijgt.
oeseernnck: _Dat heeft te maken met het
feit dolt het aanraltwljfelgevallen afgeno-
men is. Wie nu deelneemt, heelt zich goed
voorbereid en geeft zichzelf een grote kans
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Rektor
vuvolJ van p. "
op sukses. De twijfelaars blijven weg.,.
Veto: JIn lilll ook kMnnnJ dal« een b«rjt' mil·
deTfltkwolurd wordt om het aantol inflOlitlirs
op ,";1 ~ houdm.
Ooslt"r1lnck: .Dat zal ook we) meespelen.
De gevallen waar men aan twijfelt, zouden
misschien vroeger sneller uil de Il001 val-
len. Nu' is dal hel geval niet meer.•
Veto: En t«h Ulldan Û UlUlgsijfur n~'. Van
dt tnmsnt ~ vrrxga door hn in!Jtl1lpkUlmm
Qf~blola_,-dm. fMQkmr« bfijk1Hl#T «PI deû
_I dl'9lJijkUt! kans.
Oostcrlinclc .Misschien was men vroeger
wal scherp. Als grcepsvooraiuer eksakre
wetenschappen heb ik er met" voor ge:wrgd
dal die rwijlelgevëllen werden opgenomen .•

Inloopperiode

Veto: lo'wrl binnt'" {lis bl/.iln1 dt Imi" "","d,
0'" hn lAchl uit Ie drukken. I'W9QI~d
yrtQ9«'d op uw lWffUlltn ""n~wak om tm
lotlaringsprot! in ~ VI:lrtrm in tdlt richlinp.
ooseerueck: _Als rektor moel je Je nooit
aan een algemeen applaus verwachten. Er
zijn altijd voorstanders van de status quo.
Er 1.ijn er nu eenmaal die willen dal er
nooh iers verandert. Anderzijds zijn er ook
veemenders van een algemeen toelatlngs-
eksamen. Ik heb daar mei de dekanen al
over gediskussieerd._
Veto: ~ ddulnm woarmn' wij Iwntokl mu
opna1llffl, IH:w«rdtn van niets k _Im.
Oosterlinek: «Dan zijn v:_ loch wel erg
kon van geheugen. Tijdens de diskussie
over het ingangseksamen geneeskunde
hebben we een debat gehad over een roe-
latingscksamen voor alle richtingen. Het
was geen afgeronde diskussie, akkoord, er
werd geen resultaat of standpunt aan ver-
bonden. De aanleiding was de vrees van
sommige dckanen voor de toestroom van
de studenten die niet geslaagd waren In hel
Ingangseksamen geneeskunde naar andere
takultehen, die op hun beurt onder druk
zouden komen te staan._I ~e_t~:E~~sln,,~Imo~ jaar ...as dt ~riodt

4 _iiffi'î"'.lh"iï wrrlt",.,mi: fngan~klamm in
Ie voeren vóór de riTSte kan gmuskunde m
landh«lklmdt. U bn!l erin g~daagd ook daar
uw ri~n JlandpUnf door te d~kkrn. ~ VltJam-
~ Inleruni\lf!rsitairt Raad (Vlir, dt kotpel vtJn
Vlaa~ uni\lf!llikikn) haft daar em ~ri~uu
/Jochl voor moeten nemen.
OosterlInek: _Als men een bocht van
honderdtachtig graden moet maken. kan
men ook een boem van twee keer negen lig
nemen (lachi). Geneeskunde was voor ons
een uitzondering. Een roelaungsproer mag
In principe ntet dienen om de instroom en
de uitstroom te manipuleren. BIJgenees-
kunde ligt dal anders, urndat daar een hu-
ger goed in de verdrukking komt. namelijk
de volksgezondheid. Daarenboven is hel
een maatregel urn de kosten in de gezond-
heldzorgsektor te verminderen. We hebben
de hoogste staatschuld. maar (jok hel hoog-
ste aanral dokters. Dat heelt gelukkig nlet
geleid 101een overdreven overkonsumpue,
maar voer de artsen stelt her tekort aan
patiënten hoedanook een probleem van
een gebrek aan ervaring. ~
Veto; Los van het feif dal nm iederten dit
redtnm·rl9 vo191.blijft htt wel zo dal dt vtir
daar \/OOrdiennooil dt konklusir uit gtlrollin
hufl dal er ren lotltJtingsprorf motl komen.
ocsterunck: _De Vlir wilde van geen
beperking weten en Leuven was tevoren
vnorstander van een eksamc.-n na eerste
kan. Men wiJde evenwel een o:ntraal gror-
ganlseerde proef, en dal was na eerste kan
nlel haalbaar. Er moest dus een Initiatief
genomen worden. Op dat momtll\ heb ik
tegen mijn kollega's gezegd wal ik van plan
was, en :re lijn gevolgd. Dus werd het een
eksamen voor eerSlt kan. Voorlopig Is cr
van numerus c1ausus nog geen sprake. Hel
wordt een eksamen dat lesr op kennis en
kunde. Als het van mij afhangt, kumt het
eksamen cr pas in 1997. zooal we voldOen-
de tijd hebben om een rechtvaardige proef
op Ie stelkn_ Ook daarna hnu ik nog reken-
ing met een Inloopperiode van drie jaar._
Veto; (ft't'r rek/or DillrmtJlISW('raoorr in Vno

gnL!Jd dal htl -em mDn was \IIln briljantt
idmn, maaf dal hij U nin tIltijd wisJ wit It
'IIrNrm ", Hot plaalJt w Dchulf daarteymavtT?
Oostcrlinck: _Ik wil in ruSI en diepte
kunnen werken. Dat Is het belangrijkste .•
Veto: U h«ft dit jatlr nodWlns ook al mule up-
mffulijkr pfonnen ~fans«rd. d~ orukrtusstn
W«T wit dt Dondacht Zijn vtrlhwnnl_ Wal is er
bfjvoorbreldvan dt kDndoomauloml:ltm gekDmtn?
Oosterlinck: «Dat zult u ten gepasten tijde
wel vernemen.s
Veto: PlInt?
Oostcrlinck: -tnderdaad. Ik wil geen sla-
pende honden wakker maken. lk heb allijd
gezegd dal we in rust gingen bekijken waar
wal nodig was._
Veto: Her sociaal I'MCmDaldon. dDOru ooÎt her
'FMtn Partl1G Plan voor slwdmtnl' gmotmd.
oosternnck: _Daar is inderdaad één en
ander om ICdoen geweest. Waar het mij
om gaal, is de vaststelling dal er te weinig
geld naar studiebeurzen gaat. De Vlir is

haar rappon opgesteld. waarin de zaken in
het juiste perspektief gepla,11Stworden.
Maar ook daar was de bedoeling van de
sprekers in de eerste ptaers om de aandacht
op een bepaald probleem Ie vesugen. En lJ!

hebben dal goed aangepakt en daar de no-
dige persbelangstelling voor gekregen. Ze
hebben een diskussie geopend, en 1.ijn al-
dus In hun doel geslaagd.s
Veto: Watgaalw meI de rtSwftatm van dat
rapport dOt1l?
OOSlerlinck: eHet is zo dat er in de eerste
jaren van de akadem.ische loopbaan geen
achterstand merkbaar is. Pas daarna begint
hct mank te lopen. Vrouwen krijgen kinde-
ren, blijven thuis. geven hun werk op of
lopen een actnersiand op tegenover hun
mannelijke kollega's. Een deel van de op-
lossing zou kunnen zijn dat we bij de eva-
luatie vuor promotie voor vrouwen een
jaar extra in rekening brengen. ol ze gelijk-
stellen aan jongere kollega's. Maar daarmee

lita'-" gtm«I1JChap ZIJ,. aan «PI puiodt van
btdachtzaamhrid m rqltkM W-, Sltmd er:
Maar htrfi w dt ukm de af~/opDt _knlnin
wal !Jtbruskn'rd? Wal blijft tT 1ItJS U\If!T VQndit
rust?
Oosterlinek: _Dal valt nog wel mee. Deze
weken hebben gewoon één van de schrij-
nendste problemcn uit hel universitair on-
derwijs aan de orde gebracht: de slaag-
sjjfers. Daar moet hocdanook aan gewerkt
worden .•
Veto: Maar ook d~ prof~renlijn allicht ten
b«tje seKhrokknr QWT ww witsproleDl in Mt
o/MnfMar (l"\lf!rhwn t"IIIl/watÎt.
Oosterlinek: -De boodschap is duidelijk;
Wij nemen kwamenskomrole au sérïeux.
De manier waarop die boodschap onder de
aandacht gekomen Is, is ook niet helemaal
naar mijn zin. maar goed, zo werkt dat nu
eenmaal in de.media. Toen wij met de on-
derwij:;evaJuad~ begonnen, kon je al voor-
spellen dat er op eèn gegeven moment naar

los Je het probleem van de alvloeITng nog
nlel op. Ook daar moet aan gewerkt
worden.s
Veto; HlN evatueen u dit UNit jDar aan het
"hoofdV<ln d~ Ul1i\lf!rsiuit?
Oosterllnck: «Rustig. Onze bedoeling was
om het bestaande beleid ICkonttnueren.
eventuele problemen up te lossen, maar
onze hoofdopdracht niet uit het oog te ver-
liezen; de kwatlteltskontrole. we moelen
ons richten op onze hooldopdracht: onder-
wijs. onderzoek en maatschappelijke dienst-
verlening. Er is een Vlir-evaluatie bezig van
de kwaliteit van de untversuensvstemen.
Wc hebben heLNFWO Wal ~L""StIOumlijnd,
zodat het beter aansluit op de universiteit.
Er Is meer geld vrijgekomen voor onder-
zoek. Op dal gebied Is hel dus geen slecht
Jaar geweest. Wal het onderwijs betreft is er
een zeilde streven naar kwalttenskcmrole.
Bij de benoemingen die nu op stapel staan.
zullen we het onderwijsdosster volutt laten
spelen. Volgend jaar wlllen we ons bezig
houden met andere onderwijsproblemen."
met de beheersbaarheid van de hoewel-
held, de studeerbaarheid, de vernieuwing
van hel onderwijs .•
Veto: VO/!Jendja<lfkami rr dus een plan
Oasltrlinck.
Oosterllnck: _ Ik heb her niet zo voor dat
soon benamingen. Maar de ideeën zijn er
en daar gaan we aan werken. De naam van
het plan doel er niet toe. Mijn enige grote
plan ts de unrversnen doen tunkuonercn.
De Stijl van de manager. dus (lacht). Het
plan Dillemans heeft een verlengstuk nodig.
Dal plan is trouwens ook gestart met een
uitspraak van de rektor in een lruervlew,
"Tien vakken", was toen de slogan. AChter
die slogan gaat een heel komplexe prob!e-
rnanek schuit met name die van de stu-
deerbaarheld en eksamlneerbaarheld van
de teersrot. Wat men uit her oog verloren
heelt, is precies het volurne van de lterstol.
Daarom dat er nu werk gemaakt wordt van
een eksterne vtstraue en een 1I1Ierlle evalu-
atie. Meteen is één van de taboes van lafel
geveegd. namelijk dat studenten niel kun-
nen evalueren. Hel is niet :w dat proffen
die veel punten geven cr automatisch goed
uil komen. Hel evaluatiesysteem staat wc-
lenschappelijk goed op punt. Studenten zijn
daar (10k zc.-IImee begaan. Zij besdien dat
de waarde van hun diploma afllangl van de
kwalileit van hel geboden onderwijs. Daar-
um dat lij zo positief staan legenover de
evaluatie._

Top

Veto: RUSIWQJook al h~t ofdl'WOord in !lil' IN·
Itidsplon: -He/llnil'tllitair IN/tid en de univer.
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daarin gevolgd. nu komt het erop aan de
minister te overtuigen daar meer geld aan
te besteden. Het sociaal mecenaat had niet
de bedoeling aan liefdadigheid te doen.
zoals jullie suggereerden, maar om op te
vangen waar de overheid te kon schoot. De
balIlgt nu in hl'): kamp van de alumni, die
bij het voorstel betrokken werden.»

•Veel van die voorslellen worden
gelanseerd om de aandacht te nekken op
een specifiek probleem. De uitwerking
komt pas In een volgende faze en neemt
heel wat meer lijd In beslag ...
Veto: Sommigen zirn in dir plannen "" PO!f[n9
cm voor uulf!'tn f!.rt!fitltt krürtn"",..,..."
Oosterllnck: .DaÎ Is nooit -de ':d;;;Ung
geweesi. jk heb geen nood aan image-buil-
ding. Vroeger bleef ik bewust uil de pers.
Ook nu heb Ik nooit de aandacht gezocht.
Maar misschien moel ik weer wat voorzich-
tiger worden (glimlach/). Ik heb de neiging
de dingen te zeggen zoals ze zijn. Daar
heel! men het nlet altijd even gemakkelijk
mee. Ik wil resunaren.,
Veto: Nooillast ~had van de sdfodww \IIInuw
voorgang"?
Oosterllnck: _Allerminst. ik hoef daar
helemaal niet onderuit ICkomen. Ik heb
cesnjcs die Slempel mee mogen zenen op
het beleid. Ik ben vijf jaar grocpsvocrziner
geweest. Hel werk van mijn voorganger te
mogen voertzenen is een bekroning op
zich. Enkele van zijn briljante Ideeën te
mogen afwerken. is mij voldoende eer __

"Er zijn er nu eenmaal die
willen dat er nooit iets veran-
dert"

Veto; Komm wt dan bij di opminfJ van het
akadimitjaar. Wal de mmsm tich daan'l1n h"·
inneren. zal niel uw toap,aak rijn of dit \'an at
sludent~n, mllar wel htl pfiidooi van de asristen-
len I'()orten l'f"oult.'VT"iendefijkLrakadtmisdl
beleid. Krij9t hlm oprtJep110gten wfVofp
Oosterlinck; .Ook daar hebben we onder·
zoek naar laltn doen. I:!innenkon zullen wc
daarvan de analyse met de korrekte resul-
taten bekend maken._
Velo: U sugger«r/ dOltdt Sljfl'll l·an dt asmttn-
ten niet korrela waren'
Oosterlinck: _Ik zeg alleen dat een aantal
dingen knrrekt \Varen, maar dal een aantal
andere op een verkeerde schaal waren
vuorge$ldd. Ondenussen hedt de universi-
taire werkgroep 'Man-vrouw-samenleving'

(foto ardriey)

de resultaten gevraagd zou worden. En
vooral: wat er de gevelgen van zouden zijn.
De studenten zuren al lange-r met die vraag,
nu is ze ook van benenar gekomen. Volgens
mij valt het trouwens nog wel mee met die
shock. Het persoonlijke aspekt van die dus-
sters blijft ten allen prijze btnnenskarners.»
veto: In 'Intermediair' van dtu week 1AIOrdtIk
pro!JmtvafuDtit afgtdaan als ten -J1auwi/tit~:
-~ akadtmischt O\lf!rhtid moet tT maar voor
zor!Jm dal er tWI'"t' soorten profs Zijn. tin soort
dit lin'rr fesguft. een andere wort di"elievrr
ondertoek verricht. ~
Oostcrlinck: _Dat is de oude opdeling. Dan
krijg je ecu universiteit met twee nfvo's.
voor ons is universltalr onderwijs prinri-
pleel ondcrzoeksgebasecrd. Hoogleraars die
alleen onderwijs geven. zou UIl5 onderwijs
op het nivo brengen van de hogescholen,
Professoren moeren dl- beide kernbineren.
niet ahijd in dezelfde male en uiteraard met
een zekere evolutie gedurende hun eer-
rière. Ik lie iemand starten als gedreven
onderzoeker, later overgaan naar hel
onderwijs om uileindelijk eventueel een
akademischc bestuursfunktie op te nemen.
Doceruentralnlng zie ik daarbij als een rost-
tiel hulpmiddel. Af en IOC Is een evaluatie
nodig om de aandacht voor het ondcrwl]s
niet te laten verslappen. Als je alleen
onderzoek evalueert en waardeert, zou het
0l!denvijs tr op actneren gaan. De kombi-
natie onderzoek en onderwijs komt het
onderwijs ten goede. Het geeft er de juiste
krtusche Ingesteldheld aan.s
Veto: GtJf u ulf sraas'n?
oosrerttnck: _ Ja. Als ik lijd had.»
Veto: (lacht)
Oosterlinck: .Ik ben door ~vijkn rektor
De Somer al vlug gevraagd om Esa, te lei-
den. (her departement etckrrotechnlek van
de KV Leuven]. dat, toen ik er wegging.
Iweehonderdvijftig man Ie werk stelde.
Zo'n funktie vervullen kust lijd. En ik gaf
niet graag les als ik niel de lijd had om de
ies voor te bereiden. Dat is één van de be-
langrijkste konklusle$ van de evaluatie;
prolessoren moelen de tijd krijgen om hun
colleges voor te bercidl;'n. H~I aflezen van
een kursus hl'"Scho\lw ik niet als lesgeven.
Je moet zn·n cullege in een bepaJld per·
spektief kunnen plaalsen. verbanden leggen
met de aktualiteit 411ml;'! andere colleges,
d~t is hel bneiende.~
Veto; Gaf u fJord 11'$.1
OosterlInck; .Dal weet ik niet._
Veto; U INnl noall ~~aluel.'rd.
Oosterllnck: .Wc:! loen Ik in het buiten-
land I~ gal. Ik zal niet zt"~en dal ik bij de
top behoorde, maar tuch bij de goedc .•

Annemie Oeckx
Bart Eeckhout
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van de E 40, waarbij de massaal aanwezige
rijkswacht met een spektakulaire ornsmgc-
IIngsaktie maar liefst 150 betogers regls-
rreert, er tientallen administratief aanhoudt
en biJ zes akuevoeroers een rv opstelt, kan
daar niets aan veranderen. Een week later
bevestigt een nationale betoging van slechts
vierhonderd man de onmacht van de stu-
dentenbeweging.
Veto I 1,27 november 1995

In het kader van de wereldaidsdag or-
gantseen Medica een Aldsweek. De genees-
kundestudenten willen de inhoudelijke
kant van het atdsprubleem, dat in Betgie
onderschat wordt en bovendien nog steeds
in de taboesfeer HgI, belichten aan de hand
van een debat dat de aula Pieter De somer
doet uitpuilen van het volk. Kleinere sensi-
biliseringsakties worden vergezeld van eert
groots opi:zet Iolkïesuvat op het Ladcuze-
plein. Enkel Mdanle slaagt erin de tent
naar behoren te vutten. Veto besteedt twee
weken 1(ng uitvoerig aandacht aan de aids-
problematjek.
Veto 12, 4 decemëb,"~'~9"9f''-::-::-",-,,c

Rektor Oos(erl\rlck haalt met heel veel
tamtam de natlo;;art' pers omdat hij voor-
stelt kondoomauromeren te plaatsen aan de
universIteit. De besüsslng komt er in het
kader van Medica's Aldsweek, dat is altans
de offidcle versie. Niet zonder enige trots
kunnen we u melden dat de rektor op het
idee gebracht wordt tijdens een teleIonisch
gesprek met de Veto-redaktie. De hele zaak
wordt op het moment zelf een beetje over-
roepen: enkele weken later zwakt oester-

U was het bijna vergeten

Veto's broebelende iaaroverzicht
0wee, 0 wee, de eksamens staan

voor de deur. De tijd is aange-
broken dar u geen tijd meer

hebt om heimwee te "ebben naar de
tijd waar u wel nog tijd had om alle
mogelijke leuke dit.gen te doen. Enkel
koffie. sigaretten, uw lief. uw moeder
en het verdroogde snol in uw neus
zij" een toeverlaai ;" deu wanhopige
tijden. Alhoewel, zoals altijd op de
meest onmogelijke momenten komt
daar Veto aangemankt als een licht
uit de duisternis, als eet' prins op een
schimmel, als een bron in de woestijn.
Laat u meesleuren door de maat-
schappijkritische heimwee van liet
jaaroverzicht.

rektor Oosterftnek een serieuze bocht en
71et een toelaungsproe! plots wel zitten.

Dezelfde rekter schokt de hele sociale
sektor door een voorstel te opperen waarin
hij arme studenten wil laten sponsoren
door rijke-alumni. Dit soesaar mecenaat
ruikt volgens critici fel naar het negenuen-
de-eeuwse liefdadigheidstelsel. Hel voorstel
klinkt op het eerste gezicht misschien etisch
verantwoord. maar verdoezelt het schrIj-
nend gebrek aan strukrurele maat regden
om de sociale gaten van de univcrsltelt op
te vullen.

Veto 8. 6 novembe':é'-;'ë9,,9,,'=::::::-;:;;:;-:
Er wordt gekraakt in Leuven. Niet al-

leen de kassa van de kursusdienst van Poli-
tlka moet eraan geloven. ook een huis nabij
de Vismarkt krijgt ongewenste bezoeken,
alvast in dl' ogen van Belgacom. de elge-
naar van het leegstaande pand. De krakers
protesteren tegen hel leit dat de overheid te
weinig inspanningen doet om leegstaande
panden in beslag te nemen. te renoveren
en open Ie stellen voor sectaal mlnder
begoeden.
Veto 9, IJ november 1995

Het begint in d",O.".-d""n".".C,CbC'coed-.c,-,--ru'.
ken. Leuven Bloedserieus, van LBK en
Medica, tapt een hele week lang overal
~

Klapstuk bijna een hele maand lanl! her
Leuvense kultuurteven. Uitschieten als
Annamirt van der Pluijm, Alain Piatel en de
"Fear no Ialle-Improvisarles konden het pu-
bliek bekoren, maar alsmaar meer kunst-
liefhebbers ergeren zich aan de brochures
die rond alles een mooie lnk-rpR1atie.-willen
brengen en nug steeds verschillende voor-
stellingen samen in vakjee willen steppen.
Een matige aflevering. zo luidt her etndoor-
deel van de doorwinterde Klapsrukker.

Vlaams minister van onderwijs Van
den Bossche doet voor één keer tets dat in
smaak valt. Hij kondigt aan de studiebeur-
zen Ie verhogen met twee procent. In feite
is dat nlet meer dan normaal omdat In Bel-
gië de beunen ntet automatisch gem-
dexeerd worden en de mlnisrers de laatste
dertien jaar maar netst zeven keer 'verge-
ten' zijn de studtebeuraen aan te passen.

Leko, de Leuvense overkoepelende
Kringorganisatie (mocht u het nog niet we-
ten), krijgt er een broertje bij. Ulyssls ge-
naamd. De vereniging helpt studenten op
het gebied van computergebruik In het
algemeen en imemetgebrulk in het bijzen-
der en ijven voor een meer computervnen-
delijk beleid van de untversnen.

Veto 5, 16 oktober::-,/~9~9~'::-,;;::;-=::-:;::-
Overal beginnen de blaadjes van de

bomen te vallen. In Heverlee is het niet
anders: meteen een signaal voor de mensen
van Sportraad om hun 24-urenloop boven
te halen. De drte-entwtnngste editie wordt
naar jaarlijkse gewoonte gewonnen door
Apolloon. Çlat Veto en Kultuurraad vol gla-
mour aanwezig waren op het gezellige
volksfeest. begint ondertussen ook al stilaan
tot de traditie te behoren.

veto start de populaire reeks 'Wille
Raven' met de fenomenale uitspraak "Den
dag dat we alletwee iets verschillends aan
hebben, dan is het ambras, dan kunnen :u:
beter uit onze buun blljven# van hel legen. ,
'"darisètFhomokoppet Danny en HugO. I
Veto 6, 2J oktober 1995

Menig Leuven',:"""";/~hC,~nCg=,=,",c,=nC,:;IIC,=,-
kloppen als blijkt dat Kringraad eraan
denkt om een eigen Iulfzaal uIt te baten. In
eerste instantie wordt gedacht aan het
phtllpsgebouw. Onderrussen ls duidelijk
geworden dat die plannen Iets te hoog
gegrepen waren.

Oe geneeskundestudenten lulden het
betogingseizoen in. Ze pretesteren tegen dl'
plannen van mlnlster van Volksgezondheid
cclta om l'en konungentertog in te voeren.
Het voorstel van Culla vcomcr een quotum
voor het aantal geneeskundestudenten dat
na zeven jaar studies toegelaten wordt tot
de eigenlijke ansenoplctdlng.

Colla speelt een vuil politiek spelletje:
hij dreigt met kontingentering zodat Vlaams
mlnlster Van den gossche met de rug tegen
de muur wordt gedwongen. Die kan bijna
niet anders meer dan een rcetaungsproef
voor de geneeskundestudles in te voeren.
om de totaal ondemokrauschc kontingente-
ring te kunnen vermijden. Terwijl de ge-
neeskundestudenten een toelarlngsproef on-
der welbepaalde voorwaarden bespreekbaar
vinden. kant Loko zich tegen elke vorm
van studentenbeperking. Beperking van de
instroom van studeruen dreigt immers soci-
aal minder begoe-de Studenten, dit' nog
steeds ondervertegenwöordigd zijn aan dl'
universiteit. nog meer af te schrikken cm
de unlversnehsdrempel te overschrijden.
Veto 7, maandag JO oktober

De betoging die Loko organiseen tegen
toeiaringsbcpcrking In geneeskunde brengt
tweeduizend studenten op straat maar lijkt
het begin van een ~rkll~n striJd. De studen-
tenbeweging staat zwak omdat de genees-
kundestudenten een roelanngsproef wel zien
zlnen. De druk van Colla en de ansensvn-
dikaten up Van den Bossche is te groot.
Deze laatste houdt op geen enkel moment
rekening met het - toch wat zwakke -
studentenprutest. Ook de vltr, de overkoe-
pelende raad van de Vlaamse universiteiten.
neemt onder andere onder invloed van

vero I, 16 allgllS~tu"s:,,:';:9~9,:':;:;;;-;;;:;:::::C.
De -re huurt-bordjes sieren opnieuw

langer dan normaal de Leuvense stralen.
De trend van de laatste jaren zet zich door:
het overschot op de Leuvense kamermarkt
is een goede zaak voor de studenten. Meer
dan ooit kunnen die nu hun eisen stellen.
Dat is nodig. want nog altijd zijn onfrisse
praktijken van de kutbazen troef. Veto be-
licht de Leuvense kotrnalfia en neemt on-
der andere het gebrekkig terugbetalen van
de huurwaarborgen up de korrel.

Radio Scorplo. een van de teerste niet-
kommerstële vrije radio's in vlaanderen,
dreigt over kop te gaan. Omdat de zender
principieel weigen reklame uil te zenden.
blijft de schuld zich opstapelen. sebam staat
op de deur te bonzen om achterstallige be-
talingen te Innen. Onderrussen is gebleken
dat de scorpïo-synipam!e groot genoeg is
om de 106 FM boven water te houden. De
scormc-turven werden onder de voet gelo-
pen en de medewerken betaalden braaf jes
voor hun zendtijd.
Velo 2, 27 ~plember 1995

De nieuwe be\'!""'n"d;"::'p'i,,,,"",'-::"~,~ncdC''"''K'''U
Leuven met aan het hoofd rektor André
oostcrunek. wiens naam u hieronder nog
zeventfen keer zult regenkomen. komt bij
de opening van het akademiejaar voor het
eerst ln aanvaring met de basis. Niet de tra-
diuondc: KVHV-pèlten en -hnten. die opInva·
men voor de splitsing van het kiesarrondisse-
ment Brussel-Halle-Vilvoorde brachten de
top van de untversnen in diskredlet. wel de
homojoOj.,'Crenvan het Goede Spoor die pro-
resteerden regen het feit dat hun arüches
niet (Jpgehan~n mochten worden bij de in-
schrijvtngcn in de centrale hal. De~ te schrij-
nender omdat blijkt dat arucbcs van het ek-
streem.rechtse NSV wel hun plaats krijgen.

Ook de assistenten laten van zich horen
up de opening. Ze eisen heel uitdrukkelijk.
gdijkt: promottekansen voor vrouwen aan
de untversüeu. De sijkrs dit' ze geven zijn
schriJnend' van de 506 gewoon hO'llglt'ra·
ren aan de.-ze untversuen zijn er slechts 10
vrouwen.

Veto J. 2 oklober,,.'-/~9~9"',...,,,.,7C'-::="
De nieuwe layout van dit blad wordt.

zoals verwacht trouwens. up gemengde re-
akues oruhaald. Achteraf gezien lijkt hij
toch beter in de smaak gevallerr Ie zijn dan
hel nieuwe decor en begeleidende tune van
het BRTN-journaal. Diverse regensranders
van het blad zren In het nieuwe logo een
bevestiging van hun vermoeden dat ze de
Leuvense Prevde in handen hebben. Ze ver-
geten daarbij dat het verbazend veel gcljj-
kentssen vertoont met het vernieuwde in-
signe van de rijkswacht.

Ondertussen lillen een aantal kringen
met de handen in het haar. omdat de Lido
til) bevel van burgemeester Tobback de deu-
ren moet sluiten. De zaal is niet in orde mei
de mllteuwergevlng. Heel het jaar door
hebben vooral de grote kringen al hun
kreativitcÎt moeten bovenhalen om grote
fuiven te organiseren. Volgend akademie-
jaar is de Lido terug. Met een fikse opslag
en verplichte dj's van het huis.

Veto 4, 9 oktober+./929S'Ó:;;;;;;;;;;::-;::;;::c.
Naar tweejaarlijkse gewoonte beheerst

-

•

ppprhpreirïeiiieiiesh thhlsjsjsjrrrnh ... (fora Peter D'hondl)

linck zijn standpunten af en vijf maanden
na de mooie beloftes is in velden noch we-
gen een kondoomaurcmaar te zien aan de
unlversitelt.

Nlcuegenstaande minister Van de Bos-
sche in een onderhoud met studenten
beween dat -konûngemering misdadig ls"
en dat opnieuw tweeduizend geneeskunde-
srudemcn op straat komen om te proteste-
ren. houdt minister Colla voel bij stuk. In

vervolg op p. 7

bloed af en geeft als knmpcnsatics êndcr
andere een konsen met Metal Molly en
Nemo. Ondertussen maken de studenten
zich op voor een tweede betoging tegen een
roelarfngsproel. Als opwarmer bezeilen ze
de kantoren van de regertngskommlssarts
van de KU Leuven.
veto 10,20 november 1995

Amper 350 studenten stappen op om
te protesteren tegen srudenrenbeperklng.
De strijd lijkt gemeden. Ook de bezetting
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Dit jaar in Veto.

•

v~rvolR van p, 6

maan word. de kontingentering definlnet
goedgekeurd.
Velo 13, J 1 december 1995

Professor Monballyu verbrandt zijn
vingers aan de verkoop van zijn kursus "In-
leidinA tOl het recht". Na een konflikt met
Hlstor1a raakt bekend dat Monballyu de
kursus, die hij in eigen beheer uitgeeft.
verkoopt met een winstmarge van ruim
honderd procent. De Hlsloria-studenten
ht:bbcn de.sllnkse operaue ectuer door.
kopiëren de kursus zelf en kunnen hem zo
aan honderd frank goedkoper verkopen.
Monbatlyu drelgt met een proces omdat het
kopiëren een inbreuk Is tegen het auteurs-
recht. maar trekt zo de aandacht van de
pers op zijn sluwe praktjjken. De universi-
teit zit verveeld met de zaak. maar wil niets
horen van een reglement rond kursusver-
koor. Toch wordt aangenomen dat derge-
lijke pr<lklijken zich vaker voordoen.
Veto 14, 18 december 1995

Veto neemt hel Leuvense "Students for
developnu-nt" onder de loep. De omwikke-
Hngsorgamsnne blijkt na enig onderzoek
merkwaardig veel banden Ie hebben met
Opus Dei. De orgentsaue Is een deel van
Actt'C. een NGO die algemeen bekend staat
als een Opus Dct-basuon. en venoom een
aantal merkwaardige trekjes: jongens en
meisjes (de laatste moetnee dit Jaar voor
hel eerst meet worden in aparte program-
ma's ondergebrachr en de verantwoordelij-
ken zien er geen probleem In om een be-
roep Ie doen op sponsors zoals Coca-Cola.
I)e woordvoerder gt:d! - merkwaardig
genoeg - tegenover veto toe dat hij. sa-
men mCI L'en aantal anderen. lid Is ven de
ekstreem-katolieke organisatie, maar ont-
ken! verder de crgentseue banden heeft
met Opus Dei.
VelO 15, 8 ja nua !n~·.~'9~9~6,,--..,..__ -t-

Ht:t untversuetr Rekencentrum wil de
toegang tOl internet vla de cernputers in de
pc-klassen beperken. De maatregel kerm er
nadat studenten geklaagd hadden over hel
feit dal Ze op Sommige momenten geen
computer meer vonden om op te werken.
omdat alles bezet was door netscape-sur-
Iers. Kandidatuurstudenten krijgen nog 25
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serturen. Hcenuestudernen nog 75. D~
rnaatregel wordt op heftig prorest onthaald
door Ulyssis, dal onder andere opkomt voor
meer pc· klassen ..

Het verkeersplan van Leuven wordt
aangepast, maar dan wel op een heel zwak-
ke manier. Hel bestaande lossenplan wordt
grosso modo in stand gehouden. en in de
hele binnenstad zal een zone )0 Ingevoerd
worden. Nog steeds echter staat de auto
centraal in het beleid en wordt de fiets
sliefmOcdt'TIiJk behandeld. Hel groen jonge-
rennetwerk Genoeg reageen mer-een-een !
lal ekues.
vero 16, 15 janu"a~n"'"'"9"9,,6_--=__ ,

Er broeit wal binnen Alma. Er worden
snode plannen gesmeed om maaltijden op
kot Ie leveren en A1fna 2 in een nieuw
kleedje Ie stoppen. Onder andere het <I!'
ruim- en zelfopschepsvsreem zou herdacht
worden. Alma belooft ook om nog vegera-
riërvriendelijker Ie worden. Voor de rest
nieuws dat geen nieuws is: de prijzen van
de maaltijden .....orden Imakt gelaten.
Veto 17, 22 janu.ea7'n~·,:':9,,96,,:::::-:::::;:::::-:.

In de Penjsstre.u komt een student om
bij een brand op zijn kot. Door een onge-
lukkig toeval berichtte Veto de week ervoor
over brandveiligheid op studentenkoren.
Daaruit bleek dat in Leuven heel veet rn-
spanrungen verricht werden om de brand-
velligbeid te verhogen. Toch zouden enge-
veer acht koren op tien nler in orde zijn
met het strenge Leuvense brandreglement.
Vdo 18, 29 jallllari 1996

Onder andere =u""';d"""'dCruCk",,c.~"-d:;<--:,,~".
denten komt de aangekondfgde maatregel
urn het aantal internct-uren in pc-klassen
te beperken er niet door. De plannen
snoekten trouwens niet met de Ideeën van
rektor oostertmek die: hoog oploopt met de
lnformauesnelweg en enkele weken later
trouwens met plannen op dt' proppen komt
om studenten koten aan Ie sluiten op Inter-
net. De studenten zien heel wal van hun
eisen ingewilligd: er komt een nieuwe pc-
klas bij en studenten zulten op bepaalde
plaatsen 24 uur op 24 toegang krijgen tOl
de computers van de KU Leuven. Ander-
maal is de rektor erin geslaagd om te sko-
reil in de nauonale pers.
Velo J 9, 5 februaCn~'7'"9C9,,6,-;:,,,";-:::::::::-

Een week later haalt de KU Leuven
zelfs de internationale pers. Bij de uitreiking
van de eredokteraten neemt de Duitse
bondskanselier Kohl hel Britse eurosepücis-
me op de korrel, iets wat in het verkeerde
keelgat van de Britse regering schiet. Een
ander Instdenr draait rond de Griekse patrt-
eren Banholomeos. de hoogste geestt:liJke

(fow KrirUif 8rQllaltin)

leider van de Onodoxe Kerk. Ik Turkse
ambassad'è verklaart verbolgen Ie zijn om-
dat ze geen uhnodlglng gekregen heeft voor
de plechtigheid. zoals bekend zijn crieken-
land en Turkije niet de beste vrienden.

In zijn toespraak tijdens de plechtig-
heid lanseen rektor Oosterftnek het Idee
van het peterschap van professoren voor
bedrijven. Op die manier hoopt de reklor
de banden tussen de universiteit en het be-
drijfsleven nauwer aan te halen. Het voor-
stel Sluit op kritiek. omdat gevreesd wordt
dal het onafhankelijk onderzoek aan de

•
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universiteit op die manier nog meer in het
gedrang korm.

reu dichter bij het bed van de modale
sruderu haalt Sportraad de vroegere kwis-
taxraces weer uit de kast onder de nieuwe
naam -vrerwteleowbeety'. Een hele na-
middag lang overspoelen de bekende
strandkarretjes (ook wel go-cars in de
volksmond) het Ladeuzeplein.
Vltto 20, 12 febru~a~n~'~'~9~9~6,-:::--__

De Vlir. het klubjc: van de Vlaamse
universiteiten, beslislom het tnschrfjvtngs-
geld vanaf volgend akademiejaar te verho-
gen tO'1 18.000 frank. De stijging met vier-
honderd frank Is hel gevolg van een verho-
ging van de Index van de konsumptleprt]-
zen, voor beurs- en bljna-beursstudemen
blijft alles lip he! oude.

In hel StUCwordt de eerste editie van
'De Blinddoek' gtlélnseerd, een levend lijd-
schrift dal hel met sprekers. akrcurs en pu-
bliek wtl hebben Ijver kunst. pouuek eko-
nomie en tclc,-\sie. Een nobel lnltlatjef,
voorwaar. ...
Veto 2J, 19 febn,",a~n"'~'~9~9~6'cc--,~_

Om de dood van v~aos Van Noppen
te herdenken, houdt A1ma~ net zoals vele
endere restaurants in Belgic, een vleesloze
dag. VO:ijrde rest ,gebeurt er dit- week zo
goed als niks. Om aan her bovenvermelde
sijler van zevermen te gerake-n. vermelden
we roch dat rektor oostcrunek nog altijd
reklor is.

Veto houdt een vinger aan pols van de
lijd: "internet krijgt een katern, sohdrugs
een vervolgreeks."
Veto 22, 26 febnl~a~n~'~'~9~9~6 _

Alhoewel de onderwijsplannen van
mtmsrer Van den Bossche in heel Vlaande-
ren voor onrust zorgen en de aangekondig-
de benoemtngsrop ook de aggregatlestuden- ....
ten zal treffen, valt van hun kant zo goed
als geen protest Ie bespeuren. in tegenstel-
IIng tut de regeruaatsrudenten die wel mas-
saal aanwezig zijn op de algemene onder-
wljsberoglng In Brussel. •

vervolg op p. 8

• •

(folD 5ttfarr De Pauw)
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Dil iaar in Velo ...
vttVol, van p. 7

Als u hel nog niet durfde vragen om
uzeü In kunstkringen niel belachelijk Ie
maken, dan weet u bet nu. De 366 van
!Ihaka }66 Staal voor de ex" a dag van het
5<:hrikkdjaar. De jaarlij~ happening rond
beeldende kunst van Kultuurraad wordt na-
TQCItI~gehouden op 29 februari. Alle deel-
nemers van Ithaka lijn kunstenaars JIJ op-
leiding aan een Belgische kunstschool. Die
doen hun ~I. maar ook nlet meer. lo-
venswaardig is in elk geval dal de kunst
onttrokken wordt aan het uaditionele IlSeU-
du-intdlcktucle gc/wam (zle Klapstuk).

Velo23. 4 maart~1499~6'=::-=7:-=
De student Aid karavaan gaal vuurbij

zender dal ook maar één hond geblaf!
beeü. In vergelijking mei de vorige jaren
(die inhoudelijk. hL"1:1sterk waren) oogde
hel programma maar rnagerijes. Er wordt
weer gewerkt rond projekren. Centrale land
is Cillombii:. Inhoudelijk staat het geheel
nier echt op een hoog peil en naar spekte-
kulaire aknvtterten moet je ook ver zoeken.
Maar Student Aid kan natuurlijk niet blij·
vend duur dezdfde mensen groot gemaakt
worden. Voor wie hl'1 van de positieve kant
wil bekijken, is 1996 een overgangsjaar om
er binnen kon weer helemaalterug te staan.
Vrlo 24, I J maa~rt~I.~.~6,--~~=_

Leuven is een bezette stad. Ik NSV-
optocht legen het Irankotene imperiaJisme
moet beschermd worden door een Indruk-
wekkende rijkswachtmacht. Er zijn name-
lijk dubbel zoveel tegen betogers. Die pro-
resteren tegen het feit dat de ekstreem-
rechtse: vereniging en haar adepten spreek-
recht krijgen van burgemeester Tobback. De
tegen betogers worden op harde en pruvo-
eerende wij~ vastgezet door de rijkswacht.
wdat geweld niet uitblijft en er langs beide
kanten gewonden vallen. Ondertussen kan
ekstreem-rectns haar ding doen, terwijl de

8

rijkswacht op een onverantwoorde wijze
urenlang honderden epeengestapelde bere-
gers en niet·betogers vastzet In de Iakbar
van teneren. Ongelukken blijven als bij
wonder uit. Des te meer stelt de vraag zich
of het opponuun is om eksrreem-rectns op
dergelijke manier van een enorme publid·
rente laten genieten.

Veto 25, 1&maa"rtc..cI99~6"""cc","",-,,,,"
Roei Anciaux heeft pech: bij de VRG·

verkiezingen wordt hij beschuldigd van
fraude. Bovendien httft hij het ongeluk om
broer van aen en zoon van vlc te zijn,
zodat de zaak aUe koppen van de nationale
pers haalt. Andaux wordt ervan verdacht
op een slinkse manier het programma van
zijn tegenstander in de macht hebben wn-
len slepen. neer een stom toeval kumt de
zaak aan heilicht en in veto. Andaux Ont-
kent alle beschuldigingen tevergeefs: op
advies van een aantal rechtsproffen wordt
hij geschorst van de verklezingen.

De plannen voor de verhuis van hel
Stuc krijgen definhlef vorm. De gereno-
meerde architekt Willem Jan Neutelings
wordf aangeirekken om na IC gaan op
welke manier het ArenberginSlituut in de
Naamsestraat het best herbouwd kan wor-
den om hel nieuwe kunstencentrum van
Leuven te worden. Ook voor studenten zou
meer repenne- en speelrulmte worden
voorzien.
Veto26,25 maart 1996

RoeIAndaUX'g~ ..c7"Cn"élct7CoCpC<Cn~,=p<:=<"I'
hel handig: hij Slapt naar de rechter en in
kortgeding verkrijgt hij een schorsing van
zijn schorsing. De rechter oordeen dat het
kiesregJemenl van hel VRG het niet moge-
lijk maakt om Anciaux bullen spel te zet-
ten, maar spreekt zich niet uit over de
grond van de zaak. Het woord is aan de
kiezer: niettegenstaande het programma
van de ploeg van Andaux indrukwekkend
is, behaalt hij slechts dertig procent van de

(foto Skftl.ll Ik Pauw)

De Acco-boekenmeter,.,...!Irt _ Ijio;.-
Ilo' ' , ,,_"" ............... -""'"""'.,,..... ....-cat,' '1L~~·

lIJIIIlI .... lIiIIooJo( .... -
71" 1~1b1IJaI,_·• ,.I)o ...... -.~ ....-
................... oir,~-

5 .. Als -..,.."., Iji\ -
....... 10;..,..... ""-
~ CI!mto6J( Iot;.. ~-..~-~-
Sp' al,' U,"IIPIr\~·e

,t,

C :SpeciaaJ

stemmen. Winnaar is de ploeg 'wet wel
wet' van Bruno LambrechlS. Het VRG vindt
dat Anciaux genoeg gestraft is. wil de zaak
laten rusten en dient geen klacht in.
Anctaux druipt al en verhuist naar verluidt
naar de VUB. alwaar hij in alle: sereniteit
Djn wonden kan likken. önoenussen heeft
hij nog wel een klacht ingediend tegen Veto
wegens smaad en eerroof.

De laatste dagen van de A1ma I in de
BOq.dgenlllenlaan verlopen iets rustiger. Het
resfauraru moet sluiten omdat he\ de stu-
denten niet meer aanspreekt. Een stuk
Leuvense geschledenls verdwijnt en maakt

plaats voor een gloednieuw en heider ge-
bouw in de 'rtensesuaat. Hoe mooi en pro-
per hel ook is, al vlug blijkt dat we op een
Alma zonder wachtrijen zullen moeten
wachten tot in de eenentwinugste eeuw.
VelO 27, 15 apri"cl,-,.".",6,-~,- __

Verklezingstijd in Leuven, De grote
kringen smijten weer met geld en spekta-
jeufaire akuvnenen. de lolploegen maken
lol en de gratis vaten zijn grartsser dan ooit.
Buiten de VRG-perikelen en het feÎl dat bij
sommige verkiezingen de kiesdrempel niet
gehaald wordt, zijn er enkel wat strubbelin-
gen bij HIstoria. Over de 'afloop daarvan
leest u meer elderg.ln dit blad.

oegantsercrerrvan betogingen krijgen
een erekrle als ze zien fice Vierkant voor
Afrika er in slaagt om maar eventjes ViJ'·
tienduizend man in de Leuvense straten
krijgt. Er wordt dan ook niet echt betoogd,
maar ge:r.dllg gezongen, gekeuveld, gedanst,
gegeten. geterrasr en gesensibiliseerd.

Velo 28, 22 apn·'.I,~I;.~.6~7.C::::::-::C::~
Rektor oosterünck en Vlaams mintster-

president Van den aranee springen op de-
zelfde kar: ze pleiten ervoor hel toclarlngs-
eksamen voor burgerlijk ingenieur te ver-
soepelen. De industrie trekt namelijk aan
de alarmbel omdat er een tekort aan Inge-
nieurs zou zijn. Aan de Gentse Universiteit
klink, luid protest en ook ln eigen huls
wordt er gemord.

prijsje ,
•

Veto 29, 29 apn..1'ct:>~9=6è:-:-==-;::-,=c
De studentenbeweging staat In rep en

roer, gektor Ousterlinck verklaan aan de
pers op alle mugdijke manieren d..n hij een
tudatingsproef voor alle richtingen wil.
Ook sommige proffen moeten eventjes slik-
ken als ze horen hor de rektor met veel
poeha verkondigt dat vijf Leuvense proffen
van hun onderwijsopdracht zullen omhe-
ven worden omdat ze een negatief rappon
van de evaluatiekommissie gekregen heb-
berr. Vooral over de manier waarop de rek-
lor de beslissing - q.ie in feite nng geen
offlciêle beslissing is - bekend maakt.

wordt gemord in de wandelgangen van de
Alma Mater.

De studenten vinden vooral de uhspra-
ken rond een toelatingsproei beangstigend.
Het lelt dal de rektor Djn - weliswaar per-
soonlijk - standpunt op een heel uitdruk-
kelijke manier verkondigt. is wellicht min-
der onschuldig dan in sommige hoeken
aangenomen wordt. Het kan een eerste
belangrijke en alleszins symbolische stap
zijn in de richting van een algemene toeta-
tingsbcperklng aan de universiteit. Loko.
dal een nfet-blndende onënraueprcet wel
ziet zitten maar huivert van elke toegangs-
beperklng omdat die ondemokratisch is.
reageert prompt en bezet het rektora ..u.
Eens Ie meer valt het op hoe de bewindslui
er telkens weer In slagen om student-
onvriendelijke uitspraken of beslissingen te
houden tot vlak voor de eksamenperiode.
Een flauw en onlatr spelletje, heet zoiets.

Velo JO, 6 mei 1",.~9:6=;:::=-:::=;:::7
Veto sleept zlch wanhopig naar het

elnde van het seizoen, blikt vol nostalgfe
terug in een zelfstrelend jaaroverzicht en
dankt haar lezers die echt de moeite gedaan
hebben om dieper te kijken dan de voor-
oordelen die over dit blad beslaan. Lees w
verder.

Henk Dheedene
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'Wij verkiezen een Pûhrer" van Martin De Vlieghere besproken

Keynes revisiled
Goorde otfgekompliuerth toe-

passing van de ekonomische
teorie van John Maynard

Keynes, werd Wereldoorlog /[ voor
Hitler een noodzaak. Omdat wij. nog
steeds prat gaande op de keynesiaanse
konsensus. verder roeien met de spaan
van inflatil.', werkzekerheid en sociale
bijstand, zou straks voor ons een
nieuwe Fûhrer wel eens noodzaak
kunnen worden!" Aldus Marti" De
Vlieghere. post-dokloraal onderzoeker
van het NFWO bij de vakgroep wijs-
begeerte aan de Universiteit Gent, in
zijn onlangs verschenen boek "Wij
verkiezen ut! Fiihrer. De Ekonomische
Oorzaken van Racisme en Oorlog in
de Twintigste Eeuw"', En dus, zo be-
sluit Ilij daar gelukkig uit, zijn we
verkeerd bezig- Onze systemen, die op
zekerheid en rust gebouwd zijn. ver-
hinderen ekonomische innovatie en
dus vooruitgang. Hiermee ontJrennen
we zelfs onze menselijke eigenheid. die
zou bestaan uit her streven nQar winst.
en situatiegebonden verbeterin9_

Laten wc even de redenering van de auteur
vetgen. Bij een falende ekonomie, zo heeft
Kevnes ons geleerd, moet de overheid de
markt stimuleren door er extra geld in Ie
pompen. Ook een verneslatend bedrijf kan
'gered' worden door werkgelegenheid. Of
1'1'11de overheid weer duizend werknemers
op straat zetten? Op die manier kiest men
echter eerst voor werkgelegenheid en pas
In tweede Insianüc voor winst. Maar die
noodzakelijke winst kumt er nlet, aange-
zlen hC:1bc:drij! verlieslatend blijh. En on-
eenessen zijn de produktiemiddelen die In
dtr zinkend schip gepompt worden, niet in-
zetbaar In een nieuwe, op meuwe cenoet-
ten inspelende sektor. Zo remt deze staats-
interventie op tweevoudige wijze een ge-
zonde ekonomlsche groei af. Ekonomie en
samenleving stagneren. Maar stagnatie is
geen optie, want als de ekonomie niet kan
reageren op buitenkansen. dan kan ze dat
ook niet op nieuwe problemen. De zombie-
bedrijven zullen dan toch de pconen moe-
ten sluiten, omdat de produktiemiddelen
uiteindelijk toch efficiënt moelen aange-
wend worden. ""

Statistiekjes
Waar haalt de overheid het geld van-

daan om haar verslavende stlrnulertngspro-
gramma's te Iinanrferen? Simpel, wanneer
het voorlopige bclasungsmaxlmum bereikt
Is, maakt die overheid, niet toevallig in het
bezit van het alleenrecht op geldemissie.
het geld gewoon bij. Dit is de oorspronke-
lijke definitie van inflatie. Ook hier btedr
xevnes de regeringen de vrijgeleide aan.
Maar inflatie Is eigenlijk diefstal. aangezien
het het geld omwaardt. Wie winst gemaakt
heeft wordt gestraft. wie schulden heeft be-
loond. Alleen de echt rijken kunnen vla
kapitaalvlucht hun centen in velligheld
brengen. En terecht, merkt de Vliegere op:
"Kapitaalvlucht is de enige doettreftende
metode van de burgers om een regering
terug te Ilulten."

Hel sukses van de teorie van xeynes is
tweevoudig te verklaren. Vooreerst kwam
xevoes op het [ulste moment met zijn wis-
kundige formules, statistieken en sljferreek·
sen. Na de kwantificeerbare suksessen in de
natuurwetenschappen, meende men ook
het chaotische: ekonomische proces in sijlers
te kunnen vallen. Bovendien werkt het ter
beschikking hebben van onaantastbare sij-
terreeksen gewetensussend. Maar natuur-
lijk blijft ekonomie onberekenbaar; allerlei
lrratJonele roevalügheden en onzichtbare
ledematen inkluis.

De tweede. fundamentelere reden is
dat Keynes Iedereen tevreden stelt: de we-
tenschappers kunnen nu In hun statistiek-
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jes berusten. de regertegen kunnen hun
'oplichling' rechtvaardigen, de ondernemers
kunnen goedkoop geld lenen, en de werk-
nemers en managers zijn verton van de
drukkende winmijfers.

Onzekerheid
Een derde kwaad in ons huidig samen-

levtngsmodel Is onze verplichte sociale ze-
kerheid, 20 stelt De vliegere provekarlef.
Solidariteit kan alleen bestaan tussen gelij-
ken die vrijwillig samenspannen voor een
gedeeld belang. Elke staarkundig georganl-
seerde sonderuen is een schim die voor om
hel even welke pouueke Ingreep kan wor-
den ingeroepen en dus een wapen in de
handen van de machthebber Is. Gedwon-
gen solidariteit miskent de prindpes waarop
de beschaafde omgang onder burgers is ge-
baseerd. Want elke verplichting is paterna-
lisme, en elk paternalisme over een volwas-
sen medemens is verwerpelijk omdat het de
ander als evenwaardig persoon ontkent en
bovendien geen eindpunt heen. Bovendten
remt deze sociale zekerheld op zijn beun
een gezonde ekonomie af. aangezien op-
nieuw ror inflatie overgegaan wordt om de
uitkeringen tijdelijk te behouden en he!
volk te paaien. Bovendien belemmert de
berusting in een zeker mInimumloon de In-
venuvtteh en de volhardendheid in nieuwe,
nslkovolle projekten. De vlfeghere gaat er
Immers van uit dat er altijd gaten in dt:
markt zijn en dat dit pionierswerk inherent
is aan de menselijke beschaving. Dus kpn-
kludeen hij dat wie sociale ongelljkheid wil
kompenseren. de voedingsbodem zal aan-
tasten van de rijkdom die men wiJ herver-
delen. Te weinig te verdelen rijkdom doet
onenigheid en frustratie ontstaan en draagt
in zich de kiemen van kreten als "Eigen
Volk Eerst".

Spelen

Vlieghere WL'Ctzeker dal. als de nazi's de
oorlog gewonnen zouden hebben, de we-
reld zou veranderd lijn in een slavenkamp.
maar ook dan zou de keynesiaanse ekono-
mie die ziJ realiseerden onvermijdelijk Im-
ploderen.

Wal de auteur met dit boek wil aanto-
nen, is dal ekstreem-rectns en het Pührer-
prinzip in onze systemen ingebakken zit.
Onze gematigde, en wellicht goedmenende
polltid dienen de keynesiaanse drug mond-
Jesmaat toe, tot de toestand 7.0 vergevor-
derd is. en de merodes zo gewoon. dat de
meerderheid van de publieke opinie voor
de overdosis klest. Hel nazi- regime was een
kordaat krisismanager en de nazi's Wilren
de sociale politici bij uitstek. maar niet voor
iedereen! Al wie kiest voor werkgelegen-
heid eerst - en winst later - komt In een
afheiJend steegje terecht. mei een HitIer als
mogelijk eksrreem eindpunt. Het grootste
gevaar is de betuneling, het paternalisme
van ondlo'"Skundigen, mei andermam geld
en onder druk gezet door tal van belangen-
groepen. De Vlieghere is formeel: -zotang
de 'respektabele' meerderheld waarsinter-
venrfe predikt. Is eksrreem-redus in opmars.
Wie dus front wil vormen tegen eksrreern-
rechts '4.uiteindelijk de moed moeten op-
brengen om de meerderheid ervan tc over-
tuigen dat ekonomische en sociale proble-
men niet mei politiek kunnen worden op-
gelost."

Migranten

Eindelijk een konkretc invulling van
de dooddoener uit de anercho-punkbewe-
ging. Hel alternatief blijft jammer genoeg
onuitgewerkt in een teorctlsch tegenbeeld
steken. De Vlieghere ziet de oplosstng in de
volledige autonomie van elke volwassene.
Het tlpisch menselijk wtnstsrreven zal er-
voor-zorgen dat de produkrlemlddeien.
voortdurend wisselend, maar naar vermo-
gen optimaal ingezet zullen worden. De he-
le gerseenschap. migranten Inkluslef zal
daar beter bij varen. "Demökratie mag dan
de beste heerschappijvorm zijn, nog beter Is
het om helemaal geen heerschappij te heb-

ben. Heerschappij is een anachronisme en
een gevaarlijk spelbreker in een samenle-
ving die zo komplex is dat ieder individu
autonoom moet kunnen reageren op de
unieke en eenmalige informatie op zijn ter-
rein: Iedereen moet inslaan voor zijn eigen
Hnanctên en niemand mag verplicht wor-
den een deel daarvan af te staan om onge-
lijkheden weg te werken. De totaal vrije
markt mei al zijn voor- en nadelen dus. De
konkrete utopie zeil blij" onbeschreven.

De chaos van het recht van de sterkste,
slimste, beste? Uitgaande van de fundamen-
Iele goedheid van de mens 20U dit nog Iets

kunnen betekenen. maar zoveel eeuwen
geschiedenis en teclogle hebben ons reeds
beter geleerd. Misschien komt in een geheet
vrije, ondernemende wereld het ekstreem-
rechtse gevaar n;et op polhlëke manier 101
utttng. maar pucir ekonomisch, in wereld-
sturende multlnitlonals. Zo veel verschil
met de huldlge stand van zaken is dal nu
ook weer nlet(.Akkoord, waarschijnlijk zal
heel wat van de.snlddelen iets eïücënter
Ingezet worden en de Jotale rijkdom ver-
groten, maar of die dau.ock beier verspreid
zal zijn is nog de vraag! Dat het huidige sys-
teem aan sifilis lijdt is duidelijk. en - vol-
gens De VUeghere _ bewezen. maar waar-
schijnlijk zal een ander systeem niet meer
z.ijn dan een nieuwe testcase, gedoemd om
aan dezelfde ziekte tenonder te gaan? Wor-
den we nu gestraft omdat de rijken moes-
ren delen met de armen? Is het probleem
eigenlijk nrer vooral dal de mens altijd ver-
plicht moet worden om op grote schaal.
butten Iamllle- en vriendenkring, iets 'goeds'
te doen? Of is het probleem jui~t die grote
schaal?

De Vlieghere oruslulert de huidige sa.
menieving en haalt xeyncs van zijn sckkeh,
En wie het boek leest zal begeesterd wor-
den door zijn logisch denkwerk. M.lar is her
mei De vlieghere's boek niet net zoals bij
xeynes' ckonormschc teorie. in praktijk on,
brulkbaar? Hoe het ook zij; dit boek stemt
UIl nadenken. En den boer, hij ploeg!
voorn

.1

,

Tom Luyckx

Hel b«k \'II'n Mamn De V1ie!lh~r "Wlï wrkir-
ren een Flihrrr. De EkDnomlstht Oorzaken van
Radrmt en Oorlos in de n"inli"g5It Etuw· IJ uit-
!lf!I~-rn door Van Halt'Wijck.

Apple Macintosh Performa 5200 8/800/CD
met 10 sofrwares (o.a. ClarisWorks)

mee 10 CD-Roms (o.a. Grolier)

én mer Apple StyleWriter 1200 prinrer

9

En dat brengt ons dichter bij Hitier en
zijn nazi's. Manln De Vlieghere toont aan
dat de -rtse and faW van het Nui-rijk vol-
ledig Ie verklaren is uh het feit dal de na-
zi's, precies omdat ze niet terugschrokken
voor de totemartsusche konsekwentles. de
teorie van Keynes rildikaal toegepast heb-
ben. Wie zich niets aantrekt van de echte
waarde van geld. kan onulrpuueljjk geld
bijmaken en "Zijnbevolklng de illusie van
rijkdom geven. WIe zich niets van rendabi-
liteit aantrekt, kan zijn burgers werkzeker-
heid geven, vaak in de wapenindustrie. Na
de illusie volgt echter de uitvergrote depres-
sie. Om dit te voorkomen moest HItJer ge-
biedsuitbreiding, Lebensraum. bekomen,
om ook daar inflatoir de ekonomie leeg te
zuigen, en moest hiJ een beroep doen op
dwangarbeiders; -uorermenschen'. die pro-
duceren zonder te konsumeren. Manin De

(WATERSKI)

(WINDSURFING)

(KANO)

(KAJAK)

(ZEILEN)

(MOUNTAINBIKE)

COMO-MUR, ITAll~
WATIERSPORTVAI<ANTIIES

GUIoI [ItVAIlING VIIlUST

Nu: 59.990 BF incl. BTW

Speciale KUL-actie - Grote voorraad bij Easy ~re

AppleCenrre EasyWare, Vaart 31, 3000 Leuven
Tel. 016/231020 Fax016/29 4124
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Japanse film in het Stuc

De geur van verbrand rubber
(jj)idden tn deze "ektische bloktij-

den even 'ontspannen' met een
obskuur filmpje, het kan alle-

maat in hel Stuc, maar zorg er wel
voor dat je Alma-maaltijd licht ver-
teerbaar is, want het kots- en 'camp'-
gehalte Viltl ik nieuwe film VQH Fukui
Skaj;" liegt er niet om.

De Japanse film neen de laatste decennia
heel wat faam verworven. onder meer
dankzij de films van Kurosawa en 'Mishi·
ma' van Paul senrader. 'gubber's lovers'
(1995) rou wel eens nlet aan de verwach-
tlngen kunnen voldoen, omdat de film In
niets beantwoordt aan hel beerd dal wij
hebben over Japanse films. Het verhaal is
even onwaarschijnlijk .115gehelmzlnntg co
onvoorspelbaar. In een ondefinieerbaar ge-
bouw, dal hel midden houdt IUSSèn het
eerure Pompidou en een olieraffinaderij,
voeren een zootje ongeregelde wetenschap.
pers. begeleid door een perverse Lolita-figuur
in Holly-Hobbyjurkjes, gruwelijke medische
ekspenmcnren uit op menselijke proefkonij-
nen, bij gebrek aan kavia's. Dil onderwek
wordt gesponsord door een rubberbedrijf.
dal ongetwijfeld zeer dubieuze bedoelingen
heef\. De dood van het eerste prodkonijn.
wiens hersens en oogballen eksplcderen,
zaalt tweedrachr in de rangen van de drie
onderzoekers. die elkaar beginnen te bckam-
pen en te gebruiken als ondcrzoeksobjekr.
Onderzoeker Shirnika kriJg! l'en dosis ether
en kalmeermiddelen ingespoten en wordt
op een futuristische onderzceksrafel vasrge-
bonden, waar zijn psychische akuvneuen
aan de hand van de bewegingen van zijn
oogballen worden gemeten. Hij omwikkel!
krachten die sterker zijn dan l.ichzell en
richt zo het hele lab ten gronde.

De preokkupatie" van de"moderne" mens
mei geestelijke vermogens, psychiSChe beîn-
vloedlng en hoe men dit alles in nieuwe
banen kan leiden. vormt de grondslag van
dit vcrhaal. dat zich ontwikkelt als een
Aziatische versie van 'The inveslon of ihe
bodysnarchers' of '\984'. Na narwtn's de-
gradatie van de mens als reppunt van de

schepplug en Preud's ontluistering van de
menselljke beheersing werd hel tema van
manipulatie en het binnendringen in Ie-
mands psyche enorm populair. Voorbeelden
hiervan zijn legio, niet alleen de twee reeds
genoemde mms behandelen het onderwerp
van 'psychologische penetratie', ook 'Btade
runner' van R1dley SCOt1(1982), 'Dead zone'
(1983) van David Cronenberg, 'Eraserhead'
(1978) en 'Naked lunch' (1991) van David
Lynch, 'Cat peopje' (1982) van Paul schra-
der en hel gros van de horrorfilms richten
zich op di: Iasstnane voor wat er groeit en
bloeit in onze hersenpan. Blijkbaar roept
precies datgene wat we (nog?) niet kunnen
kontroleren dl:' grootste vragen op, en vormt
nog steeds een sterke voedingsbodem voor
allerhande sdence-ucuonlnerarucr en -films.

Slagroom taartjes

Mei allerlei dure woorden en een
pseudo- wetenschappelijk jargon wordt deze
film ingelijfd bij hel SF-genre. Termen als
het 'Neural Deficiency Syndrome', een ide-
ale REM-fase en 'Digltal Displayed Device'
JOOD) vliegen je' om de eren. maar in kom-
binatle met de vaak prehistorische bandop-
nemers en andere technische prularia uh
het stenen tijdperk zorgt dit voor een hllart-
scbe en surreahstlsch enscenering, die eigen-
liJk in geen enkele tiJd thuis te brengen
valt. Ook het decor Is vrij tijdloos en kon-
trastrijk opgezet: een hoogrechnologlsrh
labo-installatie wordt gekombineerd mei '
een aftandse mlkser als injektienaaJd, en de
onderzoekers lopen erbij in dunne plastie-
ken beschermjasjes en rubberen enecrbroe-
ken, De hele fllm door wordt er zeer onge-
loofwaardig wam Japans geakteerd. Shlml-
ka's hallucinatie, waarbij hij wordt aange-
vallen door een kolonie van teken, wordt
breed uiigesponnen en eindeloos utrgerok-
ken 101zelfs de lachkramp toeslaat. De ak-
reursprestattes lijn minstens verbazlngwek-
kend Ie neemen. In de brul- of schreeuw-
scenes die eindeloos duren, spuit of toOpl
het bloed en [scheervjschuim hen uit huid,
ogen. neus en mond. Hier dwarrelen spon-
taan de vrij gruwelijke associaties binnen
met het Ebola-virus. dat jammer genoeg
nièt behoort 101 het terrein van. de SF. Spas-
tische kronkels worden afgewisseld met een
robotachtige mimiek en intonatie (al kan
dat ook IC wijten zijn aan miJn zeer gebrek.
kige kennis van de - ongetwijfeld rijke-
Japanse taai).

Een gelijkaardige polariteit komt zelfs
in hel kamerawerk tot uiting: een vrij stati-
sche kameravoering in sommige scenes Iun-
knoneen uustekend als visuele rustpauze
naast hekrlsch gefilmde sekwennes. die uit
de hand lijken gefilmd en het naar even-

COCKTAIL-PROVENCE
Een Frans taalbad voor 18-23
jarigen in de zonnige Provence

2-14 september 96
Vra'a:info & brochure bij:
KRE TA1CRF.Ä Langnes
Konir!~ Albenlaan. 32
3360 Korbeek-Lc
TcI.016l4635.92 - Fax -16.35.%
Ook progr_ van april tot sept.
roer iedereen vanaf J 8 jr

LIDO
HEROPENT IN SEPTEMBER

IN GANS VERNIEUWDE ZAAL
NIEUWE UITBATING I

BOEK NU REEDS UW EERSTE FUIF
TEL 0161"22.67.15 of 46.33.30
GSM 075n7.39.69 of 45.09.30

FAX:016/23.16.41

wicht zeekende kijkersoog serleus van de
kaart kunnen brengen. Verschillende film-
genres komen hier bijeen In een cocktail
die je maag ondersteboven keen: wanneer
..Kiku wordt verkracht, waan Je je in een
rasechte pornofilm met een grote aandacht
voor het BB aspekt (borsten en billen dus).
Hel stervensproces van één van de onder-
zoekers verschijnt als een videoclip van, zeg

-
maar, KIss, waarbij enige zucht naar patOS
en heroïek wordt opgeroepen middels bom-
bastische FM-rock van bedenkelijk allooi,
begeleid door een wolk nepmist. Van hel
doorbakken personage schiet er uiteindelijk
niet meer over dan lijn gegrilde handen,
een roemloos einde als je 'I mij vraagt. Een
beklemmende finale, volledig ln duizeling-
wekkend en pijnlijk stroboskoopllcht ge-
filmd, sluit dit hallucinante verhaal af.
Kortom. een spannend onupennenje voor
de pervenen onder u,

Ann Bries
'RubMr's luvrr' (1995) van Fukui Shojin op
dondtrdag 9 "'ti om 10 tn21.JO u in htt Stuc,
'Drjong HOIl 00.

Velo was dil iaar::

(faw Joris Vandrn Hount)

Schrappen wal niel past. ..
Frands Adu-Poku. Pterer Ballon, Tanja
Barenbroek. Olivier Becker; DIrk Bernard.
Dirk Boeckx. Jamie utesemans. Jaak
BJlIiel, Nlxon Bongtna Boemba Emba,
metmar Bosmans. Kristof Braekeletre.
Ann Bries, Ban Capéau. Patriek eermans.
Selcuk edik, Ilke Christiaens. Jan
Comillie, Tom Darns. Koen Debeut.
Annernle neckx. Nadia Dcdcckere. Onwin
De Graef, Dirk De Lathauwer. Ludwtg
Deweghe. Indra pewtne. Henk Dheedene.
Peter D'hondr. Filip Oe Keukelccre. Philip
De Kevser, Erlinde De Lange. DJmitri De
Maesschatk. Filip De Maesschalk, vvcs De
Muyter, Stefan De Pauw, Ann De Ron,
Wim De Rop. Ban De SchriJ ver, Bruno De
Vos, Herben Dcvrtesc. Trui De waeje.
Karel De weerei. Joris Dockx. Ban
Eeckhour. Serge Franchoe. IIse Frederickx,
Manijn Graumans, Filip Gysemans,
Leent je Hammenecker. Carl Hourceau.
Stelan Huber; Kris Jacobs. Paul Jansen.
Joris Jenssens. .reroen. Davy Jordens, Ben
xwespen. Thlerry Laenen. Ineke ie
cernpre. sebtne Letever. Jan Frans
temmens. ros Leun, Cindy Limbourg,
Tom l.uyckx. Rentlde Knevels, Peter

Maertens, Nele Mariën. Piet Maris, Serge
Marge!. Sado Menens, Steven Mertens,
Gert Meesters. Kristien Michiels, Tom
Michids.:n, Ban Mollé. Camten Morales.
Nix. André ocsierunck. Tom Peeters. Joon
Reernaekers. ouvïer Remy, Gil Rcnders,
Frank Ribbens, Peter goefens. Andreas
Rogal, steven Schoorens, Jo Schreurs.
Ludovik segeert. Sigiswidubald, Michaël
stmonrs. Patrick Sraudr. willem
stenarnans. Rob Stevens. Koen Thomas.
Koen Trouw, lijl vanbrabam. Jan Van
Damme, Hans vandelannooue. Hans
vandenabeetc. Ingrid vandenborre, Katrin
vandenbosch. ctera Van Den ürcek, Andy
vandenbusscne. Joris vandcnhouue, Wim
Van Der Meersch, Stijn Van Evnde. Lucie
vangerven. Wanne Van HemeJTijck, Anouk
vannerf Jeroen vansupthoui. Karl Van
Overloop, Peter Van Rompaey, Tom Van
Schandevvl, Yves Van seters. Tom Van
rhienen. Koen verbeyden. TIm vermerr.
Nathalle vermmme. Axel verstreef. Philip
verwtmp, Frank vtaene. Virus. Jorgcn
vrancken Lutgart vrtms. Alexander
whpas, Peter Wollacrt. Kristal wouttets.
Erlk Ziarclyk. Dank oe wel.
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~ zoelcerljes
" Lieven, St lîe'gt. uwe neus wordt langer; 't is
tijd om uw leven te beteren. De timmervrouw
Eveline Item een 'gor<k' Chinees in de Porei-
straaL
..J Frank. een sigan'1jd Babs en Valeric
rknokiejo groei u.
..J Krijg je je pita niet op? Sleek gewoon de:
rest in uw oor
.J Bruno, volgende afzuip meer sukses!
"V: Miaa de Wulff! Mja the cnueren. Jimmy
-.. bs
..J valeoe, mijn broer is naar', schijm kcigocd
In bed, en gij ook, dus ... B.
.J Jan S•• was zal zijn een voldoende ekskuus?
.J Is afzuip van de Iak een ekskuus voor
vm::mdgaan?
" Hocved jaar moet je verkering hotbben om

AUTOTECHNIEK VOOR
BEGINNERS

WANNEER? Van 12 juli om 10 LI lol
en mel16 juli om 17 u

WAAR? Vormingscentrum
1Kasteeltje Remylaan 9 3018
WIIQmaal-leuven

STUDENTENPRIJS : 6 700 blr

INSCHRIJVING EN INFO: vzw
Dialoog. tel. 016·'2326 49 (vraqen
naar Fans)

VRAAG DE UITGEBREIDE FOLDER

MAANDAG
19.10 u VORMING Kursus assertiviteit voor

mannen: ·Urm opkom~D voor j"~W. 8
avooden van 19.1O ij 101 2.l..lO u, in Ekka·
Ik. K. A1bo:rtlun 2. Kessel-Lo. Id. )2.0:5.51.

20.00 ij TEATER "Spinne:n kutllge ni~ opere·
ren", dlJUr Drie: Vingers. in Auditorium
MiulleJX>Ort, K. Albt:nlaan 52.

20.lO u KONSEAT aeerhoven Akademie onder
leiding van Jan CK~1"5, mrr UIl HoeJsctl~r
op viool; $lukken van Schön""'rg. SIr.I.USSe:n
Schuben, in PDS.

DINSDAG
20.00 u KONSERT BellefictkOllKrt sen voordele

Vin de Dam door de pi.anol.er.L1.I"SVin bel
StedeliJk Consc:rvilorium. in aud. Min~·
peon.

WOENSDAG
12,45 u KONSERT1'r.Iditionde muziek uil non-

garijt, Zeng(i uil PC'S, In UZ Ga'llhui§bcrg.
Herestraat 49

14.00 u FILM 'Princ:ess' van H, Wuyt$ u[1 1969,
In Vando::rKcklUUUt lO, 0,.. VLaams Film·
muscum co ·;uchid.

UI.OOu LEZlNG WiIlgt:OSlcin's lnVC$ligalions
Ordirwy Aesthc:tiC$ on 1",,11' door prol.
Stanky Cavdl (Harvard Univ.::rsity), [n mw.
aud. A.

20.00 u ftL.M 'Prlnc~lI'van B. Wuyu uit 1969,
in Va"der Ke!ensua.u lO. org, vtaams Hlm-
muscum en ·a«h1d.

20.)0 u DANS 'Solo M', 'Solo P: door- NlIlamirt

immuun te rijn op een fa.kafzuip?
..J En jij neemt dal onschuldig Zijn? Besl dal ik
cr nog was om de Khad~ enigszins IC beper-
ken. Hij herft namelijk hel budget niet om
verre reuen te maken!
..J Levensles: doe geen moehe om voor anue-
ren goed IC wiJlen lijn, maar probeer het ten-
minsre voor jezelf.
..J Afzuip en afzuig saan nogal gord samen.
Hd ene al wal eerder dan het andere.
..J Hel ene vogelbekdier Î'l blijkbaar hel andere
niet.
-.I Babs, boeter ene gneic dan tWC'CkC'C'rtk
verkeerde .

..J KOII.':n.ga in 'I vervolg ergens anders zeiken.

..J Ja. 'I i~ een ekskuus!
..J S_ je benl best wel hcc.I Iic:f.
-I Wil je een avondje vreemd gaan? Kom naar
de afzuip van de lakl
..J Babs en Valcric: we kunnen niet kiezen.
Mogen we jullie a!letwed J. en V.?
..J Blijf jij maar lekker kaarren.
-.I Kan 'ik mijn dodelijke sjarmes aanwenden In
bepaalde eergelegenheden.
-I Aan Plaza-afspraak 05.45 u.: 1.000 maal
sorry. Wc amen jedere dinsdag om 22.10 u in
de cecso's. Atbatros 24/04 Tapper

(TREKKING)

I~..~.~Hol "gl'"oooe" copy-centol'" van Louven.
-\.. ~ Gel'"ecyclEKuden 1000/0chloorvrij pap1err...

Thesissen - Cursussen - Folders

Cr-. .""'\.... Formeel A5 tot A2
~ .. ALLE Inblndlngen. Plesllflceren tot A3

Snel - verzorgd - volledig afgoW'erkt

..J Aan allen die hel horen willen: Ik oneer-
tussen 101 volleerde businessman uitgeg.rocide
Sugus koml terug uit hel verrt Amerika en
dal begin juni.
-.I Gezocht: fanfare met IOcla,ln" om op de
larmak van Zaventem Ie spejen. om begin
juni een vertoren zakenman IC verwelkomen.
Kontakteer Velo.
..J HSO: ziet da ge uweksamens kcigocd doel,
dan kunnen wc de 24sIt Leuven onveilig
molken. as,," torever .
..J I.SO: laten wc Solmen verliefd zijn. jij hoop-
vol en ik hopeloos. Bef .
..J Sruno, beter slorma<:hlig op de perma dan
stormachtig in de lak. Op de pc:rm.a lillen ren-
minste geen vieze gluurders. Pcrmawoman.
-I Hcel veel groetjes aan MiJnijn en Nathalie.
..J Heet veel groetjes aan Manijn en Na!halie.
-.I Hcd veel groeqes aan Manijn en NalhaJie.
.J En zeg nu niet dat jullle nooit in de
Zoekenjc:s van Veto vermeld worden. De H.
..J Als Tin~ iets kWijt is en 't Is per ollgeluk van
u: geen polJlJCk. vraag haar gewoon vrtendelfjk
eens om haar kOl overhoop IC hakn.
.J Aan mijn lieve kotgeneotjes: S,ikt Binnen
IWC'C'maand 1Jjn 'k van ulle vanar. Dan kun,
g'over een ander ~-g.innen roddelen en spe·
kuteren .
..J !sIC kan ono. sukses mei de eksamenst
Door de solidarttelt geraken wer wel door'
..J Tine. als ge volgende keer nog eens bij kom,
studeren zal 'k mijne mond houden, beloofd!

K"
.J Tine. 'k ben blij da'k mijn han eens heb
kunnen ulrstcrten. haneJijk
"bcdanki"\oor 'I lulsterent Kal

..J Trnag maar goed. De patte

..J WiJiie the pimp wactu nog altijd op de
lekkere boterkoeken. Als ze maar niet 'Nat:
zijn ...
" My life as a dog: schoorhondje. waakhond.
niet de derde hond. ~rfhond
..J Vtt'lte lieVe reu zoekl dringend C'C'nongelo-
fdijk loopst" teef
.J Heef! iemand ef1tT1S een hond gezien?
-.I ~Met de neuze in de slcuze", hoon men
sporadisch zeggen in de minder beschaafde
westvtaemse slaapkamer ten hujze Lippens .
..J Super gezellig kOl in de gavensiraar zoekt
vier IOlie jongens met runjeshemd en jeans
om de boel wat IC fleuren volgend acadcmk·
jaar .
..J Boeveel meisjes zijn cr voor de 4 jongens
met ruil}cshemd?
..J Gezochl: zoekenjes. '
" Veto wenst Iedereen vee! sukses mei de
naderende eksamens (en deze van augustus
alvilSl ook). ~
-.I A vendre: hui}ë cJ.~amandes douces parfumée
de haute quahté, pourcausc d'allergle eermt-
que. . ~.--.I Okee. ik heb hel 1000hgedaan. Mijn prijs is:
rwee Ijsjes. op Ladeuzcplcln.
-.I A venere : huik d'smandes douen non
partuntée de quallré pharmaceutjque. pour
Cluse d'allergle personnelïe .
..J Te koop: nest verse: kampjoen-zebravinken.
Weg wegens te veel lawaai lijdens karnoor-
uren. Z.w. Kringraad, 's Meiel'$SIr'ilal 5,
+32( 16)22.;J 1.09. Prijs: altijd.
.J WIJ danken de duimen voor de bereidWillige
medewerking. Zil altijd snor.

MET MOUNTAINBIKE. KAJAK
EN ZEILBOOT

RONP HETCOMO'MEER IN ITAlIr

AVONTUURlIJkE' EN kULTUREU
VAkANTIE VOOR

JONGER(N VANAF 17 JAAR

tNlICHTINGEN IN 8ROCHUR(

IEURO-LEISURE I
1<. All(~TlA.AN 11.·9000 C(NT

TEL:(09) Hl IJ 19 fAX, (091l10 66 )l

f

•
TIensestraat 118
3000 Leuven

tet.: 016 - 23.70.30
fax: 016 - 23.34.31

CANON Kleurkopie 50 Fr. en minder.
van 9 u. tot 22 u. cloorlopend.

zat."lO u. tOl 17 u,
•

van der Pluijm, in dansstudio (Arellhcrg·
imtÏluull. org. SIUC.

ZATERDAG
11.00 u KONSERT Symfonisch Orkest KOllKr·

v~lori"m. inurumemenVOOfSl!:lHng: 'Peter en
de WQlf' van rroeouev voor lttrlingeu van
h~1 "",rs(~ ja.ar AMV en hun ouders, in aud_

MInIlepoon.
20.00 u DANS Danskonsept Leuven door Odys,

$èC [n een ChorcografK val! L Vervaeke: op
muziek van M. xocab. in aud. Minncpoon,
org. Kullurcc:1 Centrum.

DINSDAG
20.l0 u PERFORMANCE 'IK blinddoek': een

Ic:vend lijdschrih voor kunst, politiek. eko-
nomie en tdevisk dnor Ban MC'ulemall. in
Van Evenstraal. uq. 1001150, org, Stuc.

WOENSDAG
20.l0 u TEATER 'Slangekop' door""" C"j.:mt's.

een waan7.inn;gt bouJcvardkomedit naar
Boris Viall. in Vlamlngen~raat 8l. lOeg.
100/150,0", Stuc.

2l.00 u FUIF $tuc·eindlC'C'St mei DJ Low en
Scanner, in Van Evensu~I, (,rg. Stuc.

CrImen
• 03/0S om 20.00 \l: fakbanrvond voor de
rweeèeëuers. in De Rcaor.

laleclllellka
.06105 om 19.00 u: Barbecue, in ÁllK"n-

kaam Kollege, tees. 150 .• 0$105 om
IJ.JO u: WC Onderwijs. in M.lnddalokaaL
• UlO.. om 12.30 u: Bloluafel5, élke Wttkdag
tot 1-4106, In Alma n.

Medica

• 12105 om 00.00 u: Fopfulf van Jercen. in
Vaamuolilt 121. weg. gnr.tb.

NFK
.07/05 om 20.00 u: f1lmvoors~lIing 'lkUy
of an Arcltitoo" van P. GtéCJ'Ulway, .in M.SI
00.28.

polmklt •

$ agenda & ~ ad valvas I)()()RTOME~AN~E\\IE

van Der Pluijm, In üansstudio, Arenbt:'lI'
instituut, Numscm'a31 96, leeg. )00/200.

20.lO u LEZING Uitgelezen; opillin over BiU
Galn's 'Raad 10 tbc futurr', in Van Even·
~raal 2tL org. SIUC.

DONDERDAG
09.30 u VORMlNG [Mgkursus non·profil mana-

gement. begeleiding: Frcddy Aen, in o ... to·
riê'nhof, org. Prallis.

10.00 u LE2lNG 'Sreptidsm as jconodasm, On
Sha.kClf'C~re and pllikKophy: door prol.
Stanley (AveU (llarvard UnivtrsilY), in /VIS[
00.28.

20.00 u RLM 'Rubber's lover' van de Japanse
bonotsincau Fukui Shojin. in Van Even·
SlfiJal, 0'11. SIU~.

20.)() u DANS 'Solo M.', 'Solo P: door Annamiri
Vim Der Pluijm. in Danmudio, Arenbt:rg,
im:IilUut. NaamSCSU'aa1 96, Ioq:. JOO/200.

22.JO u FILM 'Rubber's mtr' van de Japanse
uonorstnean Fukui Shojin. in Van êven-

straat, 0'1;. SIUC.

VRIJDAG
20.00 u LEZING ProfCSSQ<'lnde Van Outrive

komt in de ~ks Cily lighu zijn improsits

en bevindingen veneäen over Ik Sla(! Mon.
treal, aan de hand van ten diaJ'ttk). in ora-
toriënhor. 0'1;. Mascrcelfoods.

20.lO u DANS 'Solo M:, 'SoW P: door Annamirl
Van IKr Pluijm. in DanssluqiO, Arenberg·
irulituut, NAaflUnlfiJilt 96, toes. 100/200.

20.)0 ~ DANS 'Solo M., Solo P: van lum.amirt

.07/05 om 19.00 u: Etent}é. irudlrijVOl aan
de valvasvan Poütieke ~~n. in
Politih·K.iHee.. • 09/0S om 20.00 u: Debal
över de p~ve frontvorming 1llCI na
Andaull (VU), Rombout.s (.ACW), WiUockx
(Sr), Bermets (A&altv). M<lCkraun is Jes
Bouv<:f<)ux, inMSI 0).' &.
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Professor Stefaan Walgrave over progressieve frontvorming

"Een politieke ideologie moet
verdeeldheid kreëren"

olgf'"de donderdag 9 mei
orqaniseert Potitika een
debat rond ik progres-
sieve frontvorming_ Dit
tema stond geruime tijd

in ik belatl9s'efli"g. na-
dat Maurits Coppieters (VU. ex-voor-
zitter NCOS) er in november 1994
mee op de proppen kwam. Het doel
WQS een hergroepering van links.
liefst in een eenheidspartij. Agalev en
VU voelden hier echter absoluut m'ets
\'oor. ze :agen in het opzet slecMs een
verruiminqsoperatle van de SP. Van
her oorspronkelijke plan Om één partij
te vonnen, is men dan ook snel af-
gestapt. Bovendien hang' rond dit
Radikaal Demokratisch Projekt. zoals
Coppteters hel liet lief'" bestempelt.
een sfeer van onduidelijkheid: wal
betekent het inhoudelijk. waar wil
men naar toe? Professor Stelaa" Wal-
grave (UIA). een socioloog die aokto-
reerae aat! de KU Leuven met een
proefschrift rond de 'nieuwe sociale
bewegingen', bundetde onlangs een
tekst samen met eni!Je bedenkingen
rond het 'projekt Coppieters: en zoent
een antwoord op deze vragen.

stetaan Walgrave: eDe bedoeling is he!
samenbrengen van verschulende linkse
perujen en organisatles. Of dil sukses zal
kennen hangt al van de wijze waarop het
gebeurt. Aanvankelijk wilde men dit doen
dom de krëatle van een linkse eenheidsIIJsI,
dus door kandidaten van SP. VU en Agu!ev'
~-~ar'm!n op een ~mttns<:happclijke Il)Sl..tt·
lellen. hierin ge'il(,"und door !,WIC sociale
nrgani~atlc<; zoals hut ACW. Een tweede
mogelijkheld IVJar men gclddelijk naar af·
!}ked, na de llegaUh'1: reaktlö van Agalev
en VU. h hel sluiten van samenwerklngv-
akkoorden rond bepaalde programmapen-
ten. Men vorrm dus een duurzame koaJille,
maar blijft w el apart ah parrij. Maar ook
hlervan blijkt men afgesli.lpr te zijn. Ik heb
de indruk ddl hee momenteel gaal om een
Ideologische berhronntng van progresstel
Vlaanderen. dus geen strukturele herver-
ming. En ik denk dat dl' kansen voor zo'n
projekt Vt'1.'! heter liggen dan voor di.' twee
voorgaande versies .•
Veto: Wc/kl" zijn \lf!lgms u dt btlangnjlcstt
hmdernissen. dit ht! proJCktbemMi/iJknT~
Walgrave: -om It' beginnen zijn er bepaal-
de Strategische drempels. lk'1.ngrijk pro-
blee-m hier is. dat kOdlitie\'orming tussen
regeringspartijen en opposllkpanljen niet,
rot de politieke kultuur heen In België. Er
worden geen wrssetmecroerheoen gerote-
rcerd en rond bepaalde kwesties, bljvoor-
beeld eurauastc, is dl! ook Iermeel vastge-
legd In ht:1 rcgeerakkoord.e
Veto: Onlangs hebben CVP tn VLD in dt
V/Qamu Raad toch nog een 14'Î!.Stlmurdtrhtid
.ljr.-ormd in ha EltClrabti-dossitr?
walgrave: «Inderdaad. maar dit was geen
kwestie waarllver in het regeerakkoord
sprake was. Bovendien was hel al lang ge·
leden dat dat nog eens voorgevallen is. Ik
heb toen nog bij mt'"Zelfgedachr van, 'üens.
hel gebeurt nog eens'. Maar de politieke
kultuur hiervoor is nter aanwezig. temeer
daar CVP en SP In de Vlaamse Raad maar
een nipte meerderheid hebben, wat maakt
dat de parlemenuleden op 'roboackieanse
wijze worden vastgevezen op hun banken
en gedissiplineerd stemmen."

.Organisatorisch mikt ccppreiers. denk
ik, niet alleen op de genoemde panljen,
maar zeker ook op de nieuwe sociale bewe-
gingeon [mllleu-, vredes- en Derde Wereld-
bewegingen), mei als doel hun maatschap-
pt'IIJk ongenoegen voor een stuk elektoraal
te kanalist'len. Maar ik denk dal hel heel
wat moeiUjkhe4en In ZIch draagt, om hen

In het projekt te betrekken. Om" Ie begin-
nen staen zt' het'! stcrk op hun autonomre.
Bovendien zijn ze Ie heterogeen om hen
echter één zeilde programma te krijgen .•
vete» Waarom wu Q!ppitltrs hen trbij
btlrtklan.' Hun polllltkt inv/~d iJ' wch !Imng?,.
walgrave. • Nochraus kan her van belang
lijn voor dl" gcloclwaardlgheid In negatieve
zin van he-t projekt. Een openlijke afkeu-
ring door deze bcwegtngen zou Zeker wel
dft'kl hebben. denk IJ....Ook als bljvOtlf-
beeld het ACW niel zou meedoen. zou de
geloofwaardigheid naar de erbefdersbewe-
ging Slerk afnemen.»

_Ideologisch gezien, kunnen al die par-
tijen en sociale bewegingen een heel eind
samen met elkaar QP weg: ze venrekken al-
lemaal van een ekonomtsche kritiek op het
maal5Chappelijk systeem. 7.1:zeggen dat de
politiek ach Ier de ekonomie aanholt, dal
enscn-pouueke problemen ondergeschlkr
zijn gemaakt aan de dominante ekcnoml-
sche logica. Voor hen ZOIIhet eigenlijk de
politiek moeten zijn, die de ekonomie stuurt.
Maar Ik denk met dat je vanuit die negarteve
dtagnoze een koherent positief projekt kan
maken ...

_Bovendien gaal het hier om een ImpU-
dele kensensus die. eens je hem gaal kon-
kreeseren. uit elkaar spar. Wat wel mogelük
is. en ik denk dat daar vraag naar is. is dat
men een nieuw referentiekader voor de lin-
kerzijde gaal ulrwerken. waarin je alle roU·
neke problemen kan plaatsen. Arbeid-kapt-
taal was hel vroegere schema, en dal gaat
duidelijk nJet meer op. Verhofstadt heelt zo-
ielS met de VLD gedaan. hij heeh de panij

voor een stuk Ideologlsch herbrond en dal is
de kracht van de VlD. ze hebben een dui-
delijk discours, namelijk de verhoudtng rus-
sen de burger en de staat moet ze recht-
streeks mogelijk zijn. Aan de linkerzijde
ontbreekt dal. Veel mensen zijn volgens mij
geïnteresseerd in Coppit.·ters omdat ze ver-
wachten dat hij aan zo'n omvanend dis-
cours aan hel werken Is. En naar war ik er
van hoor, zal het pr(lJekt sterk gericht zijn
op 'grenzen aan de tlr(lot"i'.~

..Nadeel ervan is dat ledereen zich daar-
In kan herkennen. Maar een politieke ideo-
logie moet jui!il altijd verdeeldheld kreëren.

moel polariseren, moet kunnen zeggen 'dat
zijn de slechten. en wij zijn de goeden'. Als
iedereen zich er in kan herkennen, dan heb
Je geen 'slechten' meer en dan kun je niet
mobiliseren. Mobilisatie veronderstelt im-
mers polarisatie. Hel zou wel eens kunnen
uitdraalen dal zelfs sodaal-lfberale politici
zoals Nevts en De Croo zich honderd pro-
cent akkoord verklaren."

-wat de politieke drempels betrelt.
denk ik dal nrgaruseues alles doen om te
overleven. en dat geldt nog meer voor poll-
ueke organisaties. Al wal hun voertbestaan
bedreigt. wordt zoveel mogelijk afgeremd
en bulten gehouden. Als men dan begtrn te
praten over wal panjjen aan elkaar bindt,
over hun gemeenschappeëjkheden, bot hun
rdemneu af. En als er nu Iets Is wat politie-
ke organisaties nodig hebben, dan is het
wel een politiek profiel, verschil mei ende-
ren. Hel gaan samenwerken drutst eigenUjk
in tegen de logica van fKllitJeke panijen .•
Veto: Maar uit die samt1fM'trkinj kl/nnm dan

Badwater

tDdr Wl'tr nitl/wt polansatks ontstaan~
WalJrilve: .JolIZeker. Waar ik dan ook veel
mogelijkheden zie, Is in hel feit dat sommi-
ge kiezers op dh moment weinig verschil
zien russen VU, SP en Agalev. Ik denk dat
de lekst van coppterers. en Ik hoop dat dat
de lJedodlng is. die politieke peenjen en SQ-

cta!e organisaties uit hun tent zal lokken
om standpunt in te nemen over wal er fout
loopt in de samenl~ng en waar hel naar-
toe moer, En volgens mij heeft cocpreters
voldoende uitstraling mat alle politieke
parnjen Zich verplicht zullen voelen om In-
houdelijk op zijn programma te reageren,
In plaats van dal Simpelweg af Ie doen als
l'en strategische rekuperatie van de SP. Dal
zou de inhoudelijke diskussie aan de linker-
rijde nllluurlljk enorm kunnen bevorderen
en ook~oor de kiezer meer dutdelijkheid
kunnen .bieden over de tdeotogtsche plaat.
slng van de partijen. De waag Is natuurl1jk
in wAke mate de kiezer zich daar ook maar
tets \'artaafltrekt. Welke kiezer is er gcsofis-
ukcerd' genoeg, zoals ze dat wel eens nee-
men, om re zif!'h Jvelke partij voor wal slaat.
-Agalev, dat Lijn die van ht:t groen, SP. dal
zijn die van de arbelders en de sociale zeker-
heid en de vu zijn de vlaamsnanonettsren".
Aan een grore groep kjczers zal de diskus-
sie. als dil' er komt. voltedlg voorbijgaan .•

veto: Maal is d, btdotling niel jllist om dit
m~lIla1ilt'il \IIln 'panijm, hn is ditmaal tin /I(It
n4/" uit dt _,11 ~ rUlmtn? Als parh}m uI( hlln
rtn/9tlok/ wrrrdtn, gaan uook meer dUldrlijk·
htid m«tm sch~p~ naar dE'mtnSm. war tr

nu misuhim wt/Ir wtÎnig dom?
Walgrave: _Ja, maar, wie zijn "de mensen-s
Het krespubnek ven Agalev is een toraal an-
der kiespubhek dan van de SP en de VU. Ze
zijn vee! hoger geschoold. het zijn kritische
kiezers, terwijl de kiezen; van de SP meer
kiezers uit gewocnte zijn. Die prolilering Is
dus vee) belangrijker voor de Agalev-kiezer
dan voor de SP·klezer. En ik denk dat d~
SP.paniJmllit.am ook veel minder open
SI"..,I voor die intellektuele db.kuss.ie onder
paJ1ij r idev!oge_u. waar het volsens mü zal
biJ blfjven. Oe vraag Is of 'het' kiespuhUek
daar it'ts aan ui nebben. Ik twijfel daar ten
zeerste alln.~
Velo: Was htl nochtans niet U" \'an dl dotbrei·
/i.l1!Jtn.om Ik s«iaal ~Wlkki'rl"n aan t.! sprekrn.
l{ldat dit mtt mm (;lp her V/aQ.tm BJ(>k gaan
5Innm",,:-
Wal'r3Ve:loMarc Elchardus [de zogenaam-
de hulsldecloog van de SP. nvdn. zegt dat
links verschulende gezichten heeft. je- heltt
'posr-matërtallstisch" links, Agalev in rcne.
die voor de ':lachte' waarden (milieu, we-
rektvrede .... ) opkomen en je hebt 'ckcno-
mtscb' Hnks, die voor-ereetaers opkomen
en voor meer demokratie in het ekonomisch
bestel. Volgens alehardus moet je die ge-
woon naaSt elkaar leren besmen. "Is je die
gaal samenvoegen. verlies je een heel pak
kiezers, vooral de uedtuonefe arbetders-
achterban van de SP. aan onder andere het
Vlaams Blok. Waarom zou je nlet beter ver-
schlllende bloemen laten bloeien en ze elk
zoveel mogelijk bijen laten aantrekken in
plaats van éên grote bloem te maken die
maar een bepaald ripe aantrekt. Dal Is on.
geveer de redenering en ik ken hem daar
wel in volgen .•
Veto: Kunt u lensloltt eens U.'/jèfl wat w van
htt debat van aanslaandt dfmdtrdag w:rwacht7
walgrave:.Ik hoop dal het debat niet Ie
negatief zal zijn, dal hel kind nlet met het
badwater zal weggegooid worden. Dat het
vooral een Inhoude.IiJke diskussie gaal zijn.
en dal de strategische en poürteke bezwaren
die Ik zo nel vernoemde. nlet gaan doorwe-
gen. Als dat lukt, :tal hel een beetend debat
worden .•

Tntl neweeïe
Dletrnar Bosmans

Htt PoJitikil·dtbat rond progrnsz"~ IrMtvormmj
huft plAau op dondndd9 9 mri om 20.00 u. in
al/dz"ton'umMSI OJ.18. tn wurdt injtltid d«.tr
SttlAan WalgraVl!tn KM" Rats (mtàe-Quttur
wrn dt tekst \oUnhtt projeta Coppietnl m hoog·
leraar MoraalfiJoso~ aan de RUG). Pantl/tiJen
Zij" &rt Anc1aux (VU). Freddy WiIJO(~ (SP).
Thte Rembours (ACW) en Wiifritd Bnwtl$
(.A.,5altv).Moda-aUJr is )0$ 8ouveroux. Ot i"lwm
is 9ra';S.


