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"Een kwestie van geven en nemen"

Kringraa r informeerde BOB
(1)0rigjaar werkten buroleden

van Kringraad, ëën van Ik za
geledingen van Loko, samen

mtt de BOB, de Belgische Opsporings-
brigade. Dat blijkt uit het buroverslag
tlan deze raad van maandag 19 fe-
bruari 1996. Kringraad speelde infor-
matie door over akties tlan andere
organisaties zonder die daarbij om
toestemming te vragen. Ex-Kring-
raadvoorzitter 1ïm vermetr maakt
daar tegenover Veto zelfs helemaal
geen geheim van: "Ik vind dat Kring-
raad informatie kan doorspelen over
akties tlan organisaties buiten Lako,
zoals vrije verenigingen en andere ."

Jean-Herre Vînckx Is eerste wachtmeester
biJ de Leuvense rijkswacht en het meest
bekende g~zicht van de plaatsclijk~ B08.
Organjseen iemand een ekue of een bete-
ging. ahijd duikt Vinckx wel ergens op.
Zc:Jfs op fuiven en recepties Is hl] van de
partij. ZO was hij de voorbije jaren ook
regelmeug op de kantoren van Kringraad.
Ook dit Jaar nog bezoekt hij op gezette
lijden de 's Meiersstraat.

Dal het vorig jaar niet enkel bteet bij
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'koîüekletsen' mag blljken uit een burover-
slag van maandag 19 februari 1996. Het bu-
ro van Kringraad bestaat uit de voorzlner,
de vrijgestelden en een aantal andere leden
van de raad dte zich bezig houden met het
dagelijkse bestuur. Blljkbaar kon niet Ieder-
een van hel buro zich vinden in die nauwe
kontakten lussen de BOB en Kringraild.
Naar aanleiding van het uitlekken van in-
formatie naar de BOB over een aktie van
ceeceg het groen [ongerennetwerk, op 12
februari, stelde een burolid zich vragen bij
het feit dat V1l\ckx de deur van het Kring-
raadkamoor plat liep. Het bleek dat de
BOB'er via deze weg Informatie over akûes
en betogingen te weten kwam die niet voor
zijn oren bestemd was.

De toenmalige vcorzluer, Tim Vermelr,
en een aantal andere buroleden van Kring-
raad zagen hierin geen graten. ZO stelde
vermeir zeil volgens het bewuste venlag
dat -we wat opportunistisch mogen zijn en
dat het hier een kwestie van geven en
nemen is. Het Is belangrijk om kontakten te
houden." Een ander burolid deed er nog
een schepje bovenop. ZIJ stelde dal -Kring-
raad als vertegenwoordiger van de studen-
ten in sommige gevehen wel informatte
kan doorgeven. ~ Hoe dat nu predes alle-

maal in elkaar zit met dat 'geven en ne-
men' vroegen we aan de TIm vermelr zelf.
-rk vind dat onze kontakten geoorloofd
zijn. want Je krijgt daar iets voor in de
plaats. Het was uiteraard niet de bedoeling
om aan Vindur: Infonnatie door te spelen
over de aktles die de raden van Loko zelf
organiseren. Maar ik vind wel dat het kan
met Informatie over akues van andere
organïsaües, zoals vrije verenigingen en
andere organisaties. Door die openheid
tegenover de BOB zijn zij veel üeknbeler
tegenover aktles die wij orgamseren: zo
doen z~ minder moeilijk bij de aanvraag
van een betoging en zijn ze soepeler in het
bepalen van het parcours van een betoging
bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk altijd zo
dal je in het doorgeven van Informatie de
grenzen van de redelijkheid moet kennen.
Dat Is met alles zo. ~

Wachtmuster Vlnckx heeft evenmin
een probleem met deze gang van zaken.
-voor miJ Is rechtstreeks kontakt met de
mensen belangrijk. Soms komen zij mij zelf
vragen of ik ergens weet van heb. Als krin-
gen of studenten er behoefte aan hebben
om aan mij Informatie door te spelen dan is
dat hun recht. Ik sta daar open voor. Als je
met elkaar kan werken en eerljjk zijn dan

LERAARS MET VISIE

verloopt alles veel vlonee
Jan Van Damme, de huidige voorzitter

van Kringraad, had weinig kommentaar,
Hij beweert van nrets Ie weten en gun
kontakten met de BOB te onderhouden.

Annemie DecJar:
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o vrije tribune
Onderwijs als zoenoffer voor
"Pax Medica"

MeI verontwaardiging hebeen wij, studenten
van alle vlaarnse Iakuhehen Geneeskunde, kennis
genomen van het recente akkoord lussen de mt-
nisters ColLa en Or Galan. dr ansensyndikatcn en
de ziekenfondsen. Hierin werd namelijk: onder
meer afgeiproken om vanaf 2004 her aantal afge-
studeerde amen die 'lOrgang krijgen lot de bijzon-
dere berocrsuefs' te beperken 101 600 per jaar. lel.
wat voor ons lotaal onaanvaardbaar Is en blijft.

Oe gedachte' is nochtans niet nieuw. AI jaren-
lang gaan er stemmen op om hel aantal Studenten
geneeskunde Ie beperken o.wv. de 'plerora', het
overaanbod aan artsen. êvenveel jaren lang leverde
deze diskussie niets konkreeu op. Tot Federaal
minister CoILa vorig Jaar de Idee lanseerde om een
"koutingentedng" In te stellen voor hel aantal
beginnende practici. ten beperking dus van het
aantal af~tud«nk ertsen dat daadwerkeljjk hun
beroep zou mogen uitoefenen. Dit alles was zoge·
naamd enkel als uok achter de deur bedoeld om de
cemeensdappen er toe te verpuduen aan de
instroom een bep(tking Ie organiseren. Ondanks
luid protest van de studenten werd het principe
van de kontlngentrring aanvaard als onderdeel van
de Soci.ale Kaderwet van 13 maan 1996, waarmee
meteen Ik mogelijkheid gekreeent werd om via ren
eenvoudig Koninkl1jk Besluit deze zeer ingrijpende
maatregel kracht van wette geven.

Van de zijde van het vlaamse Minhilerie van
OnderwiJs kwam snel reaktie op de idee van kon-
I!ngcnter1ng: er werd.ecu 'Te-chnische Kommissie'
in herleven geroepen. bestaande uit professoren.
studenten en I'enegcnwoordigers van de politieke
ovcrheld, met een adviserende rol naar minister
Van den Bossche toe. Deze kommissir diende haar
besluiten in mei vorlgja~r bij de minister in om-
trem een torgangsprod voor de studenten genees-
kunde en land heelkunde aan dl' Vlaamse Iakultei-

ten. russen deze adviezen en het uiteindeliJk('
dekrrrt zoals het op 19 stptrmber in bet SliIal5blad
verscheen. merkten wij een aantal dlskrepannes op.
Zo biedt dit dekreet onvoldoende garanties op een
afdoende overgangsperiodC' vooraleer de proef echt
bindend zou worden.

Dit terwijl de technische kommissie in haar
eindrappon zwart op lViI aandrong op een over-
gangsperiode van minimum 3 jaar om de proef Ie
kunnen evalucren en op punt Ie stellen. Hiertegen
protesteerden wij al eerder. In elk geval Is her zo
dat er op iets meer dan l'en jaar tijd een ontwerp
van proef klaarligt dal op Itrmijn tot een aanvaard-
baar selektie-instrument kan uitgroeien.

Het laat dan ook ren wrang gevoel na dat de
grOic drukkingsgroepen, artsensvndikaten en ue-
kenfondsen. nel nu oordelen dat er nog wat ema
druk op dl' ketel dient gezet, door on~acht de m-
spanningen van de cemeenschappen Ik komlngen-
tering zonder ullstelln Ie veeren. Konkreet bere-
kent dit dat voer een richting die toch \'lij strikt
beroepsenenterend is, mensen die zeven jaar oplet-
dmg genoten hebben. zeven jaar tijd, geld en ener-
gie in hun studje hebben gestopt. met een diploma
in de hand alsnog uit de boot kunnen vallen. Het
moge dan ook duiddijk zijn dat zulke 'korulngen-
tering voor ons studenten volstrekt onaanvaard-
baar is en blijft.

Het valt bovendien op dat men hter mertwee
malen en twee gcwlchten werkt. Binnen het ak-
koord werden oe maartegelen omtrent deze 'kon.
tingenl~iing' tot in de kleinste details uhgewerkt.
Wat betreil de strukturrle ingrepen in de gezond-
heldzorg zêlf daarentegen. nochtans met mmder
essenneet worden er welswaar een aanrallevens-
wa.rdige tomarreven aangrl.ondigd. maar blijft het
al bij al bij ten Intentieverklaring. Hel blijkl dan
plots heel wat moeilijker om ook tnercnurenr dui-

delijke afspraken te maken. 'üJ lezen we dat de
uitwerking van pensioneringsmaalregelen wordt
doorverwezen naar de planningskommlssir (waar
artsenbonden zelf een rnamtigt' Iobbygrotp ver-
men). Ook afspraken omtrent een taakvC'rddlng
tussen husarsen en specialisten (lees: echelenne-
ring of getrapte grwndhrklzorg) werden naar de
nog op te richten 'Wetenschappelijke Raad voor
medische EI'a)uatie' doorgeschoven.

De studenten geneeskunde zljn-er altijd van
blljven uitgaan dat een beperking van het aantal
studenten slechts Iasptkl kan zijn binnen een
meer gIob.tk aanpak van de gezondh('idzorg waar-
bij serieus wen: wordt gemaakt van tmelonnl'ring.
centraal medisch dossler (1 centraal dossier per
panent bij één vrij te bepalen huisans), aangemoe-
digde pensionering en associaties tussen een oudere
en jongere amen. Aspekten waarvoor in het hul-

digr akkoord Ie veel aC'hterpoonjrs opengelaten
zijn om een snelle realisatie te mogen verhopen.
Dit alles hedt 101 gevolg dat wij ernstige reserves
heboen bij ëën van de konklositS van het akkoord
waarin gesteld wordt dal In ruil voor een Indijking
van hel aantal amen. ook de huidige artsen zelf
een inspanning ht'bbt'n geleverd.

renscue willen wij wijzen op een ander
aspekt dat in Ik diskussie wat op de achtergrond is
geraakt. Er"moge ogenschijnlijk een "pax Medica"
(De Standaard 29 nov. 96) zijn russen dl' diverse
belangengroepen. maar nergens worden de gevel-
gen voor het geneeskundlg onderwijs ulteengeaet.
Deze zijn nochtans met gering. Door op federaal
nivo de uilstroom reeds voor de mensen die vol·
gend jaar aan hun studie beginnen drastisch te

vervolg op p. a

• lezersbrieven
PMPA
De beweringen in V~to nummer uen. beo
treffende het "nieuwe" geneesmieeet PMPA
bleken niet helemaal juist te zijn. Het pro-
dukt werd in tegennelltng tot wal werd
beweerd. DOg nooit op de markt gebracht.
Indien de verdere omwtkkellngeu gunstig
verlopen, zal het hoogstens tegen hel jaar
1999 op de markt kunnen komen.

... Het produkt werkt bovendien niet al-
leen in vuro. maar ook in vivo zoals werd
aangetoond bij apen. die volledig konden
worden beschermd tegen het simian lrnmu-
nodcftoency svndrome virus ISrv, de
tegenhanger van HIV bij apen), onafgezien
van de besmettingsweg van het virus (via
het bloed bij een Inspuiting of Vl.l vaginale
weg or van moeder op kind).

Hel naar buiten brengen van het
geneesmiddel wordt In de USA strikt gere-
guleerd door de Fond and Drug Admlnlstra·
tion (FDA), die voortdurend waakt over de

oruwlkkellng-vau geneesmlddelen tegen
aids. In hel glVaf van PMPA heeft de FDA,
op basis van de unerst beloftevolle resutta-
ten die met PMPA bij apen werden beko-
men, onlangs (In september 1996) de roe-
lating verleend om ook bij mensen met de
klinische proeven te starren. HC'I komt dus
hoegenaamd niet neer op een strljd om als
eerste met een nieuw geneesmiddel tegen
aids naar buiten Ie komen. zoals loch werd
vermeld.

Mag Ik erop wijzen dat, indien korrek-
te rntormane moet worden ingewonnen beo
treffende de doehreffe:nhcid van nieuwe
geneesmlddelen tegen aids, daarvoor de
bevoegde personen moeten worden gekcri-
suncerd. opdat zij een betrouwbaar en
deskundig antwoord kunnen geven op de
vragen. voorts wil ik erop aandringen dat
in de toekomst nodige schikkingen moeten
worden getrolft'll om dergelijke uitleungen
te verrnljden.

Prof. Dr. Erlk De crercq

o vrije tribune
Vrij Gesubsidieerde Demokratische Systemen

Opmerking vooral: Dernokmie wordt in dit
stuk opgevat als ren politiek model. niet als een
ideologisch ideaal.

liet prille begin van de moderne demokratie
is het (tegtn)spreekrechl. Ot· overschakeling van
absolute monarchie naar verlicht despotisme
bestond erin dat de la~tste wel andere meningen
tolereerde en er soms naar wou luisteren. Hierbij
blref het de despoot uiteraard helemaal vrij in de
krult' om al dan niet rekening te houden met deze
meningen. IIrt tegenspreken bleef echter een
Jisilovollr bezigheid.

In ten tweede stap werd de kritki de moge-
lijl.:ht:id gt'gtvrn ten mening re ontwikkelen. te
onderbouwen. De univmitrilen.geIuige dl' uit-
drukking 'akademische vrijheid', hebben hifrin
een belangrijle rol gespeeld. Als we kijken Mar de
Belgische Invulling van de moderne demokratie
merkrn we dal de monardl nu verplicht is de
mening Ie vol8(n van de meerderheid van de
tt'gtnspri'kers (Itts onderdanen). Bo~endien is het
recht om legnJ te sptl'len voor iederttn onaan·
taslb,m. Omdat het onmogelijk is alle ondrrdanen
bij dke beslissing te raadplegen n~ten deze
onderdanen t't'1I bc-perkl aantal rellresentalieve
tegensllrckel"5 afvaardigen (kes vollmenegl'n·
woordi!.'l'I"5). Een hclangrijkr vraag is UiltT3Jrd hoe
te komrn tut die r<,prC$l:mativitci!.

Ot roep OIO delOokratil' zeUe zkh ('Chter
I'oon, Zo wadl'n ook de univcrsiteitell. looit?)
werktul~ bij uitS1ek In hel demokratis.cringsproces
van dl' nalÏestalen. lelf Iwkonfrolllcnd mct de
\'T.IJ): naarcrn intcm dtmokratisch btslnit~'orm·
ingsl)l"OCtS.\'ooral de ~Lldellltn, toch wel een
Ix'langrijl.: dl'('l van de unjl"CrsÎtairc gemttnschap.
\Verdl'n aan!:fSlokrn door hel dcmokratische
ideaal.

Er was hed wat straat druk voor nodig. maar
uiteindelijk Ix'gon de unh'ersittit aan ztJrdemokra·
tisering. De slI.Ilkmen kregen hUil inspraak. Dit in
de vorm van «n aalllal zitjes in Ik verschilkmlr

beslissingsorganen van de unlversnen. In Leuven
kregen de studenten 1eJrs meer. Dit 'meer' bestond
vooral uit Iinandering van een (weer dat woord)
representatieve studentenorganisatie, nu bekend
als toko. tokn krijgt deze middelen om twee
belJllgrijke doelstellingen re \er\Vt'7.l'nlij~en. In de
eerste plaats 1lI0000ttoko zorgen dat de studenten-
vertcgtnwo(lfdigers rcpreseutauel zijn voor de
sludent~nbel·olking. De tweede taak is zorgen dal
deze cenegenwoordlgers voor hun werk kunnen
terugvallen op een orgJnlsatie met een kominue.
professionele werking. een archief. dossterkennis.
enzovoort .. zodat te op een onderbouwde manier
kunnen ltegen)SflTl'lrn.

Ondanks het jcit dat kwaliteit inderdaad
belangrijl.tr is dan kwamlreit. leeft hij velë studen-
ten\"l'negenwoordl~ers hrt ge:vod dJl de' KU
Ltu\'t'n nog maar nau\\eJljh ontgroeid is aJn hrt
stadium van hrt Il'riirnt despollsme.1k ulllI'mj-
tairr Ix'le:id'il'erantwoorddijkl'n zijn uitdndelijk
nooit \"erplicht rekening te houden met de stand·
punten I"an de studrntl'n. I'cmtits Ikzc stt't'ds in
I't'n minderhridspositÎl' lillCll. Hier dueml I\ccr het
spookbedd I'an dc representatiVIteit op. \\Itl~
belang hebben de iludl'nt('n in hl't geheel van de
uni~·witairr gemrrnschap? Ab men dit zuiver
mattmmîsch bt'schOU\\1 (er lijn ml'l'r studenten
dali al het akademisch en administratiel pt'r5onl'd
SJm~lI), zoudrn lij in elI.. beslissingsorlY'JIl een
ovrrdündcrenlle meerderheid moeten hebben.

We dalen nog ren nivo ar om het demokratis·
rnl' gehaltl' van de ,tudentl'norganis.Jllc te
beschoul\en. Loko slaat in ieder j;eval oren \'(lOr
interne kritirk. De organisatie bewijst dit onder
andtre door erl'l mnk derl van haar middrltn te
besleden aan de uitgavr van t't'D tijdschrift mC'1
ern onafhanl.elijl.:e redaktie. Maar lIOl-d.. ook dl'
ol·erkOt.'peling van Ik Vlaamst ulliversitriwn
(Vlaamse Imtrunll·trsitalTt' Raad) \'olgt hctzrlfde
beleid len aanzien van haar periodiek.

Zoalf hierboven rred vermeld is «n I'an de

twee belangrijke taken van toko een represema-
ueve audentenvcrtcgenwoordiging re crganlserm.
Ze heef hierbij gekozen voor het model van de
gelrapte demokraüe. De studenten verkiezen per
Iakulteit een presidium. Ol'7.t presidia sturen verte-
genwoordigers naar di' verschillende toko-raden
waar dan de unjversnalre srudenreuvertegenwoor-
digcrs vcrkozen worden. Er wordt nier gewerkt
met venrouwcnsmandaten. De belangrijkste reden
is dat dl' metste studenten slechts één jaar een
funktie uiloefenen en dus niet afgl-straft kunnen
worden bij de volgende stembusgang. De vertegen.
woordigers moeten dus konstant verantwoording
allrggen aan de raad die hen verkozen heeft. De
(I'enegenwoordigers van) de pr{'<;idia hebben op
bun beun dan weer te plicht konstant u.' pellen
naar de mrning van. en ook verantwoording af 11'
leuen aan.de studenten dir zij vcrttJIenwoordij;en.
dr !mis.

Uiteindelijk hebben de presidia dus de brlan·
grijl.:ste, maar ook dr m.orihjkstr taal.:. Ern presi·
dium wordt meestal oirt \"eIkozen op basis VJn
een inhoudrlijk rlatfonn. Een rre~idll.lrn wordtln
de errste plaats ~'erlozrn I'oor dl' organisatir I'an
een aanlill aktiviteitrn en difnstrn Op zich heb·
ben dcze aktivilt'iten: omha~1 van nleuWt' studen·
ttll. verdelen lan kllr5USSen, de fakbar, et('('tera.
een belangrijk demokratilert'nd effekt. Ikl I)f(l·

blcelll ÎSdat daar allo veel lijd in kruipt dat er
vuur een georgalli~~ni ovl'rleg met student.'n
aangaande de eerdrr 'saaie' ~tudl'ntrnpolitick likt
I'cd meer owrtllijlt.

Dr fakuheilskringen lijn zondrr twijfel de
meest belangrijke aktoren in hel stude-ntrnlel'l'n
aJn onze universiteit. Hun l'l'ntrale rol l'Ormt
MIer ook «'11 seriel.llt' last. Vandaar dat hrt mis·
schÎtn lijd ii hun laSt een bet-tje te \"e[lichtell. Een
mogelijkheid is de oprichting van fakuhaire
uudentenraden, opgesplitsll1olar bel'oegdhl'dl'n
zoals die binoen Loko bestaan. Dl'l.e lakultalTt
raden wuden dan voor de ~'enegenwoordiging van

hnn fakuhrit bij de Leko-raden verzekeren.
De kringen zouden nog we! voor hetlogis·

titke aanschor van dt-ze raden kunnen zorgen,
maar hun vergadrringen zouden niet meer bt:last
worden door ellenlange diskussies over siudlepun-
ten en studenrenbeperklng op hët moment dat er
dringend werkafspraken moeren gemaakt worden
voor één of andere aktivneu. çrudenren die niel
gemteressecrd zijn in de praktische kringwclting,
maar welhun mening willen uiten met betrekking
rot bljvoorbedrl de uudlebeurzen kunnen op dle
manier ook bij de standpuntvorming betrokken
werden. Ol'trlappingen van beide interesses blij·
ven uiteraard ook nog steeds mogelijk.

uaeraard 1.i11er nood blijven aan kontakt
tussen de Leuvense kringen. Kringraad kan dan
oot opgrsplist worden in een ondern'ijswerldng en
een echte Kringraad die zich unsluuend bezig·
houdt met lrin~'tnl.:oordinatit' en waar de preses-
sen de verregenweordigcrs blijven.

Hl'! belangrijke is dal er per falulteÎt struk·
turek forums zouden rijn waar iedere student
terecht kan dir hel relevant vindl dat er bij de
standpunten dIe de studcnttnm'erkoepelîng in
l1r<mt rehninj; gl'houden ","ordt met zijn Slem.
Een belangrijkr aJipekt van iedtre demolratische
org,lllisatie is immers dal zij {.II)k een zwarr verant·
w(lOrdelijkhrid legt Pil de schouders van haar
leden. Men kan er ,lrchls aan deelnemen als mrn
l.Îch een mrning vormt en die up t~n ol andért
manier l.Iit. liet demokratisch!' sySteem van de Btl·
giscllc slaal gaat lt'U, zo \"Cr dJI zr haar leden \'er·
plicht te paniciprftn in de vurm van stl"mplidu.
Vanuit dl' joods·kristelijke etic~ waarmee de
I11l'C'.ilen~dn ons opgrvoed zijn is hier uiteraard
iets voor te lt'ggen. Binnen de ml'este demokra·
tiern wordt panicip.nic evenwel als een rcrht
brschouwd, Deze oPlie lijkl mij in dez.c kon leut
001.: de meesl haalbare.

Wim De Rop,
vrijgestelde SodaJe Raad '9j-'96
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vervolg van p, 2

beperken 11je de nogal arburatr bepaalde 600 Rinv-
nummers per j.!aT), ~,tl'Jllj(ht men de Vlaamse
Minister van Onden\ij~ om vnlgend jaar ook aan
het begm van de opltldlng drarn.-msch het mes IC
zenen in de k.!ndidaal·aruen. En dit met ren roe-
latingsproeI. die zoals hoger a.:mgehaaldvoor het
rent wordt gtorcaniserrd, en bijge\'olgmet op haar
rekvanue getoetst kan worden. Hel hoeft geen
betoog dat het toraal onveranrwcord IS om in deze
omstandigheden van men ar aan p.lkwt"g drie vier-
de van dl' kandidaten uit Ir sluitrn, Wij betreuren
ten zeerste dat op een dusd,migr manier Iunda-
menrele onderwijsbelangen worden geoûerd om-
wille' van het korperatisme van onze toekomsuge
kollega's,

In naam van Ik Vlililll1SCFJkulicitskring~n
ûenecskunde. ACM'ulal)iJ.A!1twe~I), Gences-
kllndige Kring-Brussel,MCllicJ·l.cuwn, vcx-cem.

FrNlérlc Meekers, preses Medica·
Leuven.

Ook Loko onderschrljrl deze nota.

E?JmI!Tjj1j1
A JU I,et everdllide/ijkefalf!11 der
1" stadswacht lamamerhand dui-

delijk ,vordl. Ileeft liet smásbeunur wijse-
lijk beskneu nieuwe ambtenoren i" te
schakelen bij nn bestrijden der Leuvense
misdaadscene. Hel betreft hier o/1getwij-
feld pertoneet dat 1I0gergescl/oold is, Zo
wordt er van een pos/bode verondersteld
dalllij een adres klm lezen, van een poli-
tieagent dat hij eenvoudioe l/al/delingen
als het openen zijl/er holster kan uitvee-
reil en vall eei, eleariciteitsopnemer dar
Ilij siifers kali leien el! Ilo/eml. Hel
maclllsapparaat wordt steeds veifij"der,.,

T.JI!l zal dan ook niet la/lg meer
L l.dllrell alvorens de slIIdmtellge-

meenschap zelf wordt ingezet. Het grofe
rde~1is immers dalllel stadsbestuur

dan pas edll te makel/ huft meI een
hoo99(Schoolde elite die ze same" met het
vertrek:VDn Johan Va" Hecke haar ideal-
isme over de Iwa9 gekeild heeft, .. Hoezee!

Frans Malleman5.
Ik l'I'nvijS Illu ga'lfllt naar he/ «mIJPI mijner
rljwid rn tl't/lu,r IIlJaf dr laffdlJk gtp/«gde
aallstag op ""j" I!rmd/(I'I'n door dt Scharisten.
Elementen waar de InlUWI' larr mijlltr (011111111
uiteraard lilt(' vertrouwd ij, dl' tJi~I zo IrOUIlt"

leur al,1 v<mu/fspn'kclld /1;1'1,en juisl omwille
van dl'le aft/uilige wil ik ti." en alllier ml'l hel
meeste 9t/l{!f9/'t1 /l(Jg/lma/s /,,,,/fcJlI<'1I,1t/)f'\~'I'I/ll't
9('wwr beslaaI vcrwijten U IIoro'llin dr trant Vtm
'Kwatlemant!' teen Ol'('flj<'ll$uerellidmlr
WQordspl'lill!J),'/lolIsrllssplllrr.", ','1rZwammr-
maIlS' en dtrgrlljkt meer.
NII !JMd:Ol/Iallgs is mijn fins In dkaar !Jl'Staml'l
door rrrt onguwijftld kritiuh ",gts/riJ mede-
mms ril in dir:rlfdt rtriodr SIIaJ ikuh'l' in
mijn vin!Jtr ;::(J(/alik mIJ IIIrl IUII)/tr\'all ren bic
kon brdirnrn, ht/gun zijn gn'O/gtll had op rm)n
P"fooll/ijb ollnvikkrlin!J, maar dit ttrzijdr, fin
en alldrr kadtrt in mijn rrvarillgswertfd waar-
bij htt Inl) opvalt dat d~u I/ad IIrl slach/cjJrr
wordt 1'1111UIJ zeer gtvaarlijk frllomu,,; 'hrt
verdwijnen I'",n den luc}!', walln'lIl1 wijlm Kart/
MtJlltrnalls ren groll' voornanser WilS, Ml't dl'
V/Md VII/I 'politicat rorrtCllltSs' dit om land
sinds rilld augustus in zijt/ grup lijk/lt 1I01idm.
wordt plots rikt bldunsporigheid, tlke lIiet kor-
rrktt rdmil'trill9 der diltgtll, elke !JrIIPin het
a/gtmrrn afgedallll als UW" overbodig, dom.
Waarbij. IIaM mijn peIlDenlijk, mtllilt,'/. wordt
10<'91'9tl'l'IIau" wal onze vrielld Vlm Ot Lanoüe
omschrijft alt Goede Bur!Jtl7in, maar slerk 111'191
naar Uil htrim'Mrillg van het 'Bij Brolhu Is
Walrh;n!J You -, principe, zoals dar door onre
vrimd Huxlry til laf \'UIIanderen is Mrhrtvtlt.
Wa"nur",;::o '" brwt!Jing ontstaat, worden
mtnun wals ik;::t/l't . zondrr miju/w hirr teveet
pluimtn ft wil/til grvrn . vaak hu um grl'i.
sttrd, Jt krijgl dan opfO('pm iIJ dt aard \'all
'rtagtrnt trgtn pl/blika/ir van dt column' Hrt
mogt duidtlijk zijn da/lk;::rll'l'dtu trmd M'
/rtur. Miuchltn motl ik dt bal Itnlgspt/rll door
Ir suil", dal dtu schurr trouwt 'rolumnhurrrs'

Dekreet over kamers en studentenkamers deels geamendeerd

o ,sto Jaargang 23 fiT. 12 dd. 9 december 1996

Nog maar eens een tijdbom onder de
kamermarkt
Gorige week betoogden een dui-

zendtal studenten tegen de
kwaliteitsnormen in het ,'oor-

stel van dekreet rond kamers el/ stu-
dentenkamers e" \'oor een belere rege·
lill9 in de studenten huisvestinqspro-
blematiek. Een aal/tal val/ tie kwali-
teltsnormen in hel dekreet werden vcr-
zacht maar blijveIl 1I0f} altijd I'oor pro-
biemen zorgelI, De overqanqstermijn
voor de inwerki"gtredi"9 VOlt tie "or-
men is teruqqebracht naar een jaar.

De akucs die de vorige weken deor de stu-
denten werden ondernomen rond hel
voorsrel van dekreet hebben de aandacht
rond het thema in de pers aangewakkerd
en een aantal amendementen aan het voor-
stel kunnen veroorzaken. Naast een beto-
ging en een ludieke aktie in de Alma 2
werd door sooale Raad druk Uitgeoefend
op de indieners van het dekreet. Op een
overlegvergadering in hel Vlaams Parle-
ment op woensdag 27 november konden
de studenten maar ook de uutsvesüngs-
diensten van de universiteiten van Leuven,
Gen! en Antwerpen hun opmerkingen ge-
ven bij de voorstellen,

Op de bijeenkomst van de partemen-
ratre kommissie Binnenlandse Aangelegen.
heden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
vorige week donderdag werd het dekreet
met een aantal amendementen rond de
kwalneusnonnen goedgekeurd, Zo werd de
minimale oppervlakte voor de bestaande
studentenkamers teruggebracht 101negen
vierkante meier, rner een overgangstermijn
van tien jaar. In plaats van één per vier
moeten er nu één WC en douche per zes of
deel van een groei) van 7,~ studentenka-
mcrs zijn, Ook vallen de bestaande residcn-
tics van de onderwijsinstellingen, opvangte-
hutzen en bejaarderehulzen nitl onder het
dekreet. De definitie van een student werd
ook vereenvoudigd en ruimer gemaakt
zodat er geen kategorleén van srudenren uit
de boor zouden vallen, Tenslotte moet dl'
gemeenschappelijke ruimte een minimale
oppervlakte van zes vierkante meter heb-
ben en mag de breedte en hoogte van elk
raam of dakvenster nit'l mlnder dan een
halve vierkante meter bedragen.

Overqanqstermijn

Een aantal van de kwaliteltxnnrrncn
dlc in hel oorspronkelijke VIKJr;tcJ warçn
opgenomen zijn door de makers dus ver-
zacht. Hel grote probleem suueen zich nog
ahijd in de overgangsterrnljn. In het eerste
voorstel was hel drie jaar, ln de huidige
versie is het een jaar na de inwerkingtre-
ding van het dekreet. Konkreet komt dit er
ol' neer dat de bestaande kamers in oktober
1998 in orde zullen moeten zijn met de
nonnen, Dus anderhalf jaar de tijd om
WC's en douches bij te bouwen, de
gemeenschappelijke ruimte uit te breiden,
een fietsenstalling te bouwen en sommige
ramen te vergroten, Zowel Sociale Raad als
de Hulsvestingsdlenst van de KU Leuven
zijn ervan overtuigd dal dele overgangster-

IIulI srudif aan de un;vellitr;t mOi'ltII ap.'I(wfI
om zich daarna en wel tonder dra/eu bIJdr
stadswacht, politiedienst en andere "aar o,,,ege!.
matl!Jhfdl'll speurende ol'trhridsditllstm I(gaan
aanmelden. U kU1I1dan 70'" fonIIllIier invul/til
til metrw met genm grweUn gaa" slapen, 11

herft dan uw plicht 1(/'1 aanzien VUil een zuivrrt
maatschappij I...rvuld! MÎJschien kunt u zich dan
's nachts eens dl' vraag uellrn waarom ren
schrijver van een column woorden gebruikt als
'seks', 'kloaka', '/'Irllkm', 'J"I\?n' en dtu
zonder blozen in zijn kltinr altrkdolts inschrijft,
Mistchim wel 0111 dtrgtlijl« rtaktits uil Ir
(okk..,() Om op dit mallitr aldus It kunntn
rtagtun j" ttn Votllloot? Slaapwtl.

mijn te kon is, Voor de bestaande kamers
zal dit leiden tot zeer ernstige merktversro-
ringen, Met name prijsstijgingen en een
aanbodsteken.

in het dekreel werden in-dl" positieve zin
aangepast maar andere blijven nog voor
gevoelige problemen zorgen. Naast de over-
gJngSlermijn lijn een aantal regels Ie arbt-
tralr vastgesteld. Zo zullen de meeste dak-
kamers moelen verdwijnen ol zwaar aan-
gepast worden door de hoogte van de
ramen of de oppervlakte van hel plafond
dal voor minstens negen vierkante meter
op twee meter twintig hoogte moet zijn.
Een andere vraag is hoe hel dekreet door
de plenaire zitting van het parl~~,ent gaat
komen. Op de Algemene Vergadering van
Sociale Raad van vorige vrijdag werd er
besloten verder druk uit te oefenen om de ...
overgangstermijn voor de bestaande kamers
In het algemeen naar tien jaar te brengen,
Een grote meerderheid van de kringen
stemde ook voor het voeren van een aantal
ludieke en sensibiliserende akues. Het kan
namelijk niet dat studenten en andere
huurders van kamers het slachtoffer
worden van regelingen in de hulsvesnngs-
markt die uiteindelijk in hun voordeel
zouden moeten zijn,

•

Dakkamers

Rond de andere onderdelen van de
huisvestingsproblematiek. huu rwaarborgen.
komrakten. prijzen en gemcenschapshulzen
is natuurTfJk nog niets veranderd. Een aan-
zet hiertoe rond de prijzen werd wel
gemaakt door de Agalev-fraktie. Ze hebben
een voorstel laten stemmen waardoor er in
elk studentenhuis een richtprijs moet opge-
hangen worden. Deze richtprijs moet vast-
gesteld worden door de Vlaamse Regertng,
die zo meer greep kan krijgen op de prijzen
en is bedoeld om woekerprijzen IC vermij-
«ten. Dit is echter maar een omweg waTJI de
koppeling van kwaliteit aan huurprijzen,
dil" heel belangrijk is om de huurmarkt
rechtvaardig en betaalbaar te maken, is
eigenlijk een federale bevoegdheid.

De vraag is natuurlijk of er nu genoeg
bcrctkt is geworden, Een aantal bepalingen

I,

ottvrer Remy
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De kringen en hun engagement in Loko

"Er zijn Ie veel problemen, maar een
fuif kan er nog wel af"
ee Let/vel/se Overkoepelende

Kring Organisatie (Loko) ver-
tcgctllvoordigl de krinqen VQn

de KU Leuven in vijf geledingen:
Kringraad. Sociale Raad (Sora), Ku/-
tu"rmad, Sportraad en Ponutoca, die
elk hun eigen opdracht hebben. Vol-
gens de slatuten van toko moet efk
van deze raden streven lIaar '(Ie
dcmokratisering van he' onderwijs en
vatt de samenleving.' Veto achtte de
tijd gekome" om eens 110 Ie gaall of
deze idealen nog altijd met I!w?II\'ul
vuur verdedigd worden door de krill-
geIl elf of ze überhaupt 1Iog relevant
zijn vandaaq voor de Leuvense sm-
demo

Veto peilde eerst naar de motivering van de
hufdrge presessen om zich een heel jaar
lang in te zenen voor hun medestudent.
Geen makkelijke vraag zo bleek. na enige
aarzeling kwamen de presessen met vol-
gende antwoorden op de proppen. Bruoo
Lambrechr. vnc-preses. stelde zich kandi-
daat om zIjn eigen steentje bij te dragen
aan het organlseren van akuvttenen die zijn
medestudent enig vertier bezorgen.
"Natuurlijk speeh ook het element mee dal
je het altijd beter wilt doen dan je voor-
ganger." En speelt het feit dat je dit op je
curriculum kunt zetten dan toch echt geen
rol? "Nee, voor mij niet want ik wil de
advokaruur in. Daar kijken ze naar juridi-
sche spitsvondigheid die ik wel in mindere
mate zal bezitten dan mijn medestudent,
die meer studeert." Werd er dan iets gezegd
over de Idealen van Lcko in het verkie-
zingsprogramma? "Nee, dat is ook niet de
taak van een presldlum, H vindt t.embrecm.
Volgens Johan Bruynim.:k]C, kringreedvene-
genwoordiger voor canontea (kerkt'lijk
recht) kan er welnig sprake zijn van moti-
vatie in eenomea's geval: "We ziJn al dol-
gelukkig als we Iemand vinden die preses
wil zijn. Bij ons Is het niet zo dat de preses
een jobaanbod wacht van een groot bedrijf
zoals dat het geval is voor hel VRG of Eko-
nomika. Eerder andersom. Laat Slaan dat er
iets gezegd wordt over tese of haar idea-
len." Ook bij de hychoJogische Kring was
er steehts ëën ploeg kandidaat en dal ligt
aan het feit dat "de meeste studenten schrik
hebben om af ICgaan en zich dus niet dur-
ven kandidaat te Stellen," volgens preses
Sleven De Peuter. Sleven Van Dessel, preses
van Politika, stelde :zich kandidaat omdat
een "presidium een pluspunt Is voor 51U-
denren en persoonlijk uit louter ahruîsu-
sche overwegingen." Frédéric Meekers.
preses Medica "Hatlclojah, daar zeg je wal.
Poeha. ik kan u alleen maar zeggen dal je
er bij Medlca alleen maar bij kunl verlie-
zen. Om later aangenomen te worden kij-
ken ze naar je curriculum. 't is dus zeker
geen springplank voor een carrière zoals
dat in andere kringen we! eens het geval
is."

"'Demokratlsering van hel onderwijs is
een veel misbruikte slogan"

Johan Bruyninckx van Canonica: "De
stedenren kennen toko door vero dal ge-
kend staat als een verwerpelijk blad. Vela
predikt respekt voor iedereen behalve dan
voor de ketelteken. Ik zie jullie daar nog
nler zo gauw een artikel publiceren dal
getuigt van weinig respekt voor de islam,"
Of de heer 8ruyninckx dat ook kon Slaven
met enige voorbeelden? "Ach, jullie schri-
jven maar alle graag over kondoomauto-
malen en die zljn dan meestal nog goed
voor de voorpagina ook. Ik lees Veto trou-
wens nooit, alleen de cartoons. En Ja, die
zijn natuurlijk soms van bedenkelijk allooi,
maar dat is humor, geen journalistiek."

"De stedemen weten niet dat loko
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bestaar. ze kunnen ztch daar geen beeld bij
vormen. aldus Sleven van nesset (Pofltika}.
De modale student merkt gewoon nooit iets
van Loko. Wij leven misschien wel in de
toko-geest. maar dat houdt geen enkele
student bezig. Wat niet wegneemt dal Poli-
uka nog steeds achter de Loko-beginselen
Staat. In geneeskunde liggen de zaken wel
enig7ins anders. Lokc is daar voorel tets dat
bezig is met het toelatingsbeleid dal de stu-
denten direkt dreigt te treffen. Toch moet je
de wereld nier op zijn kop Tenen wal de
Loko-staudpuruen betreft, vindt Frédér.ie
Meekers. "lVlj moeten niet naar de studcu-
ten roestappen en zeggen wat Te moelen
denken, we moeten hun mening vertegen-
woordigen en niet andersom." "Dcmokrn-
tisering van het onderwijs' is een veel
misbruikte slogan en niemand weet eigen-
lijk nog \Vat dal wil leggen", klinkt het bij
het VRG, "Maar het VRG kan zlch wel nog
voor tnr stuk vinden in die Idealen." Ook
voor Bruno Lambrechr is demckrattsering
een veelte ruim begrip waar men alles
onder zou kunnen filngschlkken.

"Veel mensen vinden Loko veel te
links."

"Tja, de kringen schieten misschien
tekort om Loko bekender te maken. Maar
wat wil Je?: zegt Steven Van nesset (Poli-
lika). Steven De Peuter laat een soortgelijk
luid horen: "Het is allemaal de 'ver-van-

mijn-bed show' voor de studenten. Er rijn
te veel problemen in de samenleving. een
fuif kan er daarentegen nog net wel af. Oe
gewone student voelt zich pas betrokken
als hij een brief in de bus krijgt waarin
staat: 'Beste student, ge kunt het volgend
jaar wel vergeten. Ga maar verpleegkunde
studeren:" Oidier peeester. seravenegen-
woordiger voor Ekonomika: "De student
ligt daar niet meer wakker van. Neem nu
die hulsvesnngsbetcgjng. Ik heb nog nooit
zo'n grote mobilisatie gezien, en toch was
de cpkomsr ekonormeauderuen bijzonder
laag. Veel mensen vinden Loko veel te rood
en veel Ie links, één bende dromers die
naar een utopisch kommunistisch systeem
streven." -tcko is niet gekend bij de Medi-
ca-student. We moeten ons dan ook niet te
veel au sérieux nemen" vinot Meeckers,
"De tijd van heel Leuven op straat Is dui-
delijk voorbij. We moeten serieus moeite

doel! om respons te krijgen als het niet om
een fuif gaat. waarom dat is weet ik niet,
maar de scouts enzo die blijven toch ook
doorgaan." Bruno Lambrecht.tveet studcn-
[en weten niet dat Loko bestaat, dat is dom.
De studenten zijn rotaal ongemotiveerd. Je
moet dal zien in derde llcentic. die mensen
zijn voor niets meer warm Ie maken. Die
gaan nog wel een koffictje drinken na de
les en daarna maar up kot lillen. Steven Oe
Peuter: "Het is tiplsch 'fin de stêcle. Ik zie
dal heel goed in eerste kan. daar regeert
hel individualisme. Die mensen vormen
geen hechte relaties onder mekaar, kennen
elkaar uit een practicum en gaan met
elkaar om omdat ze iemand grappig vinden.
maar dat is dan ook alll's'-

"toko zou er baal bij hebben mocht de
konstante vete lussen Sora en Kringraad
eens bijgelegd worden."

Bruno Lambrecht: "Ik heb altijd al heel
kritisch gestaan legen over de Loko-struk-
tuur. Ik besef nu wel dat er veel mensen uit
idciUsme voor toko werken. Maar toch
vind Ik de organisatie nog altijd veel te star.
Om een voorbeeld te geven, er zijn toch
veel essenuëlere dingen dan dtskussres op
Sora over het feit dat de Iriet In A1ma niet
In kartonnen bakskes mag opgediend
worden. De stemmenverdeling tussen de
verschulende kringen is zoiets dat mij tegen
oe borst stuit. toko korm veel naar buiten

al zeggende 'Dit is de mening van de stu-
dent' terwijl - zoals Qver de betoging in
verband met hulsvesting - geen kring-
standpunt werd gevraagd. Die bewuste
vergadering van Sora viel mij dik tegen."

Steven Van Desset (Polîtika): "Lcko lOU

er baal bij hebben mocht de konstante vete
tussen Sora en Kringraad eens bijgelegd
worden. Voor mij mogen ze die raden
samenvoegen. Dan zouden sommige men-
sen die In Kringraad zitten en nu nier van
Sora moeten hebben daar ook eens inter-
esse voor opbrengen." Volgens Prédênc
Meekers van Medica zou er aan die polaris-
ering binnen Loko eindelijk eens een einde
moeten komen. voorat dan de klooi tussen
de grote tegenover de kleine kringen. "Het
is ook nrer unzonderlijk dat een kring op
verschillende raden over dezelfde onderw-
erpen andere standpunten gaat verdedigen.
Ja. dan kan ik niet anders dan mij daar

vragen bij IC stellen." Ook Didier Oerosier
van Ekonomika maakt dezelfde analyse:
"Zulang er vertrouwensproblemen zijn IUS-
sen de versebulende mensen en geledingen
van Lukn, gaan we nooit öprirnaalfunktlo-
neren." _

"Voor ons kan geen enkel politiek
engagement door de beugel"

Nogmaals Bruno Lautbrecht (VRG):
"Een kring is natuurlijk niet alleen bier rn
lol. maar zeker ook geel) politieke partlj.
Wij moeten alleen polhlekc standpunten
innemen als die op de agenda van de Alge-
mene Raad staan. Het zou toch niet passen
dal de rechtenstudenten gaan zeggen dat de
minister viln Justitie op niets trekt? Ik vind
het dus p&fckt logisch dat t.oko nIet heeft
opgernepe~ om aan de Witte Mars deel te
nemen

Bij (otitika zlen ze dat anders: "Pelhika
is in principt- een neutrale kring. met deel-
neming aan dé \Yitle Mars zouden wij dan
ook geen probleem }lebben gehad, dal was
gewoon een gevoelsumng. Oe situatie daar-
rond in Loko vonden wij maar vreemd.
Maar ja. de student van vijf jaar gek-den
vind je nu nog nauwelijks terug. Het pu-
bliek verandert echt: vroeger waren onze
studenten enorm links, nu zijn ze nog wel
progressief maar nebben lang niet allemaal
dezelfde mening." De Psychologische Kring
is het daar niet mee eens: "voer ons kMI
geen enkel politiek engagement door de
beugel. dus ook geen Wille Mars. Hel Is
onmogelijk om als studenten psychologie
naar buiten Ie komen, bij ons -zit er zowel
links als zwaar rechts." Hoe moet de
kringkoördinatOr dan zijn studenten vene-
genwoordigen als er zoveel verschillende
meningen zijn?"Vertegenwoordiging geeft
altijd een vertekend beeld", volgens Steven
De Peuter. Voor Didier Decester kan een

politiek engagement wel. "Een doelstelling
van toko is immers de demokratisering van
de samenleving, maar partijpolitiek engage-
ment kan volgens mij niet. Er waren
bijvoorbeeld heel wat studenten
ontgoocheld dat er niets gebeurd is rond de
Wille Mars, die mensen voelden zich nicl
vertegenwoordigd." Medica heeft een
weinig gehoord standpunt: "Onze verlegen-
woordlgcrs in de verschillende raden
mogen niet in het bezit zijn van een
partjjkaan. Als ze er één hebben moeten ze
ze opgeven. Die symbolische daad moet
hun laten verstaan dat ze niet hun stand-
punt Vertegenwoordigen maar dat van de
basis. Politiek is voor ons ook uitgesloten.
dat hoort niet In een kring. 'I Is bij ons nlcr
zoals bij het VRG waar daarna veel mensen
in de politiek van stappen."

Lorin Parys
Annemle oeckx
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Een studentenbeweging voor de toekomst

Representativiteit en engagement,
een ménage à deux
eu de grote thema's bevochten

rijn en de glorietijd van de
stlldemenlN!wf!ging al een

Qmltal jaren ac/Her de rug blijkt. lijkt
voor toko de tijd gekomen om ziel,
et'1l aantal pertinente vragen te
stellen. Komt Loko haar engagement
IIa en spreekt zij de kringen ell
studenten nog aan? Moet de stuJetl-
lenbewcgi"9 een voortrekkersrol
spelen, of is representativiteit al meer
dan voldoende? Hoe bereik: je het nest
je doel: via overleg of konflikt? Ver-
wordt Lako niet te veel tot een praat-
barak of een stemmingsmachine» Een
kritische evaluatie dringt zich op.

Sinds hel ontstaan van de Algemene StU-
dentenRaad (ASR). voorlopc:r van hel
toko. heelt de studentenbeweging heel wal
op haar aktlc!. De studerucu kregen in-
spraak In een aantal domeinen van het
untversnatre gebeuren, Zij doen aan mede-
beheer en heslissen mee - op beperk! vlak
weliswaar - over de hclcldslijnen van de
KU Leuven. Dat studenten gehoord worden
in het beleid van de unie! hebben 1;ijaan
zichzdf te danken en dl' jarenlange inzet
van hun overkoepeling.

Maar samen met hel wegvallen van
een aantal grote strijdpunten uit het verle-
den en door Ik- verantwoordcljjkhcid die de
studenten dragen in het universitaire be-
leid. lijkt ook de eensgezindheid binnen de
studentenbeweging een beetje ZOek. De
problemen waarmee de Leuvense Overkoe-
pelende KringOrganisatie nu te kampen
heeft, komen tot uiting in de spanningen
die zich soms voordoen tussen verschillen-
de gdcdinsen V.1JI 1.oko, voorat dan IiISSt'n
KtftlglaiRI-en Sociale Raad.

Unaniem

Toen rektor Oosterlinck vorig jaar 111
een Interview zijn persoonlijk standpunt
voor een toelatingsproei verdedigde, beleg-
den soctaic Raad en Kringraad in allerijl
een Cemccnschappelfjkc Algemene Verga-
dering, Was hel geoorloold dat Oosterünck.
in de lunktie van rektor van de universiteit
en zonder overleg te plegl'n met zijn ach-
terban, zenraar zijt! mening ventileerde?
Tljdens deze vcrgadering waren de me-
ningen hierover verdeeld maar l'en niple
meerderheld besliste dat dit niet kon. De
studenten besleu-n om het rektoraat IC be-
zeilen. Wat echter opviel tijdens die verga-
dering was het feit dat de verschillen in
meningen die z.lch ahekenden tussen de
aanwezige stedemen bijn,] volledig samen-
viel met het onderscheid sociale Raad -

Kringraad. Terwijl de Sorakkers bijna una-
niem voor aktie waren, vonden de Kring-
raders dal een aktie niet het aangewezen
middel was om aan de reklor hun onge-
noegen Ie uiten. Sommige Kringraders had-
den ook geen problemen met de persoon-
lijke uitingen van de rektor.

War

Toen Sora vorig jaar in het kader van
haar Ogonl-engagement, een aktie plande
tegen de oliemaatschappij Shell ~ die vol-
gens de mensenrechtenorganisatie samen
met hel regime van Nigeria de mensen-
rechten schendt - op de bedrijvendag van
de Landbouwknng. kwam hierop protest.
De presessen protesteerden tegen het feh
dat Sera de akuvttenen van een kring in de
war stuurden. Engagement en maatschap-
pelijke betrokkenheid kon, maar niet als
die de aktiviteiten van één of meerdere
kringen doorkruisten.

Analyse
Deze twee voorbeelden maken duide-

lijk dat de studemenbcwcgtng het niet ahljd
makkelijk heeft, Terwijl er nog min of meer
konsensus besraat over het belang van de
demokrarlsering van het onderwijs - iets
waar elke student onmiddellijk belang hij
heeft -, wordt het engagement van Lcko
rond de demokrausenng van de samenle-
ving meer en meer in vraag gesteld. [zie
hiervoor ook de interviews met een aanral
krlugvertegcnwöordigers op pagina vier)
Vele kringen vinden dat zij apolitiek moe'
ten zijn. DI' absolute representativiteit van
de standpurueu die Loko verdedigt, lijkl
een eerste vereiste geworden. Engagemenl
en en brede maatschappelijke betrokken-
heid verdwijnen meer en meer naar het
achterplan, Velen zagen dele evolutie dit
jaar nogmaals bevestigd toen de kringen op
een Open Algemene vergadering beslisten
om geen standpunt in te nemen over het
thema van de Wille Mars: 'voor l'en recht-
vaardige justitie".

Hollen

De vraag is natuurlijk of deze renderis
een goede zaak is. Te meer daar ze samen-
gaal me! de diskus~ie 0111 de rcprescruarlvi-
teit binnen Loko verder te tormanseren.
Bijna jaarlijks formuleren de grote kringen
de eis om elke kring per duizend studenten
één slem te geven (zie kader), Ook de dis-
kussie over het installeren van een 'super-
raad', die bestaat uit presessen en die alle
beslissingen binnen de studentenbeweging

naar zich toe trekt. laalt I I
regelmatig op ,ri, ELH WC AfJIJI(i!
k'd';:;, " belangrijk dar YE!1J I.f 1/11 HfJ(JlJ()I'L(}JSlA'ti.'
de Leuvense over-
koepelende
KringOrganis.atie de
standpunten van haar
basis vertolkt. Op die
manier krijgen zij leglt-
lmltelt, Maar sommigen
verliezen uit het oog dal
die representativiteit
niet de enige en zalig-
makende leginmiren Is.
Loko moet ook aandacht I
hebben voor haar pro-
jekt en haar engage-
ment, namelijk de
demokratisering van het
onderwIjs en de maat-
schappij. Door al te vee]
de nadruk IC leggen op
de represemauvtreu
dreigt zij haar besraam-
reden Uil te hollen, Lcko is een 51U-
denteänrganlsatie die opkomt voor de
belangen en de meningen van alle stu-
denten. Zij ven rekt vanuit het principe van
solidariteit, niet alleen tussen studenten
onderling. maar ook tussen studenten en
de samenleving waarin die leven, Wordt dit

Stemrecht binnen Loko
r zijn 29 kringen aangesloten bij toko en

fxJrSphlnkehjk had elke kring eén stern.
ten dergdllke struktuur vrnd je
ijvoorbeeld ook terug In de Verenigde
'atieli, waar elk land één stem kriJgt, Dal
,rindiM' moel~,.n<kren dill het ceear niet
emcnopoûseerd wordt door enkele janden

~er een groot aantal inwoners. Eerder
,vmdt er lwstrecfd naar een evenwlchng en
terk inhnudt'!ljk gericht debar waarin ook
Ie klefnste leden aan bod komen. In 1986
wam daar blnnen Loko verandertng In,
cht grore kringen met meer dan durzend
tudenten kresen toen twee sternmen.
~k(l telt dus nu 37 stemmen. Maar de
iskus~ie over de stemmen is hiermee nkt

zonder een breed maatschappelijk engage-
ment Is als een kip zonder kop, Zij breekt
niet alleen op een radlkale manier met haar
verleden, maar verliest vooral haar visie op
de toekomst. En dal betekent - hoe
genadeloos het ook mag klinken - het ....
einde van de studentenbeweging.

afgesloten. De laatste jaren eisen - uiter-
aard - de grote kringen per beginnende
sdJijf van duizend studenten ren stern. Op
die milnier zoudeu bijvoorbeeld hel VRG eni
Medik.l vter stemmen kriJgen. De lmpakt
van de grote krmgen bmuen Löko zou of'
die rnanier serieus vergreten.

In het verleden is gebleken dar het
stemgedrag van de grote en Je kleine krin-
gen mer .Jltljd gdijk lovPI. En kan je ten
koste van de reprewruarivneit zomaar hel
principe van solidariteit opgeven btnoeu
een orgllniSoltle die pretendeert
demokratisch Ie 'lijn?

•

[ad

engagement uit het OOI!: verloren, dan
dreigt de studentenbeweging verstrikt te
raken in individualisme. De kans bestaar
dat ieder opkomt voor zijn eigen belang, en
dat beslissingen enkel gelegitimeerd worden
door dl' meerderheid bij een stemming. de
macht van het getal, De toetssteen. die een
engagement moet zijn, vah dan weg. et' dat
is gevaarlijk. Een SlUdentcnbeweging

De superraad: een ambitie van de presessen
De huidig ...struktuur van toko is een hori-
zontale struktuur, De verschillende faden
hebben hun eigen bevoegdherdsajbakenlng.
Zo huudt Sociale Raad bijvoorbeeld, zlth
ondermeer bezlg met buisvestlngs-
problemath.'k. terwijl Kringraad de
problemaück van de semectcreksarnens
bespreekt, Elke kring stuurt zijn vertegen-
woordl~er~ naar de Algemene
vergadeungen (AV')) van de verschutende
raden, 0" Kringraad 11>dat meesral de
preses. De: beslissingen van een raad
worden door de aanwezfgen op de AV
bepaald aan de hand van een stemnung.
Beslist SOCIale Raad om te betogen tegen de
drl'igcnd\' prijsstijging van koren, dan hoeft
dele besllssmg niet Ier goedkeuring
voorgelegd werden aan bjjvoorbeeld
Kringraad of Kultuurraad.

Dt:-7.C milnier van werken garandeert
een leken' autonomie tussen de reden en

bied! bovendien de garamle dal de
kriugstandpuruen aan bod komen in elke
raad. De kringvenegeuwconägers moeten
hun achterban - hun kring - de thema's
die op een raad besproken worden, voor-
leggen, Het [<; dan de laak van Je vertegen-
wooedlger om het standpunt van zijn krlnK
op de AV te veneleen. MiI<ir blijkbaar loopt
hel daar nogal eens mis, De
venegcnwoordjgers van de verschillende
raden kwijlen zich ruer altijd even
nauwgezet van hun taak. De thema's van
de raden worden up dl.' krtngvergadenug
bhjkbaar ulet altljd besprokeu. En bijgevolg
verdedigen de de krtngveram woorddijken
of' hun r('spektlevelijke AV'~ niet altijd hun
krlngsmndpunt maar voorat hun eigen
mening.

Om aan deze interne kringproblemen
Ir verbelpen zijn vooral de presessen van
de grote kringen voorstander van het

mstalleren van een zogenaamde
-superraad'. Deze raad - die bevolkt wordt
door de presessen - behandelt In eerste
in~tan)ie zl'lf alle dos<;ier; en thema's en
neemt ook de beslisstngen. Verdere
bespreklug of ultwerktng wordt dan overge-
laten aan de andere raden, Op die manier
nekken de presessen alle beshssing'iffiacht
binnen toko naar zich IOC en krijgen zij
volledige komrele nver dl' standpunten dre
hun kring naar bulten brengt. Of zij die JJn
eerder 1'11l1envoorleggen üan hun achter-
ban i~nog maar de vraag. Feit is wel dolt
door hel Installeren van zo'n superraad hel
breed- maatschappelijke engagement dat
traditioneel meer in Sociale Raad tor uiting
komt dan In büvcorbeeld Knngraad, aan
banden gdegd wordt. En waarom precies
de preses moet zerejen In die 'superraad'?
Hij is verkozen en dus represemanet.

(ad)
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liet feil dat meer en meer kringen niet
langer een maatschappelijk en breed poli-
tiek standpunt durven ct willen innemen is
l'en spijtige evolutie. Wij kunnen nooit de
mening van al onze studenten vertolken, is
een veel gehoord antwoord. Het verkondi-
gen van standpunten waar alle studenten
actuersraan is inderdaad niet mogelijk,
Maar moeten de kringen, en Loko met hen,
in de plaats van enkel oog te hebben voor
hun verregenwoordtgcnde funktie ook geen
aandacht beereden aan de voortrekkersrol
die zij kunnen spelen? Ugt 'daar geen taak
voor de kringen om hun studenten bewust
te maken van een aarual ruaatschappelljkc
pröblcrncn en fenomenen? Het is een
mooie uitdaging voor dl' studentenbcweg-
ing om een wisselwerking lOt stand Ie bren-
gen russen de formele invulling van demo,
kratie. de rcpresentativltcltegcdachte. en de
inhoudclljkc. ten dienste van de demokra-
lîsering. Dat kan alleen door een degelijke
inhoudelijke werking. die geschraagd wordt
door de dussierkennis V;'In de mensen bin-
nen Loko, die de dJgelijkse werking onder-
steunen. Hun belangrijkste ""3k besraai erin
inlonnatie 11' verwerken, door te geven en
de diskussie aan te zwengelen. Een wijs
iemand 7ei ooit: inspraak zonder inzicht
geeft uitspraak zonder uhzk-ht". Als de stu-
deruenbcweglng daar rekening mee wil
houden, weemen haar neg mooie lijden,

Annemie ueckx
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De studentenleiders spreken

een Dill is een kwestie van drempelvcrtag-
ing ...
Veto: Dal is de /tOf/e. Maar J/lN' vul je .laI kon-
kral În in de huidige sociale kOn/ekst?
Ollvier: .Hler en daar gaan er stemmen op
dle zeggen dal de demokrartsenng een vol-
tooid projekt is. Niets is minder waar. Stu-
dies wijzen uil d,}1er weer meer en meer
sociale barrières opduiken. Sinds de grote
besparingenwan hel Sint-Annaplan, half-
weg de jare.1'.'achtig, is demokrausertng In
de praktijk een keiharde strijd geworden
om de verworvenheden, waar wij denken
dal studemen recht op hebben. te behou-
den. Soms ~n Je dat gevecht. soms verlies
je hel ook."

eHet spreekt v(tn'if!lf dat je je projekt
moel aanpassen aan de veranderende
samenleving. Er zal bijzondere aandacht
moeten besteed worden aan de problemen
die de inforffiaticu ..·dmologie met zich
meebrengt. Het arbeidsbestel evolueert
mee, samenlevingsverbanden evenzeer.
Daar moet je als studentenbeweging oog
voor hebben. Je moet her demokrause-
rtngsprojekr telkens opnieuw formuleren lil
een geakrualtseerdc vorm.»
Veto: Mt.lilr I~ft dil demokrt.ltUlring:f~dachtl
nog wrl bij dl srndlPlllnkringm?
Olivier: «De kringen moeten meer tijd vrij-
maken voor de onderwerpen die in de
overkoepelende organisatie behandeld ~or-
den .. Het ligt niet ZOZl'Craan de kringverte-
genwoordigers in de verschillende raden.
want die zijn meestal wel echt geëngageerd.
Maar er scheelt iets aan de terugkoppeling
naar de rest van de kring. Daarom denken
we eraan om bij de kringverkiezingen een,
soon kode in Ie stellen, waarbij de kandi-
daten er zich toe verbtnden een deel van

meer "p straal komrn ONI dl lijn VOl! 111/11
tnga!Jlmrm door ft trekkrn 1$ hrl r"gagemm/
bij stutlentrn ,1<11/ ...."tl poli/iik gd;/eurd?
Jan: «vroeger was er meer ztn voor kollek-
tivltc:it. Studenten vandaag zijn veel beter
in Staat om voor zichzelf op Ie komen,
anan, dat denken we toch. tne Individuali-
sering maakt het moeilijk mensen nog
warm te maken voor gemeenschappelijke
pr~jekten. Studenten willen ook nlct meer
als één gelijke groep benaderd worden. Dal
zie je ook in de keuze voor een bepaalde
unicI. Vroeger wilde iederecu naar Leuven
kernen om bij die duidelijk geprofëleerde
srudemenmassa 11;: horen. Nu Is er een
tendens in de rungekeerde richting.
Jongeren komen minder graag naar Leuven
omdat het te nadrukkelijk een studenten-
stad Is. Ze aren zichzelf als meer dan alleen
maar student en ze denken dat hun andere
kanren beier aan hun trekken komen in
meer veelzijdige Sleden als Gent of
arussei.»
Veto: H~ moet de studenlenbt'll.'tging. dil hlt
bij uitstek moer hebben van IwlltkrrVlleit, daarop
reagerm?
OlIvier: «Het meet nog mogelijk zijn men-
sen Warm te maken voor de Ideeën van de
iludentenbeweging, Op Sora zitten dit jaar
CTgveel nieuwe mensen. en dal draait
goed. Dat stemt me hoopvol, lruilvidualise-
ring is iets anders dan Indtvtduattsme. Hel is
niet zo dat niemand meer verontwaardigd
kan worden.tof dal het niemand nug kan
schelen wat er omgaat in de wereld. Alleen,
en dit Is een bekend verhaal gebeurt de
vertofklng van dal ongenoegen niet meer
via de bekende kanalen ..Het komt er alleen
op aan IC werken rond spedflcke. herken-
bare en aktucle thema's. Kijk naar het
sukses van Student Aid.~

Geschift

Jan; "Het is gewoon niet gemakkelijk om
goeie, geengilgeerde sruderuen Ir: vinden.
En dan bedoel ik niet alleen voer studen-
tenvertegenwuurdiging. maar ook mensen
die als ze dan op de vergadering ztnen, hun
bek opendoen en iets zinnigs bijdragen. Ik
mis de kreativiteit die van de basis moet
komen. Het zou geen kwaad doen mochten
studenten weer mei totaal nieuwe alterna-
tieve ideeën uitpakken. maar dat gebeurt
voorlopig niet .•
Veto: Ligl daar ()()k niet dl' taak val! de ttuden-
tfllbl'wt!gil!g? Mott tij niel meer mOliu dom om
haar projlkt aan haar b4fis bekl'IId u makelI?
Jan; _Absoluut. De verantwoordelijken
van Kringraad die in hel 'buro' (waar de
dagelijkse leiding wordt gekoördineerd,
nvdr) zerefen doen daar ook hun uiterste
best voor. Dal is een kwestie van wissel-
werking. Maar op dit moment knmt er dus,
naar mijn gevoelen, Ie wcinig van de ande-
re kant. stedenren zijn een beetje lui en
bescheiden, denk ik. Ze gaan er nogal vlug
vanuit dat hun vrsïe van geen belang is.
Nochtans kan een tussenkomst, gebaseerd
op een gezonde narvitest en interesse. erg
verrijkend zijn in een dtskuss!c.«

~De zwakke schakel van de studenten-
beweging is de overdracht van de informa-
tie. Men weet gewoon onvoldocnde waar
wij mee bezig zijn. De rnrormeuestroom is
soms gewoon onoverzichtelijk, ook voor
ons. Dekaan Lamberts van Lelleren heef!
daar Iets heel mooi over gezegd: "In hel
universitaire beleid ziuen twee soorten
mensen: 7.ijdie nora's schrijven en Lij die ze
moeren lezen. Het verschil is dat de eersten
er voor betaald worden. en de tweede
groep niet." Dat is een beetje de ironie van
het medebeheer: de Studenten hebben
jarenlang gevochten voor inspraak en nu ze
die verworven hebben worden ze bedolven
onder Informatie zodat ze hun nochlans
belangrijke bijdrilge niet meer kunnen
duidelijk maken tegenover hun achterban.

'ïcnslcuc lillen wij hier ook maar maxi-
mum twee, drie jaa r. Op dat korre njdsbe-
stek Is er alweer l'en \olledig nieuwe gene-
ratie studenten. en telkens opnieuw moet
al die informatie overgedragen worden .•
Olivler: .Het is niet moeilijk om de kracht-
lijnen van gora te bepalen: 1.0 goedkoop
mogelijk en kwaliteitsvol onderwijs, uitge-
breide sociale voon:ieningen die open staan
voor Iedereen. Maar die principes moeten
vertaald worden in konkrete beleidsplan-

"Hoe kan één zo'n preses
representatief zijn voor alle
studenten van zijn kring?"

nen. en dal vraagt loch een zekere dossier-
kennis. Het gaal vaak om rectmlsche de-
ratts, waarvan het belang moeilijk over Ie
brengen is aan buitenstaanders. Maar daar-
uit Ir,pnkluderen dal hel medebeheer van-
daag nutteloos is geworden, gaat te ver. Er
worden nog altijd belangrijke resultaten
behaald en de studentenfrakrle wordt wel
degelijk IIU sérieux genomen .•
veto: hll' h~bbnl hu hier et een paar kar
sehad Gwr dl' 'lijn' van de s/Uden/l'1lbnwging.
Dali valt altijd di term 'd/'ttlOkraIÎstrilig van hrl
onderwijs'. Ow,. war hebben we hl/ dali kon-
krut"
Jan; _Heel in het algemeen gesteld, gaal
het daarbij over een onderwijs waarbij
iedereen op de plaats terecht kan die hij
zelf verkiest en W3i1r hij het best funknon-

"De zwakke schakel van de studentenbeweging is
de overdracht van de informatie"

"Jongeren komen minder
graag naar Leuven omdat het
te nadrukkelijk een
studentenstad is."

ren voor een loch vrij ingewikkelde mate-
rie, maar het had natuurlijk een beetje
meer gemogen. er leeft een srerke veront-
waardiging onder de studenten over die
nieuwe korhuurwei. en ik ben ervan over-
tuigd dat dl' meeste studenten ook wel
inzien dat we ons daar tegen moeten ver-
zetten. MiI.lr die klik die ervoor zorgt dat
mensen daarvoor dan massaal op straal
komen. die was er dus niet. Dat is uier de
eerste keer. De hulsvesrtngsberoglng was
een betoging met een voor Leuven de laat-
ste jaren gemiddeld aantal manifestamen.
jammer genoeg .•
Veto: Misschien willen sludmttn 9/'WOOnI/iel
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Oe Leuvense overkoepelende
kri"90rga"isalie (Loka) Ileeft
een imagoprobleem. Jazeker, er

wordt hard gewerkt ;11 de 's Meiers·
straat 5. waar- Kringraad, Sociale
Raad en 'um lijfblad Veto onderdak
vit/den. En ook aan de werkraamheid
van de ',lit/wizige' geledingen spon-
raad. tçuttuurraad en Poruüaca zal
het niet 1iggetl, Mam' tegelijk lijkt LD-
ko er steeds minder ÎtI te slagen om
haar maatschappelijk projekt over Ie
brenqen naar tiaar studentenpubliek.
Ligt dat dan aan LDko, aml Iret
projekt. aan de kommunikatie of aan
de achterban? Veto vroeg hel aan
twee betrokkenen bij uitstek, de
voorzitters van Kri"9raad (Krira) en
Sociale Raad (Sora).

Olivier Remy (Sara): «Een aantal jaren
geleden heeft Sora zijn lijn bijg~teld. Van
een konfbknncdel, waarbij de studenten-
fraktie in de medebeheersorganen per defi-
nine in het verweer gingen, zijn we overge-
stapt op een zogenaamd 'fubnde model.
Dat betekent dat wc proberen konstruktief
samen te werken, maar cr niet voor terug-
schrikken om mei de vuist op tafel te klop-
pen als het ons niet aanstaat. Dal hibride
model laat ons misschien minder toe om
ons bij onze achterban duidelijk IC profile-
ren, maar dat betekent niet dat er geen
resultaten behaald worden. De samenwerk-
ing tussen studenten en unief In het recen-
te huisvesûngsdebat is daar een 1110nivoor-
beeld van."
Jan Van Oamme (Krira): _Hel verschil
tussen konsrruktlef medebeheer en kon-
mktmndcl wordt vee! Ie scherp gesteld. Op
Akademlsche Raad (het hoogste beleidsor-
gaan van de universiteit. nvdr) ziJn er
bijvoorbeeld mensen die echt bereid zijn
om samen IC werken mei en te luisteren
naar de studenten. Anderen beschouwen
ons dan weer alç niet meer dan ballast, wat
hel samenwerken erg moeilijk maakt, Het
konfltkr aangilan of konstruktief werken
hangt dus van situatie rot situatie af .•
Veto; Bijna dukind bttogen op dr hUln'ffrwgs-
betoging, vorige "'tl'k. M~tm lVi'" daar IIU tevrr-
dtn rntt ZIJn?
Olivier: «Het is belangrijk dal de overheid
weet dat je eisen gedragen worden door
een brede beweging. Ze hebben dal niet
graag. hé. dat je aktie voert. In vele gevel-
len is een geslaagde aktie een sterk druk-
kingsmiddel. Duizend man op die hulsves-
tlngsbetoglng is niet slechr. gezien de korte
tijd waarop we mensen moesten rnobrtrse-
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thema's van toko Op te nemen in hun pro-
gramma Bij veel grote kringen dreigt het
Inhoudelijke van de werking op de achter-
grond te verzenen. Hel beeld van de ~IU-
dent als Iutfbecsr moet dringend bijgesteld
worden. Het wordt tijd dat iedereen gaat
besefjen dM studenterunspraak en de rhe-
ma', van de studentenbeweging kwesties
zijn van algemeen belang. Studenten moe-
ten meer gebruik maken van de mogelijk.
held om Ie participeren in het beleid. Maar
tegelijk beser ik dat er nu al een paar krin-
gen zullen rechrspnugcn en roepen dal wij
ons niet te mengen hebben in interne
krtngaangelegcnheden .•
Veto: Etll andtrt sltuldltrm is representativi-
Itll dt srudt1ltmbtwegillglTrtolki wat luft bij
haar basis. N09maa[s_,wal als Uil merrdtrllcid
van de stud/film dit htlt dtmokratistnng maar
mies vindl? Mott hel represtll/atieve Lolw haar
idealen dan opzij Ullen"1
Jan: .Represt'llIativiteh is tegelijk ons
grootste wapen en ons teerste punt. vooral
als het aankomt op interne besluitvorming.
Loko bestaat bij de gratie van de kringen.
maar hoc breed is de basis von.dre kringen?

"Preseskandidaten
moeten thema's van de
studentenbeweging opnemen
in hun kiesprogramma. "

In sommige luingen is dat geen enkel pre-
bteem. bij andere loopt dat heel wat min-
der. Hoe verander je daar wal aan? jenslor-
te is dat een Interne keuze. Als we die kode
ooit zouden bereiken, zou dat een hele stap
vooruit zijn, ook vanuit moreel standpunt.
AI dat geld dat verrnotsr wordt bij zo'n
kringverkiezing. daar zou toch wat meer
evenwicht in mogen komen. Maar dit ligt
erg gevoelig bij bepaalde kringen .•
Veto: Dlntlfdr kn'ngen waar werr hardop na-
gedacht wordt over hrt laten uitulfvaJ/ttl VOl!

Jan: _Dal is tets heel dubbclztnulg. Ener-
lJjds besef je dat die personen in kwestie
totaal op hel verkeerde spoor zitten. Ander-
7.ijds 11I~bje er naruurlijk gewoon niks aan
Ie zeggen. Je kan kringen niet bestraffen
omdat ze het anders alen dan wij .•
veto: Enkell grau kringen wi/lm een aalllal
summen dal rvenredig is mrt hel aanlal studen-
ten dat zij W'rlegelZwoordigtn.
Jan: _Dat is belachelijk. Het gaat toch niet
om hel stemmen. Als studentenbeweging
moet je proberen zoveel mogelijk beslis-
singen te nemen met een konsensus. om
samen aan een projekt te kunnen werken.
Dat van die stemmen is lotaal naast de
kwestie. Ik kan me ook niet voorstenen dat
er ooit een meerderheid gevonden wordt
voor zo'n vccrstet.s

Koffieklels

Ollvler: eHun grootste argument is dat van
de demokratie van het getal. De meerder-
held beslist. Wij zijn het parlement niet, hé.
Daar heb Je een meerderheid en een min-
derheid en verschillende frakties die elkaar
bekampen. Maar als smdemen moeten wij
samen sterk staan om onze eisen Ie laten
horen bInnen de unief en bij de overhejd.»
Veto: Tijd voor wal roddelpraat. sora vreest dal
Krm!Jraad weer evolueert naar een soort Super-
raad vall presesstn die alles voor her zrggrn wil-
ten "ebbm
Jan: -sresessen hebben noch de tijd noch
de zin, noch de Informatie om alle beslts-
singen die nu in de verschillende roden
worden genomen naar zich roe Ie trekken.
Ik zie echt niet hoc lij dat allemaal zouden
in de gaten kunnen houden.»
Ollvler: .Je moet een Iunkncnele dttferen-
tiatle hebben. Elkt' raad heelt zijn eigen
bevoegdheden en zijn eigen sterke punten.
Samen maakt dat de kracht van je nuden-
tenbeweging uh. Een superraad is absoluut
onwerkbaar en al helemaal niet demokra-
tisch. Hoe kan één zo'n preses representa-
ucr zijn voor alle studenten van Zijn kring?

Het stoort mij dat nu al één persoon binnen
een kring vaak allt'S te zeggen hedt. Alsof
dit' andere knngvenegenwoordlgers. met
soms een andere mening. niet even repre-
seruauef zijn. Ik vind bijvoorbeeld dar het
met kan dat er op de vergadering van één
raad de rekening van een andere geleding
gemaakt wordt. Daarvoor dient de Open
Algemene Vergadering (OAV). Dan heb je
woord en wederwoord, dat is het eertljkst.»
Jan; «Dat Is een kwestie van openheid.
Wanneer iets teetr bij bepaalde mensen.
moer daar over gesprokeu kunnen worden.
gelijk waar. Sommigen zullen zich te be-
schroomd voelen om dar Ineens op een
OAV in de groep te smijten. Wat Is er dan
op tegen om die mensen een stem te geven
op een plaats waar Ie vr1juit durven spre-
ken?

Voorkennis

VNO: Bljvoorbuld dal dr demokratischt be·
s/uitvvrmm!J op de opm lTr!Jadenn!Jm in het
gedrang komt. Het retuttaat van een diskllSSlt
hanSI nu soms mur af van de hu/otm afsprakm
die op voorhand Semaakl worden
Jan: .D<1t Is een reëel gevaar, akkoord.
Maar je kan mensen toch nier verhinderen
hun gedacht te zeggen? D<1nheb ik tlever
dat ze dat op Kringraad of op gelijk welke

andere raad doen. want dan heb je er
tenminste nog een beetje kontrole over .•
Veto: Vo/gmde roddet. Htt irriteert Kringraad
dal Sora zich bezig houdt mrt mllltn'rs dir mrt
mtttrn tets ft maken lubben filet onderwijs.
Ollvler: ~Dat gaat maar over een erg
beperkt onderdeel van de werking van
Sera, waar trouwens ook maar een paar
duizend frank uit de subsidiepot aan
besteed wordt. Elk Jaar is er wel één
aktueel brecdrnaatschappelljk thema dat
binnen Sora aangekaart wordt. Dat thema
wordt ook niet opgedrongen. Het wordt
voorgelegd en hel ziJn dl" kringen zell die
beslissen or zo'n onderwerp kan uitgewerkt
worden. Dcmokrausertng gaat verder dan
de universiteit, we moelen ook oog hebben
voor andere problemarleken. We hebben
het al gehad over jeugdwerkloosheid -
gekoppeld aan het fatlllscmeru van Boel-,
vorig jaar waren er de ogenr's. Dat laatste
is trouwens een mooi voorbeeld van wat er
uit zo'n aktie kan voortvloeien. In vlaaride-
ren was Sora met Velo één V<1nde eersten
om aandacht te besteden aan het lot van de
ogent's en aan de wanpraktijken van SheU.
onderrussen Is er heel wat internarlonale
belangstelling voor de zaak van de Ogoni's,
en een paar weken geleden was er nog een
aktlcdag voor de ogenr's. Niet dat dat enkel
onze verdienste is, maar hel toont toch aan

dat we onze blik moeten verruimen. De
studentenbeweging heeft een waakhond-
funktie. Ie moet haar voortrekkersrol
blij\en spelen, ook op het vlak van meer
studlegebonden materies uiteraard .•
Veto: In dt kommotir rand dl maletsë in de
B~lgischejustinr herft dt SflldmttnbeWf911f9
anders IIItt btpaald un voortrrkkrnrol gespelld
Een beoorde/illfJsf"ut?
Jan: ~Men heelt onze huuding verkeerd
geîruerpreteerd. Ten eerste hebben wij ons
nooit uitgesproken tegen de beweging die
spontaan op gang kwam. Alleen zagen wij
het niet zitten om lomaar mee te lopen
achter een paar slogans. terwijl wij cbsoluin
niet klaar zagen in die materie. We wilden
ons eerst grondig informeren. En onder-
tussen Is er al heel wat gebeurd. Het VRG-
debat kende 'teel sukses en navolging, en
ook de VelOkÎI}em over justitie kreeg
terecht de nodige waardering. en er Zijn
nog andere initiatieven op komst. Hel is
dus niet zo~al het ons niets kan schelen.
Maar die tntüätteven kosten wel wat voor-
bereidingstijd natuurüjk. en daardoor lijkt
het of wij altijd te laS"tfomen .•

Annemle rreckx
Bart Eeckhout

Demokratisering van het onderwijs en de samenleving

Moet er nog demokratie zijn?
Oe uuvetlse Overkoepelende

-KritIgOrganisatie werd
opgericht rond liet beginsel

"demokratiserinq van net onderwijs
eft van de samenleving", Ondertussen
zijn we weer enkele jaren verder en
beginnen sommigen ûch af te vragen
over er n09 nood is aa" een verdere
äemokratisering, Tijd om eens even
alles op een rijtje te zette".

Als Je je oor even te luisteren legt, blijkt dat
de interne demokrausertng - het rnedebe-
heer van de studenten binnen de unlvcrsi-
telt - nier altijd gesmeerd loopt. In de sru-
dentenspeech k.lonk hel als volgt: 'Waarom
heb ik het gevoel dat medebeheer en
inspraak dikwijls tOl Iotklore verworden?"
(zie Veto nr. 2). Het setekre klubje van
professoren werd vervangen door een tnsu-
tuut met allerlei overlegorganen op
verschillende ntvo's: Akademtsche Raad
(AR), Raad voor Studentenvoorzieningen
(RvS). Vlaamse Interuniversitaire raad
(VLIR), sakunehsradcn. Permanente
Ondenvijskommissies (POK), en andere. De
studenten hebben daarin wel een beperkte
inspraak gekregen maar hun stempel druk-
ken op hel beleid is Cf nog niet echt bij,
Hiervoor ziJn twee duidelijke oorzaken aan
te wijzen. Ten eerste zijn de studenten niet
pamnlr vertegenwoordigd. ze hebben maxi-
mum één derde van de stemmen. Dit
varteert naargelang het beleidsorgaan. Ten
tweede is er het allokatlemodek dit houdt
in dal de Iakultelten <1l1e5zelf moeten xten
te finanderen binnen een vooraf vastge-
steld budget. dat gedeeltelijk bepaald wordt
door het aantal studenten ingeschreven aan
de Iakultclt.

Drempel

Sinds de invoering van het allokatie-
model wordt er in de POK's vooral gedebat-
teerd over Ilnanciéle aangelegenheden en
nauwelijks nog over de-kwaliteit van de
opleiding. Daarbij komt dat professoren
vooraf inlormele gesprekken houden om
een sterk blok te vormen. Op de vergader-
ing zelf wordt er niet meer geschermd met
argumenten en worden de Studenten niet
meer gehoord. In vele gevallen blijken de
studenten gewoon te fungeren als zaalvul-
ling. vocra! in de Iakultehen waar er finan-
dele problemen zijn, zoals bij Letteren en
Politieke en Sociale werenschappen. doet
Zich dit vcrschijnsel voor.

Naast dl" Interne demokratie is er ook
de eksterne demokratie. Hoe hoog is de
drempel naar de unlverslteltshal? De sljfers
van de Vlir, de Vlaamse Interuniversitaire
Raad, wijlen op een massale toename van
het aantal unrversnenstudemen de afgclo-
pen vijf jaar. Volgens sommigen is dit een
teken dat de demokratisering van het
onderwijs zich steeds meer voltrekt. Zij
vergeten echter dat deze sjjfers niets leggen
over welke vfaamse jongeren massaal naar
de universiteit trekken. De laaure weken
werd zelfs duldelljk dat de drempel voor
jongeren uit lagere sodale klassen ver-
hoogt.

Overheid

Laten we eens een paar thema's bijeen
brengen, Een paar weken geleden (zie Veto
nr. 10 en elders in deze Velo) werd een
dekreet voorgesteld om de kamermarkt te
reguleren. De studenten lijn zelf altijd
voorstander geweest van het invoeren van
minimumnormen waaraan koten zouden
moeten voldoen. De normen die nu voor-
liggen zijn echter te hoog, wat zal leiden tot
een d~ling van het aantal koten en een
serieuze stijging van de prijzen. Dit zou
deels kunnen worden opgevangen door een
degelijke studiebeurs uf een studentenjob.
Aan dat laatste wordt echter weer sertees
geknaagd. Op federaal nivo werd enige tijd
geleden een begronngsmaarrcgel algekon-
digd (zie Veto nr. I I), waardoor jobstuden-
ten met het statuut van zelfstandige nog
slechts 40.000 frank per jaar kunnen ver-
dienen. Jobstudenten die buiten dit statuut
vallen kunnen nog steeds meer verdienen.
Maar beide groepen zullen In dl" roekomsr,
tijdens de vakantiemaanden. gedeeltelijk
worden onderworpen aan de RSZ. Wat de
studietoelagen betrcü: deze liggen voor kor-
studenten rond een maximurn van 96.500
frank per jaar, Dit lijkt veel maar het dekr
niet de reële studk-kost. Ben deel van de
oorzaak ligt in het feit dat de studietoelagen
tijdens de jaren tachtig een aantal jaren niet
gcmdexecrd geweest zijn.

Al deze maatregelen sluiten een groot
deel van de potentiele studemenbevolklng
uit van universitair onderwijs. De overheid
is natuurlijk wel zo slim om deze maatrege-
len niet samen te brengen zodat de weer-
stand binnen het studentenmilieu niet ai te
groot is. Anders wachten ze tot de vakantie
of blok om het studentenprotest te omzet-
ten (lic maal regelen in verband met de
voortgezette akedemtsche opleidingen van
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,
twee jaar geleden). Daarbij komt nog dat
de formulering ze technisch wordt gehou-
den. dat het moeilijk wordt om de gevolgen
goed te kunnen Inschanen.

Waarom was het vroeger blijkbaar een, ,
voudiger om de studenten te mobiliseren?
Een aantal redenen liggen bij de gewijZigde \
omstandigheden. Enenijds konden de stu-
denten in dl" golden stxttes 'rusng' op straat
komen, en waren de toekornstperspektle-
ven veel rooskleuriger dan vandaag. Toen
was je eeker dat je met een universitair
diploma aan de bak kon komen. Nu daar-
entegen vervalt die zekerheid. studenten
zijn verplidu hun studie 7.0 goed mogelijk
af IC ronden en proberen zoveel mogelijk
diploma's te vergaren om hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergtoren. Studie is belang-
rijker dan engagement. Zo'n srruisvogelpo-
lltlek Is natuurlijk nctasr voor de toekomst
van dl" volgende generatie studenten.

Heel

Anderzljds Zijn de grote Idealen, zoals
demokrausertng, aan het vervagen. Steeds
meer thema's, die niet eenvoudig onder één
grote noemer te vallen zijn, komen In de
samenleving aan bod. Daarom is het ook zo
moeilijk om een principe als dernokranse-
ring aan dl" studenten te verkopen. Toch
mag het duidelijk zijn dat dit ideaal nog
steeds een 'hot topic' is, waar nog steeds
moet aan gewerkt worden. Er is al een stuk
van de weg afgelegd maar het einddoel Is
nog lang niet bereikt. In de huidige ekade-
mische kontekst moel meer en meer aan-
dacht besteed worden aan het verdedigen
van de verworvenheden. dan aan verdere
nntwikkctlngen. In de jaren zeventig
verliep de mobilisatie heel eenvoudig: er
bestond immers nog geen enkele vorm van
studenteninspraak. De studenten
venrokken als hel ware van nul. en
konden sterke standpunten innemen want
ze hadden toch niets te verliezen.

waar moeten we dan heen In de
toekomst? Kunnen studenten nog warm
worden gemaakt voor de demokrausertng
van het onderwijs en de samenleving? Dit
z.ijn vragen die de kringen zouden moeten
beantwoorden. Het wordt tijd dat het debat
over dit thema wordt geopend. Het prcb-
leem Is dal zo'n debat een aantal organen
ln vraag zal stellen. Zijn. wc hiervuur wel
klaar? Een roekernstbeeld beschrijven op
dit moment is kornedtk kijken.

steter Van Hec:k
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Roeland Beerten schreef tesis over 'De student van tegenwoordig'

"Ze engageren zich nu met senten"
Of! hedendaagse student wordt

in de media afgf!sclrilderd als
een konservatief. individualis-

tisch en materialistisch wezel! dal zich
wt'ÏIIÎg aantrekt van wat er in de
wereld rondom hem gebeurt. De vraag
in hoeverre dat cliché klopt wordt
meestalgemakkelijkheidsllalve achter-
wege gelaten,

Gelukkig niet ahijd, enkele jaren geleden
studeerde socioloog Roeland Beerten af mei
een tesis over de verschillende leefpatronen
van de studenten aan onze unrversueu.
Beerten Is nu als wetenschappelijk medew-
erker verbonden aan de Iakulteit Sociale
Wetenschappen. Hoewel zijn studie dateert
van 1992 - de gegevens zelb; nog van een
paar jaar eerder - gaat hel om het meest
recente onderrock van die aard. En dal zal
de onderzoeker geweten hebben. -te word
n!l. vier jaar na hel onderzoek, nog steeds
geïnterviewd door allerlei mensen die wel
eens willen weten hoe hel lil mei de
student van tegenwoordig." En laat dal nu
precies de eerste vraag op ons lijstje zijn.
Roeland aeenen: ~Het onderzoek ging
over dc levenstijl van de Studenten aan
deze universiteit. Dergelijke thema's waren
in die lijd - eind jaren tachtig - erg in de
mode, Ik heb willen nagaan of de stereo-
upen die over de studenten van de vcrschu-
lende Iakuhcitcn de ronde deden eigenlijk
wel ergens up gebaseerd waren. Een aantal
studenten uit l.CS verschillende Iakultcltün
- Ekonomie. TEW, Rechten, Psychologfe,
Letteren en Pedagogie - werd een vragen-
lijst voorgelegd. De resulteren werden
verwerkt en vergclekcn.»
veto: Warm u mdl.'rdaad duidt'IIJkr venctnllm
IU$Sm dir !akllluittll'>
Beer-ten: _Een aantal sterecupen werden
wel bevestigd. Zo bleek bijvourbeeld dat
studenten uit rechten en ekonomie Inder-
dilad alk",,,qj~ lijn uil ecu 1I",'Wr,' \Ud,lk

Idaç~I'. Bij vmdcutcn Jeueren ol p~rdw[ogle
is dal v('1."1mlnder hel geval. De letn-rcustu-

denr is meer gericht op kultuur dan
mensen uit andere fakultetren. Mensen die
psychologie: ol pedagogie studeren zouden
dan weer wat meer sociaal geëngageerd
zijn, Over het algemeen kwamen alle
SI udenten uil het onderzoek naar voren als
vrij gegoed. Het viel bijvoorbeeld op dat het
bezit van luxegoederen als en-spelers en
computers vrij hoog was.»
Veto: U er een fi'lJlutie te merktn in de attitudes
van dt studentrn in her algemrrn, bijvoorbeeld
op het vlak Vim hel sociaal t'tlga!lt'ment?
aeerten: dlel totale engagement is de
laatste uen jaar zeker afgenomen. In de
jaren zesng was dat duidelijk hoger.
Misschien komt dat omdat het toen nog
nlet vanzelfsprekend was dal er aan de
universiteit allerlei sociale vocrztentngen
waren. Die generatie studenten heeft daar
destijds hard voor gewerkt en gestreden. en
ze hebben ze uiteindelijk ook gekregen,
Tegenwoordig zijn al die voorzieningen
vanzelfsprekend. Er is niet veel meer om
tegen of voor te protesteren. Een andere
mogelijke verklaring hiervoor is dat er meer
en meer studenten uil de hogere sociale
klassen aan de universiteit terechtkomen.
die het minder belangtijk vtnden rond
sociale thema's IC strijden, Dat is echter
maar een hypetese .•

.Je kan in Ieder geval stellen dat de
srudcm individualistischer geworden is,
Maar dat hOeft ook niet negatief te zijn: ze
lijn gewoon meer op zichzelf geplooid en
bezig ruct kleine dingen die henzelf Inter-
esseren. en minder met sociale problemen
op zich, Ze ~lebbeo nu in "t algemeen meer
aandacht voor levenstijl. kleding. mode.
eten. Je mag (10k niet vergeten dal de
studemcupopulane een alspk1leling is van
de hele maatschapptj.»

Aandacht

Veto: lir wordtwel ems !:It'zejJ dal dt' studttlt
\·'I11I<:</.'II\I·,,<'rd(</ :i.-ll "p 1'<'1/ '1II,ltr .. m,IIII<'I"
s,...·,a,111II:,'t dan ''''''''!Jo:
acencn: .Je ziet wel dat de mensen zich

tegenwoordig steeds meer engagercn mei
senten. Ze zijn nog solidair, maar ze uiten
dat niet meer door dtngen te doen, wel
door te betalen, Je ziet dat ook bij orga-
utsartes als Artsen zonder Grenzen of Poster
Parellts Plan. Eén van de weinige punten
waarrond die nog mensen kunnen senstbi-
liseren is geld, en ze slagen er ook wel in
dat los Ie krijgen. Maar als je de mensen
vraagt eens echt tets te: doen. krijgje geen
respons, Ik denk dal hel bij studenten het-
zelfde Is, Als je ze gewoon wat geld vraagt
en belooft ze verder met rust te zullen
laten, zullen ze het graag geven. Maar dat is
natuurlijk een makkelijke vorm van

cugagement.»
Veto: U Vl'rbindl hO!Jt'f hrl !Jtbrtk aan tl/ja/lt'-
mrnl aan hrl !til dat er mrrr m meer studt'mm
uit rijkere middens kOl/un, Is er sij!tnmlltriaal
dat dit' hYPoll'St'omIU'SltulIl?
Beerten- «Het is moeilijk te zeggen hoe hel
zit met de demokratIsering van het onder-
wijs, omdat er de laatste lijd opvallend wei-
nig onderzoek naar gebeurt. Hel ergert me
ongelooflijk dat de akadèmische overheid
daar blijkbaar geen aandacht aan besteedt.
De laatste jaren rijn er aan de KU Leuven
geen gegevens meer verwerkt omtrent de
sociale herkomst van de studcmcn.»

«Ik vraag me wel eens al hoe dat
komt. Misschien heer. het wat Ie maken
met een bredere maatschappelijke destnrer-
esse voor het tema. Maar het kan ook om
een strategische zet gaan, Misschien vreest
de unlversjrelr d.n ze uit een onderzoek wel
eens slechfjtaar voor zou kunnen komen .•

Martljn craumans

(1,111 \10k vaak een reflex van lndlvrdualise-
I-in!-:.De ml',h., van \,mdaa)! zljn ook veel
meer !:l'Tilhl '11' lndrvlduch- kuusumpüe. J('
70t'["t !l"g en kei informatie die [c zelf
wenst. en je ~Iuil je af voor andere laken .•

«vroeger was de maalSdlal)l'iJ in IMiIT

I!ehl'd oek wel meer gemccnschapcbetrok-
ken. 1I1l'l sohdameltebandcn van familie, en
!lIl'IISt'1! die 0l) straat speelden. 0111,1I1gshad
ik btjvuorbcelrl bij mij in de buurt een dis-
["ll~~iemet iemand die zei: ·J<lnlol,lr. die mr-
grantcu. dat speel! hier maar op ~trJat.w [11

de jaren 7l'~tig speelde iederéén op straat.
Nu vindt men dil! erg. wan! d<l!7ijn van dil'
losgl~lag('n kinderen. Goede kinderen zn.
ten thuis achter de IVol de compiuer. De
studenten hebben normaal gezien een meer
individualistische opstelling, die samen-
hangt met de kontekst. Het wordt dus ook
moeilijker om mensen te mobiliseren. In de
jaren zestig gingen we even de hele wereld
veranderen via de revotuuc. Nu zijn we
vooral begaan met hel vcrbeteren van de
eigen leefwereld. Hoe kan je dnn nog een
studcnlcnheweging urgani!it'ren?
V~to: Soms wordl bt'\VI't'rd dm de alll.'maliew
jongere,lIl<'\vt!lin!l1:lJ nu m~er till ku/wud
karaktt'r hebben, daar waur die vror!l" tlrdrr
rOlld sociale thema's draaide.
Boon: _Ik denk dilt je daar v()on:ichtig
moet in zijn en brUle veralgemcningen
moel mijden, De punkbtweging wordl door
sommigen bestempeld al:. een socillle
bewcglng. Bij een aamal enkelingen was
dat zeker het geVilt, Maar was hel bij d('
grueJl echt v('e! meer dan een

Oudstrijder ziet de student individualistischer worden gcunplemcntvcrd. "
~Zodoorbreek Jl' nok het s(>lidal'iteil~-

principe. E"I! probleem voor bijvoorbeeld
ven n-chtvrudr-nt g,1,1Inkt VIJI'r iedereen
op. Een uptsch \'<Mlrlwdd h de kursus-a-u
van Accu. Ik n-cluuudcnren zouden
Io.IH1Ill'n7.q:g('n d,ll lij. nWI hun gmtl' opla-
gcu. kur~u~~l'n H'lI go,'d[,,'liler kunnen
IlI,l~"11 Maar alv jl' dol( n-Luecrt aan lIL-

!-:rot~'reglOC[1van ,111,'~Illlknt..rl,
~llbsiJiërell lij I1Il"{,dl' kursuseen van dl'
kleinere k nngcu. di" anecrs een hed )IU["

duurder zouden worden Ikt j) heel
gevaartijk om uu .-i,",'nbdilng hel
wlidantl"lt,prllKip<-' in \ ril.Jg tt: ~ldl\'11 •
veto: De ""i'/Imjlrl'.ojd 1',1/1 de
Smde!ll~III'''·.'lmj"k bij 111'1 b(jl!! 1'''" IIt'1
ak,jdrmü'Ju,/r I/luidt" -flel is mali/ijk nu lil','}

een speech se 11'>11.11'/1I\'( !trbbm alles ,11 -
800n: ~M,lteril'l'l b Jaar wel veel van ,1,111.
M<lolTr-r ts nar\lurlij~ JhijJ meer dan enkel
In-t matertele.»
veto. Ot 1.'lI"'$lir is ,1(11. waurrond een o, ...rkM·
pelmdr swdmlm/t''Wt'_''m_'' 1>II'el opgebollwd
wonten. AU/I dr file kam is er de illho/ldr/ljk
demokratiutre solidarnaetwerkinq. aal! dt
andere kali/IS er Ilt mur !",."ldi' kl\'t'Slll' van de
rrpreUlllallllllt'l(
Boon: «Je ZOu bijvoerbeeld van de studcri-
tenbeweging een soort parlement kunnen
rnaken. laten wc dan stemmen, en de
meerderht'id haalt hel. Maar als j(' dilt niet
hcgeleidt. kan je In eell situatie komen,
wol.nin j('dereell I.onder elilge dossierkennis
Uil eigenbelang bc~lissingen neemt. Ddarom
moel er een 1)lusaspcktzijn. ten opzichte
VJn de representiltivitdl. [n mijn tijd sIOn·
dl'n \,,'e in Leuven gelukkig heel ver kWil
dossierkennis. en waren wc bijgev"IJ.: rijk
a.ln middel('n om p\)lilick invloed uit te
oefenen .•

Hans Oeclercq
Joris JanSsens

"Goede kinderen zitten voor tv"
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et de ouds/rijders lo'mt de
sludenlellbell'egill9 grulf Itet
be/er dan met die WIII de

Eerste weretaoortoq. Neem
bijvoorbeeld Tooll 80011. 111de eerste
helft \'all de jaren tadlfi9 was hij
voorzitter \'all Sociale Raad, preses
van het VRG, vetomedewerker el!
radioman bij Scorpio. Op dit momelft
werkt IIij OIJtiet hoofdkwartier \'011
zijn toennuüiqe tegem'tallde/; liet
rektoraat, 11'(101' hij adviseur is in
juridische tIllllgelegt:'llhetiell, Sinds hij
aktief meewerklt:' in de UIIVt'IISe
swdellte"IJewe9ill9 is er natuurlijk
heel wat verallderd,

Toon 800n: .~lct i~ ,111lJdheel gevaarlijk
om te vergelijken zonder de kontekst mee
te rekenen, Een mooie analogie b de vraag
welke nu de beste wielrenner ter wereld is
geweest. Was dat nu Eddy Merckx of
Jacques Anqucûl. Met betrekking tot het
wielrennen ver,lndert de ll'chnick, wal de
stIldentenbewegIng belreft \'crandl'rt de
wereldsituatie, Een aantal kOlliekst[aktoren
zijn vanaf de jaren 7.e5tig tOt nu \'eranderd.
In het begin van de jaren zestig I,'clden de
mensen in een besloten wereld. en vanaf
het einde van de jaren 7.eSlig werd Jie W('·

reld door de nieuwe media veel grOler. De
problemen die zich nll aan de studenten
voorleggen zijn veel groter in <lalllal dJn
tóen, Hel risiko fs Jan ook groot dat 'ie Joor
de bomen het bos niel meer zien, J,' krijgT

8

grot:I'~~d){'1lf<'n fIInd ahcrnaucvc muzick ?»
VNO: ZIjl/ de surdenten 111/1IIIIIIItr s"d<l<ll
rllllwilir I'a/l d~Wi'.'/(11,1II1I'115w,fI..dmkJ
130011: «De lndlvlduvlv studiedruk i~niet
[('<-'gelloJllen, wel de individuele
prcstauedrang. Dat zorgt uatuurhjk voor
l'en verhogtng van dl' ["olleklie\'l' norrru-n.»
veto: Is Uil .~wJmtmbfi,' ....~m!lll<ljlloJij;>
Boon: _Als iedereen akh als mdwidu blijft
gedragen. zonder enig" overkoepeling, dan
haa l [c overat bakzcllmcr twtrl;,kking I'Jt
hijvoorbt.'eld het !x_.ldo en medebehecoor-
genen. Als de mensen in die mg,lIlen
voelen dal de studenten hun dossiers ectn
goed kennen, Jan wordt er zeker met hun
mcnmg rekening gehouden, want zij
spreken voor een massa studenten .•
Veto: Jr hoor/soms Z<'1i9cndat dr kri/I!Jen beter
!lfplaatst Zij" om dr bda"jell van hunstudenten
ft' bel!arti!Jcll den teil owrkMptlmde krm,qN-
!Jall/sa/ie"! Zij kunnen /(11 slollt' beur illsptlm op
dr spfC/jirke noden van dt sllIJt'mtn wm hun
nel/tlll!J.
ooon: "Ik ken dat soort dtskusstes. Op het
ogenblik dat ik in de ~ludcnlenbewegil1g
W.H, hebben eCf! aantal kringen zid)
daarom afgescheurd, Het VRG en
Ekonomika hebben toen uit eigenbelang
l'cn andere koepel opgericht. de Kring Unie
Leuvcn, (Krul). Je: kiln ook dil weer kop[)C'
Icn ililn de individuele belangen van de
individuele s!udenten. Binflen InlH eigen
fakulteit kunnen ze inderdo1i1d het besle
inçpclen 0]) de !loden van hun studemen.
Maar vele zaken worden bel('r eerst
centraal geregeld, en dan in de kringen



Jan De Vuyst over engagement en demokratie in studentenbeweging

"Je engageert je voorzover je daarvoor
maatschappelijk gewaardeerd wordt"
Oarenlons streden de Leuvmse

studenten om inspraak en
medebeheer. en ze deden dat

niet vruchteloos. Ze hebben hun zegje
in het beheer van Acco, Alma en
verschillende onderwijsraden. Jan De
Vuyst, direkteur studentendiensten en
demokraat pur song, komt al tien
jaar met studentenvertegenwoordigers
in kontakt op de beheersorganen in
de sociale sektor. Laai het niemand
verbazen dal hij een mening heeft
over wat er zoal veranderde. en over
hot een demokratische studenten-
beweging er predes moet uitzien.

Jan De Vuyst: -Oe studentenbeweging
moet mijns inziens gecentreerd zijn rond de
kringen. Dat Is de plaats waar de demokra-
tie ~beurt, want de presidia zijn verkozen.
De raden ziJn dan een sekundatr clement
van de studentenbeweging, waar de totrou-
delljke thcmattserlng gebeurt. Eerst moel er
binnen de kringen een team ziJn dat stand-
punten vormt over hel beleid In alle sekte-
ren: sodate, kulturele en akademuche. De
kringen sturen hun woordvoerders naar de
raden. Als er op een raad dus tets bespro-
ken wordt, Is het logisch dal de ander!':
reden hel daar mee eens lijn, Ik weet dat
de werkdijkheld anders kan zijn. Ik vind
dal vreemd, want dit wil zeggen dat gedele-
geerden van dezelfde kring een andere
mening uitdragen .•

dk heb schrik dat er een socrt 'super-
raad' zal ontstaan, die - als een soort
'veiligheidsraad' - over alle andere raden
zijn njet kan formuleren. Mocht bijvoor-
~eJd Sodale Raad die superreed worden,
dan SIC:\Ik mij vragen over de knngdemo=
kr .. tle. III Leuven 5tllill of vau de srudemen-
demokratie met de kringen. Het probleem
daarmee Is dan dl' professionalisering van
de dossiers. Geen enkele kring kan ekspens
leveren. die op alle terreinen waar de stu-
denten medebeheer hebben thuis zijn,
maar door de samenwerking tussen de
kringen kan dat wel. De raden endersreu-
nen zo de krIngwerking. die mensen dele-
geen om zich te spedallseren In een be
paalde prcblemanek. In Leuven zijn de vriJ-
gestelden - als dossterkenner. beheerder
en sarnensteüer - een heel goede zaak. ZIJ
kunnen de dossiers opbouwen, zodanig dat
de ml"nsen van de kringen gdiJkwaardlg
kunnen dtskussïëren met de professtonelen.
losprllak Is een lege doos, als er geen
dossierkennis Is.•
Veto: Btpaaldt kringtn willm dan binnen dit
omtrelr strok/uur mur inspratlk. omdat Zt meer
Jludtn/tn wr/tgtnwoordt§tn,
De Vuyn: _Dat hangt ervan af In welke
500n demokratie Je gelooft. Geloven we In
een nominale demokratie, dan :dJn er
vijfentwintigduizend studenten die een
raad verkiezen. tn een kringdemokratie nu-
ren de kringen een venegenwoordtger naar
de raden. Binnen de eerste Joon zouden de
kleinere kringen gewoon weggeblazen
worden, door de opvattingen van één grote
kring. Zo mag Je dus niet werken. Aan de
andere kant kan dan wel het gevoelleven
bij de grote kringen. dat ze niets Ie venet-
len hebben. hoewel ze mei velen ziJn .•

«In de raden moet met argumenten
gedlskussteerd worden, en niet met
machtsmfddelen. Als ëën lid In een raad
een schitterend argument gebruikt, moet
dAt doorslaggevend zijn, en niet of hij nu
veel of weinig studenten vertegenwoordlgt.
En dat is ook een politiek standpunt, na-
tuurllJk .•
Veto: Dt kn'ngwtrking wrtrtkl eerdrr van dt
rtprtJtnlativittilridu, Itrwijl dt radtn van dt
meer inhoudtlijkt idtaltn van dtmokra/isnin!J
ui/gllan. Daar kan soms een spanning tUS5tn
bt$tatln.

De Vuyst:.Om dat probleem te
voorkomen Is het nodig dat er binnen de
raden ook mensen meewerken dil!' niet
gedelegeerd zijn, en zich Interesseren voor
dat basisprlndpe van de demokrauserlng.
Neem nu de hutsvestlngsdosslers. Binnen
Sociale Raad moeten er mensen nadenken
over de problematiek. of ze nu gedelegeerd
zij,! of niet. De raden moeten een aanzulg-
plek zijn voor mensen met Ideeën over
bepaalde dossiers .•
Veto: Zijn er htt jcngm decennium
wruhuivingtn binnm dt s/udtntrnbtwtging7
De Vuy.n: _Het Is moeilijk geschledenis te
schrijven van ben periode die nog niet al is.
Ik zie wel een aantal scherntermomenten.
Met de Sint-Annabesparingen, tien jaar
geleden, werd ik hier aangesteld, Ik moest
besparingen van 30 A40 miljoen in de
sociale sektor tot een goed einde brengen
zonder de sektor te desrabntseren. Toen was
de sfeer enkele jaren grimmig gekleurd
door de budgettaire problemen. Dan Is er
een fase geweest van stabilisering, waartn
enkele sterke figuren op het voorplan
traden. Men wreef ons toen terecht aan dat
we weggedreven waren naar ekoncmrsme.
In die besparlngswoede werden we te veel
managers. Het erüctënttedenken moest
afgeleerd worden ten voordele van het
dfektivl!eltsdenken, we moesten ons weer
bezig houden met de echte taken.»

«Nu is er weer zo'n scharruerperlode,
waarin er een zekere kreativiteit 15 ten
aanzien van de thema's, zoals de
milleuproblemauek, de vervoersproblema-
tlek, kortom de zorg voor de kleinschalige
projekten. Nu moeten we kan-en geven
aan die nieuwe zaken. AI onze middelen

·tI Jn be,i:alde~enlC."_!!J:.!l__
zlllèii- daar Ie vast. Ern van onze opdrach-
ten nu 15 marge maken, zodanig dat die
Innovaties plaats krijgen. Mao zei ooit dat
duizend bloemen moeten kunnen bloeien.
Ik zeg: "Als Je duizend bloemen moel laten
bloeien. moet je er al en toe een paar
snoeien." We zitten In een fase van kritisch
bevragen wat we doen. 'Zijn er niet een
aantal gebedsmolentjes die we laten
draaien, omdat we denken dat we daarmee
de goden plezieren. We bevragen ons In
deze fase veel of er geen andere noden zijn
die nu In de verdrukking komen, door hoe
we onze organisatie door de jaren
opgebouwd hebben.Mlsschten 15dat ook
zeer belangrijk voor de studentenbeweging,
Zijn er geen nieuwe thema's, die bulten het
terrein van de traditionele raden vallen?"
Veto: 1$htl zo dal mtn dit 'nituwt ini/iaIÎtwn'
nu mur miJtl insfilulicna/istrtn, omdat hu
spotllaan mgagtmttll van de I/udttlltn
al!Jtnomm iJ7
De Vuyst: «Nee. net omgekeerd. Vroeger
betekende engagement vaak een volle aula
waar een militante spreker de hele
algemene vergadering oproept. Er waren
grote akttes, grote betogingen. Nu Is er
bijvoorbeeld een werkgroep gebendtkepte
studenten, die Instaat voor het welzijn van
de gehandlkapre student. Dit Is een gans
ander engagement, maar zeker even
waardevol.e
Veto: Is ht/zo dal studtnttntngagtmtnlzich
vrOtgtr op de grOlt wtrtldprob/tmm richtte,
waar nu «rdtr dt problnnalitktn Mil dt
konkrete lufwtrtld aan bod komm?
De Vuyst: .Wat denk Je dan over Artsen
zonder Grenzen en Greenpeace? Die krlj.
gen In de studentenbeweging heel veel
steun. Dit Is toch niet dlcht·blj-het-bed. or
de aidsproblematIek Is ook zo één ••
veto: OK. maar dal zijn al/tmtlal
tngagtmtmm mtlun hOStMTV-faktor. Jt kan
dit tngagtmtntm op een wrschi/lmdt maniu
Invul/tn. Ntnn dt aidsproblnnatitk, jt kim
ltggtn : "~t 'm op, en je bent salt, N zoals op
MTV gtbturl. Jt ktln tchltr ook sulltn: ~Aids is
dt zÎtklt van hallAfrib ." Maar dillaa/slt luft

hitr niet. Eng(lgtmrnt is vaak gt'WOOnmodt·
brwust.
De Vuyst: ..Dat was in de jaren '60 ook zo.
Een mens engageert zich altijd In tets waar-
voor hij maatschappelijk gewaardeerd
wordt. De mens heeft twee behoeften: die
om zichzelf uit te bouwen en de behoefte
om bemind te worden. Je kan dat teepas-
sen op engagement. Als Je je engageert. is
dat om jezelf uit te bouwen, en om het
gevoel te hebben dat je gewaardeerd wordt.
Dal noem Jij het M.TV·effekt: je wil Je goed
voelen In de groep. De llnkervuist opheffen
was de invulling van dat dubbele behoefte-
systeem In de Jaren '60. Nu dragen ze een
'r-shtn van creenpeeee.s
Veto: Dt unIt zin van dt studtnltntlNspraak

zoeken naar tets waars, iets echt, tets
oprecht. Ik ben bij uitstek demokraat, maar
tegelijk bang van de demokratie, De
mening van Iedereen Is meestal niet erg
doordacht. Zonder demokratlsche toets-
steen is dat heel gevaarlijk. Dat is ook de
tragiek van de studentënbëweglug. Enkele
mensen willen hun ideeën uitvoeren ten
bate van de hele studentenbevolking, met
als rlslko dat ze als verlichte despoten
beschouwd worden. Hoe kan Je dal despo-
tisme eruit halen?
Veto: NoS meer cl;t op Iltt vuur: "Ot rektor rn
tijn mtdtwtrktrs op tik univrnneir teht/on zijn
hul btgaan mn dl zorgtn en dl probltmrn van
dt srudtllltn. Naar mijn mming worden daarbij
sems btUrt standpunten ingtnomtll 1'00rdt
Iludtnungrmunschap dan wt ullzOl/dm
kunntn.· Ot uitsprffJk is van Tim VmtltÎr, vorig
jaar voorziuer van I(r)ngraad_
De Vuyst: • En wal als die medewerkers in
slaap vallen? Als de student stopt met
vragen stellen e~ te veel venrouwen
schenkt, dan komt~lj bedrogen uit. Wacht
drie jaar mei dat standptfnt. en je krijgl
vodden. Hou ons wakkl"r:"dB-t Is juist de
essentie van de demokratie .•
Veto: ./k wtrking van dt $Iudlnttnbtwtging

bij htr blgitl van hn akadtmitjaar /Mfddl:
·Vandaag in Leuven een toespraak schrijvtn is
mINi/ijk, Wt htbbm a/lts al. Imprtlak tri mtdt·
bthur, protMI, tmQiI, .. • Rtaklit?
De Vuyst: «Ik was geschrokken door de
toonzetting van die speech en ben daar nog
niet helemaal ult. Ik vind hel nel heel
belangrijk dal studenten - zeker in de
sociale sektor - het beleid mee bepalen.
Het Is met zo dat er geen konkrete
breekpunten meer zijn .•
Veto: Etn rtprtJtnlatitvt sptuh JchriJwtI is
nitl ttnllOudig.
De vuvst: •VTM Is bijvoorbeeld heel
representatief. Het Is de doorsnede van hëël
veel Vlamingen. Als je grijs als dominante
kleur wil, dan moet je louter representatief
schrijven. Representativiteit mag echter niet
de grootste gemene deler zljn. Die gemene
deler lijkt miJ erg. tja, geméén. Je moet

'* VitO Jaargang 23 nr. 12 dd. 9 december 1996

mINIgNllNld bUjwn"p studtntikoos Qmattur·
itme. 1Vtvtrgooirn dt mogtlljkhtdttl van dit
'vrijt sludtnltnhurlijkhtid' als wt ans nog
fangtr gtdragtn alJ prtmQ/urt managtrt ."
De vuyst: «Jemoet je niet gedragen als
managers, wel als dernekraten. Je moet
vragen stellen, dossiers Inkijkt," en opvct-
gen. De studentenbeweging moet niet
uitsluitend studentikoos zijn, ze mag wel
onder andere studentikoos zijn. Het woord
'amateurisme' haat ik. Je moet ernstig de
dingen opvolgen. En het voordeel van nu.
denten Is dat ze nler blind worden voor
professionalisering. Ze blijven hun frisse
kijk behouden op dingen die voor ons evt.
dent zijn. Die evidentie In vraag stellen Is
een heel nuttige zaak. En dat je dat profes-
steneet moet aanpakken Is toch logisch?

Han$ DecJercq
Joris .ranssens
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De studentenbeweging in historisch perspektief: een analyse

"Geen ideologie is ook een ideologie, namelijk de
aanvaarding van de bestaande"
OWk had voortdurend hommeles

met een handvol zeikerds die
zeer bedreven wartn in hd

hanteren van formele procedures,
studentenvertegenwoordigers die
vooral bekommerd wartn om de
scherpe kantjes van artikels eraf te
halen en bij ieder konflikt pleitten
veer overleg met de akademische over-
neid." Zo herinnerde Henry COC"-
jaerts zich zijn lloofdredakteurschap
bij Pg-blad-Rerum in de late jaren
zestig. FK-blad-Rerum was het blad
van de toenmalige studentenoverkoe-
peling, de jongens die Coenjaerts hel
leven zuur maakten warelI de preses-
sen en studentenvertegenwoordigers
van zijn tijd. Spnnning tussen het
studentenblad en haar organisatie:
voor de elft een vervolgverhaal van
dertig zomers. voor de andere ten
ml'sselijke soap met saaie maar in-
slechte ataeurs, steriel (want IlOogsl
repetitief) senaria en een verdorven
moraal, Trekken de bad boys vandaag
niet aan liet langste eind?

Toen in 1974 de eerste Veto van de persen
rolde, slaakte menig srudemenvertegenwc-
urdlgcr een zucht van verluchting. Eindelijk
- na bijna vier jaar onderbreking - ver-
scheen opnieuw een volwaardig Leuvens
studentenblad. En daar had de uudenten-
overkoepeling - die heette toen Algemene
Srudenten Raad (ASR) - echt wel behoefte
aan.

Tot het einde van de jaren zestig was er
aan studentenbladen geen gebrek. Enerzijds
waren er de olfldële bladen die uitgegeven
werden door de kringen en de enkele raden
die toen reeds besrenden. zoals Sociale
Raad en Kringraad. Bovenvermeld FK-
Blad-Rerum was het belangrijkste steden-
tcnrfjdschrtlt. In zijn memoires aan die
woelige jaren herinnerde Paul coossens
zich FK-Blad-Rt'fum als "een vinnig en
politiek blad. Zijn interviews en nieuwsgar-
ing waren voor de Leuvense 'WeIStr.:lat' een
must. Ze bepaalden hel klimaat en zowel
de studentenleldtng. de akademtschc over-
heid als de kommandant van de rijkswacht
probeerden er zich van te bedienen als ze
de studentenlelding probeerden te berd-
ken."

Toch werd die prominente - maar
zeer onafhankelijke -positie indenijd (tie
het inleidend shaat van hoofdredakteur
Henry Coelljaerts) niet door ledereen geep-
predeerd. Vooral een aantal J)reSCSSenen
kringvertegcnwoodigers lagen dwars. Zij
erkenden weliswaar het hoge nivo van de
geleverde studentenjournalistiek, maar dat
was in hun ugl'n 'hel punt niet'. Rcrum
hoefde gewoon geen journalistieke preten-
lies te koesteren. het blad moest eigl'nlijk
schrijven wat Lij dachten. waren lij geen
presessen? Waren lij met -baztesdcmokra-
lies" gelegllimeerd? Moest een studenten-
blad zich dan ook niet ekskluslcf beperken
101artikels dle dl' verantwoordelijken van
de kringen gruwelijk interessant vinden,
namelijk henzelf. Zou zo'n blad dan ook
best niet meteert stoppen met wal lIJ 'ge-
leuter' ove-r pölltieke en allerll'i ma.uschap-
pelijke loe~tallden vonden, Dat snort debat-
ten verlamde na verloop van tijd de
aerumredakue. Het blad verschraalde 101
een aankondigJngsblad voor krtngnleuws.
met zoekertjes en korre adverterende stuk-
jes. Saai en dood.

Aarde

Kortom, omstreeks 197<1schrééuwden
de studentenvertegenwoordigers van ASR
om een nieuw; mtcressam en lezenswaar-
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EllI bl/Ogillj

dlg blad. De boreling heette Veto en moest
de werking. Ideeën en standpunten van
ASR aan de Leuvense studentenwereld
bekend maken. De kernbeuleve naam duld-
de al aan dat ASR de studenten ervan
bewust wilde maken dat de unlversltelt er
in de eerste plaats voor hen is, en dat zij
hel nlet moeten pikken dilt beslissingen
over hun hoofd genomen worden,

Los van de bestaande medIa - want
die waren 'verkocht aan hel këpltallsties
ststeem' - wilde ASR een alternatieve be-
dchrgevlng opzeuen. Hiervoor had men
twee goede redenen, Eén: Uit ervaring wist
men maar al te goed dat aanhang en steun
voor een studentenaktie [aktle voeren was
de bestaansreden van Iedere maatschap-
pelijk bewuste studentenorganisatie) vaak
in dlrekre relatie staan met de publiciteit bij
de eigen ba~i~. "TWee:ook de maatschappij
In haar geheel moet het door de studenten
geleden onrecht kennen, Deze politiek
gemotfvcerde bewustwordingstrategie viel
natuurlijk in goede aarde bij de toen zeer
links gemsplrccrde nuetlektuetcn.

Profi

Dal was de cowbcvtjjd, Vanaf de late
jaren zevering begon de Leuvense student
stilaan minder gratuit aktie te voeren. krel'g
'Het Pallieterke steeds minder reden om
Leuven -hct Rode Leuven" Ie noemen en
om rektor Oe sorner te beschimpen als
"rektor na Mao". Vanzelfsprekend enderg-
Ing ook het studeruenhlad de Invloed van
de nfeuwe 'wav of IIfc' van dl' jongste
generatle redaktenes. Amateurisme en lou-
ter vrijwilligheid hadden plaatsgemaakt
VIMlTeen versnelde vorm van professio-
nalisering: binnen de ASR was lnmlddels
iedereen overtuigd van het belang van Veto
als knmrnuntkarlckanael tussen de brede
massa van studenten en de de studentenbe-
weging, De vernieuwingen zijn dan ook
spektakulalr en uilen zich op alle vlakken,
De druktechniek gaat erop voorun troreuc-
pers In plaats van primitieve off·set) de
oplage stijgt (10.000 eksemplaren. later
8,000), frekwentie vcrhoogt (vanaf '81-'82
wekelijks In plaats van veeruendaegsj. er
komt logistieke ondersn-untng (in de vorm
van een halftijdse vrijgestelde-redaktie-
sekretaris), de vormgeving verbetert en de

Hnandële armslag verruimt door de op-
name van reklame,

Veto was trouwens geen buitenbeentje
in de studentenbeweging. Rond die tijd
professionaliseerden alle geledingen van
ASR, Reeds enkele jaren gaf Kringraad haar
Vademecum 'Kan Je me de weg naar de
unief wijzen?' uit. terwijl Kultuurraad
zichzelf gedeeltelijk omgevormd had tot
StuC, een kultureel centrum dal zal uit-
groeien tot een vaste waarde In kultuur-
mlnded Vlaanderen, Oe klassiekers van
Sponreed groeten ult tut massa-evenemen-
ten, DQk leggen sommige kr1ngen zich - al
te gretig - toe op dergelijke grootse organ-
lsattes. In '83 organiseerde Ekonomlka blj-
voorbeeld een fuil met een live-optreden
van The Golden Earring_ l'en zogenaamd
huzarenstukje dal vooral een - naar toen-
mallgc normen - flnancJi.lle kater mei zich
meebracht: minstens honderddutzend frank
verfles.

Aktiekrant

Die professtonaltvcrtug brengt ook mee
dal veto meer een redaktie 111) zich wordt
schreven Îll dl' eerste [aren goedmenende
vrfjwilllgers hel blad vol - niet dl' Stijl of
dl' vorm primeerde. maar het rcvotuuon-
alrl' elan van de Inhoud -, dan begon Vl'W
de journalistieke lal langzaam maar zeker
hoger te leggen. Vl'W wordt minder aktie-
krant. meer 'onafhankelijk [oumaltsück
medium': voor het ccrsr worden grote
lmervlews geplaatst. bijvoorbeeld met de
rekrorkandidaten, en ook de fOlo~raflt- en
dl' rekeurogen ogen steeds fraaier.

vanzelfsprekend IU'ell die inhoudelijke
verandering ook maillschapl)l'lijk-p()1itit'kt·
redenen. De hoogdagen van de kontestatle
waren In het bcgjn van de jaren la("hti)l al
lans.: achter de rug. ASR had mlnder
bchoehc aan een aktiekram avant la leure,
eerder aan een hlnd dal op een geargumcn-
teerde wijze haar jdeeén aan het publlck
meedeelde. Dat alles had één nadeel: de
bërtchtgevlng rond sociale thema's en
onderwljsnleuws raakt een wt'inigirp dl'
achtergrond, zeker als sympatisanten van
xulwurraad/stuc en masse aan veto wiücn
meewerken. Tt'gelijk is V('IO onafhankelij-
ker - want kritischer - )laan Iunkrlonercn
van ASR en vooral van de 'pcllrieke' raden

(folo Arthitf)

Kringraad en Sodale Raad, En dat zorgt,.
voor konflikten. In 1981-1982 mokt ee!]
Veto-redaktioneel: "In het algemeen Is hët
Veto verboden open en kr1tlsch te sChrijVC-ll
over de raden van ASR. De journaltstleke
funktie van Veto moet zich blijkbaar beper-
ken tot de unlef en ongevaarlijke terreinen
als sport, kultuur, en wetenschappelijk
onderzoek".

Die Inhoudelijke mentngsverschlllen
lelden slall om sllnger tol erg reële konfllk-
ten. zouoer overleg wordt aan de ünnncles
van Veto geknabbeld. Eén jaar later (82-83)
schiet Soda!e R.:tad de kandtdaat-huofdre-
dekreur van veto af: dt' redaktie werkt dan
maar verder zonder hoofdredakteur. Het
Jaar nadien klauwen Sociale Raad en
Kringraad opnieuw naar veto wegens de re
promuu-nn- plaats voor 'kultuur', Tenslotte
stellen enkele raden l'('11 geheime nUID op:
Veto moer opnleuw t'I'1I polük-k akrlcmld-
del worden en moet alk journali~tlckl'
pretentics vergeten. De redaktie neemt
kollektief oruslag Heel wat ll-7er~ reageren
verontwaardigd. en (MIkde ASR bl'grijpt
vncl dat hl'I /\ll1(kr een ervaren ploeg niet
makkelijk i) l'en hlad u- rnaken. Uiteindl'lijk
lnstalleerdc ASR 1'('11 huerlmrcdnkuc met
leden van de uudt' l'll dl' nieuwe 111I,)Cj~.
Toch lijkt ceu ttjdpc-rk afgesloten.

Onverschilliq

De tmcruc twd)('lt'n blutten lil' ASR
waren het I!wvul).:van een still ..• kamcltng
der tijden: nieuwe. meer gern,1tigd ..' - en
vaak ook onvcrvchllllger - stromlngen
wonnen zÎl'r1derugl'n aan Invloed blrmen
kringen als bljvtMlrbedd Ekonomlka.
Volgens dl- afgevaardigden van deze kring
moest Ik ASR mtnd c'r kOIllt'Stalr worden,
te!!CtlllVI'r dt, akedemlschc ovcrhctd r-n -
voor a 1 - zich \lollt'dig apolltlek opstellen.
Bkonnmlka t ....'llmgd c• dat l'en nudcnrcnbc-
weging zich enkelom studentgerichte the-
ma's mag bekommeren. ASR - vooral
Sociale Raad, veto en ook Kringraad -
hadden geen on-n naar zo'n slaafs-partlet-
patlef medebcheer en wilden geen a-Idenlo-
gische smdcntcukoepel. "Geen ldeclogle i~
ook l'en lueolng!t', narnelijk de aanvaardtng
van de bestaande", W.1Sde meest gehoorde
legenopmerkIng. Naruurlijk wilde ASR
geen a-tdeologtsch forum worden. Dal zou
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voor de vrijgestelden en aktlefste studente-
nafgevaardlgden Immers een negatie bete-
kenen van hun politiek - maar daarom
niet partlj·polltJek - studentenengage-
ment.

In het politieke tijdschrift 'De Nieuwe
Maand' beschreef ex-veto-hoofdredakteur
(tevens ex-beheerder van het TYK) aen
Mamet de hele kontramine erg akkuraat:
-ne ASR Is door de Jaren heen progressief.
kritisch, kontestair, links gebleven, ZIJ het
dan van een gematigd linkse soort, waar
vele jonge lnteüektueten zlch In herken-
nen: het linkse denken als verstandelijke
extrapolatie van een aangeboren rechtvaar-
dlgheldsgevoel, het tlnks dat DI" Somer
moet bedoeld hebben toen hij stelde dat je
als twintigjarige ofwel links ofwel harteloos
moet zlJn, Ongetwijfeld Is dat niet hetzelfde
links als dat van '68. De scherpe kanten zijn
eraf gesleten, er Is wat zelfkritiek en erve-
ring bIjgekomen. Het llnks-zjjn wordt her-
dacht en er worden vooral niet die verre-
gaande politieke konsekwentles uit geirok-
ken, Het Is eigenlijk meer een persoonlijke
mgesteldheld dan een politieke stelllngna-
me. En zo 15 het dan ook evenmin te
verwonderen dat ASR door veel studenten
die er het fijne niet van wisten - en dat
was zn voor de meesten -, voor de
gemakkelijkheid ais links bestempeld werd,
Er is ook altijd al opposn!c geweest tegen
dit linkse karakter, ZIJ het dat deze oppost-
tie links veel meer In partijpolitieke zln
interpreteerde dan het op ASR redelijker-
wijze van toepassing wes."

Superraad

Meestal hield de oppositie het bij
formele kritiek, Ze vielen graag een stern-
procedure aan, Toen gepeild werd naar een
houding tegenover de plaatsing van de
kernraketten, stemde Sociale Raad 'tegen'
terwijl Kringraad zich 'onbevoegd'
verklaarde, Dat leidde natuurlijk tot een
impasse, Maar uiteindelijk ging het niet om
de vorm, wel om de Inhoud. Nogmaals aen
Malllet: "Het was immers niet zozeer de
manipulatie die gewraakt werd, dan wel
het feit dat het linkse manipulatie was,"

Om dezelfde redenen stelden de krin-
gen-In-opposttte een verlanglijstje met
strukturele veranderingen voor: zij wilden
een superraad boven de vijf bestaande
Raden (Sociale Raad, Kringraad. Sportraad,
Kultuurraad en Iscl, de voorloper van
Pörtulaca}. zIJ hoefden geen vrijgestelden
meer en lij eisten meer stemrecht voor
grote kringen. Uiteindelijk was de bedoel-
ing van deze Iorrnclc wijzigingen om een
inhoudelijke verandering te bewerkstel-
ligen, Omdat de dissidenten geen meerder-
held konden vinden, besloten deze ontevrc-
derjen - met voorop Ekonomlka en VRG
- dl' ASR 1(' verlaten. ZIJ vormden de
KringUnlc Leuven (Krul), De sinds jaar en
dag unltalrc Leuvense studcmenbcwcglng
was ~e~p1it~t. voortaan stond de 'gccnga-
geerde' ASR stond tegenover de 'neutrale'
Krul, een 'politieke' Veto kreeg een 'objek-
tief' Krul-tijdschrllt u-genover ztch: F,Wl',

Kennis

in dl' prakrljk Wil' Krui helemaal nkt
zo neutraal en Fale 1111'170 ubjekth-L Dl'
'tien !o!l'I)(llll'n' van dl' Krul wekten vcrwon-
derlng. Het leek er al sterk tip dal deze
stellingen V(KHallorgvuldig zo waren
geformuleerd dal in dl' uu-kunrst tedere
vorm van duidelijke polltkke stclllnguame
en konironterende aktles kon vermeden
worden,

De twist tussen ASR en Krul. vero en
Faze draatde ook om een diametraal tegen-
gestelde visie op inspraak en demokratie,
Krul eiSte een volledige "representativiteit"
(konkreet: met standpunten naar bulten
komen waarin alle, maar dan ook MIe
.nudenren zich kunnen herkennen), ASR
schoof de edukaueve Iunkrh- naar voor:
uitgaande van die bastsopüe 'demokranser-
ing' rnaken raden Inhuudclljkc nota's. De
krtngalgevaardlgen tnoeten die srandpun-
ten dan naar hun kring doorspelen, die zo
enig Inzicht In de problematiek kan kriJgen,
Pas na diskussie worden de nnndpumen
Iermeel bekrachtigd. Daarnm publiceerde

Veto een 'Politiek platform van de Alge·
mene Studentenraad', Daarin stond onder-
meerr'önder 'demokrensedng van het
onderwijs' verstaat de ASR het nemen van
die maatrel!elen die een demokratisch
onderwijS mogelijk maken, Een 'demo-
kratisch onderwljs'lS dan het verzamelen
en het verspreiden van kennis door, ten
behoeve van, en onder kontrole van de
gehele gemeenschap, ( .. ,) Nochtans Is een
demckratlsertng van het onderwijs niet Ie
verwezenlijken zonder een meer diep-
gaande demokratlserlng van de maatschap.
pij, De ASR zal er dan ook op toezien dat
de maatschappelljke voorwaarden voor een
demokratisch onderwijS worden in stand
gehouden of gekreêerd."

Carrière
Uiteindelijk stierf Krul na amper twee

jaar. Zoveel tijd hadden Leuvense studente-
nafgevaardigden nodig gehad om In te zien
dat een werking die enkel op zogenaamde
'representativiteit' steunde uiteindelijk een
holle doos was: immers, niet één student
die ztch Interesseert of wil engageren voor
'representativiteit', In de praktijk was
representativiteit midden de jaren tachtig
verworden tol een alibi waarmee eigen-
gereide presessen en tcchnckratlsche 'verte-
genwoordlgers' hun eigen mening leghl-
meerden en, zo vermoedden velen. hun op
termijn eigen carrière een zetje wtlden
geven,

Ein dus werd er Iets 'nieuws en moois'
opgebouwd, De struktuur (vijf cnafhanke-
lijke raden) en het ultgangsprlndpe
('demokratisering') waren ongeveer Iden-
Iiek aan de oude ASR, Als symbool van de
nieuwe verzoening tussen de kringen kreeg
de herenigde koepel echter een nieuwe
naam: toko. Even wilde men ook Veto om
eenzelfde symbolfsche reden omdopen In
'Alert' - dat klonk zoveel pcsrtfever, weet
Je wel -, maar een snelle en stugge reaktie
van de Vetoredaktie aborteerde dat voorne-
men, ASR·fanaten riepen echter te vlug
po Ir

viktnrll', Steeds meer wordt duidelijk dal
een aantal nudentenvertegenwocrdlgers
hoegenaamd geen zin meer hebben In
'reflektie' of 'kritische bevraging' en alle
strubbellugcn of stendpurnbepatlngcn
willen toedekken onder het mom van
'representativiteit' ,

De logische konsekwentie hiervan
luidde: wat niet honderd procent reptesen-
tallel klinkt, mag niet. De eerste rellen
omstaan In 1988 in de schoot van socraïe
Raad. Als een Werkgroep Antl·RaclslIle van
Soda Ie Raad In een brochure stelde dat
stemrecht voor migranten "een optie' kàn
zijn, Is het meteen hommeles, Immers, niet
alle studenten zijn uitdrukkelijk voor stern-

recht voor migranten, en dus mag een Raad
van toko zulks nler beweren. Eenvoudig
toch? Als Veto de kant kiest van de
belaagde opstellers van die brochure, zijn
ook voor dit blad de poppen aan het
dansen - definitief, zo blijkt, Met name
met Kringraad komen de relaties nooit
meer volledig goed,

Gekissebis

Vanaf het begin van de jaren negentig
bevindt Veto zich in een voortdurend
geklssebls, vooral tegenover Krinllraad,
Onderwerp van dispuut zljn een aantal
sleutelbegrippen waarbij redaktie en raad
prtndpieel van mening verschilden, Zoals
daar :r.IJn:

• Konstruktivisme. Studentenvertegen-
woordlgers gaan een (ver) eind mee met de
akedemtsche overheid en hoopt dat die
laatste dan beretdwllllger wordt om In te
gaan op - zeer gematigde - uudemen-
eisen. Meestal ging de veto- redaktie niet
akkoord met deze politlek en bleef het blad
hameren op het statutaire principe 'demo-
krarlserlng van het ondervvlJs', Konflikt
gegarandeerd,

• ApolItIsme. Loko wordt steeds minder
ponnek. In het begin van de Jaren negentig
weigerde Loko op te stappen In de
rengerenmars voor Werk: 'arbeid' had met
'student' niets te: maken, TIjdens het
akademiejaar '91·'92 kwam vanuit een
belangrijke Heverleese kring zells het
voorstel om Kringraad principieel te laten
af:r.lert"van iedere politieke stelllngname die
niets met onderwijs te maken had, Hoewel
geen meerderheid van kringen dit voorstel
wilde steunen, geldt die visie sindsdien als
'richtlIJn' waarvan studentenafgevaardigden
slechts uiterst schroomvalllg durven
afwijken. Dat hej regelrecht Ingaat tegen de
toko-neruien - lets waar Veto graag op
bleef hameren - kon hen niet deren,
Konflikt gegarandeerd,

· Korporausme. wegens het de facto
negeren van het oude principe 'demokraus-

erins van hel onderwijs' Is de hoogvu-
waarde binnen de studeruenbewegtng niet
meer het politiek korrekt "lijn van lijn
standpunt, maar het zogenaamde represen-
talie! 71Jn,Als gevolg hiervan vcrvult Loko
gernakkclljker In een snuaue met meerder-
held en minderheden. De laatste jaren
werden hIervan reeds verschillende - pijn-
lijke - voorheelden opgetekend: VTK was
pro ingangseksamen. de rest tegen; Medica
is pro-numerus etausus. de arideren twljfe-
len. Raar maar waar: deze komrovcrses
draaten bIjna altijd rond een cis waarin
steeds de 'eigen' SToep remraal slaat. Dat
kan moeilijk anders indien ntét vertrokken
wordt vanuit een gemeenschappelijk poll-
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tiek projekt. Veto bleef wel bij dat 'projekt'
en wilde haast nooit de korporatlstlsche
eisen Sleunen, Konflikt .. ,

- Sensuur. Dergelijke verschillende
opvattingen leidden onvermijdelijk tOLeen
botsing. Waar de vercredekue had gehoopt
op een choque des ldées, - het zou wàt
leuk geweest zijn Indien een aantal studen-
tenvenegenwoordlgers zich ook bereid (of
bekwaam) getoond hadden om Inhoudelijk
en beargumenteerd hun opvattingen te
toetsen aan andere opinies -, gebeurde dit
steeds minder. De inhoudelijke diskussie
stokte en werd vervangen door formeel
geruzie, Waar tot In het begin van de jaren
negenng als een vaste 'plicht' biJ vacatures
voor studentenafgevaardigden werd
geschreven dat zlj bereid moesten zljn
hierover te berichten In Veto - kwestie
van de eigen ill:hterban zo breed mogelijk
In te lichten ~. dan werd de laatste jaren
dat geweer vars schouder veranderd,
Studentenvertegenwoordigers laten zich
fêteren In oft~·kent·onsen op akademisch
nivo, brengentoogstens verslag uh aan een
groepje mln of meel"gelljkgezinden van de
raad, maar durven hl'rn:Standpunten steeds
minder te konfronteren met een brede
publieke opinie, in casu het lezerspubllek
van Veto. WJt :zéker niet meer gepikt
wordt, Is kritiek op de 7.0 'representatief'
genomen standpunten. Wont Immers, een
represemeuer standpunt kan niet anders
dan korrekt zijn, wànt het is toch reptesen-
tatlel. Een redaktie kan mtssenten
schrijven, wie weet zelfs onafhankelijk
nadenken, maar dut heeft allemaal geen tel.
want zeg nu zelfs: nnalhankelijkheld of
representativiteit, welk Ideaal vind JIJ het
meest aantrekkelijk?

Of waarom kiezen? Waarom gewoon
niet teruggrijpen naar een syntese, naar een
puike samenvatting over de spanning
tussen Journalistieke praktlJk en politieke
verantwoordelijkheid? Waarom niet
luisteren naar de toespraak zoals good old
ces Goossens meer dan 20 Jaar terug over ~
de BRT afstak: "Adekwate berichtgeving

• PS" ~ 1

(fato A.rthirj)

tegenover dl' [lol!til'ke aktualiteit is en blljll
de beste remedie tegen pnllücke onvcrschtl-
llgheid. Het gevaar drclgt dat journalisten
ontmocdlgd zullen raken. als ts: niet de
rnugt'l!Jkheden krijgen om re doen wat ze
noodzakelijk achren. Het grootste gevaar
konu echter vanwege onze j.;ez.-.gsdragers,
wanneer die de open en eerlijke
konfrontatie mei het publiek zouden
schuwen, de vriJt' berichtgeving
belemmeren en een stap terug zeilen naar
het obskurantisme." voor Veto !leldt net
hctzejfde.

Walter Paull
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Louis Vos over de studentenbeweging

Studentenbeweging of servicecl
at is Uil studentenbeweging en
wanneer is er sprake van? Is
representativttett belangrijk? Is

de demokratiserinqsqedachte belang-
rijk? Historicus Louis Vos, zelf trou-
WetlS preses in '68, stelt zich reeds
meer dan twintig jaar deze vragen.

Vos maakt een onderscheid tussen studen-
tenleven en studentenbeweging. 'Om te
kunnen spreken van een beweging ts het
noodzakelijk dat studenten zich gaan
organiseren voor breed maauchappel!Jke
doelstellingen en dat Is gebeurd begin 191'
eeuw', zegt Vos. HIJ noemt dat de klassieke
studentenbeweging: "een klassieke' bewe-
gIng Is een beweging die een thema
overneemt uit de bredere maatschappij,
zjch daarbij aansluit en een soort beweeg-
liJke voorhoede wordt In die bredere
maarschappl]. Eind jaren zestig wordt
daarmee gebroken: de studenten nemen
geen thema's meer OVEr uit de maatschap.
pij; ze stellen zich bulten die maatschappij
en komen met eigen, originele oplcssjn-
gen." "Maar/ zegt Vos, "de roeping om zich
te mentresteren in de maatschappij Is na
verloop van tijd ...ermlnderd. Dat hangt
samen met de dreiging van akademische
werkloosheid: als Je zeker bent een Job te
vinden. kun je je de luxe veroorloven je
bezig te houden met de kwaliteit v an het
leven, in plaats van met simpel over!e ven."
Jcurnattst welter PauU (De Morgen) merkt
een nieuwe breuklijn op: de kontesterende
studentenbeweging van '68 wordt meer en
meer als voorbijgestreefd ervaren. De
studentenbeweging keert terug naar de
eerste, klassieke opvatting van zo'n beweg-
lng, met het belangrijke verschü dat men
zlch niet meer interesseert voor breed-
maatschappelijke thema's, maar alleen voor
specifieke srudemeruhema's. PauU spreekt
dan ook van een 'ueoktasstese bewegjng",
V05: de kunt dal Inderdaad neeklasstek
noemen omdat er weer thema's worden
aangereikt uit een bredere maatschappij,
terwijl In '68 de studenten zeil met nieuwe
dingen als oplossing naar voor kwamen. Nu

.~ zijn er bredere thema's maar er Is toch tets
overgebleven uit die '68 periode: altijd Is de
gedachte blijven bestaan dat de studenten-
beweging zich mOC'I bezighouden met
demokreusenng.»

Achtenzestig
Veto: Ot probfemm in dl LtUvtnSl studmtln·
btwlging ~nrtnrnrln zich vaak rond Velo.Kan
jl em brtuldijn zien in de zin dal Vlr~ nog bij dt
nilUwt studentenbeweging zil rn nog altijd mtt
dit dtmokralistring buig is, tlrwijl dt kringtn
etrdtr "tok/aslie/( zijn?
Vos: .En de demokratbering wordt
beschouwd als een overblijfsel uh '68, tets
wat niet meer een rundamemeet uitgangs-
punt Is maar dat Juist bedlskussteerd wordt?
De vraag is of Iedereen daarmee wel ak-
koord gaat. Wat ik dan zou zeggen Is dat
die mensen die bet standpunt van Loko
Innemen, dat die eigenlijk geen studenten-
beweging meer willen maar dat zij alleen
maar een studentenkoepel willen, dat ziJ
eigenlijk alleen maar een soort serviceclubs
wlllen voor de verschillende Iakuhetukrtn-
gen en een blad dat eigcnlljk berichten
geeft over wat dl" kringen bezighoudt. Dat
Is eigenlijk niet meer venrekken van een
maatschappelijk projekt..

.BIJ dil" mensen die wel politiek geën-
gegeerd willen zijn, bemerk Ik de neiging
om zich aan te sluiten bij politieke Jongeren-
verenlglngen die vroeger niet bestonden.
Want ze zouden niets anders zljn dan een
wachtkamer voor toekomstige parlemema-
rfërs. Maar dat schijnt nu anders te lijn. Ik
wil dit niet direkt verdacht maken, want
voor de huidige generaties Is dat misschien
de goede weg en we hebben natuurlijk
goede polltld nodig. Maar Ik blijf wel een
fundamenteel verschil zien tussen ener7Jjds
een beweging die zich Uitdrukkelijk
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onafhankelijk opstelt In de maatschappij
door kritische geluiden te geven en ander-
zijdS een politiek engegement dat al cnmld-
dellijk ingepast Is In een politieke partij.
Politieke studentenverenigingen kunnen
echteralleen dienen als een soort attraktie-
poolen als een katausator in een bepaalde
richting, maar zij kunnen nooit claimen dat
zij dé studentenbeweging ziJn .•
Veto: Kan tin stJldtnUnblWtfJing dan Wll
repmtnratiefrijn?
Vos: _Er zijn twee verschillende fnvals-
hoeken van waaruit er beweging komt in
de studentenbeweging. Aan de ene kant
heb Je de mensen die een zeker Ideaalbeeld
naar voor schuiven, mensen die gewoon
het lnltlatlef nemen. Wie heelt hen geman-
dateerd? Niemand, zij zijn de Initiatiefne-
mers, zij zijn de mannen die de Veto
volschrijven. zij zlJn de mannen die zorgen
dat er alle weken Iers ligt. Moeten die
verkozen zljn? Aan de andere kant heb je
de mannen die verkozen zijn. Als ziJ
verkezen aljn, zijn zij meestal verkozen op
basis van een programma, in een bepaalde
lakulteltskrlng. Dilt tiJn de representatieven.

Veto: De dtm"kratistringsgldachtt lijkt mtnäer
slerk It zijn dan 'HOlgtr, Ilrwijl Jijftrs juisl
aantonen dat dl demokratisrring van het onder·~-------------,

meestal uit .•
.Als de representatfvnett zou beteke-

nen dat alleen maar een Slem mag klinken
van dl" zwijgende meerderheid, wie bepaalt
dan die stem. Ten tweede: wat Is er interes-
sant aan die stem? Dus als [e een stucen-
tenbeweging wil hebben. moet je zorgen
dat je een funktlonele rol - die een forum
zoals Veto speelt - hebt. En die runkucne-
Ie rol Is [ulst 'forum ziJn'. Mag dan de re-
daktie geen standpunt Innemen? Natuurlijk
wel, want morgen staat er een ander artikel
in dat daarop reageert. Als er voldoende
waarborgen zijn dat op grond van argu-
menten gediskussleerd kan worden In een
blad, dan moet dal verder een beetje zijn
eigen gang kunnen gaan, denk Ik, want
anders ga je geen botsende ideeën krijgen
die Interessant zijn, die mensen kunnen
samenbrengen .•

Kontestatie

Veto: Kunntn dt Jtudlnlm wtlugt/Jjk dl
universiuil mu beheren en dit uniwnirtit, en dl
samtnleving waar/ot u behoorr, in watlg sullln.
Is mtdtblhur en ~nttSIQlj, gun ~ntradÎktil?
Vos: Daar ben ik niet helemaal zeker van
want, vooral In de eerste jaren dat dat
medebeheer Is toegestaan, zien we dat er in
elk geval tot '74 leder Jaar stakingen zijn
rond grote problemen In de derde wereld
en dat onderrussen dat medebeheer ook
verder voortgaat. Ik denk dat het perfekt
mogelijk Is om de klemere dingen, bijvoor-
beeld de prolfen hun vak of de eksamen-
vorm doen veranderen, te laten samengaan
met een engagement In een bredere kon-
tekst. Het hangt er helemaal van al hoe hel
wordt geïnterpreteerd. En het bewijs ligt In
de geschiedenis zelf, want tussen '70 en '76
heeft de Leuvensê studentenbeweging
Iedere aktie die e~.was zogezegd In het
Juiste kader gezet.'Maar altijd was er dat
breder kader vî!" de demokratlserlng van
dl" maatschappij ~t niet In vraag werd
gesteld. En nu dus blijkbaar wel. De
demokratlserlng van de~m.latschapplj Is
zoiets als de demokratle~Dit Is een Ideaal-
beeld. dal Is tets waarover je niet moel
stemmen, dat Is tets dat als vertrekpunt
dient om de demokratie aan te gaan, De
grote vergissing Is dat demokratie de stem is
van dl" meerderhetd en dat
representativiteit demokratie is. De
il"mnl<r"ll" I~ ""ro' en vooral een waarde.

wijs achteruit gaal.
Vos: .Dle gedachte Is helemaal niet voer-
bijgestreefd. Dat die demckrauserlngsge-
dachte minder sterk Is. hangt samen met
een hele maatschappelijke verschuiving die
de laatste tien Jaar veel sterker Is geworden,
waarbij In feite rechts en ekstreernrechrs
sterker wordt. Een van de belangriJkste·
verschilpunten is dat mensen die zich links
opstellen of een open maatschappf willen
opzetten. zoveel mogelijk gelijke kansen
willen geven aan Iedereen. Aan de andere
kant heb Je mensen die zeggen 'we hebben
het goed, laat ons het goed houden, we
hoeven dat niet om te draaien'. Het prob-
leem Is eigenlijk dat de laatste IUd een soort
angstsfeer ts ontstaan. Dat werkt ook door
naar de studentenwereld. De moellljkheden
die jullie nu ondervinden, dat hangt samen
inderdaad, eerst met de ekonormsche krisis.
en dan nu met het In vraag stellen van
allerlei zekerheden en hel onveütghelds-
gevoel dat et heerst. Nu nog eens de schart-
dalen erbovenop en dat leIdt ertoe dat
mensen, ook studenten dus, gaan eeggen
dat ze al tevreden zijn dilt ze hun eigen
huls en tuintje en hun eigen baan hebben,
postmodernisme hè. De hele maatschappij
is anders, maar dat Is geen antwoord netu-
urlljlc. dat Is pessimisme, dat is doemdenken.

~
\

(folo Frank VI'tlnt)

een soort van blauwdruk. Het Is een Ideaal-
beeld, het Is de mogeljjkheld geven aan
Iedereen om te helpen meedoen en als nu
de meerderheid zou vinden dat dit niet
meer moet, dan wordt de demokratie door
de represemauvtteu misschien een vijand
van de demokratie. Ik vind dat we door
eepresentauvncn verblind worden, blJvoor·
beeld door de gedachte of er een partij
moel bestaan, moet het Vlaams Blok stem-
recht krijgen? Wel, het probleem is dal zij
dal zo goed weten Ie verpakken omdat z.lj
de represeruatlvhelt gebruiken, 'ja maar,
wij zijn verkozenen des volks, en wij
worden uitgesloten, dllt vinden wij
ondemokransch'.»

_Die diskussie rond represerueuvncn
komt om de zoveel Jaar terug. Aan de
andere kant Is het tets om ons zorgen over
te maken, de idee van demokratlserlng zelf
Is nu in gevaar, weru hel wordt In de
bredere maatschappij in gevaar gebracht.
Dit Is meer dan alleen maar hel spelletje
van representativiteit. Dus eigenlijk zou de
diskussie moeten gaan over wat demokratie
Is .•

Benny Oebruyne
Dletger ceeraen
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Dat \JOlkmott her/lVln mtt zijn hoofth~id rn durf

Nu, dat ziJn twee verschillende fnvels-
hoeken. war is nu de studentenbeweging
geweest op het moment dat die invloed
heeft gehad In de bredere maatschappij?
Een feh Is dat die twee groepen op een of
andere manier elkaar rocb konden vinden.
De aktievoerders konden degenen die akIIel
waren In de kringen. winnen voor hun
Ideeën .•

Representativiteit

«De mensen die verkozen zijn. zijn
representatief om in een beperkt aantal
zaken hun kring te vertegenwoordigen.
Maar betekent dat dal zij de polltleke
opvatting ...an hun kring venegenwcordl-
gen? I3r zijn zoveel opvattIngen In een
kring. En dan Is er een blad waar de redak-
tie een bepaalde opvatting, bepaalde ideeën
naar voren schuUt en dan kan er weder-
woord ontstaan en dan Is er diskussie. Maar
je kunt mensen die Initiatieven nemen toch
nlet voortdurend aan banden leggen door
die termeet toestemming te laten vragen
aan krtngvoormters. Dat is een vergissing.
Je gaat alle Ideeën op voorhand langs een
soort trechter laten doorkomen en een
soort grootste gemene deler maken, dan
vallen de meest interessante Ideeën er



Uit het studentenarchief: Mark Derez

Loko en haar imago, een
reklamejongensprobleem
(!)oor een verfrissende kijk op het

studentenleven van de afgelo-
peil twintig jaar kroop Veto in

de toren vall de centrale biblioteek.
Daar tit. hoog en droog en met een
riant uinicnt op het taäeuteotein -
the place 10 be - Mark Derez. hoofd
van net Studentenarchief. Deze prille
veertiger stond in de jaren zeventig
mee op de barrikade" en licht het wel
en wee van de studentenheweoinq toe
op een iets minder akademische wijze.

Mark uerea: _Loko heel! altijd Ier diskus-
sie geStaan, en men heef! altijd mei arguso-
gen bekeken wat er in Velo verscheen. Dit
is zeker zo sinds hel midden van de jaren
tachtig. toen er een geest van restauratie
opkwam. Ik beo zelf afgestudeerd in de
jaren zevenng ten tijde van rektor-na-Mee
Pteter De somer. Hij was groot geworden
op de barrikaden en tnoest - legen heug
en meug - een zware drukkingsgroep van
studeruenzljde op z'n IJnkerfiank dulden.
maar hij ging daar vrij spcntcf mee om. Hij
bleef de studenten en de studeruenbeweg-
Ing als een geldige partner beschouwen. En
dat is loch een groot verschil met tegenwo-
ordig. Ik denk dat het huidige rektoraat de
studentenbeweging nauwelijks als een
tegenspeler hoeft te erkennen. Dal is geen
serieuze tegenspeler meer. Via de raden en
de hele Inspraakstruktuur. die - 0 ironie
- het resultaat is van de korucstane in de
jaren Zl'ventig, Is alles zodanig gestroom-
ltjnd dat men nauwelijks nog van
tegenwerk kan spreken .•

.Wat mIJ zo opviel bij het begin van
hel akademiejaar in de Hal. was dat er geen
enkele StudentenverenIging meer vertegen-
~ ._.- ~.~
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woordigd was. Dat heeft ongetwijfeld IC
maken met het insidem over de brave
affiche van de homovereniging 'Hel ver-
keerde spoor'. Ik vind het vreemd dat daar
niet heviger op gereageerd wordt.e
Veto; Heeft u een Vf!rklaring voer war u de 'gl'
stroomlijnde bewl!gin..'I' ~'all de lilalsif jaren
noemt?

Vreemdsoortig

Derez: .Hel is volgens mij niet eens zo'n
reeera fenomeen, hel is al veel langer bezig,
Ik heb er echter geen verklaring voor, In dl'
jaren 'SO zie je reeds dat studenten hun
ekspressieve politieke bewustzijn inruilen
voor een meer jndlvlduele omploollng: de
opkomst van StuC is daar een uiting van,
Hel hele tijdsklimaal zal daar ook wel voor
iets tussenzitten. Er zijn andere, nogal stnrs-
coe verklaringen, die stellen dat heel de
kömestauepencde een voorbijgaande fase
was in een heel lange, teehnokratische be-
weging. Daarbij evolueerde de universiteit
van een vrij gcslOlen akaderntsche gemeen-
schap naar een groot bedrijf, dat veel meer
germegreerd is in de samenleving, waar
men ongegeneerd de marktwenen laai spe-
len. De huidige samenwerking met het
bedrijfsleven zou in de jaren '70 helemaal
niet getolereerd zijn gewordcn.»
Veto; Gaaf 11 m~t dae sul/hlg akkoord?
Derez: -Ik wa~ een beetje verbaasd en ont-
nuchterd toen ik dit voor het eerst hoorde,
omdat ik naruurlijk zelf uit die generatie
van begin jaren zeventig stam, Het is moei-
lijk om je studententijd zo gconrmltologl-
seerd te zien. De bestaande adviesorganen
aan de universtren zijn een produkt van die
periode. De akademtsche raad bestond nog
niet, er WolS allcen de akademische ~enaat.

._ .fi_ ..K___________.___....__....... . ..

die deze eeuw drie keer is samengekomen:
bij het begin van de eerste en de tweede
wereldoorlog. en onder Dillemans werd ze
ook nog eens bijeengeroepen in de jaren
tachtig .•
Veto; Waf vindt /1 Viln. Louil Vos's ltellîllg dal
de studentenbewegÎng dood is?
Derez: «Dat zegt hij al sinds 197'), De
basisprindpes van Loko rijn nog steeds
demckrausertng van bet onderwijs en de
samenleving, maar de vraag is of dit nog
aansluit bij de 'malustream'. Ik denk niet
dat de redelijk progressieve toon van Veto
haaks staat op de opinie van de brede mid-
denmoot van de studenten. Ik ga njet zeg-
gen dal die representatief is voor traditio-
neel kcnserveueve fakulteiten als rechten
en ekonomie. Die massieve studentenbe-
weging, die zich unaniem profileen voor
een bepaald maatschappelijk doel die is
Inderdaad dood.»

Boerderij

«De reaktie, of liever het uitblijven van
een reaktie op de witte mars is een tiplsche
'middle class' reaktie. Leuven is de Vlaamse
middle dnss universiteit bij uitstek, met
sociokulturele kristenen uit de Vlaamse
verkavelingen, de fermettes waar het ver-
kavellngsviaams wordt gesproken. Dat
wordt ook zo gezien door de buitenwereld,
door andere universiteiten. De 'K' van de
KU Leuven st.:lat ook veelmeer voor 'mld-
denklasse dan voor katolicisme. De seku-
lorisering van de samenleving leidt op dat
vlak ook tor een Imagoprobleem. De Gentse
universiteit lijkt ons nu voorbij te Steken in
aantrekkingskracht, in nieuwe inschrijvin-
gen. en ik denk dal de KU Leuven de reke-
ning gepresenteerd zal krijgen voor haar
imago van degelijkheid en keurigheid. dat
Mllaiiil een beetje oubollig dreigt over te
komen.»
VNO; Ook Lok(l hufl b/tïkbaar prob/emm met
haar imago. Er is- nu Uil ",n-kgrCltp "'W:JD op-
gITirilt dit Loko /(nl9 dichter bij de studtIllen
moel brtll9f"L
Derez: «Dat zijn aknes die men uit de
marktsektor. de bednjtskuhuur haalt. TOt'Il
ik zei dat de universiteit met een imago-
probleem worstelde, formuleerde ik een
kritiek waarbij ik elementen ontleen aan
het bestel waar ik kritiek op heh. Dolt is een
reklamejongensprobleem. naarmee ontleen
je je waarden aan de sektor of sfeer die je
probeerde te bestrijden. Overigens wist ik
niet dat de kloof tussen de representatieve
demokratie - de prescssen - en de niet-
representatieve dernokrade die vcrtegen-
woordigd wordt door Loko zelf, en haar
stuurgroep, zo groot geworden was. liet is
een probleem dat zich ook al stelde in de
jaren zeventig. Nu zit je echter met het ren
dat de eerste groep, die vroeger over-
schreeuwd werd door die groep van geën-
gageerde studenten. een stem heeft gekre-

Sludentencafe

DE RECTOR

gen in dat getrapte systeem van vertegen-
woordiging .•
Veto: 7,/9t u mi dal Veto als blad ren oubolfjge
rrfellis is \'an dl' jaren. zl'W"tig?
eerez: •F.r lijn tijden geweest dat ik het
blad soms zelfs saai en veel te serieus vond.
Ik zag het liever wat Irenischer, vrolijker,
baldadiger ook. Het is dal soms ook
geweest. zoals de cartoons van Virus, de
rechtsboven. dat nogal balsturig was. Dat
soort din geil moer men kunnen tolereren.
denk ik, Ik begrijp niet hoe de akademlsche
overheid de laatste tien jaar zo kleinzerig
heeft kunnen reageren op studenten. Er
mogen toch al eens dwaze dingen Instaan.
er mag al eens een loopje genomen worden
met de werkeUjkheid. Maar ik zit natuurlijk
nog een beetje gevangen in dat romanti-
sche beeld van studenten die op de bres
springen en lIet geweten van de natie vor-
men. Oaaron1'_pleit ik voor schuinsmar-
cheerders 1'0 balengaards. Als universiteit
kan je je niet permitteren om daarop te
reageren ati een multinational. daar zou de
akademtsche ~rijbcid toch moeten gelden .•

Oude MorId 4
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AI~Jt' lLII hebt om dt· vtnjd ,lJn Ir bmden mrt alle
autontcn ol Iie-vcr volk"t,l1l\t hCI kan allemaal. De vrijt:
verenigingen proberen allee w.11 I;'T 1('1'11 in de samenleving
ti.' kanaltwn-n. 11)\1,11jt·.w.lI ook W Inu:·r<'~~t·i~dit kan l....le-
ven met l,wHjk~(?lnd('n ..k kan als vereniging zeus geld
krijf.!en ven lokn als je aan een minimum aantal veretsten
voldoet. Naavt de fClrlnde crncrta IblJvuurlwt:ld een adre,
hebben LI1lt'UH'II), liJn er ock cnJ..ek erkenntngscnterea:
onder endere het naleven van de Iundamentele rechten
van de mcu-, ber verbod om geweld te prediken of ti.'

gebrutken. en h'K)hl1,llt'Hjk h<.',la.\n uil \lIllkntE'n. pr-
vetenigmgcu dil' '!:I'\p<l!1Snrr.!' willen wntden duur lokt>
dienen dan een dO!.~ier brrmen ti.' brengen bij de financiele
1'lIltrt)lek"rnrnh~il' (FKKI en maken dan een gOt·JI; lan~
om geld Ie ontvangen om hun aktlvrteneu te bekosngen
DJ! noenu ruen dan de 'erkende vrije veremgjngen", Op dit
morneut /1111 t·r viJhien erkende veremgmgeu. Om u ...en
beeld 1(' geven van de dlv ersucu \'<11ldeze groeperingen,
belichten wIj t:r et'n aantal op deze bladzijden.

De vrlle verenigingen
AI, je Jt· verblijf in Leuven <11,student wal wtl upllcuren
mei !;Iuiten~dull!l,e a).II~·iteitcn kan Je altijd terecht bij de
....rilt' \'I'ri.'nlltlU!(l'lI. Dt'll' vcrcruginge-n ol,'den een breed
gamma dan van "rrkkingell vu bezigheden. ZIJ richten zich
echte-r niet ..hijd ult\lui1rndllll studenten. waar overal zijn
de studenten meer JJn welkom. '.
De Marxistisch-Leninistische Beweging

"De lijn van Solidair is sinds de jaren
zestig niet veranderd"
Oor', student 'weede kandida-

tuur rechten, stond ons te
woord in naam van de säarxis-

tisch-Leninistisdse beweging (MLB).
Deze bewegin9 is de stuaentenorqan-
isotie van de Partij van de Arbeid
(PVDA), De MLB stelt ziel, in het
studentenvademecum voor als een
revolutionaire organisatie die strijdt
tegen 'Iet kapitalisme en liet imperia-
tisme.tn lier dagelijkse leven zijn deze
mensen waarschijnlijk meer bekend
als onvermurwbare verkopers van
111111 partijblad 'Solidair',

Veto: Hotvt!d ltdtn uit dt MLB?
Ban: .Het juiste aantal kan ik u niet zeg-
gen want wiJ willen niet dat de BOB weel
hoeveelleden dolt wij te.:Jlen. Maar er zijn
veel mensen ere In de anti-racistische en
anütasosuscbc beweging altten en met ons
samenwerken. BIJ de betoging tegen het
Nationalistische.: Studenten verbond (NsV)
zijn er bijvoorbeeld veel studenten naar om
gekomen omdat wij zo goed geïnformeerd
ziJn, zonder dat dit allemaal kommumsten
zouden zijn .•
Veto: Toch staan ]ulfit, u/fs In kltmlin/cse krin-
gt", gtlJolttrd. 011 vooral omdat lUWt met groot
vrrfoon tnt bt'09ing "aar jumt ha"d loudtn
wÎlltn men.
aan: _Tja, dat Is natuurlijk I!C'nveelgeho-
orde kritiek, Maar dal Is omdat we niet
anders kunnen, we doen geen enkele toe-
geving en daarom krijgen wc veel legen-
wind van andere groeperingen en van de
politie, Kijk naar de Witte Mars, de tradi-
tionele panljen rckupereerden deze beto-
ging en enkel de mensen van de PVDA en
de MLD werden opgepakt. We krijgen van
niemand stcun.»

Diktatuur

Veto: Wal is dt band mI?(jullit moedernartij. dt
Partij van dt Arbtid?
Ban: ~We.:kriJgcn vee! logistieke steun van
de PVDA, maar we krijgen veel vrijheid van
de Partij .•
Veto: Votlm jul/lt)t ook dt 'krilluht wuak-
hond' }'UIIdt partIj?
Bart: _Ja, als er een nieuwe wind waalt In
de sohdatr is dat veelal te wIjlen aan de
invloed van de MLB.•
Veto: Wtlkt nitU'ltT wll1d wauit er loal door dt
Solidair? JUI/lt htbbtn alllJd krilitklbM dt dik-
tuturm in Oost,Europu gtSttund. Op hn piti"
van dt Htmtlst vrede m Chilla rou er niet op
ren wrtdt manier tijn illgtgrtptn door dt auto-
riltitw tnzovt!rdtr.
Bart: «Na de VJI van de Sovjetunie en de
zegezegde volksopstand in gocmcnfc. zijn
er \'(.'CImensen geweest die hel niet meer
zagen zitten. Dil waren vooral de mensen
die er kritiekloos tegenover nonden. Maar
nu is <Ic meerderheid binnen d~ MLB Icgen
Stalin. We slaan niel mei.'r zo krilil'kloos
legenover kommunisllsche regime~. M,lar
in China wilden we aanklagen dat dl' burg-
erlijke peT"!foute informa1ie gar.,.
Veto: ..Ptit blijft dat Ir hOlldtrJm doJt/! Zijll
gevallm. Terwijl dt rntdia dallo korrtkl m~-
lijk \~lIdt" wteriJcvtn, bliJft 'Solidair' dm friten
rtSo/ullt omklnntn .•
Bart: .We hebben nooit ontkend dat er
doden zijn gevalhm, alleen nIet zoveel als
de burgerlijke pers ons wilde d~n geloven.
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Ze zijn op die eerste sijrers overigens zelf
moeten n-rugkomen.»

Jehova

Veto: Htbbtn ju/lîe het gtvrJt/ dl/t jongtrtn van
nu minder gtmBugurd lijn?
Bart: era. in de jarcn zevenlig lelde onze
beweging honderd kernjeden, nu vijfen-
twintig. Studenten zijn bijvoorbeeld minder
- te engageren dan in de jaren zeventig.
Maar toch zijn we niet ddaitisllsch, we
gaan ervan uit dat studenten kriusch zIjn
en open staan, Nu gaan we gewoon naar

hen toe, van deur 101deur om met h~n te
praten .•
Veto: Zoals de gttmgm l'un Jrhln'a?
Batt: -ra. in hel begin voelde ik me er niet
goed bij. Maar nu vind ik het interessant
om met mensen met een andere opinie te
pralen. zo leer je veel bij en Sla je sterker in
je schoenen, We kunnen ovengeus veel
studenten bereiken, Als je De Morgen be-
kijkt, die hebben een geweldige evolutie
ondergaan, maar de lijn van Solidair Is
sinds de jaren zestig niet veranderd.»
Veto: Vind jt dal pcnilÎ(P
Bart: "Ja, dal geeft een houvast, al moelen

we naruurlijk oppassen voor versiarring.»
veto: Hebbtn jullie ook nitl politiekt aktjl~·tti·
/tn'1
Bart: «Je.we hebben ook kulturele aknvi-
tenen. Vooral veel teater van Ben:old
areent (Marxistisch geïnspireerde oosten-
rfjkse schrijver en regisseur, nvdr), dal is
7:eer populair blj.ons ...
Veto: Rllikl dat fiju naar sndoannane, ats u/f$
jullie kulmrde aktfl'ittittn in "tt tektll van
jullie idtoloyit sUla;'?
Bart: • Neen,-i{ldoklrinatie is het opleggen
van een meningUJij ons komen we in kon-
I.lkl met veel meningeJi en als je het er niet
mee eens bent mag je bet_:ahijd afbollën.»
Veto: Hot staan jullie tegmo~r wko?
Bart: .Positief, we staan achter het streven
naar de demokratisering van hel onderwijs,
Maar wij blijven bijvoorbeeld radikaal tegen
numerus clausus gekant. We betreuren dan
ook de roegevingen die Loko terzake heeft
gedaan .•

De Jongsocialisten

Raf cerns

"Wij kiezen altijd de kant
van de zwaksten"
~ 111 iemand Vatl de Jongsöciaîis-
~ telt te kunne" interviewen

moesten we om uiteindelijk
wenden tot de fakulteit Toegepaste
Elamomie, Aldaar is de his..torikus
Wim Puters werkzaam als assistent
bij de afdeling Bkonomisc/le Geschie-
denis. Hij voerde liet woord voor de
Jongsodalisten. de jOllgerenorganisa-
tie van de SP.

Wim reeters. die in een ver verleden nog
voorzitter Is geweest van Sociale Raad, wist
de 's Meiersstraat nog te vinden om zich te
laten interviewen. Duidelijk onder de In-
druk van de wijzigingen die hel gebouw
heeft ondergaan, kon hij in een helder
morneut ook enkele vragen beentwoorden.
Veto: Eenanismu als waordvaerder van de
JOl1gsocia/is/en KV Leuven?
Wim Peet ers: "Neen, de Jong-Sorjallsten
KU Leuven is enkele jaren geleden'tee ziele
gegaan. Nu zijn we de Jongscdalisten (JS)
van het arrondissement Leuven, Er zijn een
vijltiental aktteve leden, maar daar zijn
maar een drietal studenten bij. Toch 'ZIJner
bij ons vele oud-srudenreu en in die zin
hebben wc nog wel een band mei ce unl-
versueü. Maar de JS waren echt aan hel
leeglopen. Nu draaien we weer goed en ik
hoop dat we binnenkort weer met de JS
aan de KV Leuven kunnen begjnuen.s
Veto: Leuwn is ttn idtalt rtkrultringsbasis
voor jong~ krilisch~ mtl/Stn. Vind jt lltt dQn niet
erg dat er zo I<.-'rdlllgrespons koml vall de studen.
Im?

peeters. «Ja, we willen dus opnleuw star-
ten met de JS aan de KU Leuven Maar au-
den:ijds zien we nu dal er andere proble-
men op de voorgrond komen, Dal komt
omdat werkende mensen met hec! amll're
problemen gekonfrontn'rJ worden. Toch
hopen wc nawllrliJk dal er oJlnieuw stu-
denten lIaar ons toeSlapj)t"Il.»
Veto: Hebben jullie tt/I hechle blllld mtf de
moedtrpartü', de SP?
Peeters: ..Neen, ikzt>1fben heli.'maal geen
panij-jongen, Wij gaan zeker niel per defin-
itie de panijlijn verdedigen. \\fij zIjn ge-
woon een aantal jongereIl die binnen het
wcialisme krilisch denken en dit willen
venvoorden. Hel positieve aan de band met
de SP is dat we bijvoorbeeld veel införmalie

krijgen van de SP·sdJepen arepoets over
leegstand. We hebben hierover ook een
direkte dialoog met hem. Verder is ook Bru-
no Tobback ( vlaarns parlementslid) lid van
de JS. Hij komt vrij regelrnatig naar onze
vergadertngen, voor een parlementslid, Zo
houdr hij kontakt mei de basis en krijgen
wij ook informatie. Ik merk dat je vla deze
weg veel meer kan bereiken.»

Kraken

Veto: Waar houdm jullie jt vooral mer btzig?
ëeetcrs: _Dal wordt volledig bepaald door
onze leden. Op dit moment zijn we bezig
met leegstand, verder hebben we kritiek op
het nieuwe verkeersplan. Het is een groots
aangekondigd projekt. maar toch STaat
volgens ons de auto nog te centraal. Hoog-
stens pesten ze wat auto's uit de binnen-
stad. maar er wordt te wei~ig gedaan aan
akernarteven. mei name voor de Ilerscrs en
hel openbaar vervoer. Verder houd ik me,
samen met Bruno Tobback. vooral bezig
mei de studielinanciertng, dat is echter
meer op Vlaams ntvo.v
Veto: Krijgtn jullit rtaktitS van dt partij,
aattgtZim ju/lit teBen hen 1/1 dU1W1Igaan?
peeters. .Neen, tol hiertoe hebben we
geen enkele reaktie gekregen van de partij.

buiten onze kontakren met Bruno Tobback.
Sa;'d EI Khadraoul (gemeenteraadslid} en
schepen Brepoels. Ook niet teen we tijdens
de I -Mei-oproclu een huis kraakten op het
parcours, Maar deze weck heb ik voor de ....
eerste maal kontakt met Tobback senior, we
zullen zien .. ~
Velo: Vind jt httllitl jammer dat jt zo wámg
reaktie krijgt?
peeters. «wet als je teveel verwacht. Maar
de SP is nu eenmeel een beleidspartij en we
houden ons nier direkt bezig met het be-
leid .•
Veto: Htbbtn jul/it ondanks het ftit dut er wti·
nlB ttudentrn bij dr JS ünen loch nog banden
mtt Loko?
peeters. -TJa. er zijn een aantal mensen
dfe aktlel zijn geweest binnen Loko bij de
JS, Maar toch is het allemaal een beetje ver
van ons bed. Ik heb zelf ook hel grote ver-
schtl leren kennen tussen hel studenten-
leven en de 'echte wereld'. Bijvoorbeeld
met de fuifzalen denken de studenten te
veel aan zichzelf en niet aan de bewoners.
Ook de huisjesmelkers maken VJn afte hut-
zen koten en zorgen dal de prijzen voor de
plaatselijke bevolking veel Te hoogworden.
Hiervoor is er bij de studenten te weinig
aandacht. zij willen gewoon een 20 goed-
koop mogelijk kot. Voor een deel van de
plamselljkc bevolking is her woord student
een ectu scheldwoord geworden. Zij geven
de studenten hiervan de schuld. Wij willen
voor iedereen gelijke kansen, bij konnikten
kiezen wij altijd voor de 'Zwaksten, Ook als
dat een konflikt is lussen studenten en
nier-studenten. en hier zijn studenten niet
altijd de 'Zwakste panij,.

e

Raf certts
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Ichtus, Kortom 'Jezus Kristus-Zoon van God- Verlosser'

"Wat in de bijbel staat is waar"
t)0\'ell een snackhar in de

Parkstraat gebeurelI er dingen
die de gevel van "et huis nooit

zouden doen vermoeden. Hier komer
wekelijks jOligere" ,(amen om door
gesprekken OW" de bijbel dichter bij
God Ie komen.

Velo: Ik dmk nier dal er 11«1studrmen wetm
Wal leh/us is_Kunnen jullie jt \'trmiging tt'm
nader bnchriJvtni'
Arjan Mlinneke: .WiJ zijn een vereniging
die zich in een zevental steden ln:zlghoudt
met het besj!reken van SIukken uit de

bijbel. In Leuven lijn er een drrllglill deel-
nemers. studenten Uil verschiücndc rtchun-
gen. die zich hler wd.dljb in kleine groep-
jes voor inzeilen. Daarnaast hebben wc nog
l.-alvan andere akuvueuen zoals films (on-
der andere 'Jezus', 'Ben Hur' en 'Caught'].
proffen en voorgangers van kerkelijke dien-
sten die: komen spreken en bowlen, om er
maar rers IC nocmen,»
Veto: HM gaan jlJ!li~ It Wl'rk brj htl MsprtkM
van de biibel?
Munneke: «Een student bereidt een stukje
voor op bilsis van boeken die hiJ erover
leest. Het is niet 7.0 dal iedereen godsdienst-
wetenschappen slUdeert. Je kan naslag-

werken raadplegen, maar hel i~ ook niet
alujd de bedöellng een antwoord Ie for-
muleren. Belangrijk i~ dat we er met elkaar
over pratcn.e

Aktief
Wouter atesbrcuck: ..We gaan er bij onze
analyse wel van uit dat wal er In de Bijbel
Slaal waar is. We praten er nter over als een
allegorie of we gaan niet alles vergecstcujken.
We lezen het en proberen er vooral iclS uh
te halen om er nu, in 1996, jets mee te
doen, Het is niet louter kennis vcrwcrven.»
Veto: Zijn juflie ars 9roep dan maatschappelijk

Het Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond

"Het dragen van penen wordt al
beschouwd als iets rechts"
(U)i~kent ze "iet, de studenten

me' bordeaux pet el! linf,
steeds aal!wezig op de opening

va" het akademiejaar met een
'Vlaamse eis'. Dat zij" de leden van
het KVHY. een vrije vere"igi"g met
eet! bewogetl gesel.iede,,;s. Gedurende
haar bestaan heeft ze zowel een 'link-
se' als 'rectuse' koers .gevare'l, aflloll-
kelijk vall de lIjdsgeest. Valfdaag de
dag presenteert "et KVHV ziel, in het
studentenvademecum als een verenig"
ing met "maatschappelijk e"gage"
mem, studenstkoie ontspanninq elf
inteltektuele inspanning, Wij tI()de"
om kristelijk qeïnsptreerä, maar tre-
den vooral op de voorgrond meI ollze
vtaamse overlll;g;ng. Wij Zij" "iet
partijpolitiek gebonden."

Bel Verbondshuls in de Krakenstraat is de
spil van de vereniging. hel interieur is rijke-
lijk getooid met Vlaamse leeuwenvlaggen
en Vlaams-heraldische symbolen. Hier kan
men toen vijhal kranten lezen, In de winkel
een codex kopen en ctskusstëreu "zonder
vast te houden aan een afgelijnde of enge
ideologie." 'De weg naar de tüp begint
rechts onderaan', zo luidl het op een
affiche. Wat is het KVHV en wat doen ze?
Veto: Hoe\"I"d/~dtn rdl dt vtrrnigillg?
Hans Michlels: «In Leuven hebben wij'
een kern die wij makkelijk kunnen mobilis-
eren, zo'n zevcntlgral mensen. Op papier
gaat het over 3.500 leden in leven afdelin-
gen; cosrende. Antwerpen. Gent, Leuven,
Mechelen, Brussel en Aalsl._
vero: Wat zrjn dt belallgrrjbtt aktiviteiten. m
htbbm deze vul JUkMs7
Michlels: .Die situeren zich op verschillen-
de domeinen. Pclltlek gaal het over vorm-
Ingsavonden, debatten. klassieke openmgs-
akues. de Hchunlsakuc. Ook studentikoze
akuvtterten zoals kamussen. waar we de
codex aanleren. Dal lijn allemaal interne,
dus in aantal beperkte akuvtrenen. Daar-
naast lijn er kulturele aktiviteltcn. bijvoor-
beeld de opvoering van 'carmtna Burana'
enkele weken geleden. Dat kousen was
volledig uitverkocht. In maan hebben we
een klcmkunsravond, De meeste van onze
aktlvlteltcn trekken effektief wc] volk.»

Kost

Velo: Klopt ht't dat de laamt lijd het $wdtllti-
kou (1/ kull/lrele meer aandatin krr).9tdan het
pohtirkt?
Mh:hiels: .Dat zou ik niet durven zeggen.
omdat we het eerne serneeter toch een
tiental vonnlngsavondcn gehad hebben. We
zijn IHI bezig met de voorbereiding van een
colloquium, 'The eest of Belgium' (sk). dat
zal gaan over sociael-ckonorrusche aspek-
ten. naarnaasr zijn we aktief in het Over-
legcentrum van vraamse Verenigingen
(OVV). Ook in 'Ons Leven' is er voldoende
aandacht voor polhlek._

_Wij rijn daarnaast een kaioüeke
vereniging. war betekent d.lt onze leden
tenminste respekt hebben voor een aantal
kristelijke waarden. Dar gaat Vim de groet-
ste pilarenbijters 101 de meest lauwe soort.
Ook op póiiliek vlak zijn wij vrij ruim.
Daarom nemen wij. behalve voor hel kom-
munautatre, niet teveel otndëte standpun-
ten in omdat dal 20 morilijk lig!. Het
gebeurt dat het KVHV gemakkelijk geasso-
oeerd wordt met het Vlaams Blok. Daar
kampt trouweras heel de niet-partijpolitieke
Vlaamse beweging een bccije mee. Wc
proberen dus zoveel mogelijk builen het
partijpolitieke vaarwater te blijven. Dat Is
geen probleem. dal is ook statutair bepaald.
De beheerraad Liet daar nauwgezet op toe.»
Veto: NodItans warm tr olldtr andtTt afficllts
waarop het ontslag van de drit Cwy's St(;SI
werd. waarop dt paus \Y'rwtlkamJ wera. til

artikels in -'om Wn'- iiw, het !ti,-jat ;;;ijlona-
lismelscaalismt un aam'al is op de waardnt
van onu samenleving. Dal Sl:hept/lxh ren
bepaald kader?
MichieIs: eDe artikels in 'Ons Leven' Zijn
volledig de veramwoordelljkheld van de
auteur. Daar schrijft in principe iedereen in
wal hij wil. De 'drie Guy's' lijn een
kommunautair tema waar wij een meer-
derheid voor vinden. Daar bestaal weinig
diskussie over. Dolt is helemaal geen panj]-
politiek statement.»

Veto: Dil zij" loch themas waar Je in progrts·
sieve Iloek wtilliS amllwng 1I00rvindt,
Mlchlels: «Jndcrdaad. er is een progressic-
ve lakune In de Vlaamse beweging. Er zijn
wel een aantal voorbeelden zoals De

eetsetter in de SP. die probeen vtaarnse
aksenten Ie leggen. Maar hij praal nog
altijd tegen de muren. heb ik de indruk. Ik
afwezigheid van grote progressieve groepen
in de ~Iaamse beweging mag geen reden
lijn om ervan uit te gaan dat iedereen In de
vlaamse beweging ter rechlen.ijde Is.Ach,
hef dragen van petten en linten wordt al
beschouwd als iets rechts. Vraag me niet
waercm.e

aklitP
Munneke: «Ja. we zamelen geld in voor
ml\~ionari~~en en up dil moment voor'
Rwanda. Vung jaar zijn wc met kcrsunis
een rusthutv gJJIl bezoeken hier in Leuven.
/(w..el de bejaarden ah wij Wilren daar zeer
tevreden over, lij wilden echt nog meer
bezoek krijgen. De groep in Brugge is de
ge vengenrs gaan bezoeken.»
Veto: Hot koml h~t dal jwllit niet binnen de
U"ivrrrllilirt ParO("J/;t(UP) wrrkm?
Munneke: .We hebben goede komakten
met mensen van de \lP. maar echt samen-
werken doen we niet. Dit komt omdat we
interkerkelijk Zijn, Bij ons zijn er proresten-
ten. karcueken. mensen uit de Plukster-
beweging, enzovoorts. Verder liggen ome
doelstellingen iets anders, wij houden ons
speellick bezig.mel bljbelstudle.»
8lesbrouek: .We hebben een eigen ldcn-
titelt en die loodden wc wel eens kunnen
verftezen als wé deel gaan uitmaken van
een groter H(heel.·
veto: Htbben jlllJjt ooit kOf/takt met Loko?
Munneke: .1Ja, elkjaar wordt ons
gevraagd lets te schrijveIl voor in het
studentenvademecum. maar daar houdt
ons kontakt eigenlijk op. Ja, één keer
hebben we nog iets gedaan voor Student-
Ald. of Is dat geen raad van Loko? N~?
Kunnen wij eigenlijk ergens aan
deelnemen? Ja? Nou, dat wisten we dus
nlët. Loko is bij ons echt niet 20 bekend
hoor, Ik lees wel regelmatig de Velo .•
Blc-sbrouck: «Ik lees zelfs nog regelmatig
Veto, als afgestudeerde+e

Raf Gerlts

heel demokrattsche struktuur waar alle
leden rustig hun zeg mogen komen doen.
Als KVHV houden wij ons niet bezig met'
een prijsverhoging van twee frank in de
Alrna, er zijn - maalschappelijk gezien -
veel belangrfjker problemen.»

Veto: II'ISol'l'r d~Jtudmltlfbewl'l/;lfg. Hot staat Veto: E" dat is dan htl kommunautaire?
het KVHV tegtnowr Loka? Mkhlels: _Niel alleen hel kcmrnunautatre .. ~
Michiels: .Wij hebben daar geen offideel Wij voeren dtskusstes over allerlei
standpunt over. Een aantal mensen pro- maatschappelijke thema's. Ook kristeltjke
been de vergaderingen van Kringraad bij Ie waarden zoals het recht op leven. Vandaar
wonen. Loko neemt niet echt grote Mand- dat wij legen abortus zjjn. AIIC5wat niet
punten in. Tegenover Velo is er historisch. kommunautair Is, Is niet echt een
ik ga-niè"i7_eggen eëil veïê-: maar toch een statement van het KVHV. Maar als er in de
tegenstelling die blijft spelen. Wij zijn ook wereld een kon nikt is. kunnen wij daarover
aanwezig in Sociale raad. alhoewel zij the- diskusstèren. Ik ben persoonlijk een legen-
ma's bespelen waar hel KVHV zkh niet stander van mensen uitmoorden en dal kan
mee bezighoudt. tenzij onze leden dit" daar kaderen binnen die kristelijke waarden,
aanwezig zijn. Dat wil niet zeggen dat zij Velo: A/sfr '0'1$ LI'1.'rn' Imtgu[t hel tO("hde
zich daar niet mee mogen bezighouden. Wij indruk, dal dt '''tma't dit er aan bod komen Uil
proberen wel om onze stem daar U." laten btholldsgnilldt poli.il'k lIO/gur~
horen, zoals mei hel voorstel van het the- Mlehlels: «De bedoeling van 'Ons Leven' is
ma 'vervlaamsing van het onderwijs". or een nartonaal tijdschrift voor alle leden van
dat met sukses is. 7.a1zichzelf moeten alle afdelingen. De redaktie is in Leuven ge-
ultwjjzen. vestlgd. dus meestal zijn dar mensen van
Veto: Men sf'I'cifit'k:hoe Slaall jullie II'gmowr Leuven. De thema's sluiten meesial aan bij
dt basi$prindpes van Loko, dl'll10krnliuril1g vall polttlekc en srudcmenaangelegenheden. We"et olldtlWijs til de samenlf'Ving? proberen zo ruitn mogelijk te publiceren. ~
Michlcls: «Het KVHV ht'dt daar helemaal Raf GerÎts
niets op tegen. Ook Î1l1em hebben wij een Ann Bries- ~. -

Vele
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Studentenvakbond en -pers in Gent

De stroppen van Gent
Oe. KU {Lullen mag prol gaan op

haar voortreffelijk opgebouwde
stuaentenvoorüentnçen en

äoettrefîenä georganiseerde stilden-
tf!tJverlegcml1oordigin9. Al die tijd
bevond de U,,;versitei, van Gent zich
als het ware in de~sdladuw van haar
grote Leuvense hroer: Vroeger zei men:
.,Als het regent in Leuven. dan wil
het wef eens druppelen in Gent. ~De
laatste tijd lijken de kollego's aan de
Leie een serieuze evolutie door te ma-
ken. Ook tiet ~'(ude"le"blad 'Scham-
per' bewijst dat er pennelikkers rond-
waren die zich willen uitsloven voor
een krantje.

In de loop der jaren hebben verschillende
srudemengcncraues In Gem zich kunnen
laven aan hel waterkanon. Verscheidene
demokrausche etsen konden afgedwongen
worden om Gent leefbaar Ie maken voor
studenten, zoals de studentenhernes. de
Studen tenresta ureuts. sportfaciliteiten
enzovoort. Het laatste dccenntum werden
vele verworvenheden bedrejgd door de
besparingsplannen van de opeenvolgende
regeringen. Daarom werd op 25 januari van
dit Jaar de Algemene Studentenvakbond
(SVB) in het leven geroepen 0111 de studen-
teneisen voort te zenen. Een van-de belan-
grijkste doelstellingen van SVB is de
verdediging van het demokratisch aspekt
van het onderwiJs. SVB aanvaardt geen
enkele studentenbeperkende maatregel en
streelt ernaar dal Iedereen de mogelijkheid
aangerefkt wordt om Ie studeren ongeacht
zijn sociale afkomst of financiële snuaue.
SVB houdt. net als de Leuvense overkoe-
pelende Krtngcrganlsaue (Loko), een sod-
aal rectnvaardlge samenleving in het vizier.

Beloften
Voor het bestaan van SVH bestond er

nog geen enkele pluralistische organisatie
die echt de belangen van de ccmse studen-
ten verdedigde. Er bestaat wel een overkoe-
pelende 'xonventenraad' zoals Loko, maar
deze is er de voorbije jaren niet in geslaagd
de studenten te Informeren of Ie mobmse-
ren: bfjvcorbeetd rond numerus etausus. De
Konvemenraad besliste zelfs om uiet langer
kontakt Ie houden met de Vereniging van
Vlaamse Studenten (VVS). Vandaar dat en-
kele verlichte geesten het tijd vonden om
een srudemenvakbönd op Ie richten.

Daar de werking van een koepelorga-
nisatie vaak gestoord wordt door kcmmu-
nlkatleproblemcn, werd er geopteerd voor
een jcdcnorgantsane. Op basis van lndlvl-
dueel Hdmaarschap is SVB er vorig akade-
miejaar In geslaagd om op korte termijn
een honderdtal lede-n Ie ve-renigen in-een
vakbond. Eén van de rnarkaruste stok-
paardjes [volgens SVB) is een meer demo-
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kratische ~tudcntenvcrtegcu woordiglng.
Annoesjka vajem [studcntcnvcrtegcnwcor-
dlger SOCIale Raad); ·MeC'Stallaten studen-
tenvertegenwoordigers zichzelf verkiezen
met de mooiste belonen. maar in vele
gevallen lellen ze daarna gewoon niets meer
van zich horen na hun 'tnsrallane'. SVB Is
de afgelopen verkiezingen zeil mei drie
lijsten opgekomen: twee voor de Soda Ie
Raad en één voor de Raad van eestuur.
Ons programma was opgesteld door de
gezamelijke leden van SVB. Belaugrljk is
dat onze kandidaten veraruwoordtug moe-
ten alleggen aan de Algemene Vergadering
(AV) van SVB, hel hoogste bcsusstngsor-
gaan, waar alle leden Slemrecht hebben. Zij
moeten daar uitleg komen geven over <11
war in de organen van de unief besnst
wordt. Alle studemen beslissen op de AV
welke standpunten de vertegenwoordigers
weer in die organen moelen verdedigen.
Op deze manier probeert SVB de kloof lUS-
sen studenten en vertegenwoordigers te
dichten en dit op een meer demokrattsche
wijze doordat iedere student die lid wordt
medezeggenschap heelt. Hel gilill dus niet
via een koepelzoals in Leuven."

In hel verleden is volgens SVB vaak
gebleken dal kolleklieve belangenverdedi-
ging vaak ten koste gaal van de belangen
van individuele studenten. Daarom stond
ze verschillende studenten bij in een lucht,
proccdure en kwam op voor de belangen
van jobstudenten. Zo endemam SVB aktie
om de nachtvergoeding te doen verhogen
van vijf naar nchtcndertlg frank en werd
tijdens de exsamens een eigen ombuds-
dienst georganiseerd.

Een van de belangrijksIc problemen is
hel feit dat zeer weinig studentenvertegen-
woordigers uit de Iakuhehsraden zich op dit
moment inlaten met SVB. Dit houdt niet
alleen het ledenaantal op een vrij laag peil.
maar maakt hel ook moeilijk op een doel-
trdfl-nde wijze in te spelen op wat er In die
Iakuheiten gebeurt of de studenten In gro-
ten getale te mobiliseren. Dat op 18 okiober
zoveel Gentenaars op straat kwamen, was
vooral Ie wijten aan de uuzonderljjke poli,
tieke omsrandtgheden. In de toekomst wil
SVB er werk van maken om de leden van
de verschillende presidia aan te sporen om
lid te worden. Met hun blad 'Rauwkost'
willen ze de studenten 'up to date' houden.

Eigenhei.d
In deze tijden van besparingen vindt

SVB hetbclangrijk dal cr een sterk nano-
naai srudenrcnfront besraat. Daarom wil de
Gentse vakbond In de toekomst zeker
samenwerken met VVS. Maar aangezien
SVB de pleiter is van lcdcnorganisatles.
waar elke studenten individueel mee kan
beslissen. hebben zij wel wat problemen
met de koepelstruktuur van VVS. De
Gentenaars willen samenwerken maar wel
hun 'eigenheid' behouden. Ook het susden-
tenblad Schamper neemt vrij aktief dL~1
aan de Gentse studentenbeweging. scham-
per roh tweewekehjks van de persen en
maakt het leesvoer uit van een vijfdulzcud-
lal studenten, De krant heelt een onatheu-
kelijk statuuu de medewerkers schrijven ol'
vrijwillige basis en de hoofdredakteur en
redakliesekrelarts worden door die mede-
werkers verkozen. De subsidies die zij ont-
vangen van de uniel- slechts 300.000
Irank - worden hen uitgekeerd door de
Gentse Dienst voor Srudemcnakuvltchen.
Financieel heelt Schamper hel vaak moei-
lijk om het hoofd beven water Ie houden:
de subsidie is vaak onvoldoende om de
rcc!c kosten te dekken. Hun computers en
software dienen zij zelf te bekostigen door
mlddel van advertenties.

In tegenstelling lot Veto, waar 'oemo-
kratisering van het onderwijs en de samen-
levlng' de rode draad vormt doorheen de
werking van het blad. lijkl de redakrloucle
lijn van Schamper niet echt vast Ie liggen.
Terwijl in 1985 een 'Schamper' met een

SporIraad, Kulluurraad en Porlulaca
Ahoi 'lidl efl~a~eren' tqdens je vrudcnten-
lijd enkct kan al~ je de wereld wil veran-
deren {of uet mcn. of tOl in de vro ...~w
uursjes vergadert over !>wJt'lItetl.l.:augl'it:-
gcnh ..den, Voor een gezond hchaaru
J.uTgen, Jb huil>H'"<;tlnt-:vu"r je /-:t'JonJe
geest ~ al een minstens evennobel
engag ..ment. En wat te denken van een
teaterv .."~tt'ltin!: of het wagen van ee-n
danspasje. Hiervoor zorgen Spon raad
,Spor." en Kultuurraad (Kur<l) "'''mje
bever in kOnl.1kl mei een aantal
bunenlandse studenten. dan moet je bïj
Porrulace zijn.

Spora en Klim lijn d....bekender ...
raden bmneu Loko en ze houden zich net
bezig met diligent' wal hun naam doet
venneeden. Zij en Portulaca krii~l('ngeld
van Loko om hun akuvuenen Ie bekcstt-
gen. naamnast hebben ze natuurhjk nok
hun crgen Inkomsten.

Veel studeruen die rnlsschlen mei
direkt Je werking van lol..o kennen or
weten waar Loko atch ]{lal met' bezig
houdt. kennen Loko lmplidt'1 heel goed
Dit komt onder meer door Je g<'~laagJe
aktivueiten van Spora en K\lra, waar er
bijwijlen veel studenten .lam ...·t?lg 7iJn.
Deze raden danken veel van hun bekend-
heid aan do: ktawlekcrs die liJ orgemseren,
Spcra pakt bij\"oortleeld jaarlijkt uh mei
Izijn vteremwtnngurenloop. \Iele uudemen
'+ sto ven zich dan uil om voor hun pllll'g
zoveel rncgehjk rondjes te lopen. Verder

,i.lllt'l Hl'll de studentenmaraton. en !>pcln

zonder grenzen. In het tweede sernevter
wordt er ann de b<'~h: sponploegen van
onze omversneu de kans geboden urn lu:h
te meten met buttentenose ploegen. Dit
lijdeJ\~ het ja,lfIiJI...... Leu venv
tnremanonaal Studenlen~IK'nToemooi
(USSn.

Kura haalt zijn bekendheid dan weer
voorat uit het jaarlijk'>C Ithakaprojel..t Dan
wvrdl in de Leuvense binnenstad zowel op
binnen' als buitenlckattcs beeldende kunst
vertoond, Dil jaar zal dil projekt pla.ils
hebben op (i maart. Verder zijn ()()k de
hunderdfraukdagen heel populair. nan
kost In ~rÎndpe elke aktivltt:it die wordt
georganiweru, jawel, honderd Irarik. 1)11
zijn Vtmril! klemere projekten die een
brede intcrpretane geven van wat kunst
70011 ~an 7jjll.

Eén van de minder bekende geledin-
gen binnen LMw i~Portulaca Pcnulaca
sten zidl <Ijstáak--de belangen van de
buuculandsc studenten aan dl' KU Leuven
te verdedigen. Bovendien tracht ze bulten-
Iandse en Belglsche stud ..men met elk..aar
in kontakt te brengen. naarvoor wordt
samengewerkt mei hel ecrurum pangaea,
dat :zich tegenover hel SIIICbevindt, en
waar je met alle mogelijke nauonalüenen
kunt verbroederen rond de warmte \I.tll

een kopje koffie

kcntrovcrsiêle tekening van de P.aUSuit de
bakken werd gehaald. kreeg vorig jaar het
Ncucneltsusch Studenten verbond (NSV)
forum in een artikel. Vorig jaar heerste er
tussen Schamper en SVB zells een won
koude oorlog. Hel leek erop dat de studcn-
tenkrant geen ruchtbaarheid wou geven
aan de oprichting van een studentenvak-
bond. SVB verweet Schamper hen te heb-

ben geboycot tijdens de verkjezjngen. Dit
Jaar Is er een ureuwe hoofdredakteur en
heleboel nieuwe medewerkers die volgens
SVB meer 'open minded' zijn. De samen-
werking met de studentenvakbond verloopt
nu veel \1101Ier.

Bart De SehriJvèr

CITISTUPENT PAC~"<U.<".
STUDENT, GUN IEZELF DE BESTE . ~ ~
EN VOEL IE THUIS ... OVERAL TER W LD.

o
o

SPECIAAL VOOR IOU HEEFT CITIBANIC DIT
ONWEERSTAANBAAR GRATIS AANBOD:

je eigen Oribonk VJSA-«oortmet een kredietopening yan 30.000 SF.·
En met Je eigen OriStlident Rekening ook je eigen QócClrd.·
• Daarmee haal je cash af bij elke SanconClict I Mister Cuhautomaat om de hoek..
• Mur ook in de restl'CllI de wereld bij de vele andere geldautomaten l:oals

MuterCard I CilTlll (ca, 150.000 automatische loketten in 6J boden),

Serv!red (a.".000 1utO!'1Uten In Spanje) en NYCE (USA).
Een ktedierapening '1'111 mur liefst 10.000 Sf (of meer mÎU bijkomende

voorwaarden).·
2" illuen die je iedere mund wordt uitgekeerd .....
Gepersonaliseerd telefoonbankieren met 0II'fI0nt op het nummer:

01/6165050

o
o
o
o Home Bank/nt met Je PC 'I'1nuit je luie eerel,

Gun jezelf de beste kaarten en.., haal als de bliksem, Je eigen
CitiStudent Pack in Je dichtstbijzijnde Cltibank.agentschap:

CitiStudent Pack
CITIBANK

Bondgenotenlaan 46/48
3000 Leuven._--_.._

-- ...... 1.....
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Wanneer grote mensen zich aan regie wagen, . • •

Peter Van den Begin regisseert 'Salut en lekt mijn pan' bij 't Gebroed

(l)0Udt 11aan "IV bretellen vast,
walft het beloof. spannend te
worden, Bij hel opendraaien

der zaaldel/reu dreig je te Slikken in
een gaswolk \'QII hel upe Bopal. Bij de
ontvangst door vier figuren - getooid
i" oliepak en opgellligd met tosmos-
kers - vrees je een eksplosie van één
of andere kerncentrale. Zie',ier een
selekueve greep uit de etememen die "
Gebroed gebruikt \loor 'Sal", en rekt
mijn pan'. he' regiedebuut van etau-
we-Mi/al1dag-aktellr Peter Van delf
Beg;II, meI pas afgestudeerdelI en
Ol/de rotten. veel spa""i"9, sirenes,
snerpende gitarelI. "u"rwerk en
wooräçeniauteiten ...

Met de koningsdrama's van de 8MCie in
hel versduet. verdeelde Peter Van den
Bl'gin lijn aandacht russen " Gebnxd-
waarvan bloedbroeder en kollega Slany
crcu arusuck leider is - en Blauwe Maan-
dag Compagnie. I)al hij met 'Salut en lekt
mijn pan' zijn regiedebuut maakte, vindt
hijzelf niet zo belangrijk: ·We hebben hel
met zijn vijven in elkaar gestoken, er lag
geen tekst op rafel." TOl dit klubje van vijf
mensen behoren, naast van den Begin zelf.
Anne De Wilde, Ludo Hoogmartens. Jorgen
Cassier en David üermcz. Die laatste twee
zijn vorig Jaar afgestudeerd aan Studio Her-
man Teir1inck en waren vorig setzoen
samen met Van den Begin te bewonderen
in crets's -gaeces' bij BMCle.

Undercover

Van den Begin: "Semen met Anneke
en Ludc spelen Jorgen en David een viertal
dat lid b van een organisatie, die het kwaad
bestrijdt, Maar nooit wordt duidelijk ol ze
aan de goede dan wel aan de slechte kant
van de zaak staan." Drie mannen en een
vrouw die tijdens hel eerste deel wachten
op het sein om te vertrekken, verplicht zijn
op elkaars Up te "lillen en dIt gedurende ge-
ruime tijd, dat hjkt het uitgangspunt. Auto-
malisch ontstaan er dan koppels, vriend-
schappen, slippertjes en als alles een beetje
uit de hand dreigt te lopen, wordt er bijna
dwangmatig aan tekstrepetitie gedaan. TekSI
zoals die tijdens de aamlag dien! opgezegd
te worden, om de gemoederen te bedaren.
Bij wijlen lijkt het een parodie op de VTM-
serie 'Drie mannen onder één dak', met
een aantrekkelijke vrouw als bllksematlet-
der. alemeuren uit de populaire kultuur
dus, zoals BMCle zIch daar wel vaker van
bedïeru. en waarvan 'Wilde tee' misschien
wel hel meest duidelijke voorbeeld is. Peter
Van den Begin: "Dat heeft allemaal zeker
zijn invloed gehad. Wal echter niel wil
zeggen dat wc: in deze produktie sketches

opvoeren Het, is menens, Ja bittere ernst,"
De personages Stellen zich In fllmlsch

aandoende sckwemtos langzaam aan het
publiek voor, gaandeweg omdat ze, gezien
de situatie, elk 'undercover' op scène Slaan,
verkleed als wielertoerist, sportvisser, POSI-

bode en verpleegster. Op een revue-achtige
wijze, in lichte, bijna nertsensikale dialogen
worden aldus de stereonepen van het spto-
nageverhaalontmaskerd.

De vrouwelijke rol wordt vertolkt door
Anne De wüde. een Vlaamse akntce die
jaren in Nederland werkzaam was. "en
speelde bij Centrum en Jan gabre: "Aan-
vankelijk heette mijn personage 'het
geheugen meisje' . Uileindelijk speel ik een
strenge tante en moel ik hel gedrag van die
drie mannen in goede banen leiden. Die
gezamelijke gekte maakt een essentieel
onderdeel uit van de voorstelling." Ludo
Hoogmanens: 'We moeten voortdurend
klaarstaan, wachtend op hel signna[ om aan
onze opdracht te beginnen. Dat krcëen
vanzelf bepaalde spanningen. Mijn perse-
nage (dal van de wielertoerist) gebruikl
pauzes om zich vragen IC stenen: 'wat zijn
de gevolgen van zo'n job?' Misschien heeft
hij wel vrouwen kinderen. Maar rodra het
sein komt vliegen we erin."

"Salut en lekt mijn pan' vertoont in dal
opzicht gelijkenissen mei een Vlaams Mis-

Billder Slucprise
Kuhuurraders lijn ook maar mensen. Û<Jk
zij komen af en tOCeens in een stripwin-
kel. om een 'Kulfjt:' te kopen voor groot-
vader. Hun kultureel verantwoord oog
valt dan bij voorkeur op makrokulturecl
verantwoorde graflek. Het mag dus geen
wonder heten dal Kultuurraad hel Brus-
selse grafisch kollektlel Bilt heelt ontdekt.
Dal Ct'ntrifugak klubje rond ene Luc
vaodcwaltc heeft alvast enkele bijna-
beroemde Vlamingen afgeleverd. Steve
Mkhlels tekent cartoons vuur 'De Mor-
gen' Ban Schuof~ maakt op stripgebied
vrij snel furore, alleen de massaproduktie
wU nog niet zo vlötn-n.

net gezeruenlfjkc ei van Kultuurraad
en BIJl heet Billder Stucprise. Het 15L'en
verrassende tentoouvtclhng met veel
nieuw Bili-werk gewerden. Op een ekspo-
snre moet bij voerkeur ook wat
nueressant geleuter verkocht worden.
Daarom wordt aan de teruoonstclhng een
matinee gekoppeld. Op zondag 15 decem-

ber beleeft ti volgens de reklame tussen 11
en 15 uur 'allerlei spannends': ten debat
tussen Belgen en Nedertanders (daags na
de voetbalinterland), Ilve- schilderen en
een llve-uitzertdiug van Scorpio's strippro-
gramma 'allemaal monsters'. Het
programma van de Malin{·C' weerspiegelt
de ziel van Bili hoe stevig hun graûsch
werk ook iv, dl' jongens en meisjes blijven
er de humor van lnvten. voor het debat
zijn de volgende indrukwekkende namen
al vrijgegeven: gvcr Meulen (van de
Humo-covers}, Marcel Ruij!l"r\ (tW!'I'
maanden geleden nog in Veto). Herr secte
(de~e week In .. ), Jemen de Lctjcr (van
'Eefje Wente!tee(je',. Stevc Michid~ en
moderator Erik Lestre.

(gm)
lh ImfoorutEl/ing Bil/dEr Stucprist is U hnwn
dtrfJI \'onaf ZiJl/dofj 8 lol :condag 12 deCEmbEr
(10 tOl 19 u/lr) op de {wude vtrdterl/Jj van htl
A"m~'!JiJlsntuut, N<1.amsutr,IOf 96

Voordeliger reizen kan écht niet.

sion Impossible. met als duidelijk verscnu
echter dat niemand uit hel publiek goed
weet wal dan juist die opdracht inhoudt.
Welbeschouwd zou je kunnen stellen dal
de exreurs er zeu geen flauw benul van
hebben. Maar dat maakt ook niet uit,
immers hier wordt niet gevochten tegen
buitenaardse wezens. een vermeende dikra-
lor, of terrorisme, elementen die met het
wegvallen van de Muur de spionagefilm
binnendrongen. Hier wordt strijd geleverd
tegen de mens achter de undercoveragent,
tegen de druk van het onvermijdelijke IC·
ken. In 'Salut en lekt mijn pan' wordt mln
of meer getoond dat de wereldberoemde
007 alvorens aan zijn taak te beginnen ook
wel eens anderhalf uur de pot op moet.

De 'kijk-achter-de-schennen' krijg je,
in het eerste deel voorgeschoteld. Lang-
zaarn wordt het belang van de opdracht
duidelijk, wat gepaard gaat met een Intern
knagende spanning die de akteurs opvreet,
een beetje zoals bij de personages van Pin-
ter. Of hoe je door een stereottpische karak-
tertekening kunt doorstoten naar archerfpes
die we allemaal wel ergens wonen hebben,
door di! mechanisme ga je een beetje
lachen ondanks jezelf. Dat is de eerste laag
die opvalt onder hel grappige, Een tweede
laag, misschien minder duidelijk, komt erop
neer dat 'Salut .. .' gezien kan worden als
metafoor voor bet toneetspeten zelf. Het
bange wachten 101 je de planken op moet.
het eindeloos herhalen van de te zeggen
teksten reneens de angst naar de keel
kruipt. hel flirten met etkaar als gevolg van
een bijna verplicht delen van lief en leed
tijdens het reperiueproces. allemaal ele-

menten dle. naar verluidt, binnen hel
milieu wel al eens voorvallen. Verder wordr
deze Indruk ook versterkt in het tweede
gedeelte waar blijkt dat tijdens de uitvoe-
ring van de opdracht één en ander is fout
gelopen. De akteurs voeren dan een recht-
streekse dialoog met hel publiek. de twee
pas afgestudeerde akteurs zeggen dingen als
'Ge denkt dat het simpel is, maar ge moet
het :teil maar eens proberen'.

•

Razendsnel

Mei ware sneltreinallures slingert het
stuk zich door de lijd, Een onderhoudende
aaneenschakeling van aktie- en dialoogmo·
menten die Peter Van den Begin met veel
licht en een opzwepende klankband span-
nend weet Ie houdend, Mei behulp van
een tikkeltje famasle, groei! het geheel uit
tot een frisse ongcpchjste voorstelling die
ongelooflijk blijft boeien door hè! emoesr-
asmc van de spetersgroep en de evenzeer
ongelooflijk absurde humor, en dit terwijl
'Salut en lekt mijn pan' zeker niet als pure
komedie bedoeld is maar, zoals Van den
Begin hel uitdrukt: -her is altijd plezant als
er gelachen wordt." Aangezien wij er ook
zo over denken, willen wij 'Salut en lekt
mijn pan' bijgevolg aanraden als een
voöruhgeschoven kerst- ol nieuwjaarskado
of gewoon als kleine auenuc ten aanzien
van uw medemens.

Roei vernrers.
'Salut en lekt mIjn pan' door 'I GebrlNd is It
hEwond~11 op din$do!J tOdUfmbtr J99ó om
10.00 u in Audiwnum MillnqwoN. Lruven.
TIN!Jangsprijs is 400 frank.

Promotionele reisformules heel het jaar door.
Exclusieve 'Iuchtveersv'tretnv'bus' tarteven voor studenten en jongeren.

Dé laagste luchtvaartprljzen wereldwijd voor iedereen,
Alrpa.ssen en around-the-world tickets.

Last minute aanbiedingen.
Dé voordeligste cltytrlps en verbhjven 'à la carte'.

Rondreizen met
Aantrekkelijke

Studenten-

Connecrion5 Leuven Connections Hasselt
Tiensesfreet 89, Botamaid 8,
3000 Leuven 3.500 Hosselt
TEL 016/29.01.50 TEl 011/23.45.45

I ~ Ook .. Aohl,""'-P-n. &ruggI,~, <m, üloge,
'1$11",11",* louvom-lo-Neu.. ~ Noll I'bnur .. iJrMw, " .

les: 02/JJOO.IOO 0
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Fototentoonstelling in de Naamsestraat

Studenten en fietsen in close
OP de jOll95te• rijkelijk geit,,·

deerde Klillulirdag opende de
SlIIdell(elldienSI KU tenven

een [ototentoonstdlinq naar aanleid-
;11.9 I'on ect! door naar georganiseerde
fotowed ctrijd. Net als de overioe even-
ementell van \'Drigi! woensdaq. staat
deu ekspositic ekskiusiei in het teken
ww artistiek lI'erk door Ulll'CIISe
universiteits- ('IJ hoqeschoolstndenten,
tn de foop ww de voorbije "wanden
kon elk jOlig talent oriqiuete kiekjes
inzeilde",

'Srudetu in Close-Up" heel de rororenroon-
~1t'l!ing dil' tol J 8 december loopt in de
Filkulleit Ekouumische en TocgcJhl~le ëkc-
nurrnsche Wetenschappen in de Naamse-
~tra,]1. Origineel en krcaucf hel akruele
Leuvense srudemcnlcvcn in beeld brengen.
dat waren de etsen die bij de sctckue aan
de 156 jngezcudcn awartwntoro's gesteld
werden. Daarnaast moesren ze tot één van
de vijf vooraf bepaalde kategoneen behoren

dIe in enge of ruimere zin met het cruden-
renleven Ie maken hebben [kuth'veü.
eksamens. enaoverden.

xttrnmurn drie en mastmum 7C~Ieto's
konden ingezonden worden. uw. alv bIjko-
mende voorwaarde dat nuustenv urit: van
de VIJfvooropgesrelde kategoneen foto-
grafisch vertegenwoordigd waren. Dat aan
de srudemen ge\ raagd werd duidelijkheid-
shalve zelf achteraan up elke 1010 de gerep-
resemeerde kategorie te vermelden. gaf
echrer aanleiding tot hel ,lin", omzeilen
van de geponeerde n-smkn e~.

Zadels

De vooropgestekte crrgtnnlnen en
aktualiteit zijn wel de 0IJ\'allt'ndSle strnlkel-
blokken ah men de epideiktische ekspositie
kmlsch, met de ondereoekende blik van de
talenrenjager afschuimt. Stell.1 Anors en
stereotiepe, verlaten Hetssralhngen zijn
jammerlijk overvenegenwoordlgd: de
venrouwde dekadentie van een kanrus op
de Oude Markt en roeslende zadels van

godvergeren fietsen aan hel stuuon na de
weekendcksodus geven de won aan,

vtoot gckompom-crdc beelden. daar
beeraar meesial geen enkele TWljfd over.
maar de inhoud weinig gedurfd en Ie
kracfneloos. te cncnémaug om i'lnbtk" te
beklijven. roros die dikWijls meer vcrteilen
over het verloederde. spitante uitgaanvle-
ven - is het ooit anders geweest? - (lf
integendeel over de té kirschcrtgc. lirhtge-
vocugc 'Wdbchmerz' van comrnige toto-
grafen, dan over brandende thema's of pro-
blemen - naast het ochtendliike maagzuur
- waarmee studenten tegenwoordig
gèkonlrontcerd worden Nergens verrassen-
de interpretalles van bijvoorbeeld de zicht-
bare lmpakr van de nieuwste technotogrecn
en media op het studentenleven.

Niet dal er op 'Student in Close-Up'
geen Irtsse uf intrigerende totografen te
bewonderen lijn. Die zijn er zeker, en
gelukkig een behoorlijk aantal. treve De
Beckur weet bijvoorbeeld door een foto-
montage de banale aula rot een bron van
cartoonhumor om Ie toveren. Ernstiger Is

Kortfilmfestival 'Leuven kort 2'

Onbekend en onbemind
Cl) et gaar goed met de vtaamse

fUm, gezien het aantal bekende
regisseurs die internationale

[aam aall liet vent/erven zijn, Maar
de filmwereld waaruit die grote na-
men geboren zij" wordt vaak verguisd
eIJ vergeten, ZOblijkt, Etl dat is waar In navolging van het inderhaast in elkaar
liet 'Leuven Kort' om te doen is: aan- gebokst festival In '95, dat op ruime bijval
tonen dat er in Vlaanderen "09 leverl mocht rekenen, worden op 11, 12 en I)

H"'t7*:;'~-

buiten de la/lgl'peelfilm j,\' en daarom
kortfilms. meestal met veel kreativiteit
door jOlige filmmakers in snekaar
gestoken, aan een breder publiek
voorstellen,

SCHOUWBURG
MET

KADRIL......... ,... ,"" YI. d. bo.en.te pl•• k
_utlaa door de 'close harmDRy' van

LA'S

Ik wil beu 2 vrijltanrun IIoor dit ft~Jt,
Ilt :t:.~nddiJ voor 20 du-tmbtr naar Culmrttl CnJfru.m LeulJen_
BrusselstJtrnat 63, 3000 UUIJt!noffltX op nu.mmu 016/291215,
Ab ik win, krijg ik de tickm als l'intkjaarsgNchenk thuis bezorgd.

I
I
I
I
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Naam:

Adres:-------------

december verschillende voorstellingen ge-
gevel.l. Om een idee te geven van wat een
konfilm zoal kan zijn: 'Theme Irorn Tum-
pike" van Tom Barman. de voorfilm bij
"rratnspontng'. behoort tot de kortfilms van
de nieuwe lichting '96, En dan lijn er ook
de klassiekers in hel genre met werk van
onder meer Alex Stockman. Frank Van
rosset. Dominlqiic Dernddere. de speetals
rond regisseur Rudolf Mestdagb, het won-
derkind van de konûlm. en kameraman
G!ynn speeeksen die dit jaar als eerste de
langspeelfilm 'Alles moet weg' draaide.

Budget

\Ve vroegen organisator Jan Bosmans
van vzw Fonk naar hel waarom van een
kurtfilmfestival. -Op de filmmarkt is er
amper fllaats voor kontums. Het is wel
mogctljk om subsidies van de Vlaamse
Gemeenschap vast te krijgen om een film Ie
draaien, maar er zijn nauwelijks tuegelijk-
heden om ze vertoond te krijgen, Vanuit de
tcrcvtstewereld komt geen vraag en van een
distribunenetwerk in de sluemawercld is
geen sprake, Kijk, die mensen steken heel
veel werk en energie in hun film, werken
tow budget, en dan zijn er maar een paar
tesuvats waar ze terecru kunnen. En dan
nog belloren kortfilms maar tor hel randge-
beuren 7.eworden, op onmogelijke uren, in
weggestoken zaaltjes geprogrammeerd. M('I

als gevolg dat er vooral mensen uit hel rn!-
Heu of de makers zelf komen kijken. Wij
mikken echter op een breder publiek. kon-
film is ook voor de melis die elke week
naar de sinema gaar."

De regisseurs zijn vooralstudenten die
als eindejaarswerk een konfilm moeten
presentereu. De roekomst van een afgestu-
deerde regisseur ziet er niet bepaald roos-
kleurig Uil, Jan aosmans: "Er zijn er die
hier en daar meewerken aan films, aan
kortfûrns. er zijn er die bij de televisie te-
recht komen en er zijn er enkelen die geluk
hebben en die erin slagen een langspeelfilm
te draaien, Maar het is zo moeilijk in de
filmwereld, er zijn er enkelen die het goed
kunnen en die met alle poen gean lopen en
de rest leeft van de overschotjes." In hel al-
gemeen zijn de makers vooral mensen die
te weinig geld hebben voor een langspeel-

een rorc van Pedro MOllies Duran. drc
achter de Almakoeüssen de gastarbeiders-
problematiek lijkt aan te kaarten. Het ver-
wenden lIiet dat ook vetolotograaf Ptank
Vlaene vertegenwoordigd is, Hij refereert

aan her werk van de Amerikaanse
Cindy Sherman: het eggressjeve voveurts.
me van lijn rotoroester verleent aan een
studenu-nkoppel in bed de allures ven aha-
kr-lende Holtpvoodsterren. Ook de gesu-
blimeerde hanaluelt die we kennen Uit he.
werk van rijzende ster ponen Molitla
spreekt LlII dele fnm's.

Aanslurn-nd bij de suggestieve, abstrak-
n- Tt'gi~lr,lli~~ van de wereldvermaarde
ëdward weston fotografeer! Bar! D'Hoogc
een 'uuheunüch' labokraantje balancerend
tuesen vrucmpare Iallussymböliek en de
knntsc!rc. mar.;,lkrerende I..racht van een
gaskamer. Aili\trekkelijk én aktueel lijn de
fOI()'~van All Guitnek. die als topos de
braaklil_WcllCe Naamsestraar. de ontred-
derde, allcilertnd,;= )lad bij nacht verkiest.
Alleen blijft dan weer de vraag welke kate-
gorteên zij wel 011 dc!ddlten:ijde van haar
foto's heelt vermeld.

Velo

Het publiek kan tijdens een bezoek
beslissen welke van de twee-enveerug gese-
lekteerde foto's in aanmerking komen voor
de speetale publieksprijs, Daarnaast zal een
jury, bestaande uit twee professionele foto-
grafen (onder andere van De Morgen), één
prof, één srudem en een aantal sponsors.
op achttien december de beste loto's bekro-
nen met prachtige prijzen, gaande van een
draagbare mulnrnedtacomputer en een pro-
tcssroneet totoroenet tot een week gra!i~~
eten voor twee fijnproevers in Alma.

Toeval of niet, ook fletsendlenst Velo
sponsort de wedstrijd en verhuurt een jaar
gratis een fotogenieke tweewieler, wedeen
dat een aanlal fotografen mei spanning zh
te wachten op de prijsuitreiking.

cûmher Convens
'Stud",t in Clost-Up', lOt18 d~umbrr in Facul-
teit ETEW. NaamWlraaf 69. Gra/is 10e!Jall!J.

film of niet genoeg ervaring, xonnïms wor-
den vaak gemaakt in afwachting van de
eerste eigen langspeelfilm. Frank van passel
bijvoorbeeld, heeft drie kon films gemaakt
die overalwel in de smaak vielen maar
toen was hij zeker niet dé grote regisseur.

Pareltjes

De vraag is natuurlijk wat een konfilm
te bieden heel! naast de Iangspccltllm. Het
nadeel Is dat je maar twintig mlauren hebt
om een verhaalte venelfen. De langspeel-
rum met al zijn vaste standaarden en nor-
men profileen zich als enige volwaardige
vorm. "Eu loch heelt de kortfilm veelte bie-
den", verdedigt Jan Bosmans heftig. "Elfek-
lief, alle aandacht gaat nog steen, naar de
langspeelfilm, ZOals de situatie nu is zijn er
geen gevestigde regisseurs die zich op een
konfilm storten, wie wil er zoveel lijd in
een Illm ackcn die je nergens kan vertonen>
En loch is de kortfilm vaak plezanter. ge-
durfder, gemaakt door jonge filmmakers die
op een moderne en dlnamische manier met
hel filmmedium omgaan. Hel genre heeft
zijn eigen sjarme en er zuren echt kleine
rreeseweroes tussen. - Aan de kijker om uh
Ie maken of het om wal onbeholpen po-
gingen van elndejaarstudcnten gaat ol dal
er russen de kort films werkelijk 'Htmparel-
tjes van superieure kwalileit' zitten.

Rut aeyeaerts
Op 11, /2 en /1 december in auditorium
M;'m~pO(Jrl. V~rlollill!Jt'n om /4-16-/8·10·11 u.
/lIfo: 23.90./6,

TIensestraat
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~ zoel(erljes
"De sponkaan van PelC'rBngelborghs IIgl nog
steeds moederziel alleen In de '5 Meîcrsslraal
te wachten op haar eigenaar.
,J Gans Kilo groei Maryse In het verre zonnige
Spanje vanuit het bar koude, regenachtige
Bclglc!.
..J Veel groeien van tneke uh Leuven. Wij
wachten op jouw kunst.
.;;Polle & Ohvler, uhspraak van de stoor van
de week: A w~man needs a man likt a dog
needs en airpJane. Dat doel deugd om zoiets
Ie horen. De RoU' ramper .
..J 011 Is gepikt van U2: A woman neeos a man,
likt a IIsh needs a bycicte .
.J Gezocht: een warm hart om de winter door
te komen .•.
" Gezocht: mooi jong meisje, lielit met mooie
schoerujes lal olIande kniè:n.dat luistert naar
de naam Ranl of Sharon. Moel bereid lijn om
posters Ie signeren. Zend E-mail naar: mdier..
L.amotcCitsluden t.ku leuven .ec.be.
"FilosOOf ban. leeuw thee en co, juist adres:
milil4891lrshew.lue.ae.be. dieN .
.,J Op maandag 9 december organiseren homo-
jongeren Het Goede: Spoor een tnfo-avcnd
over blseksualltelt. Afspraak om 20u aan UP;
Jan StamraaI 2. Meer Inlo in gesloten, neu-
uale omslag via PB lil, 3000teuven-s.
016/20.06.06.
" Oproep aan het meisje uit derde kan genees-
kunde dat op donderdag 28 november kennis-
maakte mei de jongen uit tweede kan. voed-
Ing (in de les van prol. öterlevede): kan je
.\'olgende keer weer nust me zuren om verder

kennis Ie maken?
" Alexander. die op do. 28/11 fietsen voor de
Sedes moest mollesteren. belalen ol op Je
mute .
..J Aan het vriendje van Alexander. betalen ol
je huh Kerstmis niet .
v Mijmerend in de Kllo-pv: 'SOTlllidenk Ik.
geef mij maar een pc'. Dank u Klio .
.J Lic. wiskunde geeh bijles wiskunde, IIsUta
voor alle richtingen; universttelt en
hogeschool. Tel. 40.66.J6 .
..J E. en aUe andere nlet-vriend{inn)en vinden
hel ook fijn dal P. er is.
..J Kijk Bart, zo simpel Is datl (PoeL) lngrtdje.
" Aan Evelyn van klassieke. Bedankt dat je
mijn fiels zo sponlaan hielp oprapen aan hel
HDR: je bent een ongelofelijk lid schatje (met
mooie ogen), bedankt. Ingrld (rechten) .
..J Ban V" nog eens bedankt voor Je kullnair
hoogtepunt v..n donderdag. Ik heb zender
twijfel beier gegeten dan je wcrsrenvretendc
koegeneten.
..J Ik kan me hier volledig bij aanstutren. xwa
sublimatle kon he' afgelopen vrijdag wel
lellen, E.I
..J watrer, alias Murphy, dank u.

~ 016/201 301
TEKSTVERWERKING-VERTALING
Gespecialiseerd in formules
ITel. 0 1 6 I 2 6 _ 0 6 _ 5 8'

JOMEUWISSEN
bYba

A1leverhuurvideo-, klank-en
lichtmateriaal.

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

zonder D.J,

• agenda & ~ ad valvas
DINSDAG
20.00 u FILMDcad man w~lking. In D~ Valk,
\OeI! gratis,org. "rnn..,sty lmcrnalional

20.00 u FILM PerfofflUmCI" video's van Michad
Curral1. MIke xeuev Peul Me Cilrthy .,.... In
hel STUC. org. STUC.

WOENSDAG
FILM 'The beSt ol Lhe New-verk grortc Film
FC~Llv~!',Amt'rikaanSl' monr,lgcfilm uh 1971.
\'oo'llclllng om 14:00u en 20:00u .. in hel
Vlaams Filmmuseum ril -.rmieL vanderke-
lemlr. 30, 100000g.SO/lO.

FILM Hel L"uven~ Kortfllmlcstival: vertoningen
om 14-16-18·20·22 uur, in Audilorium
Minnc:poon, loo:g. 130/160, org. vzw RInk.

12.00 u VORMING Vnj podium en tentoon-
stelhng I.v.m mensenrechu.·n, in de tlal
Nieuwe Valk, org. Amm."slyInternational.

20.00 u FILM David Croncnbcrg: 'Scanners' en
'11lc Brood,' In Stuc, tocg. lOOIISO, org , Stuc.

20.1 S u LI!ZINGSamenspraak 'crcneen van h,,1

goc.-d lalSOOC'n'russen Y\'cs [ksmcl. hooldrroilk-
leur van Dt' Morgen en JaC"Qucsdl,'vlsscher,
hoolll..raa. l1IusLlfie,met als moderator Oavid
U'HooSlu:, hoofddocenl oen de KULeuven, in
'Collt"~ Ot" Valk, auditorium Zeger van HIT,
lknKsu. 4 i. loeg. 100, uTg. xuhuurieven

DONDERDAG
FILM HCILeuvenç,;,Korlnlmfcslival: venollLnllcn

orn 14-16·18-20·22 uur, In In bel Auditorium
Minl}l'lJOIltm,roeg. 1lOIl60, org. \'tw Funk.

20.00 U FILM Oavid croncnberg. -scann......' en
'RilbiJ ,in SIUC.reeg, 1001lW. QTg. SIUC,

lO.lO u TEATER Victoria: -acmade-je-. in te..t ...
NMHS-haLI)le~l"slw. 104, 10I."1t.JOO/lSO.erg.
SIU('

VRIJDAG
FILM Ht"1Leuwnse KonliJmftSllval: vcrtontngen
om \4-16-IS·ZO-21 uur, In hel Audilorium
MinllcPOOn.10"8· 110/160. OIg.vzw ronk.

ZATERDAG
930 u VORMING .In AuJltorium Ot" Valk.
lien5nlról<l141. roeg. lOO, Ufg.VVS.

lO.lO IJ TEATER Victoria: 'uemadctje', in 'temer
NMlJS·haJ,OicSleilW. 104. tocl! lOOIlSO,org.
SllJC

ZONDAG
10,00 u DeBAT, in Rambo.·rg.Noamscstr,1<J160.
locII. 1001ZOO,erg. Agall.'vLeuven.

19

10.00 u LEZING 'Mn:r van heudfde Ormeer
dan genoeg? De grenzeloze logikil van de vrije
markt tegenover de nûOdMil versobering.
(zelhocpcrt.ins en wIJ~hcld'met Geen van
btendad I.'n"' ..uk Eysken~. in Rambcrg.
NaamSCSIraai60, Leuven. 1000g. lOOI100, org.
vcnulngcemrum D~

10.00 u VORMJNG Babbdkafce, in nel huis
voor vrijunnigl'll, 0" gértctstr, 6, 0'l!. ouuce-
vereniging voor de moraal.

10.00 u LEZJNC Geen Van Istendael cn M"rk
Eyskem over de grenz ....1ozc logika van Ik vrijt
marklig de nood aan vercöbering,
(zl.'lf)bcpcrkingen wijsheid., lil Rambl.'l'g.
NaamSl"~lr.60, 101.1>.200. 0'1!. Ploeg en Ag.llev

Leuven.
11.00 11 KONSERT Vou~lil1strumelllaaJ ensem·
bic-o,l.v. aan nemuvr. in Romaanse Poort.
Brml-C:lsalr.63, teeg lOO, 0'l!. Kultureel
Co:nlrurnLeUVnl.

I ~.OOu TEATER Victoria; 'D<."made1je',in Teat..r
.....\lBS_WL 0Îl;M$e$1W. 104, loeit. JOOll50, !'vg.
sruc.

15.00 u KONSERT Bhnard FOCt'TOulk:Orlld·
cyclus, in de Romaanse Poon, BrussdS<'5tr.63,
tot'g. JOO,org. Kultureel Centrum Leuv ..n.

20.00 u KONSERT D"thoveruoudemie e.ï.v,
wener DOC'ykemmet t:ILaneReyes aan de
piano. in dl' Pil'lcr de S<:ImerAula, teeg,
350/500. erg. Jcugd <."11muziek Leuven.

Veto
's Meiersstraal 5
3000 Leuven
Tel 016/22 44)8
Fax 016/22 Ol 03
Jaargang 2)

Nummer 11
2 december 1996

Ver. ultg.: Ann Bries
Preses: Annemie Deckx
vree-preses: Ann Bries
gchachtentemmers: Benny Debruyne,
Bar. geckhouj. Manijn Graumans, Joris
.ranssens .:;
Potobeek: Ditk aernerc. Peter Creemers.
JOOStHelsen. Frank Vlaene
PraesldlulI(l: cumher eenvene. Hans
Dederq. BarüOe Schrijver. Dietger
ceereen. Raf Gent~ Thierry taenen en
ziJn 'Mama, agapoll,.lln.kori sou', Gen
Meesters. Krikke MelaÎ. Lorin Parys.
Walter Pauil, Rul Reynaerts. ouvter
Remy, rterer 'het Is al laat' Van Heek,
Reel vemters. Kun wouters
Korona: Ann Bries. Benny Debruyne,
Armemie Deckx. rnerger Geereert. Marlijn
Graumans, Joris aanssens. Thie.rry
Laenen. Pieter 'hel is al vroeg' Van Heek,
Kun Wouters, Kris Jacobs
xursusdtenst: Hans vandenabeele,
Mlchael Simonis
Kringvertegenwoordiger: Ann Bries,
Manljn craumans. Joris fenssens
Senlors: Thlerry Laenen en Annemf
Deckx

Internet- Veto: hnp.jrhagar.ans.
kuleuven.ac.be/projectsrvcto
e-mail;veto@hagar.ans.kuleuven.ac.be .

Zetwerk en publiciteit
AlIascl Leuven (016/22,04.66)
Drukkerij: Anoos (Kampenhout)
Oplage: 9000 ekscmplaren
ISSN·nummer: 077)-516l
Abonnementen
studenten: 250fr; niet-studenten: )50Ir;
buitenland: 7001r; steun varral 1000(r;
over Ie schrijven op rek. nr. 001-
0959719-77
Redaktievergadering
Iedere Vrijdag namiddag om 16.00 u
Evaluatiekommlsslevergaderlng
vrijdag B december 14.00 u

ALFA
• 11112 om 18.00 u: Sport zond .. r grenzen. 111
Spunkot ·12/12 om 13.00 u: UilSI..p naar
vebeke. venrek aan hel Ladeuzeplein

CRIMEN
• 10/120111 19.30 u: '[)Nd man walking', Ul
de v..lk 91.54 .• 11112 om 20.00 u:
Falh.lravond, in dl,' R.. rtor

EKONOMIKA
·111120111 22.00 u: 2de kan Rl.'rnlenlTEW
fUlIt, lil AI[)iI,toS.

GERMANIA
• 10/12 om 20,00 u: Kaas- en WljnJ\'~'nd
10/12 om lO.OOu: Algemene vergadering
Perma (l"villualie).

KLIO
• 10/12 om 12.00 \I: Kel1olk.lm\îtee,tu
t.eneren O6.JO.· 11112 om 18.00 u: Spon
zender gren-en, in Sport ktn • 12/1l om
Il.OO u: PV. in Letteren 06.15.

LBK
.12/12 om l2.00 u: TOP"50, tn dl.' Gnorg!.

MEDICA
• 10/12 om 20,00 u: Ap'erilleJ'konserl, In PDS-
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aula.' 11/12 24-uur tooghangen. in Doc"s.·
Il/Il om 22.00 u: Optreden 'the sew', in
Ooc's.· 11/12 om 20,00 \I: Proffenavond. In
ncc's Bar .• I J/12 om 22.00 u: AUlv' zakke-
navond. III Duc·s .• J5/ 12 om 22.00 u: jtralts
val + hapJo 4<1.. 00(" In I)oc"s.· 1611l urn
2l.oo u: 'Day ol thc: nerds'. en daarna Carrt:.
In noc's.

MERKATOR
+ GEOLOGISCHE KRING

• 12/12 om ll.OO u: Gen-fantasia. in 'I
Plectrum.

PEDAGOGISCHE KRING
• 11/12 1111119.00 u: '11POloIIIIU'en '37.200 du
meun'. in auduonum Mkhulle, PSI. !O"J!.
60/100 .• Il/12 om 21.00 u: cboc-aoonc-
"vond, 111F..kbar Kaffaer.

POLITIKA
• IUl12 om t 9.)0 u: Krtngvcrgadcring, in
boven 'I karee .• IOlll om ll.OO u:
Nedcrtandssallge avond. in "t kafee .• 11112
01"112l.00 u: ISle !tc-fUif 'Uv er IJlt: edge', in
SamamooÓil

PSYCHOLOGIE
.10112 FranS("avond, in de Shrink .• 10112
om 22.00 u: Kandidatur ..nfuif, in AJbalrQS.

RDMANIA

• IOlIl om 12.00 11: CocklaiLlVunp_ in 2dc
verdieping FOlk,letteren.· IlIll om 14.00 u:
muurklimmen. in MSI.· 12/12 om 20,00 u:
WijnL.anIU). in Onder de loren, Halftnaansll'.
·12112 om 14.00 u: SpeilelJonamiddag.. op
de permeoenue Romanl..'l 12dc verd. lak.
teu.).· 12/12 om 21.00 11: Sciellce-fi..-Üon
nighl: films in praatkamer Fak. tee, teeg.
graüs.

Sportraad
• 11/12 Spon zender grenzen.

VRG
·16/12 nm 19.)() u: Crcss-fire-debat O~'(T

jusnne lussen Paul Van Orshoven en Bruno
SdlOl"J1JCns, in MTC, ~mle .ul..'l.• 16112 om
20, lO \I: Jobbeurs e11IliIne\gcsprek klassid.:e
jundisene sektor.

VTK
·1011211111 2(l.lO u: BarheJ<lkdl)lIts,ln de
willJ\bl'rg.· IlIll om 20.00 u: lrueqarenkwrs,
In de waalberg. • 12/12 om 20.00 u:
voordracfu Vllegluigsyslemell_ In
ArellbC'rgk.ailcel.. U/U om 21.00 u: ~007"
& Blues. In in de waalberg.

WINA
• lO/12 011120.00 u: rree Jlodium, in',
Pk<lrum .• 11112 om 22.00 u: Diskonighl_ 111
'I Re onder Alma J.
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Het debat over normbesef bij jongeren wordt gevoerd door 'ouwe zakken'

De seksbeleving van de gemiddelde huisvrouw
e ,"fUltsduqJplj is aan het
vt'rl~lk"". jongnnt
~htbbengun normbesef
'meet; de sperma vloeit
rijblijk van hel schuin
neukende paarden lij-

ken de moatslaf Ie worden van de
,"rfekte nklamejongen. Sinds de
makabere vondsten van enkele maan-
den geleden is er echter wat aan het
bewegen. Enkele mensen voelen zich
geroepen om zich op Ie werpen als de
nieuwe moraalridders.' hel moet maar
tem gedna" zijn met de permissieve
maatschappij. Maar wat vinden

1".... ,_ I anderen van tiet normlH!>efbijjonge-
Tm? Om deu v,.aoH te beantwoorden
hebben (Û Leuven~ Volksuniejonge-
ren vorigt wuk dinsdag Alexandra
Colen (Vlaams Blok). Sigurd Vanger-
meerçch {voorzitter VU-jongere,,),
Lieven Vandenhaute (De Lie,,'e LU51 -
Studio Bnlsstl) en Mark Etchardus
(Sodaloog) tJaar LLuven gehaald,
moderator van dienst was Jan Van
Rompaey (BRTN).

._

Hoewel de grote aula MTC maar met
mondjesmaat volllcp voor het debat over
'de Jeugd van tegenwoordig', werd de afwe-
zigheid van jengeren in het panel toch
ruimschoots gekompenvccrd door de uit-
eindelijk hoge opkom~1 van studenten. Ben
eerste verontrustende vaststelling van de
avond waç dl' volledige leI(lOrgang van hel
gevut! voor ~Iiplhe!d bij ouderen. Met de
nodige vertragingen werden celen en
vangermeersen hij wijze van opwarmertje
dan toch op de studeruen losgelaten. van
Rompaev hl"slool maar meteen. met de
deur in hUI\ te vallen en vroeg Zich af of er

f'en probleem Is mei h!'1 normbesef van
de jongeren. Cokn·PJj, geloof mer dat het
normbesel bij jongeren Is afgenomen"
Waarom begrijpen die joumalisten
mevrouw cclee dan nIet?

klassiek

Als zelfs Colen geen problemen meer
heel! met de jeugd, wie dan wel? "Hel zijn
de intelligentsia. de media. het onderwijS
en de politiek die zich niet meer bezighou-
den mei de 'klassieke normen', maar bij de
massa zijn dere nooit weggeweest. Eindelijk
kan er nu ook terug over gepraat worden.",
aldus mevrouw Colen. Hel 'Dutroux-effekr'
heeft dan toch ziJn postneve gevolgen?
vandenhaute. die zich net bij het panel had
aangesloten, vond dat men geen algemene
konklusles kan trekken uil de gebeurtenis-
sen van de laatste maanden~·Psychopaten is
tets van alk liJden". Elchardus, dJe zich bij
deze stelling kon eeesionen. vreesde dat
hel debat weer volledig over seks en drugs

20

zou pan.
Over Humo dan maar, hoe zit dal nu

met die homo's? Colen zag het probleem
niet gord: "Ik merk gewoon op dat er teo-
neën zijn die aanlonen dat er een verband
is tussen hel aanlal echtscheidingen en het
aantal homoseksuelen", Ze doet hel geheel
nog eens over, waarna ze Stelt dat -I:eenkel
hel bestaan van de teerte wil dankaarten
Een vertegenwoordiger van de homobewe-
ging merkt op dat er, in tegenstelling tot
wat celen laat uuschtjnen. nlvavt geen
oorzakelijk verband Is nrssen de stijging van
hel J,:ml<11cchrscheidtngen en het aantal
homoseksuelen. Waamp Colen ck pe-rçoon
met enige hardnekkègheid onderbrak om te
leggen dat zij die merreen met Tll~l laat en
dat humo's haar dan ou!.. maar met rust
moeten laten.

Verschuiving

volgens Blcharéus kan men spreken
van een normverschutvmg, normen 71jn
losser. Toch is er een kloof russen wat
mensen zeggen en wat mensen doen. daar-
om vindt hij het als soeteloog belangnjker
Daar mensen te luisteren. om Ie weten wat
ze denken. Steeds meer dmgen worden In
vraag gesteld en In tegenstelllng 101vroeger
gaat het hier. volgens Blchardus. om een
kulturele verandering. Belangrtjkste oor-
zaak hiervoor zou het onderwljsnlvo 71Jn,
dat van generatle op generatie hoger wonn.
Hij merkt zelfs hp dat jongeren in verband
met bepaalde tema's. /(lal, milieu, rmgreu-
ten en zuivere polinek strengere morele
opvatnngen hebben. 'toch vindt Elr'hardus
het verkeerd om Ie stellen dal de samenle-

"Ik merk gewoon op dat
er teorieën zijn die aantonen
dat er een verband is tussen
het aantal echtscheidingen en
het aantal homoseksuelen"

ving vroeger homegener was, hij verwijst
dan naar dl' bedrijven waar mensen van
verschillende sociale klassen samenwerk-
ten, vangermeersch stelde zlch vragen bij
de taak van de politieke wereld In de mo-
raal: "Hebben politiekers het recht om hun
moraliteit op te leggen?". Voor Elchardus
moet de politieke wereld haar verantwoor-
delijkheid opnemen; hierbij verwijst hij
naar de noodzaak van de antidrskrlminatle-
wel en dl' wel op het anti-racisme. Maar
wat dan mei het weuvoorster wmems-
Landuyt, dat de dîskrimînatîe op basis van
de seksuele geaardheid bij wet wilde
verbieden? Dil wetsvoorstel werd onder
druk van de medtaoprredens van celen en
van de konserverleve vleugel van de CVP
afgevoerd. Het weuvoerster zou volgens
celen afbreuk doen op haar recht op vrije
meningsuittng.

alehardus stelde dat elke dlskrtmtnarte
uil den boze Is; toch heelt hij hel moeilijk
als men mensen met een andere mening als
moreel Inteneur gaal beschouwen. "Over
de seksuele geaardheid van Iemand. over
het liefhebben van Iemand diskussleer Je
niet. Mensen die op basis van die geaard-
held diskrimineren ziJn volgens mij wel
degelijk 'moreel inferieur. Voor mij geldt er
meer'éën regel: machrsmlsbruik kan niell"
reageerde vandenhaute. gesteund door het
publiek, fors.

alkohol

De stap naar Elia Di Rupo (vicepremier
en PS-lid) en de schandaalsfeer rondom

dal" laatste was snel genomen. -xae DI
Rupo aanblijven als minister?", wilde Van
Rompaey weten. Voor celen is hel simpel~
~DI Rupo moet auredenr'. Verder stelde ze
zelfs dal het voor haar niet kan dat een
homoseksueel minister wordt, gezien lijn
voorbeeldfunktie. Op dl' vraag om dit
standpunt nader te verklaren, repliceerde

"Men kan Elio Di Rupo
moeilijk kwalijk nemen dat
hij niet heroïsch is geweest"

ze dat hel hier nm een pcr;nunh_ll..(· mt'nill~
gaal en dar ze bovendien vmdr dat (MIk
sooeästen geen muuster mogen worden. Ze
is er immers van ovenutgd dal -een homo
net als Iemand met een drankprobleem" In
een zwakkere positie Slaat en bijgevolg
gemakkelijk te beïnvloeden is.
•

Jonqerenkultuur
Deze mening werd geenszins gedeeld

door de rest van hel panel en hel publiek.
Blchardus vindt dat er een duidelijke grens
moet zijn tussen het publieke en het
private leven van een pctmcoc de huidige
tendens zou wel eens kunnen lelden tOl hel
Angelsakvtsche model en dat Is volgens
hem niet echt een te volgen voorbeeld
vandenhaute stelde dat homoseksuele mi-
nisters zeker moeten kunnen omdat zij een
ntet te negeren groep uit de maatschappl]
vertegenwoordigen. "Di Rupo had een
voorbeeldfunktie kunnen hebben. door mèt
zijn ceksuete geaardheid duidelijk naar
buiten te komen. het is echter nil"l altijd
even gemakkelijk ets men uh een dergehjk
arbeidersrmlieu komt en daar bovendren

U(lk een Ettl",t aantal meien heen .. vten
kan hem toch moeilijk kwalijk nemen dat
hIj mei heroïsch is gewe.:sl.·, vulde
Elcharuu~ aan.

Ondanks de vcrwoede pogtngeu van
Vangermecrslh om een debat op gang Ie
brengen rond jongeren. morallieit en
wetgeving. werden thema's als drugs.
uitgaan, milieu. jongerenkultuur slechts
zeN summier behandeld. Om af Ie vluiten
pleitte Colen nogmaals voor de herwaarde-
ring van de klassieke moraal en tegen de
Inmenging van de everheld. Zi:: was er
immers van overtuigd dat ze wel degelijk
geen rmnderhetd vertegenwoordigt, on-
denks de uiterst negatieve rcekues van de
Z.lOI. Misschien dat men toch maar beter de
jongeren zelf over hun normen aan hel
woord had gelaren.

Thlerry teeoen
Eustathia ctakouvakts

Mexx
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