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Onderzoek naar motieven bij de keuze van een unief

Bereikbaarheid unief speelt KU Leuven parten
.,

en onderzoek van de Leuvense
professor Jaak Billiel en ~je"s
medewerkers Ban Cambré elf

ûiane Smedts heef' lIitgewezen dat de
bereikbaarheid de belangrijkste [ak-
tor is voor afstuderende scholieren in
111111keuze voor één of andere univer-
sitaire instelling. Abituriënten kiezen
met andere woorden in de eerste
plaats een unie] die dicht bij huis ligt.
Eet! verrassende ,:aslstelling omdat in
andere rapporten - zoals bijvoor-
beeld Ju!1rappor1·DilIemalls - er liet
wordt vall"ir gegaan dar de student
van vomlai'9 "iet meer geremd mag
worden door mobiliteitsproblemetJ,
Bereikb(lOrlldd blijkt lUI 1I11esZÎIIsUil

I" .... ,•• ,.WJNik rol Ie.,.
len in de keuze van de insrelli"g dan
studentensfeer of levensbeschouwing.

Die konklusie is geen goed nieuws voor de
KU Leuven, Als het immers op geogmüschc
ligging aankomt, bil'dt Leuven vlakbij de
hoofdstad en de taalgrens heel wat minder
mogelijkheden dan Genl, dal over een hin-
Itrla"d kan beschikken dat zich uitstrekt
van de kust 101Amwerpen en Brussel. Dat
leven meteen een verklaring waarom de
Gentse urnvcrsneu de laatste jaren relatief
meer generauesiudemen - dat zijn srudee-
ten die zich voor het eerst inschrijven aan
een unief - aantrekt dan de in absolute sij-
Iers nog altijd grotere KU Leuven, zo stellen
ook de onderzoekers vast. Als de bereikbaar-
heid inderdaad van zo een doorslaggevend
belang is in de keuze, zou dal bevendten
kunnen betekenen dat de sterkere groei
van de studentenpopulatie aan de RUG eer-
der struktureel dan konjunktureel is: de KU
Leuven kan er immers niks aan veranderen
dat ze in Vlaanderen zo -slechr' gelegen Is,

Katoliek

~en prettig vcorultziclu, niet zozeer
omdat Leuven dringend 'de grootste' wil
blijven, maar wel omdat de unrverstrensû-
nandering van overheidswege - de zoge-
naamde 'eerste geldstroom' - gebaseerd is
op de studentenaamallen. Ook voor de so-
ciale vooratentegen aan de universiteiten
SIOIanminder Inschrijvingen gelijk aan een
kleinere begroting. Het zal dan ook weini-
gen verbazen dat de Leuvense akademische
overheid stifaan gewonnen lijkl voor een
cvernetdsubsrdie die slechts gedeeltelijk af-

is uiteraard niet de c:nige doorslaggevende
faktor in de keuze van de instelling, De
faam van de unief op welenschappelijk en
onderwijsvlak speel! evenzeer mee. Bart
Cambré legt uit: 'Oe stedemen in de steek-
proef zijn op twee momenten bevraagd:
één keer voor ze naar de unief gingen en
één keer toen ze al van het untversnehs-
leven geproefd hadden. In het eerste geval
wordt bereikbaarheid naar voor geschoven
als belangrijkste faktor, bij de tweede en-
quête komt de kwaliteh van hel onderwijs
meer op de voorgrond. Logisch eigenlijk,
want op dat moment kunnen die nieuwe
studenten pas echt uit eigen ervaring mee-
praten over de cnderwljskwalhelt." Overi-
gens blijft de faam van het onderwijs voorat
voor de KU Leuven de troefkaart bij uit-
stek, Die goede naam zorgt er - samen
met het studentenleven en het op km kun-
nen gaan - in belangrijke mate voor dal
nog altijd hed wal studemcn de bereik-
baarheidshandlcap overwinnen en naar
Leuven afzakken. De onderzoekers konklu-
deren: "Oe goede naam op gebied van hel
onderwijs, de wetenschappelijke faam, en

hangt van de
grootte van de
srudentenpopu-
latie. De sruden-
tenbeweging
votgr die ontwtk-
keling dan weer
met krntsche blik
omdat zij meent
dal een Iiuandc-
ring op basis van
SIudentenaantal-
len nog altijd de
beste garantie
biedt voor een zo
kwalitatief en
demokratisch
mogdiJ" ho);l'f

ooderwij'
Hel ts niet

eenvoudig om
een sluilende
verklaring te vin-
den voor hel be-
lang dal \I.l!ldaag
gehecht wordt
aan de bereik-
baarheid, een
faktor die bij
vroegere gelijk-
soortige onder-
zoeken heel wal

IVllr u sla!J1'Uvoor hn grOlt Vrlo-tIrsamm,!Ja dan naar dt pagi"a 's 19 tol 11. En Iludtt' Zt van builm zodal u WUI \Va',dil jaar i"
LeUI"t1l!Jfbtllrd is, Eli nog vu} sutaa troswens met U\Vandere eksammljts in naem ,'all dt hele Ve/oplotg_ (/010Ivan Put)

minder van lel
was. Wel is het zo dat het ideologische.' pro-
fiel van een universiteit - voorheen een
erg prominent element - nog slechts in
geringe male de keuze bepaalt. Waar vroe-
ger katoliek wesr-vteenderen massaal naar
de Leuvense Alma Maler trok. blijven die
studenten nu deels in het voor hen beter
bereikbare Gent plakken, Het pluralistische
profiel van die universiteit blijkl daarbij
geen hinderpaal meer te zijn. Gent heeft
daarbij nog het veerdeel een volwaardige
stad te zijn, terwijl Leuven in de eerste
plaats een srudenu-nsrad blijfI, waar het
openbare leven voor een groot stuk op de
student is afgestemd. Oie studentensfeer
blijft wel van belang in de aantrekkings-
kracht van Leuven. maar anderzjjds is er
een groeiende groep jongeren die deel wil
uurnaken van hel leven in een echte SlOId.
Hel toenemende belang van berelkbaarheid
is dan ook niet gelijk te stellen met een
tendens om minder op kor IC gaan. Ook in
geografisch gunstiger gelegen eraversneu-
steden gaat bet merendeel van de studen-
ten op kol.

De bcretkbaerheld van de universiteit
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daarmee verbonden de kans op tewerkstel-
ling. spelen alle als keuze motieven in hel
voordeel van de KU Leuven. Het zijn de
argumenten bij uitslek om voor de KU Lëu-
ven te kiezen."

Slaagkansen

Anderzijds werkt die betaamde onder-
wijskwaliteit als een tweesnüdend zwaard.
Een sterk onderwIjsprofiel wordt, blijkens
het onderzoek. immers vaak gekonnoreerd
mei een streng eksamensysteem en dus la-
gere slaagkansen. een voorultzlchr dal niet
iedere student aantrekt. De anrakuvhen
van het Limburgs Universitair Centrum In
Diepenbeek wordt In sterke mate bepaald
door hel 'gemakkelijker' eksamensysteem.
terwijl ook de kandidaeuurtnstellingen in
Brussel (KUB) en Kortrijk (KuJak) lijken te
profileren van hun kleinschaligheid die als
studentvrtcndelljk wordt beschouwd. Voor
de Leuvense akadcmlsche overheid, die
heus niet ucfu over hel voorliggende on-
derzoek heengaat. dringt zich dan ook een
erg moeilijke keuze op: ofwel kiezen voor
een verdere profilering op basis van de on-
derwijskwaliteit en de sterke diploma's-
mei als risiko kandidaten af te schrikken
mei de konnotatie 'strenge selektie' -, of-
wel andere aspekren aanboren, op het ge-
vaar al de kwaliteilSlrod te veronachtzamen,

Ban Eeckhout



o vriie tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op hel redaktiesekretariaat In de 's Mt'ien~tr ..'11

5, 3000 Leuven en moel voor vrijdJgllamlddag 16.00 IJ binnen zijn. liefst op diskette of
e-mail vl't~\'elo.S1Udtnt.kuleuven_ac.bt>.

I)e vrije tribune staar open voor kelen! persoon of organisaue dIe mei redelijke argu-
menten een standpunt verdedigt of een gefundeerd" mening Ionnuleen. Hel standpunt
kan vrij aangebracht werden. De Persoon ol organisatie is volledig verantwoordelijk en
eansprakelljk voor dl' inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen.
De vrije tribune wordt steeds oudenekend met naam, studiejaar cm volledig adres, en is
onder geen beding anoniem

Eventuele reakues op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via
lezersbrteven.

De \'rije tnbune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan
7.000 tekens (speues inbegrepen, wat overeenkomt met ~ vier gelikte bladzijden met
dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich hel recht \lOOT dl' vrije tribune niet IC plaat-
sen als aan de criteria van redelijke ergumemane, een standpunt en gefundeerd rijn niet
strikl voldaan wordt.

De rol van studenten in de
kwaliteitzorg voor het
onder ...w.......Î"'j"'s _
Ik kwaliteit van een diploma hangt in sterke ma-
11.' af van de kwaliu'il van het verkregen onder-
wijs. Kwalitril1.Org is niet alleen binnen de kon.
tekst van het bedrij!sJewn belangrijk, maar ook
binnen de wereld van het önderwljs. gerent
kwam een rappen uit van de audukommlssie d~,
in opdracht van onze onderwijmlinistl.'l" Luc Van
den Bossche (SP). naging of de L:waliteil van de
kwaliteitzorg aan de Vlaamse universiteiten goed
is. Onze universiteit heeft reeds de nodigt' strok-
luren om na te gaan in welke mate er kwalittit is,
maar het ontbreekt volgens ons soms aan inhoud.

Centraal m de kwalittitzorg van het onder-
wijs is de Permanente OndenvijskommWie
[POK). Daar worden in principe alle onderwijs-
problemtn besproken die betrekking hebben tor
een opleiding. Deze werkt niet in alle opleidingen
even goed. De POK is en blijft t't:n advie-sorgaan.
Dat berckem dat absernerçrne In POK's de kop
l;JII opsteken. Een aantalprelessören gaat van de
mknering Uil dat zij op Ik Fakuheilsraad. het
h~l(Jtl~!rl,i1"ullaire bc~lissingsorxaJn. haar gram
wel Lil halen. Bovendien zetelen üirt alk protes-
soren in de POK. Missdlitn zou het IIIrt slecht
zijn om POK's, wat bepaalde onderwijstopin be-
treft. een ruimere bevoegdheld te geven. In ruil
kunnen dJn voor rik agendapunt alle betrokken
proïessoren uitgenodigd worden.

Plicht

Het is belangrijk dat de studentel1l'rrtegtn-
l'ioordigers, die ren derde lan de POK uillnaken,
da~r een Inspirt"fendr rol I'ervuillm. Zij dkn~n
vaa~ de agenda mer te bt·palrn. Smdcmen lIeten
waar de pijnplInten III de opletdillg zich bevin-
den. Toch, tn dat i~bcgnJpclijk, slagt"n nirt alle
studentenvertegenwoordigers mn om deze plichl
waar te ma~en. Soms ligt het aan de ~Iundent-
vWt"!;enwoordigl'f!. die ovrrweldigd worden
door de omstandigheden vall het vcrg.lderen met
Ilwfelsort"n. die 1e Iwrmaal enkd in ol'erYolic
ilula's van op twintig meier afnand u.' zien knj·
gen. Op dal ogfnblik lergften ze 1\e1 ('('!IS 'SIU'
drntenvertegenwooruiGers' Ir zijn.

Is hfl dan 10 simt mC:IJe lwa1itdtl'an on~
ondcrwijf~ Veto berichur r~gdmatjg O~l'r pro·
bleempunten. De kwaliteit VJn de prJ~t\jkodt'·
lIingen, möar ool andere problemen zoals s!echt
doceergedrag. owrlappmgen in kUr1u~"fn, fen tt
hoge studifdruk, de manier I'an eksamineren lil"
\'aal reprodukt!{'), een skchtt opbouw van het
Olllèîding.;programma \'erdiflltll de nodige aan·
da(hl en komen in \'erschillendt opleidmgen
I"('gclmati): ttrug. Ikt i, bdangrijk dolt de stnden·
tfllvt'rtegcll\\-oordigel"S I\etrn dat ze op deze
punlen rtde inspraal ell me[ding~plicht hehbt"n.
Ondanks \'ernOC'mdr tekortko]1\ingen isMIe llOi-
ver1Îwn in globo gl"tn skchtf univc.-.itfll. Dat
I"oewijzende I'Îsitalicrarp0rlfn dit' de kwaliteit
van bl·t onderwijS in de Vlaamse t"n Nedcrland'iC
uniH'rsitt'lIen ~ergclijken. Dat nl't'mt echter niet
w('~dJt hel onze Mak l~ tekortkomingen te ZOC"
lfn en dl'Je onder\laT' te maken I'our een dis·
kusSle met het uog (lP Rfbetfnng. Als studfntt'n
rond dflt JluOIen nkt krllisdl mogen ljjn. word!
cen belanGrijke Tl\otor \'()or dl' onderwijsl'crbetf'
ring gesaboteerd.

Een rct'fl pijnpunt waar Kringraad, de on·

derwijskotpel van Loko.dit jaar rond gewerkt
heeft, Is de v~rdeling van de studiepurnen en de
studielast. Elk vak heeft een aanlal studiepunten,
in totaal dien je tik jaar lCStig studiepunten te
verwerven. Normaal geven deze een indihtie
over dl' studielast dir een vak met zich mee.
brengt. Zo zou voor de normstudent in vlaaride-
ren, volgens hel dekreet. de opleiding jaarlijks
lussen de 1500 en 18()Q uren mogen in beslag
nemen (lts volgen, praküjkoefenlngen, Studerenj.
Ik reenreu is vaak anders. In onze universnen
zijn er opleidingen waar de studietijd boven de
2300 uren uitkomt. Je kan je dan de vraag stellen
of de student dan nog in staat Is aan andere dan
louter imellektuele ontplooiing te doen. Indien er
opleidingen zijn die ren hoge studielast hebben,
moet je er als studentenvertegenwoordiger op ha-
meren dat programmahervomungen doorgevoerd
worden. Het argument dat dl' kwaliteit van de
opleiding daarmee vermlndert, bespaan de tegen-
standers zells gewoon de denkOl!fc!Ung van een
l)rogrilnlm,lher\'Mmin~. Dilt i~ I·rg.

Studietijd

Deernaast wordt 001.: al te vaak geen reke-
mng gebouden met de relatieve zwaarte van een
vak binnen het jaar. elk jaar \e[t2ts1ig slUditpun·
trIl. [)dt brttkenl dat ëen aflOflderlÎJ~ studiepunt
op 25 à 30 uur begroot \\-"Oldt.Vaak i~hel zo dJt
een vak meI vijftien hoorrollegt."'l Viln twee uur,
auwmdlisch vier studiepunten knj):!. Het is niet
ondcllkbc:eldig dat hl't ene vak meer studietijd
vergt dan een ander, ook al wordl cr maar 1'1'1'11-

veel les over gl'geven. Als Itdereen binnen het
jaar dezelfdf \"akkrn dirnt te volgen. krtten dit
geen ongelijkheid. Als je l"chter (k- ~clile hebl
lu~5tn efn aantal vakken. dan kan de Student de
gemakkdijkm I\tg volgen. SlUdenten die dan
moeilijkere I'akken kiezen worden op die manier
gl'Str.tft. Hun grotere studl('·in5p.lnmng wordt
nict beloond met merr studiepunten. Of hierbo-
l'en gen()('mde auditkommissie sUJ:geretn om
voor dit wrzenlijk probleem dl' Studenlen !lJ elk
jaar een I'eruehng van de zestig studitpunten Ie
lalen doen over dl' \'rrschillende lakken. Zo kan
cr ten got'(i oordeel ),'t'I'ormd worden OVff hoc de
I'akken zich rtl.:ttief tctt'nover elkaar I'erhouden.

Nu <k nifuwe presidi.l gcvonnd zijn, is dit
Il'~'ens ren Ollroep om OJldenvijs binnen de wer·
king ren cemrale taJk Ie gel'cn. Het is immeN
voor de rtl'rrsl'ntatÎ\lueit 1.l'{'fbelangnJI.: dat de
studentelwertegenwoordigers \anUIl dl' krin!: Ge·
sluurd worden. Kringraad Lil bliJI'en proberen
om te hilnlfren op etn opumale lwaliteit. Hel is
aan de studemenvl'rtegen\\oorJigns van POK\
fn lakultt'1ISraden om dC1.copumak ond1.'rwij~·
kwaliteit ook aan de basis mg'lIIg te dOfn vmdtn.
De Ul1ll'crsilclt heeft drie grolt' opdrachten: on·
derwijs, ondfrzoek en maatschappelijke ditn)t·
verlemng. De profl'Ssoren motten onder.vijs Icrt'n
bt'schouwen als t\'n gelijJ..waaruige komp()n~nt
aan Ondt'rlOt'k. Hl'l Lil slcfds de laak van de ~IU·
denlen blijl'fn hen daarop te wijzen. Wij hebbc.'n
immers rl'(ht Uil gtlcd onderwijS.

Ludwlg Deweghe,
uittred('od voonJuer KrIngraad

en lid Onderwijsraad
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h@jmflongeren Zucht ...

De examens staan voor
de deur. Je weet je met
jezelf geen blUf. Je mist
dat ene meisje toch wel
erg. Ze is gestopt met

studeren, Je zou liever weer naar de les kunnen gaan om naast die mooie
jongen te kunnen zitten. Hij is thuis gaan blokken. Je studeert nauwelijks
want je zit uren door het venster naar buiten te staren.

HET GOEDE SPOOR

Je voelt je als jongen wel eens aangetrokken tot andere jongens.
Je wordt als meisje ook verlIefd op andere meisjes ..

Het Goede Spoor Is er ook tijdens de examens voor en door jongens en
meisjes tot 26 jaar. Elke dinsdag onthaal van 20 tot 23 u in het JAC,
JP Mlnckelersstraat 47C, (016) 20 0606. Elke woenSdag Aimeren in Alma
twee om 19 u.

Je kan die eerste stap blijven uitstellen, of je kan eens contact opnemen.
It's up to you!

We sturen je graag meer informatie op, onder neutrale en gesloten omslag,
als je een briefje stuurt naar PB 113, 3000 leuven-3. Je v!ndt ons ook op
Internet: http://www.ping.be/drempel/spoor of mail: drempel@ping.be

Het Goede Spoor Is de jongerengroep van De Roze Drempel, die allerlei
activiteiten organiseert voor homo's, lesbiennes en bi's van alle leeftijden.

Deze week niet In Veto:
• Her zit! er iJMd uil I'OOrdr PaltJtl]ne/l, d~
maden van de dekadellIlt vreten onvrrblddtll)k
aan dr ","'Itls vall htt Joodu ras. Nttltaniahu
en (mdtT( orthodaxen. tOl your h~"m OUIwalll
Dana lmernationai is dt ktnvrru wil/naar.
sorry winnares, vall htt Burovisie Scn!lfe~rival.
Hf( sdlnldt echtrr niel veel of de Maf/tSt kloon
van Barbara Dtx was meI dt IsralliJcht pluimtn
(hillt, nvdr] gaal/loptll.

• Onu MI/anit Cahl haa/dt een mooit Zlsde
plaats zodat Vlaalldtrrn volgend jaar mag mn-
äoen. Mil Guido Ot Btldtr maiJ dat gun pro,
blerm zijn.

• Ot lelevC/rniJ werä ovrrfgelU duidt/ijk beïn-
vloed door dt ttllischt mindnhtden in dt vrr-
uhillrndt landm. lD gaf Duiu/ond htt maxi-
mllm uan Turki}t (gasrarbtÎlün). BtI!Jii aan
Nedtrland (grensarbeidtr5) en Neder/alld ean
Duitslalld (jons van Guildo Hom. dt Pruisischt
kloon van éddy lVally). Spanjt gaf het maxi·
mum aan Btlgil. !kdank IIOUTaluw bommu in
Bmt"dorm.

• Ot cerabinien htbbtn btkend: dt htvigt mad-
d(.nlTlJllltl/ dit dt laan van EI/rDpa tristtr", rijn
glbl 1000ai. De Italianen mcsw dan we/ hn
muSI kormple vo/l::}t van Europa z,j", dom zijn
lt lIit'. Lur hen tin nituw kllP/sljt I!II lt lijn rr
dirtkt mu UTg. Vooral lil ons ti9t/I, al bijna
tVin korruplt landjt, halen Zt graag dt mosterd.
De mama wao rap wij ontmaptr kriminelen 11/

de luren Irggw, vindt In ImUl veet naval!]/Ilg.
Durrollx dit in de modder blijft rttktn? En of Zt
dal in /ta/it gtll'tn Illbbtn!

• Dt Nedtrlandse rt!Jl'n"f!J 9aaf waarschijl1l1jk
Zichzelf klonen Het CDA /(XIude 11"11/ urakt met
df PSC lil! !Jtbclmm. Ook dt /mku libera/t'l WIII

D'66 !Jalm ochuruurodat rr uxh war mindtr
Mmm/lil htl Pllrptren IIl1lje zat nuen.

• UiteJ"dtlijf( 6 dan r,.....1r tril B~l.oli,dl(· para-
kommando \·troorJuld ....'I!jens de .'Ifdwongfl!
i/rirleose en dl' \'erkradlllllY van ren SomalIsch
meis/<,- De para trllltr !laai 1/1 heTi....p: in dt 111,,-
mim'prtpar<lll!lI dit re in Somaliè krtgtl'. ;:<11 er
,tan/t/i,k Viayr<l. dt nieuwe p(lltlllitpiJ. ElI dUII

maar rotptl! ven MPrtMtIlel'Ur gtWf!trtr.r-

• JI>rjs 1'11AIIU Il"<1rdell I/11Z;>Ir./frl,jk "P 11.';:"
piaaIS \"tread. :J.-zim de OI't'r111U('1lh'IJ na"
Itllers 11/ dt koMfan

• Vallal"tmd /ruft BTU5!jt ml'f Jlyl /rel rlfde
kampiOlllt/lbal !J~irrd Hi"rmee kOll1f11le op
:JeliJke hoogre meI 111' Tot'mrudu( pl.It.'1 vn"
Um"n Saim·Gllles.

• Ttl/sloftt 1Ir1!J dil. Wij II'nrm bil) Jal Wt vall
nwo(dtn pappot 1.1"t.'I kOlldttl mlmr de sn/dm/
1.'<111Ilgl'llU\lOrJiiJ mIdI 11ft blijkbaar bd(lll!JrI,k
dar zijn IIl/iff dICht iJl) lil/is liyl. MMI rr 1WiJrtlp
ZIjII? Muar dal SI""111'1'1 ill Vrlo.

•
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Rektor Oosterlinck over de helft van zijn (eerste) ambtstermijn

"De topman van Philips mag een
lezing komen geven, dat is ook leuk"
Oen schaterlach, "Daar is abso-

luut niets van aan", repliceert
rektor Oosterlillck op een sug-

gestie vall Veto 011C,.. her gerllcl,' dal
de rektor cell zitje krijg' in de raad
vall bestuur "'111 Siemens ;11 ruif voor
liet eredokteraat I/oor siemens-topman
VOn Pierer: "En lIIat 1.'erlellen ze ZO
I/og atlemaat over mij?" Daar wilde
Velo liet 1111 ook IICI over "ebbe" ;1/
dit gesprek. WIJ hielpen de rektor bij
wijze val/ interne evaluatie meI een
overzicht van de eerste helft vall zijn
vijfjarig/! ambtstermijn.

Oosterlinek: «Ten eerste is hel belangrijk
dal wc meer aandacht hebben gt'SChonkCII
aan hel onderwijs en de onderwijskwaliteu.
De Nederlandse vtsuauekommtssie die cÇl
onderzoek heelt gedaan naar de kwaliteit-
zorg in ons onderwijssysteem heef in haar
verslag opgemerkt dal een dergelijk onder-
zoek in het verleden gewoon niet mogelijk
was. uucraord hebben we eveneens hel
werenschappelijk ouderzoek nan de univer-
sneu vcrder gestimuleerd. Die verhetering
van hel onderzoek is niet ten koste van hel
onderwijs gegaan, integendeel, het onder-
zoek heeft het nivo van hel onderwijs mee
omhoog getrokken. Qndt'rwijs en onder-
zoek zijn weer een ectu kOPJX'1geworden
aan onze univershek. Verder zeilen we ons
in om onze dienstverlening klantvriendelij-
ker Ie maken, zowel op het vlak van beheer
als bijvoorber]d in de ziekenhutzen .•
Veto: GO$tlrui$blr!Jklmltl'ritllilt!ijktr maken is
ren ,,,,btf d(l('f_ is d,1T 1I'~1mo ..Idi,~; lfI Uil l"trfié'S-

• . /armd INdrijf'
.WI - Oost_",rUndc.; ~Het, moet mogelijk zijn om

hel ziekenhuis klantvriendelijker re maken.
Er SI.l.1I1op dit moment geen banen op de
tocht, IlM.H VI.l nilluurlijl..t· weg - zoals
penstoenen en dergelijke - zullen uen aan-
lal banen verdwijnen dre niet meer opnieuw
ingevuld worden. Hel ziekenhuls b nu in
handen van een aantal manat,:ers die hel
gaan reorganiseren zender al te a~ocialc
rnaarregelen. Door de geplande rcorgamsa-
ue proberen zij het verlies te beperken tot
een half miljard .•
Velo: Hl'( DII/{s<' wi','kb!.i,1 o.'r s,'w.,wl ,,,',ir (j'II

oantai f.ur"I','ri' 11II11"I"SIf.'It<'l1 fII,'r lII(hwr ver-
gdekm Pp hmis ~'llll 1"1'1111<1111'11rr'/ ..f"11 di., Hf·
Sldd werden aan JIIldrlllfll (11 proffm Wm ::1)/1
1'0," J/ di' drie hl"l.m.</rijk.1ri' kw,/lili'lIeir 1I'<I"r all
IlIri""rJil<'i/ '/(1/1 zou 1II.>(r,'/1 1·,./J,>,'II"1
oocrerunck: «lk vind de Imcm.utonalc
poshit' die een universiteit inneemt heel
betangrtjk. Dolt bchetst dan vooruamchjk
het vlak val) hel onderzoek, maar naruur-
lijk - en dat i) dan een waag dk aan dl'
stucenten voorgelegd nu ....·t worden - ook
mei betrekkmg tot hl'l onderwijs. Tt.'11twee-
de moet hel onderwijs toekomstgericht zijn.
Ik bedoel daarmee or de stud cmen opgeleid
zijn voor hel Europa van morgen. En ren
derde ol de uurverstren in een nucmeuo-
naai netwerk zit. Je lIaal je diploma nier
alleen meer in Vlaanderen gebruiken, je
moel veel mobieler zijn in Europa. Hel is
niet alleen belill1l1rijk wat je gestudeerd
hebt. maar ook aan welke univershelt je ge-
studeerd hebt. zoals in de Verenigde Stalen.
Wc moelen er natuurlijk wel voor zorgen
dal presligi ....uze universitellen niet enkel
toegankelijk \\lorden vnor elilesludenten .•

Monitoraat

Veto: Binl u /1t'1 ,'I!n!;mI!l dt sll!lIlII!JI'an dt
{/Ilditkommissil!, dit dt kwalittil van Iltl IlIIi1"l'r,
silair ol1dl'nvijs huft olldtrz(l(hl. dm dit Olldtr,
wjjskwalil~iI (/chTl'rlll/yaaromdal de uwroom
1"0'1 dl' rtudmlm l-ri) is?
Oosterlinck: _Zij vinden bijvoorbeeld dilt
hel monitoraal een stuk lI'aSUof mOflfy is,
Hel monitoraat heeft zoveel werk omdat de

instroom er 7.0 heterogeen is, er kernen een
heleboel studenten naartoe die het zowrczo
niet lullen halen. Voor hen is dat ekono-
misch niel rendabel. Ik vind nu net één van
de belangrijke verwezenlfjktngen Vil11de
Westerse demokraneën dat Iedereen mei
een bepaald intellektueel nivo, tlil welke
klasse je ook komt. de kous krijglom op Ie
khrnrncn door het onderwijs. Als je dus
teegangsbeperkingen wil invoeren moet Je
dal op een behoedzame en verstandige
manier moet doen, Dolt was ik voorstander
van een toegangsbeperking. maar ik ben
geëvolueerd in de richting van hel sumd-
punt van de studenten. Er moet een goed
gekonsipleerde en niet-bindende toegangs-
proef komen, die moel informatie geven
waar je staat. Je- mag mensen de- kans op
dat eerste jaar nlët ontnemen, wam het
nivo V.1nde
middelbare
scholen ver-
schilt ook
enorm. We
moelen ieder-
een de kans
geven urn bij
Ie benen in
het eerste jaar.
Maar als wc
die toelating-
politiek voort'
zetten moel er
wel meer geld
komen.»
Veto: Is nn
!Jun uitill!! val!
!Jebrfk aan visie
op onderwqs als
u "lt!Jl .101 ~Ikt
faku//til ulf
maar moes ëe-
tlissrn of er
semestrrrksa-
mens m,>l't~1I
komen <'[ flirl?
oosterunck:
«Neen, er is
om te begin-
nen geen ide-
aal systeem. Ook aan bultcnlandse univer-
sneuen zijn vr evenveel voor- ,lis tcgcustan-
(Iers van semcswrcksemens. aovendreu is
er een heel groot verschil lussen de Iakul-
renen onderling; getuigt' daarvan hel
afsplitsen van technische en medische
urnversnetten in hc l buitenland. Er zijn
voor de verselullende fa kultelten dan uu],
verschillende optimale eksamensystemen
mogclijk.»

"Ooit was ik voorstander
van een toegangsbeperking,
maar ik ben geëvolueerd in
de richting van het stand-
punt van de studenten"

~Mijn hoofdbekommenus c-. toen ik
als rektor begon - was ei~enliJk de wijzig-
ing van het ekSo1mensyslt'elll, Wc twblx-n
I!en brief geschrevell nilar alle voorzll1ers
van de eks,lTllenkommissies om meer .lan-
dac.hf te schenken ,1an de eksamensyste-
men zelf. We hebben de fakuheilen dus vrij
gelaten. ook met betrekking tot semeslerek-
samens. maar we zullen erop lOt:liell dat
het op een korrekte manier gebeun .•
Veto; ZCII,,!Krl/lgraoJ als u btr/eilm litl sys-
tum I'on bigt/tldl! u!fstudlt, maar 111 haar 1I0la
bi/wijft/I Krin!Jraad of dtu b~:J(/l'idl'ulftll/dil!
wt/ /1' kombintrt" ~'altmtl U'ml!sll'rl'ksamms.
Oosterllnek: .Wij hebbt'n een signaal

gegeven aan de takuïtetten.zc werden 7e
gedwongen na re denken over her hele
eksamensysteem. Dil signaal heef volgens
mij echl zijn doelnret gemist. Vorige week
is bijvoorbeeld dl' nieuwe aanpak van ge-
ncoskunde voorgesteld. Zij hebben beslist
het aantal hoorcolleges Ie vcrminderen en
de begeleide zelfstudie up te drijven. Een
eautal Iakultelten dle niet direkt zhmcns
waren iets IC veranderen. gaan dat nu w el
doen, Zo slecht was de gok dus niet Om een
aanzet IC geven. Ik denk inderdaad dat de
begeleide zelfstudie de onderwijworm is
waar we naartoe moeten. maar ht't is ook
geen ideaalsysteem. We hebben hel systeem
in M.1aslricht onderzocht. daar is er lotale
begeleide zelfstudie. er worden bijna geen
hoorcolleges gegeven: dat is volgens ons
niet efficiënt en trouwens zjnen wc ook

met te grote groepen voor dal systeem. Wij
opteren voor hoorcolleges met guede ~yllJbi
met daarnaast zelfstudiepakettcn waar de
studcru zelf moet gaan werken en opzoeken.
Beiden moelen dan goed gcuucgrccrd wor-
den, Wc evolueren wel duidelijk in dl' rich-
ting van de begeleide zelfstudie, en dat
maakt dat in dil' gevallen de eksamcn-, -
dus ook de scmcsrcrcksamcns _ nvcrbodlg
worden .•

Siemens

Velo: U onderhoudt !JlHJt kOIl/akttfJ lm'l dl'
btdrijfm1'rtld, meer en meer (mderzotÁ lO'orJr
dan ook !!I'finamitrd door dl' bl'drijftwl'rt/d, de
l":Jtflaamdf dtrdt !Jddstroom.
Oo~terlinçk: • Die derde geldsrroom neemt
inderdaad roe. maar omdat de tweede geld-
SIroom (geld van de overheid voor onder-
70ek) de laatste jaren erg snel is roegene-
men, neemt het geld uit de prfvccsektor
relatief gezien dan weer af. In dit opatcru
pleit ik wel voor een evenwicht lussen de
I\\'eedt> en derde geldstroom, a[\uer~ loopt
hel tunclamenteel ondenoek ilchtenlÎl. Htt
is positief dat j(' werkt voor bedrijven, dill je
je kennis ttn dienste steIl van de milill·
schilppij, maM dit mil_!;zeker niel dominanl
worden. Het blijft een afgeleid produkl en
afgeleide produkten zijn ondl'rgeschikt aan
het hoofdprodukl. Je moet naar de buiten-
wereld luisteren, maar de finale b<.'!slissing
neem je zelf .•
VelO: EbI ww dl! duidt/Ijkt bindingm mrt di
blliltflll'trtid dil jaar IVIll htl i'rl'doklpraar I\>OT

Siiml'ns·lopman Von Pitrtr. Waarpm I'an all~
bedri)I1'n Itr II'f'rtld 1111ntl Sil'mms?
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Oosterlinek: _Sh.'nwns h een multinatio-
nal niet een goed soci.1.11beleid. omdat het
Duits is. Bedrijven in de Amerikaanse Stijl
gaan wel eens met de hakbijl door hon per-
soneelsbesrand. Siemens is erin geslaagd
een modern en veelzijdig bedrijf Ie worden,
zonder een sociaal kerkhof aan te richten.
De aandacht bIj Siemens voor hel personeel
om ze bijvoorbeeld door middel van vorm,
ing proberen Ie behouden is heel tiperend.
We hebben bovendien een heel goede
wetenscheppeltjke relatie met Siernens.«

I

Optimaliseren

Veto: Hrtfr Jm JÓI dm 11 bij Siemens ytl!'trkl
"tbl daarbr mrl'gi'spuld"1
Oost.erlinck: fNel'1I1 Ik hd) ook bij IBM
gewerkt en ik (~b ook goede rclaues met
de topman van Phlllps. We hebben Sicmens
echt omwille van dl.' voorbccldfunkne ge-
nomen en 'J~dal hel een Europees bedrijf
is. Eén van de lijnen die in onze credokso-
rilten zit. is dt' EUTOIJ-tselijn, wc willen als
lIniwrsilcÎt ook een r:'~ropese rol spelen. Ik
had net zo goed een ander bedrijf kunnen
nemen waar ik goede kontakten mee heb.
De grote baas van Phillps was bijvoorbeeld
niet gelukkig toen hij het nieuws van ven
Pierer hoorde. Ik heb hem gezegd dat hij

•

\·t·n~ een 1\'ljn~ lIl.l!: komen geven, dat is
I.. d, 0"1.. .tllcuk (l.ldl1)."
Velo: H.-, P!<III-DIi/.'III,ms teven Uh'!J~IW,
"'<I"r/~ "/'lima/lsoiIlH D.' ,",'kl,In'l! komenmet
~w.l,'r'/m/ hier (ti II<I,/r 1t~1ajS/o)U,1 1'<111 een
1.1(1fI.' n'/I/ill:!
Oosterllnck: .k 1110\'1ook weten waar \'1-1'

gcstart zijn. OptimalberillJ.: was d~ bereid-
hdd \aJl drie uuivcrsituuen um eclu IC
uptimaliwrr-n vn een drang van de andere
unn ervrn-ucn <1111 n- ek~I),Ill{kren. W\' moe-
u-u voorkomen dat er een wildgroei out-

\laal in dl' tweede crdu~ en nà de tweede
C}c\U\. Ab l'f een nu-uwe studie wordt in-
gerichl staan kwaluuu en imernauonaal
nI\'O centraal en met regionale of idcologl-
schc belangen. lor I~in dil up.dcht ten eerste
een erkcnningskomruissie mgcstcld um dit
tt' ouderroeken. Ten tweede worden de
vi~ilJllek.llmm~~le~ intensiever gebruikt, zij
komen om de vijf in pla aiS van om de ze-
ven jaar op bezoek. Ten derde ga,lt men
een zevental aspekten van de verschillende
untvcrsnetrcn meren en die een A-B-C
klassifikatie lOek('nnen. Oe7e kld~~ifikalies
wordl'n hl·k('lld genl.l,lkl ('11 7111lenleidl'Il
tOt een beh'rl' kw,llileil7.org door de unÎver-
~iteitell. Die k\Valitl'i17"r~ voor onder".,.ijs
en ondcrzOl'k zijn volgens mij een volduen-
de j:tarantic om onj:tebreideide ekspansie
tegl'n 1(' gailll ('11t(' garan(ll-rt>n dat rklr-
wlgen die men wil behouden van een vol-
doende hoog nivo zijn. Dal is belegeld met
h('t wegvilllt'n \'ao een .10101.11dunbevolkte
richtingen, en dailr zullen er nd een ""ar
rondes nog een aalllal bijkomen .•

Barl Eeckhoul
Raf Gerits
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Verkiezingen bij de Landbouwkring

"We gaan ervoor"
ep zij" minst als het om krillg-

verkiezinqen qaat is de Land-
bO/Jwkri"9 (L8K) een buiten-

beentje: de kandidaten worden indi-
viauee! elf niet per ploeg verkozen, en
met speksakutatre kampagnes ell aan-
zienlijke spensörbedraqen wordt ook
all/iet geu!erkr. Vorige dOllderdtl9
9;"9 vero zelf maar eens de hoer op fll

IJl!gaf zich naar het Heverleese al/di-
toriuni 'De Oude Mo/ell' alwaar een
heuse verkiezingshow ophelderill9
moest brengen over wie de nieuwe
L8K-voortrekkers rouden worden,

Ten laal)IC zesenderug uur voor het begart
van de vcrkiezingen moelen de kandtdaru-
ren voor de diH'rSl.' funktie .. binnen zljn.
Alken als er geen kendldereu zijn, ol 7t'
werden afgewezen. kun je op de avond zell
reefustaan uil het publick en je knndidaat
stenen. vanal het moment dill uen procent
van de LBK'e~ in de aula aanwezig is, zijn
de verklczlugen rechtsgeldig, Eén na één
komen de kandidaten voor de vcrscuuteode
funkties zich aan het stemmende publiek.
donderdag een goeie tweehonderd man,
voorstellen. Het mag dan al een verkiezing-
show zijn, een leeg vat is hel niet: de kan-
didaten brengen steevast een ludieke en
een inhoudelijke presentatie. Iemand konu
op, mortveen zijn kandidatuur, zctl! wal hij
wil doen, en sluit dan bijvoorbeeld af met
een karaokenummer. Het stemgerechtigde
publiek heelt één stembrief met alte funk-
lies en kandidaten. op hel einde van de

avond geven 1e hun verdikt en
worden de sremrneu geteld,

Euro

Ondernrssen wordt de
"oorbijl" Îilanverking nog eens
onder de loep genomen: het
publiek krijgt een financieel
jaarverslag, en wordt geudur-
mccrd over WJt goed werkte en
wat niet, en wat de eindbillans
i~van een jaar LBK, Ook hier
een komlHIIJL1l' van ~ricux en
grilp: de uurredende sekrcrarts
vcrplaatste zich voor ren avond
111 de huid en hel aksent van
Wim Dutsenberg en maakte 71Jn
balans aanvankelijk in euro's.
En die balans van hel voorbije jaar was,
afgaande UI' !ll't positieve saldo en de
staoude ovatie dil' uil tredend preses Jurg
Winter; te beurt viel. zonder meer positief.
De eerste taak die zijn opvolger en enige
kandidaat Ban Vc:rjans - gekozen mei 189
van de 202 uitgebrachte stemmen - voor
zichzelf weggelegd ziet, is minstens even
goed doen. "Iedereen was tevreden over
bet afgelopen jaar, de meeste dingen zijn
heel goed verlopen, en ook intern zijn, wal
betreft onderwijs. de plooien gladgestreken,
Het komt erop aan daarop verder Ie bou-
wen, bestaande voot'Slellen verder uil Ie
werken en dt; kring goed Ie profileren, Wc
gaan ervoor: je moel Je eltekuet waarn-a-
ken en ervoor zorgen hel nivo waarop ge-
werkt wordt. niet IC laten zakken. Grote

Tekort aan repetitieruimtes aangeklaagd
l)k~!SeMraiit. als Je plöls \H,>ldll>l)j;:r~chri"l door toetend ...gitaren. kt'ihardc drums en de
whrccuwende stemmen \'.111IWl'C jonge dames, Ht~t klfnkt bl'~1wc! Id,J",(T Il!cl.al 10d)
\'faag j~Je of waar al d':'l kabaal Vllor llodi .. is. Ab je dan ook nog merkt dJt hel ~rot'Jljl:'
muzikanten vergezeld wordt van enkele jongeren met haru-kam of dreadlocks. trens ie
ar~,~anl'nd dl' wenkbrauwen. Je ha,lh opgl'lU(hl adem ,lh It' 71,'1 dal I\H'e polincagenten
de jongereu op hel f!linje roepen ..mdat ze geen toevremmtng lu-bben gekregen om {lP
,trololtkabaal te rnaken. Gr",,! is «hier je verbazing wanneer de age-nten nol een babbel
l111'tde jungeren bet rntni-konscrt tnen \l'nkrga,lo, ~el .lh jf' Jv bt:b.i.J~w u doen OH'r dit'
jt'u),:d van tegenwoordig. ,lt'l'l ven vnendelljke jongedame jt' f'en pamfletje in Je handen,
en 1111'\cenwordt he! Woldrom \',111dit kabaal duldelijk.

HI'I ~roerj~' in kwestie i, Hom:)' H"o\'y ('n hun nptredcn kadert 11\l'en <,oCÎaleakue
\ an dt, derdejaar-audeuren van hCI ttoeer 'nSIltUIlI voor Ik.ldal't,lIi~'\\Iclen)(happt'n
legen 1ll'1 IlIJ!ll'nd tekon aan repeuucrurrntes lil hel Leuvense. Vanuil een projekt rond
j('u~d"uhuur raakten deze ~II\(It'IlIl'l1 bcnokkcn bij I!IU/!I'k \,onr en JnOT jongl'ren ,'11
hn-ufcn ze hun muztkale verzuclulugen en t>t'perkingl'Jl kennen: de nood aan degehjk\~
en goedkope repetitieruimtes, een jeupdhniv in J,- problemen \>1Cl'1I kh.lL'l'iirk wk VHO!
bt'glllllcnJ~' en altcrnancv e KrOl'I....11d,l! weimg of gvr-n ovr-rlu-sdvu-un krl,Jo:I_De dcrdr-.
jaolT"Readapteue klagen met dele akue dan ook dan d.ll IlI't Lt'U~Clh ~lad~bt'stuur in
!!ebrt-kc blrjh w011haar [eugdbeleld betreft

rncon, vmd !(' tlto mu/tI'k ('lht \'r(" !!(>l"llJ",linkrn I'n hJkt'rI Idi, dl' dl' punk..r, cn d('
rrUI11<'<,yml'.l!hiek. J(' 1l1X1I'l1Jl' v,H,r om """USeen brief lt' ~tur,'l1 nol,tr de bU[JI:emel'l.ler

om men rCl'il1lieTUimle~ Ie vr"gen voor die 5yml'aliek.' jun!o(clin};"I1.
(kd)

,
i van fifties Kringloop-• tot winkel

seven ties, Spit, allesvan
klassiek tot watje kot
modern ~ nodig heeft

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

SPIT
KRINGLOOPCENTRUM

OPENINGSUREN
dinsdag tJm vrijdag 10u-lau

zaterdag 10u-17u

Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
016,'26.09.21

dingen zullen dan (Jok niet veranderen.
eerder kleine praktische zaken."

Hiendjespolitiek gedaan wordt, veel klei'
ncr.

Sl1lugg/er
Aan een derge!tjk systeem zijn ook na-

delen verbonden. 'It~Ikernpresidium - dat
zes leden lelt - woont 1:'11werkt samen in
het Iakhuis. 1110lartot 0[' de avond van de
verkiezingen weet je niet mei wie je hel
volgende jaar heel inlensiet moel samen-
werken- en leven Verjans: MJekomt samen
te zitten met mensen die elkdar soms min-
der goed kennen, maar in de loop van hel
jaar wordt dat opgelost. Gezien de gewoon-
te, is dal nog nooit een probleem geweest.
We gaan ervoor. - Als het enthousiasme
even groot is als de gretigheid waarmee de
nieuwe preses, op een tafel staand en mee-
dansend op de muziek van wi11 Smith'§
'Gerrln' jigg)' wlth h'. een fles Old Smug-
gler's ledigde. kan dal in geen geval problt"-"
men geven.

Een kampagne voorn! wordt cr dus
nauwelijks gevoerd, LBK is als krinK ook
niet echt bekend bij bedrijven, en die ko-
men 1.ich dan ook niet spontaan aanbit-den
om ICsponsoren, Bart verjans spreekt zich
evenwel niet uil tegen de manier waarop
sommige andere grote kringen hun kies-
strijd voeren: "Het mag wel, veel studenten
van LBK profileren ook mee van de stunts
van VfK of VRG, maar l,BK wil nlct Ie veel
heisa maken van die verkiezingen, met
glgarufsche stunts of veel geld." Het grote
voordeel van de metode om de kandidaten
tndtvldueel en niet in ploeg te verjoezen
vindt Vcrjans dat "er meer k.lndidaten voor
één Iunkue zijn, waardoor ze meer gemo-
tiveerd zijn. De meesten welen echt wal ze
zullen doen, Tegelijk 15 de kans dal er aan

•
Benny Debruyne

De kaletaria, mijn thuis
D,1Idl' kafetaria van Le-tteren, o<!k bekend ah d.. ka!', veel m ..nsen IUUW aan het han
ligt, 1,Iel'k uil de \de kvcrsbricvcu drc volgden op h('1 V~w'MtikeJ waarin Ik sluilillj.( er-
van werd aangekondigd. UI' w()~n),la),! 1e~mei was dan dl.' lijd van handelen aangebru-
k('11 Enkele kril1!o(t'1I\·.111Leucren namen het lrutiauef om in dl: hal van het Erasmuchuiv
uit 11I"II'\t u'g("n de ~luitil1Meen tl'ull'-piknik IC houden. H, ....wel er alleen monddinMt'
reklame was gevoerd. t-n ondanks de nabljheid van de ek\.illllem was er een behoorlijk
grote opkomst. \'a'l twaalf w! twee Slol.lgden de 0TKanb.alurcn enn om ..en konstante
bézettmg van ~"II honderdral Ilwnwn Ie garanderen, Nkt alleen ,,"d"IUI'Il, ook prof C'S-

oren roondcu hun ~\,IlIPJl!l' voor ik kaletarra. Beu aarualleden van het akaJtmisdl
personeel komen Immers In tie 'ka!' hun middagmaal gebrulken

0l' J .. deur ven dl' k,lf{'liIrl,1 prijk I,' een Jffkh.._' ml't d,l,l"'P lil' I"~,I' '01111' wheu tilt'
kal ha~ been dosed, one wil! vee thm romputer-, eau' be eateu." llet t:aal rrou wens nt!:1
alleen om hel eten, De kdf"ldriil I1100dt'tutlellten en akaderrnwb 1)C'~')Ilt.'cl \ Horal een
f(l'"dhµ pJaat'ie \'''N el'lJ ru~Ilf.\' [1,tl,I)('1.Wal ('f van Ik ~t'1dhµIlt"I,11.,]1 .IH'lhlil\ell iu .k
kkul(' lillwl.'k dit' tè nudden \01" dt' c.-kktronib zou uIIJo!öp.l.ar..t worden. l~ ecu open
\'raag_ Htl JSdan o..,k IC vt"rh'lflt'n Jolt de luJld,c akue ern~tig g('n<l111O:\1werdt. en ciat
nu-n irmct dal er UI hO:ll'riJh' 1.I.'th'T\'Illol('j,"uw,vanouds hl,t Krr-mhn' genoemd. nood "
aan ('('n degelijke )lIJdh \',H,'{ men<ot>!ijl.k.ml,1k! or om hel met de .....n..~rdell '.ln n'n
:lilnwai~c sludelllte ll'ggell: ·Mel '<.IS_nkt LeU\l'1l Vlaam~, Il'hlolr1,'\I('f('!1 hurn<'lant-

(bg/lv/pm~

,4



Kwaliteit Vlaams universitair onderwijs onderzocht

Vrije studiekeuze komt onder
Oet gaat goed met de kwaUteit vall lier fltliversitair ondenvijs in vtoan-

deren. Dat is 0110115de konklusie van de auditkommissie die op vraag
van net ministerie \'011 Onderwijs een onderzoek ,,,oerdenaar de wijze

waarop en de mate waarin de Vlaamse universitaire instellingen de dekretaal
opgelegde k waUreitzorg in het akademisch onderwijs invulden, ~We hebben een
reeks akademische instellinqen aangetroffen die elk op hun eigen wijze nadruk-
kelijk aandacht besteden am, de zorg voor de kwatttett van hel akademisch
onderwijs", besluiten de auditoren. De kommissie waardeert de aaI/zette" 101,al
mogen die wef iets sneller til Merker op de voorgrond treden, ûaamaast meen'
de auditkammissie dat de huidige vrije instroom va" eerstejaarstudenten "moei-
fljk nonteerbare situaties" kreêert die ddt/gelid om een kostenbatenanalyse
vragen,

He! dekreet op hel universitair onderwijs
van 1991 verplicht de uniefs ekspüctet aan-
dacht te besteden aan de kwaliteit van hun
onderwijs. In 1997 riep minister Van den
Bossche een onafhankelijke kommissie in
het leven die moest toezien op de naleving
van die dekreiale eis. Het rappon van de
audukommlssie werd enkele weken gele-

den gepubliceerd. üaann komt het team
van Belgische en Nederlandse ekspenen tot
een tiental algemene konkluslev met he-
trekking 101 het umveouotr onderwijs,
waarna ze inzoomen op de verschulende
universitaire Instetllngen. De kommissie
stelt daarbij geen alte zware aberraties vast
en laar niet na voor elke unief enkele !Jvod

pr{l(f1U's Ie vermelden.

Onrust
IS het bestaande onderwijs met zijn

~terl..e nadruk up het vakkenkanon vol-
doende dangepast aan wal In de toekomst
gevraagd wurdt?", vragen dl' leden VJn de
audit kornmlsste zich al. Globaal maakt het
universitair onderwijs een stabiele indruk.
onderwijskundige ontwikkelingen lopen er
lan).:~de wegen der geleidelijkheid. Dat
zorgt ervoor dat het onderwijs in vlaande-
ren 110gvrij klassiek is, met een dufdelijk
aksent op de jaartndeltng en op colleges tx
cathedra. Pogingen tnt nnderwijstnnovatie
7.ijn er wel. maar ze gaan traag vooruit.
mtsscbten wet ré traag. Daarom pleit de
kommissie voor "meer op ontwikkeling
gerichte onrust". Vandaag ligt het aksent in
het akademisch onderwijs nog altijd op
kennisrepreduktie - zeker in de kandlda-

De kijk van de politieke partijen op hoger onderwijs

"Een tweede liefde kan ook mooi zijn"
0"vroegcre tijden placht een re-

gedn9 al eens te vallen over de
roemruchte scnootstriia, en

werden hele kieskampagnes opgehan-
gen aan dc strijd om 'de ziel van het
kind', Het leverde ons twee parallelle
onderwijsneuen op, een situatie die zo
vast zat als een vlieg in een lege jam-
pot. Zat, want enkele recente trillin-
gen laten bewegillg vermoeden. Voor
liet eerst wordt liet ideologisclle proftel
van bijvoorbeeld de Ilniefs voorzichtig
in ~iJ ~Skld, en WlMf he' als "ara-
digma beetje bij beetje terrein prijs-
geven aan 'liet ekonomisme', De hui-
dige onderwijsstandpunten van de
Vlaamse politieke partijen zijn bij
wijlen verrassend, zeker als we ze in-
passen in hel model van Willy Wiele-
mans, hoogleraar aall het Centrum
voor Komparatieve Pedagogiek aan dl!
KU Leuven.

wlelemans onderkent in hel onderwijsde-
bat twee polen: een soctant-demokrausche
en een neoliberale 1>001.Sodaal-dernckra-
rlsch Is hel om een centralistische staal te
willen, die op die manier voor een recht-
vaardige herverdeling van de financiële
middelen kan zorgen, waardoor mensen uil
verschillende sociale klassen met gelijke
kansen hun studies kunnen aanvallen. De
scholen mogen dus niet te veel autonomle
hebben, kompeuue tussen scholen is uil
den boze wam goed onderwijs is een waar-
de op zich die niet bepaald hoon te worden
door bijvoorbeeld de vrije markt. Neo1ibe-
raten dan weer zien alles, ook onderwijs. in
markttermen. De autonomie van scholen,
de vrijheid van onderwijs. moet gestimu-
leerd worden, de kcnkurrentle zal er van-
zen voor zorgen dal de beste blijven be-
Slaan, O~ kwaliteit van het onderwijs wordt
afgemeten in termen van cffictcnne. van
sijfm.

Partijen

Het Is deze neoliberale pool die de laat-
ste Jaren domina nt is volgens wlelemans
als hiJ zegt dat "hel onderwijsbeleid meer
dan ooit gedikteerd wordt door financiële
en ekonomlsche overwegingen", Het blijkt
Inderdaad zo Ie zijn dat alle panjjen, veel
belang hechten aan de autonomie van de
scholen. waardoor de konkurrentie tussen
de scholen bepalender wordt. Ook de SP
stelt dat "cnderwijsmlddelen tor belere
resultaten lelden wanneer rekening wordt
gehouden met de lokale behoeften." Ik

recente invoering van de envcloppeflnan-
oenng voor hogescholen Is veelzeggend,
evenals de wens van SP-minisler Van den
Bossche om dit .srneem van zeltflnanderlng
ook in het sekundalr oudcrwljs In te voeren,

De VLD neemt terzake het dutdelljksre
standpunt in en verzet zich legen "de be-
nutetende. konservatieve en centralistische
houding die veel beleidsmensen vandaag
aan de dag leggen ten opzichte van jonge
medeburgers". De VLD werpt zich dus op
als de sterkste pleitbezorger van de vrije
audiekeuze en tegen de toel.ilÛnssprQt'.(
voor artsen en randartsen omdat die -soct-
aal onaanvaardbaar" is. de VLO stelt een
verplichte, maar niet-bindende orteme-
ringspeoef voor alle studenten voor, De SP
wil dat nlet tegenspreken maar maakt de
vrije keuze niettemin ondergeschikt aan
hogere doelen waardoor een srudentenbe-
perktng mogelijk wordt: "de toegang mag
slechts uitzonderlijk beperkt worden en
alleen omwille van algemeen maatschappe-
lijke belangen en op voorwaarde dat dit de
reeds bestaande ongelijkheid niet groter
maakt", Als Agalev'er Ludo Sarmen Van
den Bossche Interpelleert met het argument
dal een studiekeuze kan worden ingegeven
door 'een of andere roeping" en dal een
roelaungsproe! hem die mogelljkheid cru-
zegt. antwoordt Van den Bossche -een
tweede liefde kan ook mooi zijn·, sarmen
klaagt aan dat het oonpronkelijke opzet
van de toelarlngsproel, namelijk het verho-
gen van de slaagkansen. uit het oog verlo-
ren is. en dal hel "eerste effekt een beper-
king is van de instroom". De verschillende
oppositiepanijen klagen de ongelijkheid
van de toelatingsproei aan. Zo kan het van
de gevolgde studierichting en de bezochte
school en onderwijsnel afhangen. ol ie-
mand voor die proef slaagt of niet, Agalev
wijst daarnaast op de kreatie van een struk-
tureel probleem: de toelaungsproel dwingt
het sekundair onderwijs zich Ie schikken
naar het hoger cnderwljs. Het sekundair
onderwijs verliest als het ware haar eigen
finaliteit en wordt louter voorbereiding
voor het 'echte werk', daardoor zal ook de
specialisatie In het sekundatr onderwijs
toenemen.

De grootste konsensus tussen de ver-
schillende partijen Is er over de idee dal de
permanente vorming en de impllkarles er-
van beier moeten uitgewerkt worden,
"Levenslang leren wordt dë voorwaarde om
mee te kunnen met de samenleving van de
roekomsr'', is een formulering die aUe par-
tlj~n kan bekoren, Ook over hoe dat moet
bereikt worden, gaan de gedachten In de-
zelfde richting, Er moet een mentalneus-
verandering komen die ervoor zorgt dal de

nadruk meer komt Ie liggen op 'leren le-
ren'. minder van buiten leren dus, maar
meer de nadruk leggen op hoc J~aan Infor-
molt ie raakt en hoe je die kunt verwerken,

De hamvraag van de laatste jaren luidt
dan. hoe organiseer je een dergelijk kwali-
rensvol onderwijs met de beperkt aanwezi-
ge financiele middelen. een vraag waar on-
dermeer hel plan Dillemans een antwoord
op wil geven, Ook hier eensgezindheid
tussen de partijen: zowel in het sekundair
als in het hoger onderwijs moet er overge-
n worden 101 koepelvOlnUng en groen-

werktngwerbanden. Vooral dl' Volksunie
pleit voor een sterke rationalisering want
hel "wemelt van overlappingen en doeblu-
res. Dil heeft nog weinig met keuzevrijheid
Ie maken. - De Volksunie vindt de adviezen
van de Vlir (Vlaamse Interuniversitaire
Raad) onvoldoende en pleit voor het pro-
jekt UnÎwrsittÎt Vlaandtrtn: -net is een am-
bitieus en per definitie pluralistisch projekl
met als grote uitdaging de kredieten zo
optimaal mogelijk Ie benutten in plaats van
de huidige doorgedreven fragmentatie." In
de praktijk is gebleken dal het ideologische
karakter. de opdeling van hel onderwijs-
landschap in een vrIj en gemeenschapsnet.
zo'n coumauseue in de weg staat, een situ-
atie die volgens de Volksunie moet oversle-
gen worden, 'vla de weg van de samen-
werking en niet via de weg van de school-
strijd. moet een optimale struktuur op po-
ten worden gezet".

Wat het hoger onderwijs betreft, is het
zeker nog nier zover, maar misschien zijn
de omwikkelingen in het basis- en sekun-
dair onderwijs indikatief. Daar heeft de CVP
hel principe naar voren geschoven dal "el-
ke leerling gelijk is", over de verschillen
tussen de twee netten moet voor de cvp
een wetenschappelijk onderzoek komen,
"waardoor een einde komt aan de soms
steriele diskussie over deze verschillen".
·Wat in veerug jaar niet kon, wordt nu in
vier maanden beslist". zo vat de CVP zelf
die cmwrkkeltng samen,

Op belangrijke punten zijn de verschil-
lende politieke partijen het met elkaar eens.
Het taboe op tceleungsproeven evenwel is
duidelijk doorbroken en bespreekbaar ge-
worden, Je zou kunnen stellen dat het ide-
ologische paradigma dat het onderwijsdebat
in België anderhalve eeuw bepaald heen.
aan het afkalven is, in de plaats komt, net
als in de pöliuek bijvoorbeeld. een meer
'ekonomtsusche' redeneerwijze. In die op-
tiek blijft het belangrijk in het oog te hou-
den in welke termen. normen, sljlers, de
kwaliteit van hel onderwijs vertaald wordt,

8enny Oebruyne
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turen - en minder op kreaueve leerproces-
sen. die nochtans in de inlonnatiemaat-
schappij enkel aan belang zullen winnen,

Een probleem daarbij is. volgens de au-
dnkommtste. de vnje msrroom in het eerste
jaar van de unrversueu. MMet name aan hel
begin van de studie kreeen die ongediffe-
renueeroe roelartng onderwijskundig moei-
lijk hanteerbare süuanes. Vernieuwing
wordt erdoor bemoeilijkt, De begeleldings-
aandacht die nu in de eerste kandidatuur
gegeven wordt, is urnvangrijk en de audit-
kommissie vraagt nadrukkelijk om een kos-
renbatenanalyse." De kommissie meent dus
dat de vrije studiekeuze voor een grote stu-
dentenpopulatie zorgt, waardoor docenten
en ~!udicbegdelders teveel tijd moeten ste-
keil in ~er~ll'jair~ waarvan een goed deel
toch al bij voorbaar verloren is. Die tijd zou,
aldus de kommissieleden. beier besteed zijn
aan {}nderwl~vernicuwing en aan meer
aandacht voor QOj;ercjaars.

Blazen

Op de vraag op welke manier een meer
selckuevc instroom kan bewerkstelligd
worden, gaal de korurmsste niet in. \Vel
neemt ze "goede nota" van het voorstel van
de Leuvense rektor Oostcrllnck om een
verplichte. met-bindende onentatieproef te
organiseren, Van de (Leuvense) studenten
is geweten dal zij niet noodzakelijk gekant
zijn legen zo'n proef, op voorwaarde dal
die gepaard gaat met andere voorbereiden-
de."maarregelen in het sekundalr onderwijs.
Alleen zo kan verhinderd worden da! een
dergelijke proef een bijkomende binderpaal
wordt voor de demckratlserlng van hel or'!<.
derwijs. Een eenvormige algemene proef
ter afsluiting van een sekundair-onderwljs-
bestel dal in Vlaanderen zo gediversifieerd
is - ook In kwalhartel opzicht - dreigt
immers aspirant-studenten uit de boor te
doen vallen op basis van hun vooroplei-
ding,

Aan de KU Leuven apprecieert de au-
ditkommissie de zorgvuldig uitgewerkte
struktuur die het onderwijsbeleid bepaalt,
waarbij een groot deel van de kwalireiuorg
wordt gedecentraliseerd naar de permanen-
Ie ondenvijskommissiC'S (POK's). Dat die
POK 's jaarlijks verzamelen blazen om erve-
ringen uit te wisselen wordt daarbij als ex-
tra pluspunt genoteerd. Tevens waardeen
de kommissie de nauwkeurige opvolging
van de eksreme visharles (cyclische kwali-
rensenderzoeken per opleiding door een
onafhankelijk kommhee] en de aanvulling
van die visitaties met interne evaluaueron-
dC'S.Die laatste evaluaties gebeuren even-
wel met te grote tussenpezen. zodat er naar
de mening van de auditoren niet echt spra-,
ke kan zijn van een 'permanente kwaliteit-
eorg'.

Anderzijds achr de komrmssle het een
gunstige ontwikkeling dat onderwijsop-
drachten elke vijf jaar herbekeken worden
aan de KV Leuven, waarbij zowel vakin-
houd als doceergedrag geëvalueerd worden,
Aansluitend daarbij wordt als positief opge-
merkt dal hel akademisch personeel bij be-
vorderingsaanvragen niet meer louter op
haar ondereoeksverdiennen wordt beoor-
deeld maar ook op haar onderwijsdossier.
Een positief woord kan er ren stoue ook af
voor de bijdrage van de studenten: -ne au-
ditkommissie was getroffen door de ekspJi-
dete en doordachte visie van stedemen op
ektuele kwesties die betrekking hebben op
kwalitulrzorg in het akademisch onderwijs:

"Dit zou vijf jaar geleden nlet mogelijk
geweest zijn". was een opmerking die de
audlrkomrnfssie vaak mocht horen tijdens
haar bezoek aan de KV Leuven. Een pluim
op de hoed van het beleid van rektor oos-
terllnck, maar levens een aanwijzing dat de
kwaliteitzorg aan de KV Leuven - aan de
andere uniefs overigens evenzeer - pas
recent de nodige aandacht heeft gekregen.
Echte onderwijsvernieuwing blijft voorals-
nog steken in -mreressante aanzeilen'
(begeleide zelfstudie. muhimediagebruik".,),
Ik repliek van de reklor op die opwerping
Is bekend: "De overheid overlaadt om
voondurend met nieuwe opdrachten. De
linandering ervan blijft evenwel vaak ach-
terwege."

Bart Eec.khout



Presides over hun presesschap

"Als ie in de studentenbeweging stapt, moet ie
graden laten vallen om te kunnen participeren"
Olkjaare1lgQgerell zich een heel

aantal studenten "iet enkel
voor 111", studies maar ook

\Ioor Ju", krill9werki"9_ De bekend-
slen ouder hen zijn de presessen. Zij
koordineren de werking et! zijn meesl-
al ook hel gezicht \'0/1 IUIII kri"g. Na
een jaar vol extra-curriculaire aktivi-
teilen zij" ze, net al de anderen stu-
denten, volop bezig met hun studies.
Toch vonden enkele va" he" nog een
vrij uurtje in lil", hlokschema dat ze
best aan Velo wilde" besteden, Word
van de VTK, Sopttie van Medica en
Thomas vall Itet VRG wikken en
wegen 'hun' jaar.

veto: Wal wartll julfit vrnl'achrin!Jtn ''OOrjul·
lit I1pkwamm"
Sophie Tobback: -xonunuueu. Het ge-
woon het even goed doen als afgelopen
jaren en een ploeg bij mekaar krijgen die
hel leuk vindt om al die de serieuze en
minder serieuze dingen Ie organiseren. Ik
wou er gewoon een Jeuk jaar van maken.e
veto: 1V1l1l'11 er dan !JUli db/!JrIJdir jr ",vu
ITrlllfdrrrn'
Sophie: «Nee. niel echt. We hebben geen
strijdpunten meer. Dal is ook moeilijk. Ik
heb nu bljvoorbrcld vecl meer snijdpuntcn
dan ik vorig jaar had. Je leen die j)a~ken-
nen als je er zdf cm tijdje mee bezig ge-
weest bent .•
Ward Dernvrtenaere: .Bij ons gold eigen-
lijk herzelfde. Dl' kern van onze ploeg zat al
twee jaar in VTK. Hel zou dus eigenlijk
Slraf 1ijn als je dan een totale ommezwaai
zou willen bewerkstelligen. We hadden al
rwee j.1ar on7,· ~Il'mpd kunnen drukken op
de VTK-werkmg en het derde jaar wilden
we hetzelfde doen. en alle schoonheidsfout-
jes eruit halen. Ik vind ook niet dat je per
se mei strijdpunlen hel jaar moet rnaenen.
Je kan nier de verklezingskampagne Ingaan
met een standpunt pro scmcsiercksamens.
Je bent gewoon een vertcgcnwourdigcr van
je studenten e-n jt' moet als verklczingsploeg
hun mening vertolken .•
Thomas Mees: «tk denk dat de duelstel-
lingen elk jaar wel min of meer dczclldc
blijven. Alleen de invutling in concreto ver-
schilt. Soms 1ijn er twee ploegen. waarvan
één ploeg komt uil het uittredende presldt-
urn. maar dal i~ dan ook het enige verschil.
Je pakl dan wd de dingen wat origineler en
frisser aan omdn Je rueuwer bent en jl' dan
ook eens de kans "riil:1 om her up jouw mil-
uier te doen M,lM uitetudelijk hliJ' Je min
of meer dezelfde a" nvltehen org,lni~t'rell .•

gehad dan vorig jaar. Toen had ik twee
Jobs; even zwaar meedraaten In VTK en
dan nog een hall jaar een vt"rkiezingsploeg
runnen. Dit jaar was VTK mijn eerste doel.
vorig jaar kwam dat op de tweede plaats.
wat eigenlijk een beetje verkeerd was. Alk
tijd die Ik in de verkiezingspl,)eg stak, kon
ik nu in VTK sreken.,
"rbomes: .We hebben in de zomervakantie
ons kringhuis serieus gerenoveerd. De alge-
mene vergadering beeft ons daarbij loch
wel gesteund. We hebben voor een klein
half miljoen renovauewerken kunnen uit-
voeren. Dp onrspannlngsgebied hadden we
ook een tiaar Ideeën. zoals die opcnlngs-Tp.
We hebben die tegelijk georganiseerd in
vier verschillende zalen in het centrum,
'russen die vier zalen lag een vijfhonderd
meter lange rode loper, Dat vonden we een
leuk ldee'rje en dat is ook gelukt, met de
medewerking van de Mad. ln De Valk heb-
ben we een openlngskanrus gehouden, en
met de Valkfeesten hebben wc ecu andere
formule uitgeprobeerd. Wat het ernstige
werk beuelt, zijn we hel jaar begonnen
met een debat met politici en 111etproles-
soren. over parlementaire kommissles. we
hebben ook een denktank gehad, waar pro-

speunlugsakuvheüen zoals een fuif of l'en
glilallal kernen gemakkelijk duizend tOl vijf-
tienhonderd mensen. Maar ills je dan zoiets
organtscen zoals die denklank ol een

rechtskongres. dan krijg je daar hoop en al
honderd man voor samen. Kwalitaticl mag
je dat Inch letS serieuzer Inschatten en van
een hoger nivo beschouwen. Naar een Iuft
kan je elgenlijk elke dag gaan .•
Sophte: «lk vind hel nog altijd een uitda-
ging om alle akuvucuen interessant te ma-
ken. Als de mensen dan niet willen komen,
dan moelen ze het zei, maar weien."

Jaarpresidia

Ward: ~Wij zij met VTK vee! meer een SIIp-
ponbens geworden in plaats van echt zeil
alles Ie organiseren. Er is een zeer goede
jaarwerking. VfK is meer de logistieke en
Intormaueschouder, waarop de jaarwerking
kan rusten. Hel wordt echter moeilijker om
de akuvttcncn van de Jaren in IC passen in
de-!rgenda. Er is gewoon minder en minder
vraag naar overkoepelende akuvnenen.
Onze studenten zitten liever met hun jaar
samen dan dat ze in zo'n supcrfull zitten
met duizend man. We proberen nooit iets

ben gewoon een presidium opgericht van
twintig à dertig man. Ze moeten ook nog
een beetje bezig zijn met hun studies, hé. Ik
weet echt niet vanwaar die verandering
komt. Misschien vertoonden wij minder
arnbitie.»

Aanpak.

Veto: Hul ",at kri/lg", zijn ri!Jtnlijk opgrricht
rond rrn ~tll$ t"tma. Bij hrt VRG !lillg "tt
trom Ntdtr/ánd~ vrrtalm!jtll "on FrallStaltgt
wttttksttn afu dwm!Jt1I Etn kt/tbotl krilljtn
vr!Jalljsrrtll IIulVor1rtf!Jrootstt dul ontspamlell·
dt aktiviteiten. Ho('zlm jullie zelf dit MlClmit'1
Thomas; _Het is natuurlijk dankbaar om
iets als een luit te organiseren, waar je per
definitie een hoge opkomst hebr. DM is
atlesans aangenamer werken dan dat je
een maand mensen belt om een panel bij
elkaar te krijgen voor l'en debat waar maar
honderd man op afkomt. Dus is het niet
abnormaal dat die oruspnnnlngsaktivltclten
gemakkelijker in stand worden gehouden .•
Sophle: dk denk toch dal bij ons dl' vene-
genwoordigcnde funktie een belangrijke rol
heeft. Dat zie je alfeen al aan de manier
waarop ons sekretariaat is uitgebouwd, Dat

't'SSOTen, pollticl. joumaltsten en bekende
Vlamingen samen mei studenten rond de
tald laten urn met elkaar te praten over
akurclc laken .•
Veto: D/1/Ir \\I/IS /rre/weinig votk.
Thomas: ~Dal klopt. Nochrans hadden wij
bij al onze studenten een brochure in de
bus gedeponeerd. Het was de laatste weck
voor de kcrvtvakanuc. Dan is hel zowrezo
al druk voor een hdeuud mcnscn.s
Veto: lV(rkl dlll dan niet !r/lSlrl'rwd als 1" dan
wl'i/Jl:~ v,)lk I!aM Z')·/I interenant k/JttSeplkomt?
ware: "Ik raakte geh-ustrce-rd van onze
turven. Men heeft mij verteld dat die vijl
jaar geleden berucht ot beroemd waren. Nu
is dat met een opkomst van driehonderd
man een zeer triestige bedoening. Daar
gaan ze volgend jaar zeker aan steureten.,
Sophie; • Vorig jaar was het een beetje
mijn persoonlijke ambitie om meer mensen
naar akrlvaeuen te krijgen. Nu heb ik zoiets
van: 'Naar grote aknvltehen krijgt je ze wel.
maar voor dl' kleine. meestal toffere co in-
rercssamere dingen komen ze niet buiten.'.
Thomas: ~BiJ ons is dat net zo. Op ont-

op te dringen. Fen paar klassickers organt-
seren en voor de rest de mensen helpen,
subsidies geven. onze camionene unlenen
eJl ldf voor m,lIena,1171l.Tgen veer dil' men-
sen. VTK is ervan teruggekomen om ever-
koepelende akuvnetrcn up IC dringen. Ab
de jaarpresidia zelf genoeg orgaruscrcn,
moeten wij het met meer noen. Wij zijn
vooral vertegenwoordtgerc en sreunpûarcn
geworden .•
Sophic: -Dat lu-bbcn wij ook moelen
doen. We hebben teveel overlappende ilkti-
vnchcu terwijl de jaa rakrivheiten meer en
meer vorm begtunen IC:krijgen en mensen
aan IC spreken. We zullen Medica zelf moe-
ten afbouwen .•
ThomilS; .Bij rechten hangt de jaarwer-
king af van jaar tot jaar. Er zijn jaarpresidia
die bijzonder goed funktioneren. Daar moet
een beetje geluk mee hebbeu ...
ware: _Dat is sinds een jaar ol drie bij ons
enorm veranderd. Toen ik in eerste kan zat.
was hel nog moeilijk om een jaarverant-
woordelijke of POK'er te vinden, Nu is het
een beetje te erg aan het worden. Ze heb-

Tijd

Veto; Wat warm}r ptf"S<1,mlijkt lt'nt'adlllll;lrl'
voordat j( pr~Mj II'rrJ?
ward: ..Nel als Sophte wou ik er gewoon
een pk-varu [aar VMI rnaken. Je !)t'gint als
gewoon prc-cidiumlid. doet je werk ooreer-
,>Iejaar en leert wat mensen kennen. liet
tweede jaar neem je wal meer de beslis-
singen en np den duur heb je zotets van:
'We kunnen hel eigenlijk net zo goed zdl
doen. Hopelijk kunnen wc het Jan en doen
we het zo goed mogelijk: Dat valt dan wel
l'en beetje tegen in de praktijk [lacln l, Wc
hebben hocdonook nog heel vee] moeu-u
leren. Je denkt: 'mgani~l"rl"n en verder
iedereen zijn ding lollen doen en daarmee
basta',Mailr ik heb zelf nog heel vaak het
werk van dl' voorbne jaren moeten blijven
doen, zoals een kanruszaal klaarzetten,
Daarnaast moet je ervoor zorgen dat alles
op wieltjes loopt. Voor de rest weet je waar
je aan begint. Je kent de mensen met wie
je bezig bent. Dan zijn het gewoon de akn-
viteitcn die moelen slagen .•
Veto: }t htbt hrlnÎtl ondrrschat?
ward: .Zeker niet. Ik heb een rustiger jaar

6

\'.111vuk up als re in de 11<'T'ide mening
moeten horen van de vlaamsc geneeskun-
destudenten Ze komen altijd wel bij ons
leredll."
ward: _Het probleem bij ons is dat linie
studenten 11k'! ccfu beseffen waar wij in-
houdelijk mee bt'zig lijn. VTK komt in de
buitenwereld met lijn aktfviteiten die ieder-
een kent. Maar 0\ CTstudentenvertegen-
\\oordiging ol de kursusdrenst hoor je nooit
Iets. tenzij ers hl·t vlecht gaal. Als een kur-
sus eens een week te laat durh zijn, krijg je
honderd man op je dak. Ze welen gewoon
nter dat dit kursussen lIit'l ZOm,liITop dt'
kursusdienst belanden Je hebt dre allemaal
besteld en bij Ik proffen opgehaald. Da.u
krijg je erg weinig respons op. De jaarpre-
sidia hebben naruurlijk geen behoefte om
dat Ie organiseren. Een kanrus en een fuif
per jaar. maar die vcrtcgcnwoordigingv Je
kan daar immers niet mee uitpakken. Zo
van: 'Hey, wij zijn goede vertegenwoordi-
gers: Je doel dat gewoon omdat je vindt
dat je dat moel doen .•

vervolg op p. 7
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vervolg v,lln p. 6

Veto: Wal vonden ju/lil Windt vrijt tribuIlt in
Ot StandAard van ThImfAS'SopvolStr Stijn VIr-
bist. Hij wil ttn diJkuS1itp/atfoml organjurtn
waar $ludtlllm en polltjci tikaar kuntltn onl-
moeten.
ward: • Eigenlijk kan dar nier. Zo'n vrije
tribune moel wel mogelijk zijn, maar dan
enkel als het met je studierichrlng Ie maken
heef! en je echt tets kan zeggen 'in naam
van' je studentenkring .•

.Wij hebben ook afg~proken om ons
uitdrukkelijker op te stellen In Loko omdat
wc daar niet a!lijd even gelukkig mee wa-
ren. Vorig jaar spraken we Intern af: 'Als
we naar een vergadering van de Leuvense
Overkoepelende Krlngorgantsane (loko)
gaan. zullen we daar ntet elke week ge-
woon etue». maar doen we toch minstens
ëén keer onze mond open: We hebben
daar de juiste mensen voor samengebracht
en die aanpak bevredigt ons web
Veto: War [.oko ~'OOrjuNIi: een onbtkllldf wor
ju/lit prtm \I.'t'rdtn?
Ward: «Neen, we hebben een regel in ons
verkieztngsreglcmem dar de opkomende
serieuze ploegen moeten gekend zijn legen
eind januari. Vanaf dan moel er op elke
vergadering van Kringraad en Sociale Raad
iemand meegaan van die ploeg. Hel is maar
een half jaar. Ik was toen een bedje bang
van al die grote mannen die daar vanalles
welen en hun mond open doen, maar
eigenlijk moel je daar totaal geen schrik
voor hebben. Want ,11die manm'n hebben
erge-nlijk vee! ruinder Ie zq;~WII dan jiJ_ Op
dl' duur h{'h Je gewoon door dal dil' men-
SCIIde diskussic a au hel manipuleren zijn.
Daarurn dal we IlU ook onze Iq; doen, Dal
hebben we wel geleerd dit jaar."

Representatief

Veto; Wa} af kfll/lismaklll9 met L(lko rositiep
Ward: ~Dit jaar heb ik nw wel geamuseerd.
maar vorig Jaar beu Ik toch wel geschrok,
ken, Dan vroeg ik al1ijd aan mijn preses:
'Wie is er nu aan hl'l ~preken?' Dal was
nooit Iemand I an een knn): Ik \ und dal
l< ...r J.!r,lpI'lj.: dir "." 1(·II\luII.· I\rUlj.:r..ldd, de
taad van de krlugen. Alk mensen dil' daar
hun mond open deden, waren niel van de
kringen. Toen hebben Wt' Imern ~czq,:d dat
\VI' daar ,1.111):1lI):"11 1\l·/'I"'Il_.

Thoma~: _\our miJ w,h hl'l IUClIl\ Wc
wisten natuurlijk wel op lo.lrh..lrul waar wc
lo.lr "I<IIHkn l'ilt'indt'lljJ,. i, het "el zee-r
I-:oeu meegevallen. Ol' verhalen uil' i], er-
UH'r had ,:chuuru. 1'I-..Irt·1IH'l"] 111.I.Jrlkr
dan d,1( hl'l 1I1Il·UllldilJ,.\\-..I~.•
sopt-te: "IJ,.1)\.'111()11):),"lr ,,,,I.. cen aanral

moeten krijgen. Die leveren de mensen
voor de werking ook niet .•
Thomas; ..Mensen van grote kringen die
zich willen engageren, vinden eerder hun
gading,in die kringen zelf. Mocht er bij ons
geen VRG-werking zijn, dan zouden die
mensen wel naar de overkoepeling komen.»
Sophie: .Wat is dan de prioriteit: een kan-
ruszaal opkuisen of vertegenwoordigen bin-
nen loko? ..
Thomas: _Je kan dat wel vragen, maar
niel opleggen. Trouwens als iemand van de
kursusdtensr 1)1015mee gaal draau-u in
Loko. moet die funktie ook weeringevuld
werden. •
Velo; Gaan julli,· wlg,'lId jaar in til! twart ;1(//
vuf/tII?
Thomas: ..Het presesschap heeft zoveel
vrije lijd van mij opgeslorpt. velgend jaar
kan ik wat IIIl'a naar huis gaan, mijn
vrienden wal meer bezoeken. nog eens uit,
gaan en mijn kot 1I0g eens overdag zkn.-
Ward: .AI\ je in een bt-drijf komt, neem je
daar je vcrautwoonh-lljkhcid np vn dl)", jl'
daar \Val je graag doet. Ik denk dar dal ar-
hangt van je per;onnlijkheid_ Ik heb vroe-
~l'r voor de I-.l·Ul\' ~\·'I.l,ln III~wn \'TK en
Chiru. AI, It' ecnmaalm flIl'Ull-t' vrruknm-n
111l'/1 jl' bcm bcng. dt'nJ...je daar ruet meer
..1..111._
Velo; 1~'<lI/,"<'I j,,·/,III,-ImÁJ.r,' "dlJulh.' 11).10'11'
JII!!I" rus"l!o,hllP '/d,It.·/1 !Jdt'o'l.l'
Ward: ,·1)..11\ rage-u Il' ""I.. ,lhijd "jl çollui-

I.JII'·~: "\V,lt lI1"e~t je IHI tI"~'1I ,11, I'n'''''''-
IJ,.eh-uk k-nn 111,'1nu-nveu om~a.lll, ,,,1\<'1
dl('}.:,·n.· dil' I<' nu-t kan lIl1\t;),1I1,11, di"!!(·ll,·
<1,,' i,' t.1I '11I,1t '
1IuUlI.t': .(jon lwu I" ""J,. ..11,il'Ill..lmll','-
):<'I\IIl'n di,· ,111,·, 1H1}.:111<'l·,tIlitl<,t·J,.nl Nu
,,11<'1 1I1,"'):"11<I1I1,'nd.lt I" di,· 111,'11,,'11 J,.,III
he-lpen en 1II0I!H·ft·11

datgene waar je in je eigen
kring mee bezig bent. Als ik
mij nu nog zou engageren, dan
zou ik dat eerder binnen Loko
doen dan binnen een kring.»
Veto: Wordm bij julllt akTMrri,
InI, zoals een rtftrtndunt of Un
informilti~·Qvrmd, !Jtor!Jilnisurd
om d~ mmin!J \lQnjullir srudtlltrn
Ir kunnen wn~WfJ(I,dignl.'
Ward; ..Dil jaar hebben we
zoiets niel gehad. Vorig jaar
hebben we een enquête via
ons weekblaadje gedaan over
semesrereksamens. Dit jaar
wordt ons standpunt bepaald
op onze vergaderingen via l'en
diskussie. Je bent dan welmet
zeker of je de mening van je
studenten vertegenwoordigt,
maar we zitten op die vergade-
ring met een behoorlijke grote
en heterogene groep, We laten
alle argumenten voor en tegen
aan bod. en die worden afge-
wogen. Je kan echter niel echt
beweren dat je dé mening van je studenten
vertegenwoordigt .•
Veto; Vindtn ju{fjt hrt huidjgt S)'$tum vtllf l'~r-
kinin!JttI dan gDld? H(W bdalljrijk vil/dm juflj~
UprNnfIAtiviuit?
Ward: «Je wordt vooral verkozen voor de
persoon die je bent. Je kan moeilijk verko-
zen worden op inhoudelijke punten. zoals
Kringraadmateries. want die ken je niet van
tevoren. Als er twee ploegen 'brood en spe-
len' aanbieden, wordt er wel meer op basis
van het inhoudelijke dan gekozen. En als
cr maar één ploeg opkomt. is dal nog allijd
beter dan geen pleeg. )I

Thomas: «Hel is een dcmokrausch svs-
teem. ledereen kan zich kandidaat swüen.
Ik weet wel niet ol iedereen stemt uil hcl
inhoudelijke. Ik denk dal de meerderheid
wel stemlap 'brood en spelen'. zij het dat
dil wel op een originele manter moet wor-
den gebracfu. Weinig studenten besepen
dat 1.eook hun venegenwoordlgers voor
Loko kiezen .•
Velo: ,IJ,'<,I daar 111<'1"' .... r ,u/IIJaflll ,1<111.Ij,,!!r'
~\'IIwvnkn?
ware: ..Dal 15 zeer moeilijk. Zelb de jaar'
verantwoordelijken krijg je nret gemort-
veerd. 011\<;'1komen ze niet af naar de ver-
gadering. ofwel kernen ze 0111re -;I:l'~en dat
de muziek op een fuif IU~~'n "'010111en
twee ~lt-dll\\.l\,.
Thomas: «Ook I\lJ liUdigl'n dl' janrprcscv-
sen uit. maar die kornon ml'.'~lill ook met
aL ..
Suphie: _Ah)1' al~ plnt'g 11111'01de Iunkricv

kt'ren Illt·t mijn prc~t'~ ll1eCJ.;l·wceSI.Dl' eer·
~te krer W.J~t'r l'en <lpen .llgclllcne verga-
dering (OAV) viln L(lk(l en daarna nog een
algemen(' I'l'rgadt'rill}: ~AV)van Krlngraau.
Ik had tO('n let~ V.JIl: '11..ben naar huis.'
D.li1Tn,lis hel ~'if.:en1ijkwd goed meege\dl-
!en en niet <llkt'll dl.' Av' IJ...heb eind IIlTi~

j.1ar li\)l: .1.111 ('t'l1 J,ll11al al..lll'~ Illt'q:edaan_
Jn w'n uinjo:l'n. hl'! IH'rk dal IIII(h door dl'
AV. nlldl dU<>Ihuilt·lI\\'l'r.-lti '",rdl ):l'/,Wll,
1 IUd Jl' 1\l'1 ,tl'1II1 in Jl' t'ng,l):l'llIl'nl .. lil lt·"
lt· dll('IL likt' d..lg gd'l·un l'T lt'l'l m.·.·r dan

naar je exua-comculatre akûvhefren dan
naar je graden, zolang je maar je vijf jaar
afmaakt, ..
Thomas; • Voor de organisatie van eksa-
melis bijvoerbeeld kernen de studenten wel
naar je toe omdat ze daar direkt bij belrok-
ken zijn,.
Veto; Hrb jt htr als nudttllrnvrn~!lnlwoordj9rr
""'tl «tIS motilijk !Jthad als hel standpunt Va/I jr
achttrbaii ~·trschi/dt va" jt ~i!Jtnmtllj"g?
Thomas; «Aan de ene kant ben je gemart-
dareerd door je kiezerspubliek om voor hen
Ie bepalen wat hel beste is. Anderzijds moet
je over bepaalde zaken echt hun mening
vragen omdat het soms moeilijk is 0111 met
derlig man Ie besussen.»
Sophle; Kik ben geschrokken van hoeveel
kredter ze je geven. Vaak zijn ze heel entoe-
siast over wat je gedaan hebt. en weinig
krhlsch, ~

Stemmen
veto: S",mnij(ll rillJm L('k()I/iU rtprr~mr<1lft_(
omd/lt dr grolt kn'lI~n muur l\I.\'t Utlllmrll I/~b·
ben.
Soph!e: .AJs je meer te zeggen wil hebben
in toko, kan je veel beter participeren in de
werkgroepen. Een derde stem i~ muider bc-
langrijk. •
Velo: Hrbbtl/ ju/lit dit jaar ui_(dl'.-J;<'//''II/I·II
aan di~II'I'rkgriJt'fH'n_)
ward: -Jil. die over hel I'I.m 1)iIlt'll1.ln~ en
daarna niets meer."
Thomas: «we 7iJn 7t'1!een k ..er bIJt·t'I1}:(··

komen met dl' f.:mt., krmgt-n
luitgt'lI'l1dad Apolloon. 1'"ll1il...1
r-n dl' l'~ydl(,hlgl~,I", I,mlgl "111

te kijke-n ol wc- ,~.-1gunt veru-.
g"llllloordlgd lijn 111,'1lIlU,' lIH',·

stvmruen. lt' lu-ht m,I,l\' Illn'
sternmen voor 1I\<'.·(llIi7,·nll stu-
denten It:').tcn,,\',>r,'fll ,1,1111al
klctuere I..rin).tt'n dit· ~,lml'/) .1ril'
SleIHIHl'n hebben voor 110): Jo:l'l'll

duizend studenten \\I,. lu-bben

ITrdt:dt. \\Iurdt mee\tal dl' nH'C~1,.·rh'tlle
en ue IIll'l'SI gcmatigde kamhdilal ills IlTe~e\
uitgt'kozen, De ~IUtknle!l .knken lI1ee~IJ!
dat dl' sludentenOcwcging tevl:eltijd in-
neemt. Een ,arrii'rl' V,l11n'n gelleeskundl'-
sludent h \'aak hed beperkt: bJokkt·u. pun,
ten hakn en daar {'mdlgt hl'l. AI~jt' lil de
~lUdl'I)j"\1b"''''''ginl:l 't,lJlt, 1Il0t'l jt· gr,uh:n
lalen \ ililen mn Il' kUllllCn p.1nl'ip"Tt'n.
\·t·t'llllt'n~l'n hl'hben d.1Ter 1111'1'>,hlr "Il'r,.
ward: -0.11 \.11t hiJ "rh \\'d Illl't'_ Bij ,'l'lI
~'lillclt,lI11' 1\,,[(11 l'r la,1J,. nw,'f ,.:.·I...·J,..·II

up dil' vergaderlng zell d._.beden-
king ge-maakt dal je niel alle, Ie
zeggen moet hebben ])\('1 dl' ):TO'
Ie kringen, Je mOC"Il'en even-
wicht vinden tussen t'nl'rzijd~ dl'
groene van een kring en ander-
ziju~ het aantal kringen .•
ward: ~Die diskm~ie komt elk
jaar lL'rug ol' Kringraad, Dl' Illl'/l-
sen van de kleinere kringen ~tu-
rt'n ml't'slal wd mCI'r ,"olk naar
dl' \VerkgTllepell. I)it jaar lwbhen
we geen prnhleem g('vo('ld IU~,

wn grOle en kleine krillf.:en. AI~
jl' 7el! op Iie AV jc' ~Ianrlpllnl

goed I't'rdedigdt:. ~\t'mden onk .md\'rl'
kring"l1 ,'rvoor. Alleen rond dl' tlJnichlin):
Villl l'ell grole fmfzaal in j_l'ul'ell lVa~ I'T t·,'n
prnbll'Cm. Kleine kringen hebben gt'l'n
grole 7.aaJ nodIg. Mt"l"sta1 is l'r dus ~l't'n
probleem mnd IIlhoude!iJke 7..1k('n. m"ar
rond de prakti'iChe, l.oals hel t)\'erplakkt'n
\'.111alfidl"S'"
Vela: /11 /m bil'" 1'0111 Krl//jrouJ I'IlldJt dm
"l"'n\1du ,',lII .Ir ,qrN~ krm.'It"'I1I,·/ Itrll.</
Sophie: ~Dat i~ !log Cl'n Inkn IIJ.HUIll
).tH'It· J...ringell nicl meer 'Il'mllll'n ,oulkn
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Filiale

veto: 7,'1/ ie ft,'III':-I 1,,"1,1 ""111,'/11\' ,1'-':11'
sopbtc: ·11 71jn \\'d een IMolTotlllgl'11dw iJ,.
nog grd,tg IUU willen deu-n Ikl el' "Ie J,1.1r
al~ I'rl'W\ hd' jl' m><.lijo:"I\) .lIk .. It' lI"ur,
):wnuell, M,l.H iJ...mil tu,h '1l'I..IJkl'n Il'g('11
al dit- I'r,lJ...tt,dll' nolllp~l"mll_"
Thomas: Wt' hebbeu \>11' ding dit jaar kun'
111.'11doen Nu moeu-u \\(' I1leUI\l' meneen

die kans gl'\I.·I1_.
Ward: -SiJ mij I.(lUhl'l afhan).tell ,',lil Wil'
dl' nicuI"e prc~e~ I~. Al~)c dt'nJ...I ,lal h('1
\ uJgl'nd jaar t'\ en goed lal zijll. i~ er ~:t'en
probleem._
Sophil'; _11..I'ind prest·~ I.IJIIdl' mouisl~' iob
V"II hl'l l,re~Idlllm ell zou hel ailll iedern'n
willen gUIII1<'1I"
Velo: \\\:!ll~ill j/dli/' k'/IIst'II ~',',,,,fr jWII·;:mijd?
SOJ>hic: "Ik lllUt'l t·[ ill juni door zijn om
iI.ln mijll 'l,lgt· I" kUlIlI~'ll Ix'gllllll'n .•
Ward; "liet l_.Jll'\'ell niJlt Lijn als l'urigja,lr.
Dt' tht'\i~ i~ gdl.lkklg al af. !Hl i~hl'l lull,
tim(' ~tllll(·n'n."
Thomas: _Wl' wlkn lil'!) ol de Belgen de
IIVl't'dl' TOnde llolt,'n lip hl't WK, Dc t't'r~tc
dm' 1ll.11,llt'n I illl.·1I \\.-1 ).ttl<'d,nl,lar ,ll~ 1"

d.' h.lh " hn.lk h.lkn. 7.11d,Hnij hl'Pilknd
,ijn I unI' .k l'I..<..lnl\'lI'._

l-h,"rm,ln pauwe!s
R,lf Gerits
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Plaatsingshulp geeft tips voor afstuderenden

Hoe vind ie op een dag de iob van ie leven?
ep de radio wisselen I/Oopgellen-

de berichten over een (traag-
jes) stijge"de werkgelegenheid

af meI publicitaire gelll;genissell vall
iemand die weg is omdat hij lier de
job van zij" leven vond. Je zou als af-
studerend JOlIgmens van minder gaan
qeloven dat de toekomst je toelacht.
Maar hoe vind je die droomjob? Wat
als je geell of - 1I0g erger - twee jobs
vindt? Eli waar moet je op letten
vooraleer je je krabbel zet onder het
kontrakt dat de personectsáirekseur je
onder de Item' Sc/UI;!'? De Koordina-
tiekommissie Plaat.\·j"9shu1p van de
KV LCII\'tm zette I,el allemaal mooi op
cen rijtje in de brochure 'Dag "ujef. ..
Wa/ fII'?'

Als je wil souteneren. is hel handig om Ie
weten waar je aan dl.' sIal( wil, Elke sektor
neeu zijn eigen geplogendhedeu als hel op
rekrutering aankomt. Een funktie in over-
heidsdicnst kun je krijgen als jl' slaagt in
het vcrgelijkend cksa men en vervolgens
met sukses je stageperiode alrondt. Een in-
schrijving voor die cksamens. dil" bekend-
gemaakt worden op verschillende plaatsen
(het St...etsblad. de 'Bksamenagenda", de
VDAB). kosi je vierhonderd Ir.a nk aan taks-
zegels. uruversu a iren dil' werk zoeken in
hel onderwijs komen in regel tcrechr in hel
sckundalr ol hoger onderwijs. In het vrije
sekundaire net en in hel hoger onderwijs
kan je je rechtstreeks richten lot de school-
direktie: in het gemeenschapsonderwijs
moet je een 'aanvraag voor een tijdelijke
aanstelling' Invullen en bezorgen bij de
autonome raad voor het gemeenschaps-
onderwijs (Argo).

Wat de prtveesektcr betreu. kan je in-
gaan op de vakatures die je vindt bij de
VDAB en In de gespecialiseerde meëte. Stel
er ntet al je hoop op: tweederde van de jobs
worden nog ahljd gevonden zonder gead-
veneerde vakante betrekking. Spontaan Je
diensten aanbieden kan dus geen kwaad. In
de welzljnsektcr ligt er veel werk te wach-
ten, maar niet al dal numge werk wordt
even goed betaald. De tewerkstelling is er
relerlef labiel en er werken ve-e! vrijwilligers
en tIjdelijken. Ben je van oordeel dat je
overal waar je' je hoofd neerlegt een thuis
kunt vinden. dan lonkt het buitenland. De'
Industrie. internationale' betrekkingen of
diplomatie en de ontwikkelingsamenwer-
king zijn daar de opties; de Koördinatie-
kommissie PI.1atslngshulp wijdde een aparte
brochure aan dit 'werken in het buiten-
land'. Daarnaast kan je uiteraard ook je
eigen baas worden en zelf een bedrijfje uit
de grond stampen. Hou er wel rekening
mee dat je een bijdrage moet betalen aan
het sociaal statuut der zelfstandigen, dat
ondermeer zorgt voor de ziekteverzekering.
Als het fout loopt. kun je ook niet rekenen
op een werkloosheidsuitkering - je hebt er
immers nooit een bijdrage voor betaald.

Prullenmand

In het beste geval verloopt een somd-
teue in drie slappen. Eerst komt de scllicita-
tlebricf. dan het persoonlijk gesprek en
ultc:lndclijk de kontr ...ktbespreklng. Hou je-
sollicitatiebrief kon - je memoires zijn
voor je pensioen - maar krachtig. Vermeld
duidelijk voor welke job je denkt in aan-
merktng te komen, stel jezelf bondig voor
en geef aan waarom je denkt dat jij de juis-
te man (m/v) voor de vakante plaats bent.
Originaliteit snekt tot aanbeveling, maar
hou je een beetje in. Suggesties io de trant
van 'Alsje me niet aanneemt, kom ikje
gezin uitmoorden", leiden enkel tot gevan-
genisstraf. Een handgeschreven brief is niet
langer veretst. tenzij Uitdrukkelijk aangege-
ven. Als je een mooi schrift beheerst. mag
je dat natuurlijk altijd tonen, maar zorg
toch in d....eerste plaats dat de spelling en
raalkonsrrukues OK zijn. Vcrgeel ook niet
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de esserniêle CV in te sluiten, mei daarin krijgt. Bij een overeenkomst van onbepaal- gaande, zogenaamde vakaruledienstjaar
een zakelijke en chronologische weergave de duur wordt er geen aûocptermljn van (tenzij In overheidsdienst). Zo heeft een
van alle aspekten van je levensloop die het kontrakt vooropgesteld. Beide panijen bediende recht op twee dagen vakamie per
voor je toekomstige werkgever interessant kunnen wel de overeenkomst bec:indigen, gepresteerde maand in het vorige kalender-
kunnen zijn. De met van je etndverhande- mus machtneming van een cpreggtogner- jaar. Schoolverlaters zaten dat voorgaande
ling hoort daar wél bij. je favoriete one- mijn - gedurende de eerste vijf jaar is dat jaar evenwel nog op school. zodat ze-
/light,sland niet. drie maanden voor de werkgever, ander- tenzij Jonger dan vijfentwintig en onder

Alsje brief niet in de prullenmand he- halve maand voor de werknemer. Meestal een aantal bijkomende voorwaarden -
landt, dan word je ongetwijfeld uitgenodigd worcr er bij aanvang een proefperiode van geen recht hebben op betaalde vakantie.
voor een persoonlijk gesprek. Daar geldt de ten hoogste één jaar voeraten waarna het Even bel a ngrijk om welen is dal je mits
gouden raad van tante Kaat blij I jezelf. kontrakt eenzijdig kan verbroken wurden. betaling van een bijdrage als student Je
Probeer nlet overdreven nerveus te zijn - Een overeenkomst V,l11 bepaalde duur ui swdiepeJ!ioden kunt regulariseren met het

ou!? up de latere pensionering. Een
vull~dlge berocpslocpb aan die recht
gedt op normale pensionering vilngt
j~lITlers op j januari van het jaar
waértn je twintig wordt aan. een
termijn dk: voor studenten in prmcepe
onhaalbaer I~ Als je je saudrepcriodce
wil regul ..riseren moet je wel een aan-
vraag indienen bij de RIjksdienst voor
Pensioenen.

-
het gaal tenslotte om een gesprek tussen
twee volwassenen die elkaar wel eens no-
dig zouden kunnen hebben - en als je
fakn, val je gegarandeerd door de mand.
Het kan gebeuren dat de interviewer plots
overschakelt naar een andere taal. Roep
dan niet mereen om professionele hulp, en
als je het toch doet, roep hel dan in dezelf-
de laai als je gesprekspanner want dic wil
hiermee gewoon je talenkenrus testen. Ook
altijd een stekelige \Ir.lag is -Wat wil Je ver-
dienen?" Het geijkte antwoord luidt: -vot-
gens diploma en gebruikelijke bilrema's
binnen dit bedrijf' Of in de iets oorspron-
kelijkere versie: -tets minder dan U." Tot
slot: solliciteren Î5 een harde stiel, soms win
je. soms verlies je. Laat je niet van de wijs
brengen als het al eens tegenvalt. Morgen is
er weer een dag, en als je echt niks vindt.
kan je nog altijd bij veto terecht.

Pensioen
Valt hel gesprek aan beide' kanten van

de tafel mee, dan komt het morueru waar-
up je je kontrakt onder de neus geschoven

bepaald werk kan niet voor afloop worden
opgezegd lenzij er een schadevergoeding
door de verbreker wordt betaald of bij
wederzfjds akkoord. Een vervangtngs-
overeenkomst volgt min of meer dezelfde
regels, al kan daar eventueel wel een op-
zeggingspenode ingeschreven worden. Een
dergelijke overeenkomstloopt maximum
over twee jaar. Slei je evenwel het volgen-
de voor; je bent maandenlang op zoek, je
vindt tets. je tekent met beide handen en
vlak daarna vind je de job van je leven.
Dan ben je weg natuurlijk, dal welen wc:
allemaal. Probleem is dat eerste kontrakt,
d<lt je niet zomaar kunt bedlndigcn. Het
beste is dal je een opzegging met wederzijds
akkoord probeert te bedingen. Lukt je dal
niet. dan zal je je naar dl' arbeidsrechtbank
dienen te begeven. Die rechtbanken zijn
verdeeld over de schade vergoeding die Je
moet ophoesten.

Wie met bijval sollidreen. kan nel
enige vakantie gebruik en. Voor school ver-
larers vair dat echter aardig legen. De va-
kantieregeling wordt immers berekend op
basis van de tewerkstelling tn het vooraf-

Stempeltje

Zolang je geen werk gevonden
hebt, ben je werkzoekend. Als atsru-
derende werkzoeker mag je geen
studles met volledig leerplan meer
volgen en moet je een wachuijd in
acht nemen. Die wachttijd begint te
lopen op J augustus voor eersteznrers
en na tweede zit voor de and~en. Je
moet je dan natuurlijk wel eerst in-
schrijven OIb werkzoekende bij de
VDAB van je verblijfplaats. Bezin eer
je begint: als je je wachttijd aanvat en
daarna beslist om weer te gaan Stu-
deren, wordt de uitgezeten wactn-
periode waardeloos. Ook als je Orlr

middellijk begint Ie werken eondaarna,
naar de studie terugkeert, ontsnap je
niet aan het wachten. Afgestudeerden
mogen in de' vakamie nog wel een
keertje als jobstudent aan de slag.
maar hou er wel rekening mee dal je
wachttijd met de duur van die vakan-
tiejob verlengd zal worden.

TIjdens de wachtperiode - negen
maanden voor achmen- tol zesen-
twintigjarigen. een jaar voor min-der-
tigers - krijg je nog geen uitkering.
maar uiteraard mag je wel al aan de
slag gaan. Je moet je daarenboven
beschikbaar houden voor de arbeids-
markt - als je een passende betrek-
king weigert. begint je wachttijd weer
van voorafaan te lopen - en open-
staan voor een stageplaats. Aan hel
einde van Je wachttijd krijg je bij de
Hulpkas lol bij je favoriete vakbond)
een sternpelkaart. waarmee je weer
naar de VDAB mag voor je eerste
stempeltje. Daarna moet je je twee-
maal per maand aanbieden op de
gemeentelijke srempelkonrrole. Als je

deeltijds aan de slag gaat, kan je je recht op
we-rkloosheidsuitkering behouden. Je mag
dan wel niet te weinig werken (minstens
een derde van een fulltime), en ook niet
teveel (ten hoogste vier vijfden), en even-
min teveel verdienen (maximum 43.343.
frank bruto per maand) en je moet snel
wezen: de aanvraag moet ten laatste ge-
beuren binnen de twee maanden na de
aanvang van de betrekking.

Ziedaar, met deze kennis op zak kan
het echte leven een aanvang nemen.
Schrikl dit je af. dan kan je natuurlijk nog
altijd een jaar of wat hijstuderen. Per slor
van rekening is het studentenleven nog zo
kwaad niet. Zeg dat Veto het gezegd heeft.

•

Bart Eeckhout

Mttr ttkst en Juidtfijktre uitftj krijg je in dt
br(}(hure 'Oag unief. .. wat nu?' van dt KOOrd;-
lIatleko,,,,mnie PlaatsinfJshulp van d~KV Leu-
ven IN kf'mmimt uif isg~I"$Iigd in dt Univer-
sitNlshnlltn (Oudt Markt IJ). maar voor ad~1ts
tri mfo kun Jt Mur urtcht op de Dienst Studit-
ad~"Îeslil htl Vall OaftrollrfJt (Naal1lSQ/rllut 63).
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Topsporters aan de KV Leuven (3):Marie-Martine De Geest, kunstzwemmen

"Ik wilde ook geen olifant ziin in het water"
Oport kali ook mooi zijn. Het

gebellrr dm, ook wel eens dat
ié" of andere sportfreak. als de

IIrell nachtelijk zijn en de geest wat
beneveld, zij" schroom vu/ies' tm het
zien vall een solo \lalJ Marodo,,"
boudweg '1/uge/ijkt met etll t'stetische
ervaring. De tlaam alteen al geeft aan
dm die band u/den zo duidelijk is in
sporten als kunstzwemmen of kunst-
senaatsen. Ben baud die ook prominent
is bij kunstzwemster Mi/rie-Manine
De Geest. Terwijl ze haar spor/blijft
beoefenen, studeert ze eerste kali or-
kestinstrument en klassieke saxofoon
aan het konservatorium in nrusset.
Dal ze ziell in Leuven ge'l'esti9d heeft,
beeft er nttes meI! Ie maken dat ze
daarnaast aal! de KU Lern'ell eerste
kali geneeskunde begonnen is, en dat
net topsponstatuut van onze A/ma
Mater tiaar de noetige [assititeiten
9eeft om te blijven trainen. Was het
dan niet heter om je op ü" iets te
koncentreren omdat je daar aan "09
beter kunt ;1/ worden»

Marlc-Mitrlinl' De cccst: ll...dOL'graa!,;
,din ~o<'{l. 1Il..101r 11...ben vr 10 l'l'l1 dit- \)!1I11U-
!(dijk haM [,.IIIdl'l1In ecu icl~ kan ~t'IICn, en
mij daar dau hele dJ~l'l) mee lll'lig huudcn.
11...lx-u het <101...allijd gewoon geweest om
\'t'r\(hilkllde dingl'B u- doen. Die switch
rnaaki hCIH\lk wel boeiend: het ell~ mu-
ment lil je IC l.il1~l'l1111dl' k~ uounlccr. en
twee uur IJIl'r h~11jl' IIll'l l'l'l1 kurvu-, I,;~-
Ill'nl..lIl1tk be/lg. Dil' \\\'II('h lorgl ervoor

dal je Je hec! goed kunt koncentreren op
hetgeen waannee je Ix'li~ bent. Hl'l i~ voor
mij 10101011I1UlIdlll'\ Olll me twaall uur per
da,ll actucr mun boekt-u 1.111genceskunde
te 1('IICI1.J(' I..um I,'L"!1l11'I'fd",'n 011~J"
weel dl" je mllar vter uur hebt en je weet
dal alles er in die tijd door meet. gewoon
cnujat it' lIil'l nu-er rijd Iwhl Of d,11nu ren
kosre bilal van kunstzwemmen? Het pro-
bleern in lklgie is dal je van heel weinig
sponen jt' hl'rm'l1 kunt rnaken. En kunst-
zwemmen 711daar 1ll'.'110001..t'fniet bij. Dus
het i~wel {'t'11bewuste keuze Ull1ll' SIU-
deren. en niet aüc, °11kunnzwenuuen re
7{'II~'n.•
vero: Gtsu!.l dm ~ d,1I 11'(11",11kl/II11W d'N/I?
Marlc-Martine: MMi~s(hio;:nwel. ik had dl'
kaue om 111CMh1,1,1re ).:il,lnWOIK'IIt'lI trër-
1Il'11.A.lIl {I" .11l(k'rl'kant ben ik WI'l blij
111('1de k(llllhinillil'~ elk ik maak, il...ben blij
:wwt'l 1)('1('11(' als 11\'1andere 1T1l'l'11'ma-
ken. AI, ik naar Canada zou venrokken
zijn. kon Ik hier niet meer I.'ruj.!kollu:n 0111
Ie cruderen. Dan heb l], 11i1veel wikken en
\\lej.!t'n 1'I('51111l'11om dal J'hikll 11kl It' lil"
men, a kill1altijd kiS g~bellrl'Il, Jl' mo,·t
dan ...\en je I l'nland up IlUllellen, 71'ggen
dal je het nil'l doel en l'r e"!l paar ma.lnd
lIiel a.l!l dl'nkt'n Ik hel> \'''()flopig }:l'('n
Spijl \i11lmijn 1x·,Ii~~mg.•

Ballet

Veto: Ikb j,. kIllUI;:1I\'nml<''' "/5 Sr,'ft ,o{<'k,'::m
"II1,I,I/)<' ''''I)'I<'/.. /"'111 u,m~/,'I':'1,J>
Marie-Manille: ~II...1""11"lg.'nIiJI.. IlWImu-
Iil·1...hl'~"IlIll'1I omdal il...I...Ull\II\\~·Il1IllCIl
tln'd, In 1...1II1'IIIH'mm"111110<'1j" ,'.'n ~rOlt·
\Ierhjl...lwilf Iwhh"Il, da.1I'0m 1x'11il..!lp mijn
n'\lk "ol... 1ll'~OIIIll'l1UWIhalkl n., \"I,k
"dl...~""II ohl,ll1l lijl1 in ht'l \\,ll,'r, 11...Iwh
nok ,1lliJdgl·.1,lg1ll\17kk gl'llh\,lJ..l. al, il...nu
IlOg\0111' llol,lrmijn 'llt'l'I~lll'll kij~ \ .1n l"l'lI
lI..j<lllg.'r 11,111\ijf 1\,1\. ".111ll1a,l~I,·.llll'\
la\\'.1i1I,[I...\und u,,1...,J~'11\'.'1111"11nlulll'l....
Jl' 1111"'1di,' 11111/1<'1...111..1g,l,ll1 \l'rl...r,l(hl~·n
d'"lr I'fOP It' l'n'mm,'1! ,11,Jt' tWI nkl "~'-
grijpt 11...\Olld ,1.11il...g"~'d up mUii.·1..1Il".'~1
l...unlll·111\\"I1lIIll'11
Veto: 11.'1 i., 11'1",'.'/1 ",11' ,'11' :.-1/, 1\,'1,'0.'111,'/',"
.'111111,'1/ '1'.-1.'11
Mari('-Martinl': ,IJ. il...I<l'n11,111bq!Ul1I11'11
1l1l'1llol.'nl'Tr. k I...n/)!I"p t't'l! h"llo1,llt1111«-

ment ook een andere feeling mei muziek,
Toen ik hel instrument moest joezen. wou
ik eerst dwarsfluit beginnen spelen. maar
daar was een wachtlijst voor en daarom
heb ik het niet gedaan. Gelukkig, Nooffmu
voor owersnuneu. maar ik denk nier dar
het echt bij mij zou gepast hebben. Dan heb
ik maar gekozen voor saxofoon. en is dal
ui/gegroeid lOt een andere passie van mij.
Veto; Al1ft nwmt op muz;tk. hot btletfft dM
1/11 ar/das 1/11 ft ui! een hrSfrUmt1ll bespuit?
Mal'ie-Marline: _Ik weernier or je ooit al
balletopvcerlngcn gczjcn hebt manr dan jl'
zie een zekere ek~preS$ie op die muziek. Er
is een zeker gevoel dal vanuit de ruuziek
overkomt, i11is hel gewoon maar sliI-
vaak wordt nu ook gewerkt nu-t stiltes.
Dat kQIlII over op een publiek. Iemand dit'
in het wan-r ligl en helemaal geen feeling
heeft mei die muziek, zal het helemaal nlet
kunnen everbrengen. MUlil'k is eigenhjk
iel5 heel delikil.lIS en persoonlijk~, Ik heb
nu mijn muziek bjjvoorbccld veranderd. ik
zwem nu op 'E Lucevan de Sldk' uil
I LIII, ",":ct'il

rusene rcenne. mei opgelegde Iiguren, en
een vrije roenne. Op de Belgische kam-
pioenschappen heef! een jurylid mij over
die teebutsene roertee op muziek van Puc-
ani gezegd "Dat was show, wal je aan het
verkopen was." Ik was da~rdoor op mijn
tenen getrapt, maar daarna hebben we hel
uitgepraat en bleek wal ze bedoelde: dal je
echt met alles zwemt, nier alleen die armen
en die benen gebruikt, maar jezelf zo totaal
overgeeft aan wat je doet. Zwemmen om IC
lonen wat je kan, is het ook niet, maar wel
zo dal je ten gevoel geeft van "kijk men-
sen. dat ben ik voor mezelf aan het doen
maar dat ben ik ook voor jullie aan hel
doen". Ik zwem die rocune omdat jullie
er\',111zouden kunnen genreten.»

Windeieren

Hel kunstzwemmen lijkt in haar Iamt-
lie bijna genetisch bepaald. Haar twee zus-
SClldeden fM)kaan kunstzwemmen. 0.'11
haar vader is sekretarie van de dub Olumpa

Puccini's 'T"s(,]'. ler\\ijlll... \ori~ jilJr Uil
....1\(.I,")llnltl7il·1... ,1.111h~'1lWl.'lIl1l11'1lw,,~.
Bijna nil'Jl1Jnd in ht't/\\nllh,1d hourde dal
graa~, Jl10lMdJI wa~ Illluiel.. dil' n'll vneml
1,111I)lij ~el...ullllltllll·l'rd had. 11...l'uL'ltk dk
lIluLlel...hed ~'It'd .1i111,'1111,111g.l je 0Jl"I'n
1<'11"01Idl'1II:1l1il'r,lil·I, ...\\I"~lllgt:ll Il1Jk..n d,,'
" ....nkOlllt'll hij he'l pllhlil'l... Op {Ii,' IlIllli,'k
\0111J'uuini h:ld il..,'('n Jla,)f J,lar ~l'i",lI-n
l1i"1I...WIIIl·11Iw<,mmell Duo!' lIliJIl ...llIdi(,'\
in het I...llIh,·T\o1l"rilllll,,'11II"ur \\al 11..IV.'\'I
o\'er die 1I1L1/,I!.'I...,,he \liJI. 1...,111Ik ('lg"llhjl...
7q*t'll "lP \od l~IH'I l'lI d.il )lml"'('r ik
\1\0.'1'lt· 1'Il:lIg,'n" Al\ Jl' 1\\,,'1111,,'n o"k al\ JI'
dilll'>lell IIlliLlel...'p"d\, 111",'1J" 11<'1111<'1
hiln l'll lid tllK_'n,.1Ild,·!".k,ln 11<'1\\'d mnni
ûjn maar IWI i\ Il'.'g. D.l11\ 111'11I""'IJ" ,k
I..un\1 ('II,;(,IIIIJk111\\oll<'fIMlIl'l,

~:'II.'I1<1,11,1...1I11\I\lh.I,ll\I·I1.l'l'".1.11
I...lln~!7",·11111h·1Iuil 11\,·,· ,kkll lTlllnh-

KunriJI.., hailf mo,'der L~lI1lt'rnall,m.l.11jur ...-
lid. I'n "ok h,l.lr hroo;-rJIITt'('fI nll. -f)II~ il...
I.ag lII,'1 \11 1\'.1Momil...ht'l 1111'1],," tlOl'n, [I...
h('n ,'rml',' h,'gnm1o.'n !Oell 11...vijl .'1] l',·n
h.llf n.H, mijn 1"'I"il\' \H'd~lrijtl ~ed.l,lI1 10,'11
ik adH W,l~. Ik ht'b l'f mij I1I'uÎI \'r,l~t'l1 bij
g,'~ll'1d W.1Mom ik dk spot! t;t'l...oll'l] Iwh,-
1[0.'1i~ in ~'IJ..gl'\olll'ell 1...0.'117.·tik lIJM j-:l"'11
WIlld<'it'l't'll ~...ll'g(llll'~'fl V,lll,lf h,l.ll .1lh!>ll·
W.l~M.lTÎl'·M,)t!in~ I3dgi,th jeu~tI~alllpi'll'-
n,'. l'n \,lllaf IM,lr d.'rtll'n,fto 'l'nl,.r~'Il~,ll11-
1'1",'n,'_ Op dl' 1,1.11<'ll'Fumpt·"· ),..1111jliol'n-
"h,IJlpt'n (~('\'III.l '97), \\.1~ 7l' \.ll11t'n II1t'l
ha,lr I\I~Anlli(']., tlt'ni,'ll,k "I' IJl'I Ibld_ D,'
0111l1I,i,dll' Sr...kn in S\<hw\ 1'\I'lmd/il'
lt'n I'r ni~'1lil, .111"l'nde i1tht IW'll' 1I'i1Ill\
IIlIl!ll'/l Illl't't1o.'n. 1'11dJ,)r lil B..t~il; 1l·l...n
nll'l IliJ
Maril"·Martine: .J.. I...UI1lEur0l'.J ,'11d~
",ndd l'i,lll·ulijl..."l"l'lil\l'n ill hH'I' I...all·go·

o walo )(wrgallg lol 11/: 30 dtl. 11 mei 1998

rteën. A en B, In de A-klasse anten diege-
nen die: er zich professioneel me-e bel.ig
houden, en ze-s à acht uur per dag trainen,
Die mensen doen weinig. ernaast. Ik heb
een paar keer mei de nationale ploeg van
Mexico en Canada getraind. en mei alle
respekt voor wal zij doen: ik zou hel niet
willen. In santa Clara, mei de nationale
ploeg van de Verenigde Staten. zaten die
van vijf uur 'S morgens in hel water en die
bleven daarin lOl tien uur -s avonds. Meis-
jes van jonget dan zestien gingen nog drie
uur naar schdol, maar dal is alles wal ze
deden. Tot die"klasse behoort de wereldtop.
Daarnaast heb je dan de B-k.ltegone, en
daarin hoor. Belgii: tot de top. In die klasse
wordt twee à'vier uur per dag getralnd.»
Veto: Als jt dun kOIlKrvatoriJlm;1/ Brund
don wus htl dan ItIft'rogIscher om daar gi'llrts·
kunde lt SIII//rrm_ remeo; omdat dl' VUB dl'
mttslr fiJS$ilitfJ/rn birdt mor topspeners.
Marle-Martinc: -Dal 7.0U ik nlet zeggen.
Ik kan er mij met voor honderd procent
tI\'CT uhsprcken. maar ik denk dar je aan dl.'
VUB Cl'1Ikontrakt moer tekenen. O,lilT51a.H
ondermeer in Jal we moeten meedoen aan
umversnain- kampioenschappen en preste-
ren. wil jl' dk Iawilitcucn krijgen. Hier in
t euvcu vragen ze "ok dal je deelneemt aan
dit' kamprocnschappcn. maar h hel niet
verphcht. Ik kUl! bij\oorbl.·dtl niet IIIl'C,II"'11
omdal il.."I' konwruoernee was. Een paar
j.l,lT gd"lkll \\'.1\ mijn 1lI'>lucr ven bCt'_IÄ:
IWI pf<ldl....)lliJI1""lH d.11\t,HUU\, vu tI,1Ii\
W:11Illt'kt'll gl·\\l'l·'l. ti, gt'lolllllo1[ "'~ on-
d~'rIU~~"l1llll'1een viJhi~I.lllijll. dal wiltoch ,
7l'J.:j.!l·1ldal 7.(' er goed "Jl \'oonlilg"g,lill\ vlju.
Ik heh <lol..Ik mngt'hJkhl'id gekregen 011\lil
hel ~1)\ml...()J11'J'i1,111traine-n. u mag hele- ~
111.1.11nkII...IJJ.t~'n, inh'g~'l1.kd 7t'lf.;."

Dl.'I'I......mwnqucrdmg van PJ~en 101hel
clndc van tweede zu die Zt.'heeft aensc-
\ raagd, heel! lt' dan ook onmiddellijk gekre-
"...n. -A.lngl'/ll'n Ik nu op dcelujds gences-
kunde lil. moel ik er maar twee meer
afleggen. een deel \'i111Iplka en statistiek
heb ik met Pa-a-n al gedaan". Haar eksamcns
In Brm~cl7ijn onderrussen al begonnen.
Orgam'kllle I~het kodewoord. -l:r lijn er
wel veel di e- denken dill je je gemak kunt
nemen 00\(1011je dat ~IJIUlll en die spreid-
ing hebt. Milar daar mtspakken ze zich ann.
Hel blijft organtsauc lOl en I1U'I.Van dal tor
dat uur 1I10l'1ik gaan trainen, dan ga ik
nnar dl' les. dan spurt ik naar hel 51<11ionen
ben ik \'1)we" naar Brussel en kom il.. terug
<'11u.un ik ,)1vrudeer ik."
Veto: E"II 1'.. 11.fr II/I','SI "PI'/Ilfrlllie dill.'li'lI aan
blllstzll'<'lIIml'lII,~l',~'r wl'lmrlls"II.Je brede
loch, ulfç 1;;.Jt'IISrI.· .</n>oJlsI( IIISrUl1l1il/,'11'11 S.WI5
k,'1111dlll 11\'/""/1.{ tJrlifidrrlllwr
Marlc-Martine: .Eef')1 en vooral kunnen
wc dankzij die glilll!adl l'l'll'r l'l1 dil'l)ef
ad~·mhall'n. W.JIdoor d~' mond mocl gt'-
bl'url'n aangt'Il.·u wc t'l'n Il"mknijl't'r OJl
11l'hbl'n HI'I i~lI()k \"l'Ilt-ukl't tl'lachen als
jl' 1\\,,'1111.Jt' \\t'1t J"/I'III'1()~ll1d 111.en Je
dl'nl...l IIjl'l 70lt'l'r ,l.1n hl'l 'leed dilt je moel
hj,kn' 0,,1..." .. " 11t'1Ilubltel....'n dl' jllryll"
tlt'n "I"'n glllnla.h i101ngl'nillll('r,('n zij bhJ'
\t'n on, 11'1\,1011"1""(Jorddl'n, Fi~I'lllijk is
11,,·1..1111,,·,··....,111<-.11\ "rlll\,·II<'I1. Jt· 1),l\1jt·
,'I...'l'r"~~Il·,1,111d" 1ll\l711'k.1,111.Jl' drukl Uit
"dl... ~n"d I" ,'n.I,lTl •

_TOI'I!il...111d~'l\'l)ll ...r '96 ,'11j.ll1l1ari
")7 \\-,1', \wlnllj dl' \fI('l1d,'IIJl...lwidpn 0l)'
g~'''l'l...lIlt'id \'.1!l.k ,\h'xic.lIll'll nl'. Ov('r.ll
1.1g 11'lildll'll(k ,l!l'lidllt'll t'n "p Slr,l<lTwèrd
jt' \,lIJ .11k1...,1I11"1l'~"t·il'd.lg· hll'~t'fll('Jll'll.
1[~'1Iwdl ~l'.·11I'H'~' Wd"'!1 ~cdllllrd vo..r
il...dil' gl'W"""I" II.ld """l').:en"llll·1l j-kl i~
"Il~l·h,[l'1iil...ho,,' .1.11l~,'n,).1111hl'l d.1J.wlijk<'l'
ftoH'11\\"""1 ,'n hOI' j,' .1lk~ n1\'I ,'.'11glim-
l,hlll'l'I,11i\('l'I'l, 1),1111...1\,1111i~II:rllg in 11t'1-
~k 11,,~\Il't',h ll1t'1mijn gllml.lt:h IlJlmijn
~l'/ithl 11...111'1' Ill'd 1\,11h.,l...ijl..... j.:l.'h.1d\lp
..lr,l,ll 1l11'llwn\1'11...1,1,11'.11'1)mij znW,ll gl·1...
\1.1.u IJ. tI,lll IX'!l il...1l1il.HIlfl'lIl,!!,!!l'qonrd,
Ill' h'u 1,lth"I),1 km.HltI i.. I,...h ll'\ct'l aan·
}:"I1,l1l1l'r,'Ind it' UIl'1>

Benny De-bruyn('



kent. Dit vcrlies is zeker tc betreuren omdat
de Sli"lgsljlt'TS en hel aanral graden voor
akedemtsche opleidingen bij vrouwen ho-
gcr liggen.

Loko laakt vrouwonvriendelijk beleid KU Leuven

Niel binnen zonder ballen Voorstellen

epde laatste Algemene Vergade-
ring van Sociale Raad keurden
de UII\.'ImSe[akulteitskrinqen

de beleidsnota 'VrollW ell Universiteit'
goed. Deze behandelt de man-vrouw-
verhoudingen hinnen de universiteit.
Op net vlak van lIet toewijzen ,'an een
aantal belangrijke [unkties blijken de
vrOlilvell erg slecht vertegenwoordigd
te zij", In de nota wordt bijvoorbeeld
aangeklaagd dat vall de 'gewooll
IloogIeraan", de Iloogste doceerpost
aan de KU LeI/veil, er maar drie pro-
cent vrouwen zijn, De ,lOta werd toe-
gestuurd aan aIJebelangrijke beheers-
orgmlen vall de universiteit, in de
hoop dar er iets .aan gedaan wordt,

assistentt'S en één studemeuvenegenwoor-
dlger.

Een verklaring voor de dlskrepanne in
bovenslaande sijfers zou kunnen liggen in
het feit dal vrouwen nog tor de akademl-
sche wereld moeten doorstromen. Sociale
Raad beuvist dit en steil d"l in dal geval al
jaren geleden een meer evenwichtige ver-
houding binnen het akademtsch personeel
zou gevormd zijn. Dat de wanverhouding
blijft bestaan, blijkt uh de sijlers van de
laar SIc benocmtngs- en bevordertngsronde
van hel akademisch personeel VJn de
KU Leuven: slcctuv 11.2 procent vrouwen
werden benoemd. Mogelijkenvijs wordt dat

WilS dal vrouwen gemiddeld twee en een
halve keer meer dan mannen moeten pres-
teren om in dezelfde mate door te kunnen
groeien in de cnderzoekswereld, Dit is een
duidelijke vorm van seksuele dtskrtmlnane.
Of deze konkluste ook opgaat voor de KU
Leuven is nooit onderzocht.

Om aan de situatie te verhelpen, wor-
den een aantal voorsreuen aangereikt. Door
hel inrichten van een vrij vak 'vrcuwennu-
dles". toegankelijk te rnaken voor studenten
uit alle rtctnlngen. kan de universiteit dui-
delijk maken dat ze het thema centraal stelt
in de ideologie die ze wil meegeven. Eigen-
liJk ZOuden genderthema's niet enkel i1i10

bod tnogen komen in het vak vrouwenstu-
dies, maar ook geïntegreerd worden in alle
lessen. Gucd uitgebouwde genderstudies
kunnen o-Ql< gerealiseerd worden door het
aanmoedigen van gendcrproblemaüekeu
als rhests- ct doktoraatsondcrwcrp.

Op bet vlak ven personeelsbeleid geeft
de nota :Vrouwen Universiteit' ook enkele
belangrijke'" advlezen. Hij ~telt dat bij bevor-
deringen en benöemlbgen öbjekrleve en.-doorzichtige criteria -rnocten gelden. Op
deze manier wordt verdoken diskrlmmarie

Huishouden
De nota geeft wel enkele uil het uni-

versitaire leven gegrepen oorzaken voor het
vrouwonvriendelijke klimaat dat ervoor
zorgt dat minder vrouwen t.lch kandidaat
su-llen voor een akadcmlschc funktit'. Ten
eerste staan vandaag de dag nog steeds In
hoofdzaak vrouwen in eoor het gezm en
het huishouden. tere vergaderuren. en de
verwachting om zestig uur per week te
werken in de onderzcekswereld, maken dat

Hun vernietigende kon-
klusie was dat vrouwen ge-
middeld twee en een halve
keer meer dan mannen moe-
ten presteren om in dezelfde
mate door te kunnen groeien
in de ondenoekswereld. Dit
is een duidelijke vorm van
seksuele diskriminatie.

Het percentage vrouwelijke hoogleraars
St.l.lt in sdlril kontrast met de verhouding
lil de gemiddelde Leuvense aula~ lil 1996,
53 procent vrouwen en 47 procent man-
nen. Bij het dokton-ren beginnen de ver-
houdingen ecbrer scheef te lopen: 68 pro-
cenr mannen en 32 procent vrouwen. Bij
het Zellstandlg Akademisch Personeel (ZAP.
de proffen I is er een nog scherpere aneke-
nin!!. Zo zijn er maar 20 procent vrouwelij-
ke dccenten. 9 procent vrouwelijke hoofd-
dccenten en 6 procent vrouwelijke hoog-
leraars.

Witte

De wanverhouding lu~seJl mannen en
vrouwen in de hogere regionen aan de
univursltult is niet alleen Sociale Raad opge-
vallen. De cksrcmc vlsltarlcknmmissie die
onlangs nog de fakulteit geneeskunde aan-
deed. wees eropdat in de hogere bestuurs-
organen van de fakulteit bijna geen vmu-
wen aanwez!", rijn. Oe no_ta van Sociale
RiMd $laat echter "l'tda dan dl- vlsltatie-
k"mrn""t· eu ht'kn'k ""j., dl' \ crhoudmgcn
bmnen de Raad WUI Beheer en hel Ge-
meenschappelijk euro IGt'Bul - de hoog-
ste bestuursorganen lall de KU Leuven-
en vond er geen vrouwen terug. MeI de
Akildemische Raad is ht'1 iets beter gl'steld:
daar zijn er vlcr "WUII;t·U. waarvan drÏt'

•

13g(' percentage onder andere veroorzaakt
doordat minder vrouwen zich voor een
funktie kandidaat stellen, maar de akade-
rnlsche overheid wilde de ondereoekers van
Sodak Raad hieromtrent geen gegevens
verstrekken.

Fen j,lar geleden kllaillen 11n'~'zweed-
se onderzoekers met een andere verklaring
op de proppen- lij publiceerden een anikei
in hel gerenommeerde wetenschappelijke
blad 'Nature". HIerin analyseerden zij de
bcnoenungspolitjek van hun eigen fakulten
genl'l,<;kundl'. Hun vermeugende konklusie .0

Een voortreffelijke manier
om je dao_sle_ent.oLafte sluiten

meer vrouwen afhaken. Voons is er wat
betreft dl" akadernlsche funkties een gebrek
aan vrouwelijke rol modellen. Uit onder-
zoek is ook gebleken dal vrouwen meer
aanmoediging nodig hebben om een funk-
Tie op zich Ie nemen. Deze ontbreekt echter
vaak.

In de nota formuleert Sociale Raad een
aantal argumenten waarom de situatie ver-
anderd dient te werden. De eerste en niet
de minst belangrijke reden is dat iederecu
- man ell vrouw - In un..:e maatschappij
dezelfde kansen meet krijgen om zich7.elf te
omplooien. Een tweede arg arucru is gdJa-
sccrd op de redenering dat. als de komst
van meer vrouwen seun-ngaet met een ge-
ztusvrlendelljker klimaal - wal voor vee!
VrUII\...en van groot belang is - dit alle per-
sencelsleden ten goede zou komen. Ze lijn
van nu-mug dal een evenwichtige kornbi-
nauc van werk en gezin "oor iedereen \','11

verworven recht lOU uweten lijn. Tcnçlmn-
wij~t de nota er ook op dal de ll1t~l\litin~
I'JIl vrouwen een vcrlies aan taleru bete-

uitgl·s-chakdd. Ben vrcuwenombuds is in
herzelfde kader zeker onombeerujk. Aan-
gezien boveneten blijkt dar vrouwen meer
aanmoediging nüdig hebben, zou de uni-
verstten meer moeite moelen doen om
vrouwen aan te moedigen bij het uitvaar-
digen van vakarures. Sociale Raad spreekt
zich ook ult voor posiuevc aktie. Dit wil
ouder meer zeggen dJI wanneer volgens
Jlle relevante selektiecriteria twee ui meer
kandidaten gelijkwaardig zljn, de vrouwen
vuurrang krijgen. Er wurdt ook gepleit voor
een ruim rlcbat over bovengenoemde offi-
cleuzc ze~!isurenwerkweck, iets wat rektor
öcsrcrüuck tot nu toe onbespreekbaar acht-
te. Tenstutte ~teUlll de nota de tuutarteven
voor hel oprichten van een eentruut voor
vrouwenstudies. Dit centrum kan pro'
hk-cmpuuten in de maatschappij signaleren.
7t. onderrocken. de n-çultatcn publiceren.
Hl'! wilt{'r I~ diep.

Tomas Wyns
Sophie Tobback
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Monitoren over de nakende jaarlijkse uitputtingslag

"Een ziHijd is als de Ronde van Frankrijk"
Ook voor het monitoraat zijn het

drukke tijden: de laatste sessies
meI herlwfi"gelJ. eksamenvra-

geil en studietips late" geen enkele
eersteka""er ol/beroerd. De naderen-
de eksamens hebben de belangstelliug
voor dez.egratis studiedienst dan ook
fel aangewakkerd. Straks laat liet
monitoraat haar jOllgen los: tijd voor
een gesprek.

Hel monttorear is voor vctcu de iI1USH.ltiC
bij lIit~lck van het kil d.lt hl'! de untvcrst-
telt menens i..met in'l'illlningcll urn 7\OH'd

mogelijk «udemen Ie helpen sl.lf.len. Voor
anderen ,~ het een o\'t'rho<til:t' luxe. DI.'
redeuerlngen die daa rvoor worden gehan-
teerd. lopen wel t·....ns uit mekaar. Hel mo-
nimf; ..,l hl'l'l oVl'rbnUiJ.: te zijn ofwel omdat
hel lijd- cn !(cldn'rlk-s IS Il' werken met
zoveel sruderuen waarvan een (kei loch
zeker afhaa~l; nh\l.'1 111..'1um~<':'~t'nd. omdat
<.:.nkd dl' ~!UlI<.:.l1It'l1die WWll'J() ,Ia)ll"ll, er
gebruik van rnakeu. j-r-n 1l10111IUraan dl'
n'dlhlakuht'lI rd,III\"l't'rl. 'Hl'! 71Jn ruet eu-
kt"] dr- ,11II1\1t' \lu,h'n\t'1l di., naar 11\"1mom-
tornet kOIlWII, 7,,,,1\ \, .. 1 t','IJ~ beweerd
wordt. oog"ln'r !lt'!-:"llllg ]11"<1"'111van d,'
n''''tqa,lf\ k"ml 111 kmll,lkl nu-t h..1 mom-
lOr,lal DJ,1r 111 thl' cclu vanallcv tuvwn.
/(l\\(·1 vtmkutcn dil' h,', dgt'nltJk nu-t IIndig
lu-hl ... n "md,ll It' 7<'11wr~I.,n(hll !-tt'IJ"eg
lijn, ,11, '1IIIIenl"t1 dl,' 0117(' '-'''lrJ hulp ,-,eht
kUUlWIl g,'lmlik"Il, .Ii,' IIl1'(k tLmbij 111'1
monltura.u \I.lw'n. D.l.ltn,l.hl krij)lt'll wi]
onk srudemcn Olt"f de vloer dit' 7,,\\"kztl
1111'1,ullt-n 'l.l)lt'l1: .Ik- -rncn nll-'lhil'll \nl
!:,~i<.:.wil. maar mt'ö',lllll'~dkn Zt' 1<:11(luk
dat re het nkl 7ulkn halen Jo:. kan dal
n.Jtuurlijk nu"i! 1I~>t,) ... llcn. m.ta r ,11, j,'
.1<"hl<'f.11.I•. ,I/In, II,·C. Iwb I" 1\(,1 ",1,1].",k

reaktie 'dat had ik wel verwacht"."
Sommigen pleiten ervoor om de

monttoraetsocfeuingen vcrplicht IC-maken.
Op die manier worden .lUC susdeuren
bereikt en kan de evolutie die de studenten
doormaken beier gevolgd worden. De moni-
toren staan nochtans zelf niet echt te sprln-
geil om dl' aanwezigheld op IC leggen. Toch
erkennen re dat hel op dit momcru rnoctt-
ijk is om de studenten blijvend te
monveren. "Tijdens de eerste sernester is er
inderdaad vet'! belangstelling. dl' bissers
builen beschouwing gelaten, maar
naarmate het jaar vcroen. na de pro c lek-
sameris en vooralna dl' paa~l'akantit· 1!)IIPl
dat aantal sterk terug. Hier weel je
natuurtijk niet of die mensen dan definiliel
afgehaakt hebben, ofwel of lij al druk ailll
hel studeren zijn, Enkel op het etnde van
hel jaar krij~ je weer een reetoon van SIU-
denten op hel monttoraai.' konstateren de
monitoren bij rechten,

Broekrok

"De invloed van het monitoraat op de
daagkansen in het algemeen I~70 goed .lls
onbestnande ". weet m('11 veto UI) her mout-
toraat van dl' Landbouwkring te vertellen.
"Daar ts jaren g('I,,(1<:"1 al ond"f7CJt'k naar
gevoerd. HOl' beter dl' modale «udcm dl'
stol beheerst. hoe hoger de pr(ll lijn ('i~l'lI
7..11 stellen: vandaar dal 111'1 nkl 10 IIIIUig IS
om hel sl.JagperC('ntalW al~ beoordcltngscrl-
rertum van het munttoraar te nemen. ncrcr
is hel (Ie student individueel Ie hesehou-
wen: wie re)<\elm.lIigde monhor.rarscssics
\'ol~t, lll'dl meer kJIl'> 0111te \t"i>!ell in juni
dan iemand anders." VOlgl'r1\ Jlrol<.:.~~or
Raemakers kaden ht'1 mcunoran gewoon
in het sunhegcbcuren van een gcmoeiveer-
dt' vtudcru "Ah l'('11 vudcm Uil IIdl/df ccü

ACCQ's
TOP 9 - TOP 9 - TOP 9 - TOP 9

Extra voordeel voor ACeO-aandeelhouders met onze
maandelijkse top 9-aanbieding geldig van 1 tot 31 mei '98

Correctie

1. H. LILBMRS
Konillg BOlldewijll in spiegelbeeld 1098

2. B.CI.A"S
Kmai 800

3. 1. Au I "DI

Afrodite 650

4. R. COOl.SAET

/le1gië en zijn buitelilalids beleid 1600

5. 1. GIHS'"
F('derico CaI'rin LorcQ 1198

6. M.];' GAWA
Abessijnse kronieke"

7. M. PRIIJ""SON
A 1I1111, HallflQ en jOllll1ll!Q

8. .I'R ''''I.
Radin. hnrtstocht voor de bfwegillg798

9. B. LIPS
Internet in België

Leden

935

680

550

1360

1020

850 720

998 850

670

690 585
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goede studlernetode heen, als hij voldoende
dlssiplinc heelt om tijdens het jaar achter
zijn buro te kruipen, dan kan die studcru
zeker slagen zonder hel monitoraat. Voor
een doorsnee eerstekenner is dit echter niet
h('1 geval. dit zal dan ook spontaan atle
kansen grijpen die hem geboden worden,
waaronder het monitoraat. De kwesttc is
ook vaak hoc je jezelf mUCI inschatten. Je
kan wel denken goed bezig Ie zijn, tot je 0Jl
het eksamen komt. De proefeksamens van
hel rnonuorant zijn Ol) dm vlak zeker nUI-

li~, ts: laten je ,11eenv kelll1i~ rnakeu 11ll'1dc
~Irc~~, met het soort vr~)letl dat ~esldd
wordt, mei do;'nood aMI planning om ,1111"

geblokt te krijgen. Hel is een S·OOftY(HJf'
proef om later J1Ict voer verrassinge-n ~I"

men 10;'slaan De reeknes die wij kriJg<.:.n
zijn ook positief: vele studenten z<.:.ggell dal
ts: zonder hulp nocu h<.:.lZdldl' inzicht Hl UI'
still 1crworvcn ZoUJt'l1 hebben."

"De invloed van het moni-
toraat op de slaagkansen in
het algemeen is zo goed als
onbestaande"

Ikl monuuraat hl'dl "uk liJ 11funkli,'
buncn hel ~tlldil'~o;'bÎt'd: ht'1 PTIlbeer' dl'
<lV'-'l"g,lng \',ln he! sc]."und.lir omlt'r"'i\ tJ.l,lI
,il- Ulli\l'r~ill'iT \\,)\ bt:ll'r Il'TlCI'rt"lar 11'

m,lkt'l1. Hl't 1\ imtl1t'r<, 11"" loor il'dl'rl'<':'11
ahild <.:.\t'n n'nvuudig om dan dl' lIllId
1ll,'ll'I'n ,11' g(»nk ur.1Ji 1\' \ imkn In \'l'n
!:r'JI(' fakulldl b dc HlllHltor 1..101]."hel ~:<"-
Zilh, viln dt, ,mdt'T'> LO unl~T'>o()[1liJk,' UIlI'
H·r~ill'it. El'll bl't:tjt· hnk('no,).Jrh\·id ,'IJ

l't'tulldll1g - loal<, \()lnlm~wn <1,1\ ,"Ikn
1It"-'lIIt'n -. kan dan 7t'k{>r &"('11 kn.l.ut. Ikl

'zich thuis voelen in zijn studierichting' is
ook belangrijk. ook al is dal niet te ureten
io rendement. Dal hel monitoraal meer
voorgeschoretd krijgt dan vragen over de
gedoceerde srol bevestigen de monhon-n
aan de landbouwfakulteit volmondig: 'Stu-
denten komen hier met de meest gekke
vragen. zoals 'Moel Ik voor die prof een rok
of een broek aarurekkenj" Naasi zuivere
vakrechnlsche hulp. zijn wij er dus ook
voor kleine menselijke problemen; de hele
psychosociale omkadering, 1.0 u wil."

Balld

Hoewet de menhoren dichter bij de
studenten Slaan dan de professoren, zijn zij
dikwijls ook nit't meer dan studtebegelef-
dcrs. In de fakul~'il teucreu heeft men

•

daM kl\ "P l','\onden: naast (I;: gl'WOIll'
vakmoutrorcn hch jl' d.l.H per studenten-
l'rtll'll ,,,,].,, n-lkcü-, 1"<.:.11)lro\'j1sm"tlil"r Die
Lx'g.:.lel\1t dit' groql surdcmcu en volgt zc
kl., nauwer UI' Zu hcclt dh· vrudcm een
\·crtruulVchJj.,I' hand IIIl'! 'zijn" momter Op
dil' manser ligl dl' drempel voor dl' student
lagl'r om naar dit' nmnhur I" vtappen en
kan lil' mnmtnr (MIk ..elf prohh-rm-n beter
~ignalt'rt'l1. Daar kOl111 Illll,: hiJ dal het tMJk
\'IM,r dl' uurh-rs gl'TlI~t\ldknd i~te \\TICn
dal u-mand hun voon "f dochn-r bl"gd."tdt.
vanaf \"OI):l'l1d jaar wordt dn ~r~tcl'm van
grtM'p~IM'!-:dl'lIli'r\ ouk 1Il):l'vO<'HI 111dl' Ia-
kult ..i\ "k,m,'mlt' en Tn"J<t'J).l~'" F].,,01101l1i-
\cJlt' W.'lt'no,(Il.lPlwll.

VIltIr deechte gouden lip~ '\lor ,k
ckcamcn-, \ t'rwij7t'n 1\ \' UiT\'r.I,lrd naar lk
allahl'mch,' IIlh van VI'I(! c!dc:!"~in dn blad.
Dl' l'nigl' raad dil' til' rnonuon-n 1'.111hun
knut IHIl' kunnen m<'I1:<'\'.·II. h her h.~lfd
,,,,,ral kl'.·llt·llt>u,kn: 1'('11 kumhlnatie van
dJiOt'lli \Wr~"11 l'll dl' uodi~l' illldJif(I'lIIil'
i~dt, "l\I)lt' 111,1IIÎl'r (1111vr I,· g.·fdkt'lI, L.',l\ k
\)"k nu-t Ini~kllkn door allerlt-i indi,IIlt'Il-
\t'rhJll'lIlhl' tk f<llIdl' dO"IJ; dil' m"kt'll 1<':'
..Il1n'l! m,lM 11'1111\\ ,ll hl1g 1'1) lijn IIOH'IIUlt'll

lodl klink]."I,Ht' l!Uml'II~_ "h'n LilliJu I~ ab
dt' Rondt' \,111 frankrilk: IJl' gt'Tl'gddl'
IIIOllWlUl'n IllUt'! 11' I'r ,1.1,111\\"11 )l' d,' <"lIId,
mlTI h.llt-n- gl'\l"n Ie \~nllll ej.,ol1omil'
nO)l 111.·.·

Arm Hogman
Rar GeriLS



'68 in Frankrijk: een terugblik

'Nous sommes Ie pouvoir'
OP de voort/vond ,'011 de eenen-

twintigste eeuw voeten Ilcel
wat linkse bewegi"gen een on-

verzadigbare drang lIaar een zekere
dosis Ilostalgil.' ell 5;";5",e. MeI de \Ial
vall het kommunisme ill he' voor-

Oostblok. 1.'11 nu blijkt dat deIsociaal-demokratie mee (Uw de basis
lig' van de toenemende ekonomische
globalisering. lijkt de lijd riÎl' om een
aantal tijken uit de kast te halen.
Terwijl Pol Pol cim/dijk zijn we/ver-
diemie rilst heeft gevollden, worden
we op regelmatige tijdstippen gekoll·
[frollteerd meI de heroptevinq van

(llOlIderdvijftig jaar kommunis-
tisch mallifesl) en Chi natuurtijk.
Maar mei J 998 betekent in eerste
instantie de derrigste verjaardag van
de wereldwijde revolte van 1968. De
Franse pers pakt deze weken dan ook
massaal uit meI net verhaal vall deze
bijzondere meimaand, 111 dat bos van
mitische verhalen lllUell we evenwel
wettiau nooit (Ie ware toedracht meer
vinden vall wat de situatienisten om·
schrijven als "net 9rootste revolutio-
naire moment dat Frankrijk gekeild
heeft sedert tie tcommune trim Parijs",

lA~fAvrÊ
c

BT DANSL~RUf
D,' 111\)<'r.l lIP 1\1.11"1111111I1ll'r KU1i-!,dl' mav-
cah- ,1Ilti-\'i,'t!l,11llIkll1"lhH',lll,", dl' _l;n".(\,'
I r,llN' ,t,ll..llI)!,'n, til' I'r,hl)!'" r.cmc: h,'( lijn

1ll00M ,'nl,'k \,111 dl' 1,"l'1,'III'I"rb,II"
1,'11"11di,' \,111 ]9M' een "1I\l'r~"tdIJJ,; JdJf
hvhlwn ].:"1Il.1dl..t. \\Il' had POli kunnen
1"tlf'p,:lkil dJt ,','11 \llIlklll,'nOp\ldm!.
u-gen .k achtcrgrond I.m d,' roenemende
welva.m 111dl' 1I,lI1prl"i-!"'-' 1Il'noJe, .1.111lil'
hd'l' /"u 1Ii-!i-!111van "dl tul 11l'dl'1I dl'
)(r<>O"'I,' 'IJl,.ill): 111Ik Frdn,,' ~no:hi,'d.,ru~
1,..111~"lIo,'md ""rtkll " \\dh' kr.lthll'n
heblll'1l 'Ttl ,krgdlJI..,' ({'lulH'kunnen ont·
l,.,'I"I1<'n" \ki '6111, loor,11 tWI l.-rhJ.11 I-an
,k omhd/irl): 1.111ti., I.I.-m., .'11 d .. grol"i-!,"

"hl".km" Ik '111Jd l.lIl 11<'1'i-!"IHI"i-! 1,111
l1<'t Iwhhl'n- 111'1'11,1,Hl 111,,\('h.,.n lIi"1 Ill'l
1..,1]\11,111,111\'h'll 1,11i-!l'I'r,l.ht IIh1,lr h,'1 hn·ft
011\'01'11"'1 1\'I,'J1 l,lIl T11l'III).:ITII tund,IJ11"I1-
I'TI \ 1·I.l11d('I'<I

11111<'1lild,I',·'I.'j" 1,111.'\'11 11.111<').:1'11<"
I,lli.· t I ')~II,I '1107, hd., 1o!'·lllItldd.l(' k, ,'11-
,1"11<1,,.11,1in I 1.1111..1lil.. III'TI d,1I1 'nttu!>·
h.-l,1 Ik IIld"idlll'I,· \.."n'lIlI1['I"- hl'lllk ('\'1\

II",UI I... I,t.'1 ,~,."<",,,1:1",'1 1111''<"1\1",1,1<-
n'l1 ,ln·t1, I\V,I.H
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Iundariremele bevraging van het westerse
waardensysteem. Het was echter dc alge.
mene ap.1I11Ie die er bij dl' studenten all11<1
1966 heerste die de aeujetdmg gal 101 wal
later uitgroeide tot WJI 1,11('rgemeenzaam
'mei '68' zal genoemd worden.

Situationisten
In de lente van 1966 staagden vijl stu-

denren erin de door de regering gesteunde
studentenvakboud van Straatsburg over te
nemen. Kort na hun benoeming in de be-
stuursraad gaven ze zich uit voor situatto-
nisten en namen ze kentakt op met de
Snuationisuschc Internarlonale. tn e(~11
achrentwlntig bladzijden tellende publikatie
'Over de armoede van hel srudenrenmûleu'
slaagden ze erin de oorlog te verklaren aan
het onderwijssysteem en de universiteit
('de geïnstitutionaliseerde orgnnrsaue van
de onwetendheid"), de moderne kultuur,
het arbeidsethos, hel gezin en de heilige
drievuldigheid Kapitaal. Kerk en Staal, Er
ontstond een nieuw proletariaat; dal van
hen "die geen macht hebben over hun
eigen leven te bevhssen en zich daarvan be-
wust zijn'. Meteen werd dan ook ten strtj-
de getrokken tegen illlc~ wat zich tradino-
neel en ekstreerulinks noemde, Nit'1S of
niemand was nog vl'ilig voor dCle nieuwe
revolte dil' zich rtchtu- 11'1;('11elke hiërarchie
en ideologie, 'tegou hel eillde van 1966
brachten de '~IUden!l'!!I'l'r!cg!:nwll(,rdiger~'

ecu golf V,111prol,·'t ClI' gilllg, Ll'\~en wcr-
den ondcrbruken eu vudcmen ging"11 111 de
klinch 111\'1Ilmj,·~.,or"Il, N,l 7(" weken \',111
allöo"t'I'hl"'ht'nd,' Ih,ll", 11Il'I'nd., do' n-k-
tor de lijd rijp om in I" i-!rijpt'1l en dl' vijl
studenten werden ,ltll,l'lJ-:l'n

El'lI jaJr lall'l \\1,11','" ,'r rn·th I1Wel dan
driehonderdduizend ekscmplaren van h,'!
suuaüorususche pamllet verspreid over heel
r,.1I11..Iijl H," in I'I{, 1..11II)LL'n .... 1) ." .,1
vvrup.utuvautcn 1,111 d., \1111,111<>111\11,,11<'
lnn-rnauunah- ~(k ,'I/f,hj'('1 ~,1I11\11lil 1',111'
n-rrr-. waarna Il' dt· IIIUTl'1I I1Il'I \t'r"h\'i,k,
11.· ,1()~,ltJ<. lwvchflde-rdcu ,'11 d,' lo·,~.'n nr.I"
...lall'l'r,ltr-ord.'I1_ C ... III[<'l1d,· IIHT 111,I.1nd'·l1
1<llg,kll d,' 1Il.l",lm.·o'lIni-!' dl,.,I,Jr tiJ> 0,'
ul1l1"r,ir,'11 ".'1.1 )1.. l..rlllW\'rd 111 ,k rU"11
'"11111l11,·I,il,1111· h"I\'''11(111)-:,'11 I..].'n"
'1,,\·.r,lul.ln (11'111, ... nwi "",1",,1 ,k ,k
!',l,Hl "" -r I,· }!.I,1I11"1 rl.. ,luilll1i-! \,,111dl'
U11I\,'t'Ul'i1 en 1I\'ld.'11 ,h"lpllll,lill' 111,1,11,
regeh-u ,lt)!,·l,.nndigd Il'i-!''I1 l','n ,1<1nl.ll,·11IJ·
i-!é, en "II,!t:nl,'nl,'"I,'r D,lllll'l (',lhll,Bl'lldll

Bezetting
Dl' f"I\lI1., hrl'lddt' IIlh uu nvvr 11\'1

heleland ,'11 ,11k wktun-n \.111 1i"1 ~nli,11c
,'11 el,.ut1oll1bthl" k-vvn. Ik Irn·d/a11ll' ol'"
ncv ~IUnll'II, naarman- 1<' grote-r werden.
\tn'd\ nu-er ti]! dl' wapcnvtok. Ik ,I,'l'r
werd gfllllmi~('r en de I..unlrnmallt·\ wcr-
den h{'~I{'chl mei lx-hulp van tr,l,lo~,,~,
1ll.,I"tll\', \\"lp.'lHtllkkt'n, h,lrTlk.ld.'\ en
brandende ,UlIO'\. O,M):' na .k ""nlrl1nt.ll1t·
werden de revuhan-n dOllr dl' I'ltrhl\g"lrtllI
\\I,' IITd.,d,..IHlt'n r('R~,\S'1d.lIl d., p<,r,
IIWl"gedl'eld, N.1 d.· rdto'l1 \,111 10 mei I('r,
"1.1,lfd~ d~ mini\ll"r lan Onderwijs: ·Oat'
ch,lns i\ 11,'[ rnuha,lt d,ll duor 71j die 7ich
.1.. [nrJg'" IH'I'llIl'n, µ,'7t1( hl Iwtd Ilun
idl'"I"J-:k i..\('rwtHd An.ll'thhlllt', '.1\tri,·
Ille !ll,l"I\Ill,' ,111", " l'r. 1I1,1,lr 1\.11 [1"1.'11
1.."1111drll"'11 I' hl'l 11111111'111,'(,,·,'11 dnl,.lri-
111',g"('ll g.-!OI1I. gl'l'l! 11<'1 Ik k<1l1l11111111'-
INIII' 1,11.1>111111((,T, ,k (I'DI ..11d,' 1-1:-'

1'.111hUil LII11 ~,,"dli-!,kl1 'Til ,(1).:"1111'11"
'1.ll..il1): ,Ij "Olllr I ~ IIIt'i, '11111<'pll1t,"I\'I<'t1
1<'),:.'1111t'l1'"lillt'gl·",'hl (lp 20 Il]\'i \1(',,1
11.'1,1.1111.11\1.11...'1' "I' 11\'11111111"''11i-!'·',h,1I
tlnd.TIII',,'n 1I,'nkll dl' pllllli~.l1"" 1,111,1.-
,'Ilr,'g," dIl' "I' I ,l 111,'1,,!li. " ... 1 ',IIIl1'ng"
111<,11.')1\\,11'<"1 111<'1,k \1\U,lllOIJlI'II"Ill'

1111.'nl1l"l],]k "I' :1,I]"h-ldlllh'l1lkl1 ,.1.."
,1.II,·ll \""1'1< ui ,',,'r 1,.,1'1 11,1111,-Ijl 1'11111

" '117l"1,11 1.11,- I"rl,l.ti,

11, 1"",'1\,1.111",," '11111
'1,,1...'11 ,t.

,,11," "
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duid dijkt, 'anusnrdcntcu', maar werden
ook meegedragen door een groot deel van
de voornamelijk jongere arbeiders. lIel
idealisme en hel revotuucnatre oorenueet
van dle beweging kwam echter vrij vlug in
kenflikt met de machtige Franse knmmu-
ntsusche partjj (PCF) en dl' vakbonden, 'de
stille sterke kracht' _ Deze laatste bleken
steeds weer terug Ie vallen in een reformis-
tische en protektionlstische reflex. Daarbij
kwam men ook nu weer met veel verder
dan de klassieke - daarom zeker niet min-
dC:Vl"recluvaardigde - eis voor een hogn
inkomen, de arbeidsduurverkorting en een
lIerhog'in!: van hel besraansmtntmum. Op
deze basis werd er eind mei een akkoord
algesloten tussen de vakbonden. het 1,,1trO'
naat en de regering. Dil akkoord kwam
evenwel lOt stand zonder de ~t,'111l 11,111rh-
werknemers van Renault en een aantnl
ande-re grcrcrc I1I1UI,rtJl'111i11gl'n.

D.' 'MllllI"llWllt dil 12 11101'-""\\',h 1'\'11

,11l,lnhIWrl'nd,' b{_'\\'l'gmg Ult· werd l'fl~{_"
nrhr hiJ dl' bezetring \.111 dl' lak\llll'il Lette-
ren in Namerre op 22 maart 1968. In een
I" µi .]. "'1,,11, 1.,1,.\111

1It'l1 hu-ke-n. k r..q; 'lt1tknt"I1'
h'uh-r en lrd \ an d(' \1011\'<"
111.'111dil 11 ruarv' C ..hn-Ih-n
dil, ti.· 'ju".! 1lI~'1 ,I.- nUÎ1,,'
n.1I1"n,1111,'11". etnd nll'l ,',.11
\I'rbtld OP)!.-lo·)!.1 'Uil 11<'1Fran-

'.' gl"ndgd'icd ntlg I,' l"'lr,'
de-n. "Hct 1\ ven l.llh.'lIil·. dl'
Fr,IIl'" 'tlldl·lIt,·n!>I·\\I·gulj.: h
1I1l·,·tdl'I'j,lIig 1'11 '" hl·,'11 mij
niel Iwdi)!l" ZII l\'rhltlJTdl' llil

even lan-r. 'l,lIl\\l'Iil'" een
IWI'I.. 1.11.'r d",,1.. hij lln'r "p in
1',1IlJ', d,l1ü'7ij .I,' hulp van
',','11 uucmauonalc I....·w,·glng
l.lll n-vulunonair .. n c-u nÎl'1
van vtudcnn-n" Nel dh de
,ilU,lIi"t1bll11 I..wiHH 0111..hij
I.'r~,hilkndl· rnah-u in .Ia11,a,

ring met dl' I'CF en dl' kom-
muruvn ... hr- vakbonden. dil' hij
hun pragmansme en eerde.
dlgmg \'.111 hel '\ldh1llm~ch
krapuul' 1.'TW'"l't,

;'<.1.1\1Je ~It'rl..t' moraal rh.·
aan IIJrd,'n ge~o:h"len \I ('Til.

h,:"'t 111\'1'MI 0.. 1.. ,','n HIt""t.-

Of

slachrotfcr geëist, mei name de kommunts-
1('11.Md '68 werd gekoufrorueerd rnet r

polhiernachten. zo wordt wel eens gesteld,
één in uniform en l'en andere van de reF.
Op kommando \ all Moskou trachtten de
kommuntsten de spontane betogingen en
bezettingen Ie 'omkaderen', om de moge-
liJke gevolgen te beperken. Door dl' onder-
rekening van een akkoord met het pano-
tlilat boden ze presidem de GilUlJc en zijn
rcgcnng de mogelijkheid om uil de impasse I
te geraken. Hiermee redden ze niet alleen
de regerlng, maar hoedden 1.1' zich ook
de zo door hen gevreesde -amt-autorhalrc'
revolte. De Russische inval in Tsjcchoslova-
kije symboliseerde beter dan welk in tem
dispuut dan ook de kloof nissen de idealen
van de mei 'ëë-beweging en die van hel

burokr<ltisdlC en autoritaire kcmmuntsme.

Balans
~

Mei 'MlwJS een bume verzameling
van miljoenen sl-!kers, honderdduizenden
mantlesrauu-n en,oJ~ enkele duizenden
bezetters, dk met hun idealen, allen legen
de gevestigde orde. Md '68 heeft cctner
ook zijn HII geëist. niet zozeer bij de sruden-
ten die nadseu veela! kunden terugvallen
op hun milteriele wetvaan. maar veeleer bij
hel 'proleranaat'. Ook op elektoraal vlak
heelt de revolte duidelijk klop gekregen; op
30 jun! 1968 werd immers bijna drie kwart
\'.111dl' 1.l'ld~ in het Franse 1>Jr1emeIH ln-
gepalmd duur reclus. ""Iadr desondankc 1\

mei '68 ab ven bom ingeslagen op de
groodveslclI van onze westerse orde. Her
Frdm,' reglllll' IVdS gell'l,.end en 'I,' genC:;rdl
dl' Gaulk' werd 11<1een Inlk~r,l,ldrlq:in)! m
,11'nl 1')6') 11" 11Ilhlil)! i-!cd\,,'on~{_'n De hlw·
fah~l'fmg \.111 d., leden m,ltlktt' een norm
)!I'711'Ut' 'IJ]' I'O"f\I',I,lr", wclhcht i\ dil nol,.
dt'i-!TOOI,ll' 1','I'JI<'II'll' ',111 Ik l'lt'IV,'i-!rll)! tIli'
do,' l!laJnd her l'II der hcrdacht II'OInh

Thj('rry Laencn

1l1,'III"'/1 I'ni "',',Ia/,m.!_ IJ lIIá I'N8 L..
llo>lI,J,' n"""'r,{ c",f"'-Ilmm/!i. 'lpriI1998_ 1.(
\/,'11,1,' 2-7111,'IIIJ"S f_i/'':',lIi,'II, ""h'l 1,'//"/

/<lIIII,jfl-lIl,""ll'1Y8

COnt..::t!ern:en iels voor u1 TnopI.Ç biedt u EEN

COMPLEET CONTACTL.ENZENSYSTEEM
VOOR «lOC),.8F, U kt'lQ! voor les maanden 6
paar lachle sphensche maandlenzen (~maan·
del'jk.snoeu'<'le frIsse zl.lrYere contocllenzen) incl
alle ondorhoudsproducten van Allergan
Prof,leer van ome ~oon:!etige p.-o~l voor
690,·6F Een u,tgelezen lIanbi<.!d,n9
AlIee<1b'l Tl1OpllC,Ooell!

1-110m ADV'SEERT. ALLERCAN

lenzen?
;'2TRIOPTIC

J""''tJlllI!) 1 J liL JU d.l, 11 /lid 1998 <* vsto



Imd '98: maak het eens gezellig met Armand

"Vroeger moest ie wel een bloem in ie haar
steken, anders kon ie geen vrouw wi

Of} zelden ontmoet je iemand
die zo ,!oor zijn wak gaat ,lis
Armand, Verguisd en geprezen
vooral versleten voor ollde hip-

_ blijft deze Nederlandse protest-
IzalIger al dertiq jaar de idealen ven

aduenzestlqers uitdragen ab' ware
een missie voor de mensheid. 111

ILI!U\!eI/ kon Armend nergens zijn blij-
booäscnap IJetu hrenqen dan in

I r'~!kalel! waar Uil g/!,\"tileerdevredes-
duif de gevel siert el! waarvan de na4m

in één woord dekt waarover Armand
een hete avond zi"gt: Libertad.

De man zal in hel donker zolderkamertje
boven hel kakt' en bereidde zich voor op
hel optreden van die avond [oen Velo hem
onunocne. Voorbereiding voor Armand
betekent allesbehalve hl'! opwarmen van
de Slem or ~It'mmcn van de ghaar maar
vooral hl'l tot zich nemen van een sterke
koffie en een al even sterke portie hasjles.
Even begon ons ht,! Il('grip 'regcnkutruur'
I" ve-rvagen hij 1]('1 71<'n van en pr,lll'l1 met
de man dit, met IWI IIUI11111er 'Ben ik I"
min' het boegbeeld van een gener.llie werd,
Zijn Il()()d~('h,lp l'IIJkl zrch meer 1'11meer 11'
beperken totvrljclijk a\\oci('f{'11 onder in-
vlued. W,ll 11<'1e-r nk-t gt'Ill.1kkdijkn "11
n1o1,11..1Olm g,'rit hl,' \'f,lgt'11 Il' ~I..lk-n. M,l,H
oordeel! u \()'lr,ll n'lf,
Velo: 111 V/'l<IlId,'f,'1/ ",'11111 1',','1 d,' 111,',',,1<'11

/,,·J.md ''I//!I'/lir I',m ét'/I nummer. 1h/1111'/I)1: 'Ben
iJ. rt' nnn' Am/','I,','rl 11 d,,/?
Armaud. ·11,,1' 111""1 11 d.n n-gt Kijk. ,lil
heb u .11)(>(11.1,11).!l'lIhl,ll..lldlll\! "11' {Til
Jij'ljt" 111<'1,11k ,,'k, ,,', "I' "111 n,l,'l<' PI1<kr
onze ncu~I, Hier vennndcu ze mij aan 'Sen
ik te min' In Holland \ ragen te her om-
.. 1.. .... ,,),- I,-dn",'n 1.."111j"" ,lIl ,k m.n+
hU.ln",k,l..lln,It).!" 1111,1tt" 1"'1 Illl'llulhg .1,11
nil'l1l.lrllll\t~ InTI ,IJl I" 'B,'I\ il.. te min'
I"Tlg ,. 11..I'\'TI het En ll,1!1 It'g il.. "Na-
IllurliJI.. tilt'!. d.t,lt ltd. il. ""h IllknllltlH!)!
).hlr I .'tl( 1:,· ...I·,·,kn" Onl,ln).!, I n',·).! 'Til
111<"1\)l'I1UI lil ~mdl1<I\I'lll)l ik "I' \lrol.lIn,,).!
\\oHI hL'rI..<'lld 11..1\'1 h,IM t!,ll <'111,k 11<,,'k
l','11 1',1,U van dil' \\.HOkl.,l,ll1'I' \,hOI1I<.·'
'tomkn l"ll IWI"'II: ""Kill., tl,l! 1\ dil' m,11I dn-
111 de HI~ltltk Idlfllll!- "11> I\l',krl,mtl .. wie-t-
blad, weet je we-l '\\,I,lr di,· IVI'I,'11 hij G~...j
I1ll't .1,1111..'He-n IJ.. I" min lil1);, II"or, Die
wc-ten IV.-J tI,1! 11..1t'\I d,·,·d. I11JM voor de
H'~' ,'nl.d tl,ll ij.. bluw ,'1\ d,lIl 1.11IWI \\'1'1
go ...d 7ljll Ih,ull 7iin "pllll.-l1 uil een dll"'JL'I_"
Veto: NeJerlcmJ iljkl ~W,JdrIl3"I'II'iJ \'l" (OP
,'m ~',',1r/( :1)11 ~\"'r.J1,fr lJ\'r"~'fI.II,' 11',l<Irma
lmthcma bij ,'lIS /s "111.<1"1<'11 {I)I:I ,'(11 J".'ldi)k,'
51r1l~fllllr 111de It'(</ I,' Sldull

Annand (komt van hl'1'l vcr): .Ih ....zo?
Nu milg het hier III(h "uI. Simb ,'cn IH'ei.
IS hlCr weh <;,,'n ~Cdl)\ll<:l>l'I"ld Ik het> ill
IWl'l'" sjilms op hc' IlOdium ~l'rl)<_'1.1 M,lM
I.ill., il. Iwh kr('n bJm'>en in Antl\('qlt'n, Als
11.hel d,l.H nl('1 hild gl'!t-crd d.m loll Ik hi('r
ni"1 11. h.1d a~IIl1J l'n Zl' g,l\l'n me htx>g'
)I,'lh ll(l~ elll.d,' jJr,·u_ Jet l'(.·l1 tlUdl' 1l1a(fUtI~,
hn'f! mij gl'lOol1d hOl' hl'l mIJn!. Hij hild
gl'varel1 ol' dl' J{ol1gn ,'11 ,,'1 tI.1I gimkr
nOUl1 ll'Il1JlHllwt hl'n,lUI\,d krn'g_ O.JI lVa)
in 196(,_ (,0".1 gl"1,I,l\\'d, l','n ll<"l'I)I' 1»('nJuwd,

in mijn WIlI" c'ldi11,}l g"\!,11'1 1'11\ ,lil rll1d
hOl't'11 11,1,11'Al1l1H'rl"'1l );1'11<)101,n,l,1I"1I,1 Iwh

il.. "t'll !IIIIII" g'·f<I(.1..1 111.t(, N,II")I1,lh·~!I,I,ll.
Bij mijn 1','r\1I' 11,·1..d",'d ],"1 'T<1 I>''''IJ''
pijll_ 1.-1/t'i: "W.11 .1"IIJ.. 1<', d,ll ol,,' IIWdutjll'
111,11111<"<1gtl1dn 10111111 ," 11..1"'11 hliJl"n
uihl.km"11 I'n ~1Il<hdl,·tT lwh 11..II"tlIl lIlt ... 1
1,1"1\ ,111.lIl TI),) gdl,ltl (h "1,11 11,1,lr 1~ g,L
tllT1l1 il.. miJn Il'ulkIJl· ... 11)(',', ,,, tlt'h il. hl'l
in fn).:,,111(1 ).!nl.l,1I1 .'1"" ti,,,, ih 11<'1",,'1,11
-\I1,kl'l..., ij.. 11
VNO: }/,',
'~,'II, '11/,11/,

"11,/ ~ 111\'

Armand: «Hier zuren ze. allcruaal (klopi
op zijn borsn. tk ben roadtc. gnarlst. kom-
pontst. manager. muzrrkuhgcverij. Ik doe
alles zelf. 'k kan met me~df alniets aîspre-
ken. laar slaan mei anderen .•
Veto: Welkt rol spuldl' Bob Dylim ril Jt levtl/?
Armand: _In hel begin l'en hele grote rol.
Hij heeft de folk naar bulren gebracht. 'I

W,lS ni el zozeer Dylan alleen want hij was
voorat de schrijver. EerSI was er Peter; Paul
and Mary met 'Blowln' in rhe wind', de
Byrds mei ''\'Ir. 'tambourtne Man', Them
mei 'li's all over now, baby blue'. Pas daar-
na was hel van:"Hey, wie is dle vent die dm
schrijft?". Daarna kreeg je Petë seger. Tom
Paxton. die eigenlijk beter zijn. Kijk, Dylan

muziek kom' door mijn Franse vrouw
waarmee ik tien jaar samen was (heginl Ie
mijmeren). Ja, wal is Frankrijk nou? Die
europarlementariër zei her zo leuk, Frank-
rijk is al een beetje uiigekeken op Europa.
Ze dachten gewoon dal hun grenzen naar
hel noorden en hel zuiden zouden opschut-
ven, Nu krijgen ze in de gillen dal er Sleden
zijn wals Berlijn en Londen. Dan klinkt hl'1
van: "Ja maar, dal hadden wc niet bedoeld."
Zo lijn ze, hé .•
Veto: Von dt hipme-idealen van welur is lwl
lur wf'inig ol'f'ryl'bll'lf'fI als jl' U1/!: rOlldom kijkt,
Armand: «Och. als je eens wis' hoeveel
van jullie leeftijdsgenoten naar mijn oprre-
dens kortten. Anders speelde ik roch allang

die heeft 101 'The I;me~ Ilw}' .Hl' J'Ch.ll1lpn'
gtK'd '\erk gell'"H'nJ, 1,1Il.11 tI.1Il S(hrt'd hij
nielS anders m<;,er d(ln 'W,l.H i, mijn kok,II'
ne?'. Dil b geen gelul Jl' I..Ulll h,'[ uilplui-
7.<"11. wU\Jrd I'(>tlr {II.-kill' ''>I'ord (~lll'Url ('('n
z,lkd~k dllurmitJdl'lI \I'(l,TfI.t1l dl' b.:J,,,'ling
om p,l~ lall'r duitlelijl. I\enl)

Bloem

V,'lo: (' /1.'.11/NI/~/1d,/r ",','! /1..,,1/1;1,1,1/1.k
t,'hlll"',' 1:./1II1'dl/ /IJ/I:/,'~, til brt 11111,,,'/11//1'<111

\wdi,' HUlI'id I/('brll ,/,1/ "";1 <'<'lil />,'II,/d/u/.:/
Armand: ,"I,llllllrliJJ.., ,J.. 'om! dat /tI g"1.
1')1'\1 il. d,l! 1,'1_ O\,·r Brd 1\'1 tI. tI,\I hij 111
I"M~0"1. \1ng ,','\1\ 7ijn graJI1IJ" 1\lld,' I1Il'1"
pikl.l'l1 \,111 dil' J,.ll1hipl'l"~ ,'\1 dan hliJkl IWI
"I'n lHlll111)('r lIil 1955 I" 11111.T""I\ ,'r /1tl).!
:,,('\1 hippi," lI',lf,'n, ~... 11 I r'·d.·II ...·\It').!IIIj.! 111
I](>,:m 'I<,IJ/ "I' \1,),11 !lrd i, 11I'ihg. Ik n).,11l

Il'g"il",el l1.ij 1.11 ~"1"".11 I,' ,1i1..J.."111'1<'11'1.
.JJ' It '-lijn I,,,,rltddl' """ .I,. "Iol~

11"'1 met-r, Mijn puhlil'k i~ allijd IIIt'C UI"
g(''i(h()\'en, DI' hippk\ dit- il.. mi J..,'n l11 dil'
bo\','ndlf'n mijn kinderen zouden kunnell
7ijn, 7ijn titm "("er 70 O\"CrHligd JI~ vrot_.ger
T",'n nw(·st keen blf\"'nl in je haar ~ll'kl'll
andl'T' ~on je ~t'en \'rouw I\lPIlt'T1. NI! 71'g-
I:l'll 7l': 'Fuck )'OU, ik dot' h('1 op mijn m.l'
11i,'r' En dill b {kil kt'<;'J' 7\11Ct'1 11JJ rd Ik
lI11'ri. ht't <I{'~ il~n dL' oj1lrl'deil), Dit' "id~
rij,kll \ Ijfhlllllh:rd kilol\),'lt'J' "111 mij r,' 71<'11,
1),111Il'lplitlll ij.. Iwn lid "Ill in ,k ,1111" I"
,IJpL'n "'.IIH 11k'! ~'\'n gcl..!...· 1..01' J..ruil' I"
lIi,'1 Jdlll'l' h,'1 'IUlIl 'J.. ~"n 111iin roll1~,
1\<,," Ol' ,Lu ~,IMlil' ~1,),11mijn 1<'1<"1''''11
1I1I1ll1IIl'r, H' bdkn mil d<lg,·IIJI.., "p Ilt-I
lijm' i, d,lI 1\' <)oJ..dJ..J,ll h111wn 0,11 tw).:n

' ....11jll11ll' 111el, 1111'1.It ti,,, g"d,,\' "I' n' ,'11
InHTI1l·1. Flil..J,.n Imh lil'. 1111dOl'n hl'l ).:1"

Idhg l,lT<"I'1'\'kdt'1l I'rJ,l11<.' il.. 111,'1'Til
H,lll.llld~I' T\ -f").!lll'·Uf OJI \\,I~ llT .I,. lild
1,111dl' r,lplllU/Tt'k Dit' IL'I lilt' d,JI IJ.. Ikl il..

I" Illin' 111'''''1 "1'1lt'111\'n 111,Tn r,II''''

Dal zouden mijn fans me ongelwijfeld niet
in dank alncrncn. HIJ riep: 'Je tans kutmen
de JlOI op!', waarop lk antwoordde: 'Dat is
hel machiavelli-Idcc". Dal was geil maar
hel illiergeilsie nas toen hij lei dal de kids
mij ulet kenden. Maar toen ik 'waterpijp'
begon IC spelen, stond lijn eigen zoon
vooraan uil volk borst mee te zingcn .•

Veto: I''''j jI' lias "'I'UM-f'Irm.n op mllzikaal
dlJk_)

Annand: _11. hou hel allemaal bij. Ik luis,
Ier naar BBC wortd Service. Ad liXally, think
jh'bally. Enkel radio, ik heb geen scherm in
mijn huis, Mijn TV Slaat op een lafel in dl'
tuin en op 11('1scherm heb ik geschreven
'Slijf kijken. word een zombie'. De BBC
droalt alles, John Peel geeft in lijn program,
ma dril' mlnuren ~!Ofzuig("rm\lziek en daar-
na draait hij klasgek l'"11alles ertussen. van
utnes Workshop tüt new wave."

Marsmuz~k

veto: \Val vi"d jr val! dr fr/ral/d dit er worJI
gnrol:l:m wsu" dl' tlitulI'e.k~Jmckliltulir til dit
val! dl' V1"f1t!Jtrt hippin?
Armand: «House wordt gemaakt op de
eerste tel en dal is marsmuziek. jongen.
Daar zouden Hnler en vele anderen hard
op gelopen hebben, Dal is de tendens om
alles af Ie vlakken. Wij xijn lO bang van een
enigzins gegolld oppervlak, van L'en boom-
pje wal zomaar ergens uitgroeit. Wc zijn
met heel gevaarlijke dingen bezig. De na,
urur is de naruur en dat is loch waar we
vandaan komen Wc: zijn elke dag aan onze
win aan hel modderen omdat wij hel zo en
70 willen. maar dl' netuur lacht onc uil. 0,11
komt omdat wij \ all de bijbel uil geleerd
hehbcn dat Mo,'def Natuur van \lns Is. Een
indraan dnareuu-gen zou zeggen: '0(' aarde
beltoon uk-t 10" 'WIl ,k mens m.1M de mens
,1,111dl' aarde.' t\I,I.If ja. een heleboel 111('11'
~ell durven duniel toegeven en zeggen dan
dJI IV\' \111de lucfu gcv alk-n zijn Wc 7ijn
vcrgeren \\,,1.11'11',. candn.ru komen, dat kmm
door hel kil tI,ll er f"\'l'l'1 IJll<.mld[i,' is. D.H
111.»('1jl' ,111,'111,1,11111,'1111<','r volgen. it' lIlTI
nxh mcr \\,11 1I',1,H il f"I''l'kt undcrtusscu
1I1n 1"11' ,'/ l'uupr .. \ I'W "I' I'Tl ch-urt vraaru..
Veto: .\1'lIIr tr I/i/ dIe mfi'nlJ,l/ie 11/(/ 1'(/ûlI:lrtlJ.
'111",'111/,/1.' l>Ii/I"'II'
A rmand: '\'"1" rivud !!t,MI! lTt').: tx-n-, diep
1111\I,lII! 11,· I.nl.<!"!l I,,-n ~1\l1..1<"1II1"lln.1111·
rlu ",dr IIUlm ,'Tl \\ IJ" tTlJ.!.'r \,111 rl'lhlt'rh.lnd
I\lJ ,'IJ...1,ll) n-rwulvr 1<>1'"1'11\ I'IH'J..! IIJI1
aruu-u lIi[1 Om I.11I1",h I,· lijn moereu lil)

\\ l'I! l'fli 111:<'1)hl'\\ 11/.'1) h,·1 ,ht'n _ 11'1\\ Ijl

iederreu 'H'l'l tI,11 vr rundom '1I1\ dlll.<!"11
IIJlI ,h,· Il' IHII'I'ITlI1,1tl1 ni,'1 1..\11111u-\\'i)1,'n
Vl'!O: 1\'<11 1><'111" 1I111',.'LI,·' ./<11111,'/ d"~IIJ

ArlllMld: 11..ro,,~ IlU Ihl"jie,. ,','n ~j,111l
fI,lII~" p.HII\' 11,I<II'i11hij iuh,lln'n e-n uit-
,ldl'lI1l). L),II 1\ '· c 11h,l'iI'IJII ,1!koml(lg \,111
IlIdi,l. ,\I).!hJIIÎlIJII en Nql.l1 Vnlj.l"ll' dl'
Il'gl'IlJl' i) dl' I!il~jk" I ~OO ",,,r Kr"1lI~
lIil)-:I'\llIltil-n duO!' Bubakuu in 13,111. ni.,
111,1111I101'! lT11 op lijn handen hebben ge-
hild 1V.1I11luj '1Il,'t'l de Iw,jk') in '1 1111\11"en
I..nt,,·(lIk lt' direkt erna. Wal blel'1.. nu? Dil'

h.l~jll·~ hl,'"J.. 7,ldIICT n- roken. terwijl hij
veel J-:l'I.tlll(('ntrt,.'rdn \\,I~.dJn die scherpe
IVI,'I W,ll die' PiJl' I",trdl, zIJn zc bl_'gollilell
I1Il'l h<.>I,'n 'TIl VUllrlJl' IC h,ll1gl'Tl l\J1daln
il'!ll,lnd l','n ril'"IJt' 111ludd ,'n /.t1 h\JIII d,'
pIjl' M"I Ik IIIJP 1.\\,1111ook hel Jlil!Ll' dm'k-
j,', Ikb j(' 0011 'Ik !l,llIgl' ~1l'l'1. l'al1 dl' kl'n-
ni,,' J.:t'I"7t'n? DOt' JTt.l.H JlI,'1 \Ialll dan ~I"p
Jl' ml'l 'llIdl'rl'll_ Op 11<'1nmlllcnt da! jl'
Irl·1..1 i~ ,k \ lIUrh,l.lTd 1lt'1't'nh(Jl1{krd gra'
dl'JT. D.l,lf'lIll h dal 11.II'kJ" 1I1t'1 'llertmdig_
KlJ!... il.. /tIol. nu d"I1Il<:J.l,H \\1t'1 Hel g,lJI
gl'wooll om.lc h.ll'Il'c1Il<'id dit, jl'" 11.l,lf bm-
Ill'llI.rijgt Ah i,' IlIillllg juilll< r,)ukl 0)1 <,<'Il

t);!1' I..flJl<:J" 11\.0il 11<'1dkl..l \hlll~ tWWl1..
11\,'1 1... 11Irt'J.. 1,111,hl tlill).! "md,ll j,' nuon
"",,'.-1 h"l'n'dll\'ld l'illll,'11 ~1'ijl'l
Vl'I": 1\,1/ ~I,." u m,., '(,8 ,'1 '1/,'1 'IS"

Armand: ,,\dl, Iklltl"" 1,)llg: '11~I\ IIlr,
11t',1 '111111>h,' 11111<'.I d"ln mil"! 11. g,'I"'11
il1 1,,,,'. 1',',1<,' ,'I) h"l'l'il1,'~' \\,. hd,b,'n h ..1
,111,'111,1,11/"HI""I 111'11,1,1I11."Il>t·11 \-Ijll,'hrll

11n:"nti,'n'''t''·'·IIIl''II).: h,·).:'111 11<'1Aqua
'111 ,11.11"·tl, \-,111,11.),,1 11H'l1lt"1l1hl\,I<11"n ,'r
11."11 ".\. h·\\t").:ill!-:'"li \,111 P,'I,"I T,,,l<

1"1 (",II',l! ",'
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DeMai en de kreatie van een wereldwijde
vrijhandelzone

Mia heelt hellichl gezien
Gmier druk va" eell aantal

machtige multi-nationale
ondernemingen (MNO'S) en

met de stCUII va" de Europese Unie.
de Verenigde Staten en Japan, 'de
rijke triade' werkt men momenteel
(IQII een wereldwijde vrtjnanaetzone.
Mede door de toenemende globalise-
ril/9 is de kloof tussen het gemiddeld
persoonlijk inkomen ;11 de zeve" rijk-
!.te landen (G7) en (Jat ;/1 de zeven
lIr",Sle landen in JO jaar lijll 39 keer
groter geworden. Maar ook binnen de
gremen 1'''11 de G7 wordt de kloof
tussen (/1'1/1 en rijk steeds groter. IJe
malaise \'(1/1 de Azianscne Tijger CII de
rol WlII liet tnternationaal MOlle",;,.
Fonds(IMF) ;utlaclllig lijk' de huidi-
gi! spurt "OOrlI"lWrIS Ol/omkeer/Jaar.
Dallrll!.tJI!1I01'1!r stam dal steeds meer
IJa.ç;çgroepell de 1l00/I:a"k \'(1/1 een
internationaalnetwerk nlll ouden';'
hiijken Ie onderkennen,

Ikl I1It·U\\·,I,· "Ilid", \,111 d" Il1dll~,rit'll'
111.1,hlh~hlll'l~ IMd IH)fm.l,ll ho'l i\\lIl1llol!t'·
rah- Im,"I"fllllo:',I"I..I",rd "f MI,] 1111),'11'11
11,"1\'n, 11101.11,1,1111(0'/I<'nMI,I u- lt'o'r 111dl'
I.ij""!' '101111. i, 111<'11dllil. hO'111(nu-t dl'
I.r",lli,' \ ,Hl ,'UI "11"'11 11<'1n-ccpt I~ 1','11'
\'0"111); I\' p.I"1 ,k/dld,' 1..I,hYl-!ro,'p"Il,
.11"kl,' mn'ru.unmah- 1'l1lkfh,llHkl,I,II~ en
I" "'I,IIIU<TI dl' 11.),1111,1\1, 111\'11dau '''11.. nl').l
nl'lI kan 1("'r),.olll"11 d.11 d"I'l'r' tc ,1),.lkl
\\.Inh ,'11 ,k I>ur).l'·1 Ihl"""1 "hudl. dan
Iwdl I1It'lI 1'1II11l'1ldt· "Ort"I,' "n,'11 'TI)
\llIhllall'r.l.:11 \"I-",,'nl "','' 1III""l'ril1).ll"11
j,\\aq. Hl"! l('fhol~1 van de i\\.li i~ 111,'1meer
ul 11Il'1 uundvr dan hel verhaal van een
"'1'.".,),.),.,,,,,.1 ,1.11 Iu-r ,1.1r-:lidll 1J1t'1111.1)(
'U'II. ,,,,'r h.l.1r ).ld""'r!'·

["dia
AI, \\1' ,k tllft'''I.'IIf·g.'Ilt'r,l.11 '.1n dt,

\\\'rddh,llldl'l",()(.lnl\,IIII' I\VIIOI mo).t.'n
).ll'lo"'[I. wordt ol' ,lil t"i).ll.'n"'t' IIlmllt'r1I "dt'
).lroud'H,t 'dil dl' ,'ui).ll.' gl"hJk l'''oll"mil;''
).ln"hl""·u, N,IJI ,ltlJltllo:il' 111l't ,'l'n ,1<1111.11
kkilll'rl' 1ll"I.I"1II1c' vrijh,lI1dd/"llt·~. 'H'rd
h,'1 \\1,1 uil~l'do"ll'rd Dl'lt' I'I.llllll'1I 1)l"'I<,n
"Lh Ier "11 1",\ i~Vl'r/l'l in India I:n MdleisIl;.
Ikl gdll'd Io:ill).!"WII Ik I..lIdt..a~1 in - ,,1]1

dJ,II'[)" WC'l'r op It' dW"l'n 111t·,·n wl'rkW<lt'p
vau tk WHO - t'n 111,'1I,.-Iwll) \ .lil d,'
Or~Jl1i,>all,' Vl'or l·lolI'lIm~h\'
S"nIl'IIWt·rt..lII~ ,'11 OIlI\\I"t..l'hug IO,'~")
dOlik I'I"I~ IIt'I '\\"1 op, Ik Ot'\O hl'l'll ab
vllunkd dat hij dl' 29 hthtal"l1. d,'lx'lang'
nJk~lt· "l'ptm.'ll1o'n lIi.'1 ".'rlt·gl'lI\l'ol)nllgd
liJn.

Ikt M,ll 1\ ).ll'ha"'l'nl (lIl d,' Jlrincipt,~
\.In n,IIHlIl.lI.'I ... h,lnt!t'lmg .'11 dt, '1Il"1"'i1
ho.'gll!l~tI).ttll' n,1111". w,l.Hdotlr l'Ike re).t,'nng
d.' hllll\'nl,llId ... ' Il1ll'\I,'I'rd.,r. nllll~lt'n~
,'I.'n gUl'tI 7,11 IIlm'l.'n ho.'h.mddl'n oll~ tk
hmlll'nlal1(l'l' 111\"IIl'I'rd,'r" Omkr
invt'\lnin).!l'n Il'r,I.I.1t 1111'n7.1\\JI Jlk~,
~.Ian.k 1,111ohllgJtle, 1"lloHldrt'(llIt'1l en
illll'lk'''llIl'1\' <,i)(t'ndolll~rt'lhlt'll. en dil mei

11l·lft'''),.in).! lot .1111'"''''lIl\'II. IIWI uillUnd\'·
rlll).! ',11' dd.'lIlil' ''u I",lilll·. Dit 1,11dJn
1IIl'1\'l'1I Olll dt' I'ri\",III'1'rin).! van ItIIVill ,lil..-
(1l'enbJre ,,'l.u.rt'll 11>1).!t'llllg IId,I"'11
MJ,lITl').ldl·1I di.· dl·l',.IJ!\l·lIj"'· l·1.0IlUlI1il' ol
1,'wt·rkllt·llil').! l'n,h"f1lWll, wordl·tI 'l'rb.,·
dl'lI In 1<');'·I1\Il'III11).! lOl ,lIIdcll'
lIH1hd,I1,TJII- J""Oorul'II, /Ou 1Il'I i\IJi
inV"\Il'l'lder. dt' IIH,).!dijl.h,·i,ll'inll-ll "ni
I"",lk or 11.1111lila I,' ol'l'llll'dl'1I I ,,"r n'lI
1III,'rnJII\'I1.II,· Jury IJII 'JIIIII1"'IIIl' h.lllud,·
("1-,'1U'r1I' 1(' d,l).lt'll 0111"1111-1.111 ·"lIlt'i).!'"J'·
1Il).t· ()m).t"I..·.·rtl ]..1I1l1ll·1Il.1ndl'1I l'n 111.1,1[·

,. h.ll'p,'hJ"" "r):,ll1l,.IIIt·~ ).t"I'1J h,,_'dnJI'l'1l
,1,m"I.IIo:,·n. (lmlt'r1'·""·lI.l.lr, hhJITIl 1'1)\"'11'
dll'lJ 1'\iIlH}: j.l.H g.-ll"llllt-n d .. "r h.'1 ,,1..
]..""f ..1. \\.l.lr<lolll hel 1l1111l0).ll'hJ" \\"rdl tIIll
II").! l'l'lI ei)(l'lI Iml\\I],,""lill).!'l1Imld \lil lt'
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werken.
Door hel systeem van 'stand-stitl' en

'ron-back' kunnen oudenekenaars vcrplicht

worden om reeds bestaande wellen die
ingaan legen hel Moli, op IC helfen. Nieuwe
milieuwelsevingen die een belemmering
voor dl' ekspanste van een bedrijf kunnen
betekenen - denk aan dl' verdere alhau-
deling van de akkoorden van de Kllmam-
konferentie - worden vcrboden. Indien
men 7ich hier niel aan houd I, l'1I bijvoor-
beeld de wapeniuduvtrlc aan banden It)-:I,
kunnen dl' 'gelrofkn' bcdrijveu 1.'l'1I scna-
de-eis indienen VUIH de onld).!l'l1ing van
WIIISlen en imago, o( ze kunnen de W('1

lollen aanpossen- Dergelijke processen, met
schadeclaims lul 250 miljoen dollar, lopen
nU.11 binnen dl' N.lha tNoord·Alllerikaanse
vnjha ndelsverd rol!:).

Klausule

Heel wat niet-Oesolanden hebbeu hun
tmeresse 10(11' bet Mai reeds Ie kennen
gl'gel en. terwijl dl' tegenstauders steeds
meer onder druk komen 11.'~1,1,11Jvan in ter-
natiouale erganiseries zoals de WHO en hel
IMF. Toch sruit hel Mai Uil steeds meer
protcvt van mcr-goeverncmcnrcle organlsa-
lil" el1,'CII aantal o[fkicle imt.lI1111·S 70,11,

het Luropcc Parh-uu-ut Het MJi nntçnaju
echu-r ,1.111"'1......d,'!1Io"r,)1 Icchc "0111 rok "'11
men hl'l'ft dl puhlil''' debat tol nu 1\11.'
weten Tl' vermijtten. Nol u,' il1leTIII.'
~tfllhl'l'llIlg"1l over ,'1.'11a.nual tljddiJI..<,

Nederlands cabaret in de
stadschouwburg: Hans Liberg

H,'I b lIJ 100'ljl."i 3<111Jo:l'Il''''1o: ;':('\\'('("ill11(" hl'l ft'lJ 1.t.11w ij al\ Bdll('n 1II.1.1r eens {"'('II lOOI'
beeld 1Il()(:!t;::11 il('men aan ~t'<I..-rl.1nd, ....,a.lt IWit een leer Ilkl.!C her Ho.' kom! hl't toch dat
we in Vlaanderen geen énkele c.ibcrcuer van enig IIJ~'Oh ...hl">t·Jl en vedertand a van
H'r~t'\ol'1J is. \',11\ dl' I lijm~ lu-rpe polllle]..e 'kIhfe van Wim Kan over dl' ceuvuudig 51(.'r1.1.'
Ht'rman rinkers (UI de ~tnt'ri~t'genlalucu van JoolHul. om er maar enkelen te noemen,
IIl1USf>e1lmoeten WIJ het srelk-n mei een zldJgl.' "Jl~,mmin.!C V.1n en]..ek nieuwsfeutes d()llT
Gn'rt H('~1t\ dil! enkel ~pm,ldl'>(:h Jll".lJlpig lijn "'Hld.u d.' RI'lIlI-,chf' pohuek !JU eenmaat
\'"orndmelJjl.. een htlansch \,llllenr.1"p ..._.1b IJn omhooggevallen dcrpsügurcn En omdat
urbanus ook dl met meer j~wa hij geweest ts. resten ons dan nog "nkel ue platitudes
van l'~'n banale J,'lll'Sel-.. ah 1.11''111\'' V{'(mem:,

!:tn \'<'11\ de p()~lulJirt' kabareuer .. 'I' !\c(!l-rl.1l1d i~ HJIl~ Llberg Hij past niet echt in
hel rijtje van typisch Nederlandse grapjassen. zeker nu de buinor alsmaar scherper wordt
vn ,1.11)t-en bcls lt~mlKI de f.d,d in wordt ,,)mlll'll'rll. l'urkWt,jHel.li1,.llltt'!l ",b .toep van '1
Hek o! Bcrtuv vtsschcr vljn dan WJt.. modUJk te pakken op ~(IdhciJ, Ijberg IS doctorandus
in Je lllll'iik,'lugit, en cpceh Cl'1I aardig deuntje prerio. De komblnatlc \'311 deze gegeven-
lu-den brpnlert eigenlijk de hO'lldlllUlIl \-,111lijn \1)(11'\1,. ~ vcrtrekt van vcrhnlen <'11weer-
jes un de muzrekgcwhledems uni "ia de r~\)plll.lIfe kunct t'1l--rd:l,nnl' I,' emdrgen bij dl'
..ktualueu. dit alh-s doorspekt mei dl' nodige rlt'ddlj.- .. nJll.IJn \ 1e~~ejriJno.

Bijnol twintig iaar ).!dCJl·1I 1"-'1-:1'"de man nWI r-abarct. om in 1983 Jû<Jr te breken
met een optreden up hCI Camercnenfesnval - een \',111de "dl' fl')I1\ah die Nederland
rijk i~om jong cabarenatem ook echt een ]..an~ Ie geven. lijn mcuwsre show 'De Vier
J,}ar":t'1îj,kn' jo; een '·'Klrl/(·ltillfo( \,)11 \"al 1111al tln'd 111zijn vorige shows: verhalen.
humor en rnunek. '\i .. uw acn dC/t" IUlJI)ldhnK l~ ectncr het feit d.11 hij wordt bijgölilim
door een balletdanceree ('0 een ml'ZlO~'l'r,lan, om h et gehec! Ilog 1V.1!n<ldnd,1.ehjker het
'.1dWI van l'1.'1ImU/i),..1!.- chow t,· ).tc'VI·n I.iber).! II1.'t'1l11hel puNk].. nkt mee naaf de
IUppl'1I I'ao de verschtllende emom-, Illdl~ een aantal andere Nederlandse cabareucrs.
maar hel h wc] een avond voondurend larhen ~II )()Jm ltlh schareroeben.

(Tg)

Hq,!/f l.iJ-.(r~ treedt op in ie S/a.tSdl~'UII·"JII~ UI Lr!IIl\'I/ I'p iiJlI,lir.la," 14 1/1(/ tiet bt'_.,im daar attc.
m,1II1.ml~f).UOlt. ~IJ di lih'!J""~ k,.'!it I" tUI';,'" Je'41){) til ,UI' /I'.m;': ,liJ ,1/U,lil/! km ..._i( 1>ct'cmlim
honderd {"<llIk 1,;,'rlil1,>/

uuzondcringssuaarrcgcleu. werd onl,lII).t~
1,,·\lilt om d ..· dcflnun-vc hl'~h"inJ.! nvc-r lu-t
MJI ntlgIllJ.1I~ 111<:1een 11JlJ jaar uil u-
cu-lk-n. Ol het kind IIlI Mia lil M,li 7.11

11,'1,'11. het kade-r i~ .-.11'.1\1!:W~dll'hl ,'U her
71111el1l1i('1 tk vourgestcldc "nlct-atdwiug-

h.u,·· nulh-u en ,,,\i,lk 1.1.1Il,"1.'" "lil dil'
d"It, """luii,· /ullcn 1l').!,'llhulldcll,

Thierq' Lacncu

IJl...,' J\k""I/"III,ml'·. I/U," 1"""",,11/,,',1111,'1/
C"r/"".II., Fun'l:'!' O/'I,'n',l(t'IT

Veto was dit jaar:
Axd Arnk-n. Hart :\lIdri,". j,,"_';·Frf'<k'rk

Uae~('n~, Aernout l3l'kl". DITI-. Bemard.
Lren Blelen. Anu uogman. Bart Bnflnt'.
Ann Arit-~. Iohan Bruvrunckx. EI.l
eaueeuw vcra Cl.1l'~. T"III Clarys).{;',
Compun-r, ucn corenue. Fihp Creen.
Peu-r Crccnwrs. Peter Clln~r..,KJisltlf
Danwh, Kiltm'u DJrr<l), GultJ1.1 Dt:' Beider,
Benny Debmrnc, Jimmr D('bru~lle,
Ham Ikch-rcq, S.ldia Dl·Ul·(·kcn .... Filip Dl'

Kcu),.dwre, Dillutn D"IIIJer"halcJ..,
Ale" Dem("ult'naerl', Dc Onterecht
Vl'IIo;t:len Vewmerlf'w.-rkcr, Kl)l'n
Dq'O<Jrterc, Uart Ot' Schrij\oer, k.ard
Dt'IYt't'rJI. Luuwig Deweghe, Kurt Doms,
Guy Dre~'>t'I,ler'. Drum&B,lss, Bart
Duriez, O"n Et::t:khllUI, 1.t'gt' frigo, Rllf
Gt::ril'i, EUSlilthia Gi[)"nu\'akl~. :"1anijll
Cr,.HIlI\all~, Gummbolh. Flhm Gy~cI"
Joo~t Hd>~n, C.1rlllourç.lu. $te{an
II uber, Vincent fmperiah, Inl<'fIIcl. Jori-

.1,111~~cm. E\oerl KeL~. AllJ" KOI'<lcs, Anjil
Kuhn, Arno Kuipt:'h, Kris Kuppens,
Thkrry laellen, Johan Leplilt, i.lbt-nad,
Jl'r'K'n Lh,en~, LIJk .... Peler Milllg(,]S<"h()I~,
Nl.'le ,'.1llrÎ'-I1, Gen M,'~tcrs, Kristîen
Mkhit;'l~. Tom Mit-hie]sen, TanJiI Milliill1,
DorlIl!) Mohna. EWllud Monbaliu,
M~ Olfire. Mo()s, Han .. Nt't'b, Hen),.
Neuc]..erm.1ns, Jnhan Ne}"l'ns, Bram
OVl'rslIJn~, Sufie Ol'cr\lijns, Vl.'wnlque
Palleeuw Herman Pauwd~, Jeroen
P",eler~, Pl'tics. t>1I11je5, An PooC Is.:tbel
POu)sel, Philip r"uS$t'I, II'<ln Put,
Quar),.XPrcs~, Olivicr Rcmy. Fr<lllk
Rlbbens, Cedrie Reingaert, RUI Reyllaers,
~vcs ROlldekl, Kt'vin Schollen, Kristuf
Sdmf/JI,1!1). 1:kll.1 Sdllllje~, Pascill
~c'ynhae\'e. Claud<, Seyn~, Sal SIgaret.
Mldlal'l SI1110Ili', Solie Smet, St.Hrlam.

K')CnraMI ~'vill!len, Mdarlen
T'imm{'nn.1n~. uzelf. Ann V,l1_)
Ik M,}ortd. Hall' V.Hldeual>t·ek, K,llrin
Vandl'"olJ~~,,:b. KallteIl V,1I1 tlorenbeek,
J.-I V..I1ltier \Vee. Griet V,lndef'i)'JWn,

Nath.1lil' Vl'rrlilllll\" Luk VanJ,'nt'<'l"l;lhe,
!kr! vanJl'J\bu~~(hl'. Piclt'r Van Ikek
Bruno Van Mucr, Hans Viln N"t'Spt'n, Tin.'
\'t'rh.1l'n, Io.(",·n V..'rheydl'll. TOIII
\'erheyd"Il, Ll.'~11 \'('rlt-re. KriSIlt"n
'·,'rmot:,>.'n, Velt>mo!>ld. Flonan \"055('11,

Rh"J,' V,lIl \Vl'''wm]''d, Rol! Wl'1 I.'rb(:r~h,
Thoma) Weyn5, 1;\0" \""11('1."-':,
W.lru I(lr Willd,H\"~.
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Einddag in Stuc en Klapstuk annex terrasfilms

Gegordiind met een mistig rood
0'J donderdag veertien mei kij-

kim Stuc eH Klapstuk een hele
dag tenlg otr het voorbije jaar.

en eigenlijk ook een beetje vooruit.
enerzijds worden alle faunen \1011 de
Stucprogrammatie lIog eens in gekon·
cemreerde vo,m aallgcbodcII, ander-
zijds gaall alle voorttetlinqen door in
Irct Arenberggebouw. als een prelude
van de toekomstige Cn definitieve ver-
huis. 's Avonds wordt dan wel weer
de vertrouwde Stuczaat opgczocllt
voor de eindfuif met DJ Mad Mix
Mali ReemolJ.

-ne einddag is opgevat als een parcours
door L"(:IIgebouw dat ons nauw aan het
hart ligt, «0 parcours dat iedereen vrijlaat
om wal teater. dans. muziek ol video mee
te pikken". aldus Au-Mane Lambrechts van
het Stuc. Paradepaardje van de einddag is
Poreed Entertainmem, een innovatief tea-
tergezelschap uil Shclficld. Vijf uur lanl::
kun je in en uit lopen bij hun vreemde op'
voering (zie bespreking elders 011 deze pa-
gtna]. Voor hel andere toneelstuk op hel
programma wordt teruggegrepen naar het
samenwerklngsprojekt van zowat ander-
halve maand geleden russen studenten van
het Rits en kulturele studies, Van de zeven
toenmalige voorstellingen wordt '1 Gloei-
end Manneke' hernomen. een voorstelling
waarln regisseur Oominique Van Malder
zIjn Iasslnarle voor de Duitstalige auteur
Kerstin Specht uitwerkt. met als resultaat
'ccn vcrhaal vol grauwheid en gruwel met
een luguber dorp als setttng" fzit' ook V('tll
25),

De twee danwoorsrclllngen zijn er al
evenzeer CJpgericht opkomend talent hun
ding te lal en doen, De Brusselse dansschool
Parts. opgestart onder het toeziend oog Vim
Anne Teresa De xeersmaeker. levert dit jaar
haar eerst lichting af Tom Plischke is één
van die Pens-dansers. hij pre-senteen op de
einddag 'Curtain'd with a cloudy red' waar-
in hij zijn film 'Dances for a small glass'
verwerkt heeft. Vertrekpunt van Pllschke's
voorstelling is 'De wunderkenuner': "een
intuïüeve. nfet-rnctodlschc kollektie van
tassinerende cbjekreo die nieuwsgierigheid
wekken en de verbeelding prikkelen." Het
Pep-programma dan weer is een niet-
schools maar nrenemrn professtonee! oplei-
dingsprogramma voor hedendaagse dans.
De verschillende workshops en kursussen
monden tijdens de einddag uil in een aan-
tal toonmomenten. opgedeeld in twee blok-
ken.

Om zes uur 's avonds wordt een video-
maraton op hel publiek losgelaten. dat wil
leggen: dezelfde vier video's worden tel-
kens opnieuw vertoond, Uh de soetezaat
klinkt dan weer muzjck. Eerst dankz.ij een
optreden van vera Coomans. later op de
avond afgelost door het kollektief Think of
One. Vera Cocmens. begeleid door akkor-
deonist rhilil) Hoessein. Is een ontdekking
van Arno. die het duo meteen liet aam re-
den in zijn voorprogramma, Coomans
leende haar stem aanvankelijk aan nuuse
en Franse liedjes V.1n hel interbellum.
Ondertussen breidde ze haar repertoire uit
tot het werk van Tom Waits uf Gavin Frl-
day, en werden eigen nummers geschreven.
Think of ene presemeerde vorig jaar om-
streeks deze tijd zijn debuut, 'Juggernaut",

Forced Entertainment op de einddag van Stuc

De tijd in je huid
00nderdag brengt hel Britse

hedendaagse gezelschap Poreed
Entertainment in samelltrer-

k;"g met Tg Stan een bewerkinq van
111111 teaterperformance outzoolat in
de kelder van liet ArellberSgeboutll,
Omwille van de gellul eigen
lemerlaal is Poreed Entertainment
zowat liet enige Britse ge:eI.\·clwp dat
kan opboksen teqen de beste
hedendaagse qrocpen in EI/ro/JO en
Amerika. Di, persoonlijke idioom
vindt zijn oorsprong in hedendaagse
kwesties in en rond liet moderne leven
11011 de stad. tseruciu om de ongewone
opvoerineen. onverwadue lokaties en
bizarre scènes. staa Poreed
Entertainment vooral voor radikaal
en kompromisloos teater,

Sinds 1984 bekwaamt sereed ëmertotn-
rucnt. onder leiding VJn Tim srchctts. zfrh
in het ondersteboven keren van wat 70011

op de bühne kan gebeuren. Hun
thuishaven is Sheffidd, in de beglndngen
van het gezelschap een op sterven na dood
industriestadje waar je goedkoop kon
wonen als je op de dool was. Hler begon
Poreed Ems aan een oeuvre van briljam en
niet geevenaard werk in de Britse
geschlcdenls van de podiumkunsten.
Terwijl ze meesters zijn van het rrautnoncle
teater, is het meer dan duidelijk dat ts:
levens een totaal andere taal spreken.
Vanuit de massamedia, graffiti en fragmen-
ten van straatgesprekken. hebbeu ze het
eerste popwater gckrcécrd: wegwerpbaar.
ten allen tijdc beschikbaar en kinderlijk.
Net zoals de dingen die je op televisie ziel,
i~ het reeter dan de realiteit. Hiervoor
wendt Ferced Fnt~ een dmamisch reater
aan, om onder de huid van dt· sanu-ulcvinp
te geraken in werk d,lt tqwltjk donkl'r el1
verraSsend vt'l'licht('nd is.

Dal hel gezelschap begaan is mer dele
moderne tijden, blijkt uit de diverse media
die in dl' rearcrprojekten aan elkaar worden
gerelateerd. Omdat de inspiratie vaak uit
film en muziek wordt gehaald, emsprutren
de teksten uit meer dan enkel de literaire
traditie. Entertainment en vernieuwing zijn
volledig met elkaar verstrengeld. Voor
diegenen met een ~trikt verwachungs-
piltroon onurcnt wat er te gebeuren Slaat, is
rorced I-nt~ "p zijn :racht~t uitgedrukt
provokarlei. WciHig vnn de stukken worden
gespeeld in te,l1t'r~ maar vinden plaats in
publieke gebouwen en kunstgallenjen. pereed
Entertainment brengt een radikaal teater
waarin gezocht wordt naar de
onderliggende drijfveren van de
mitologieen. dromen en nachtmerries die
het urbane leven onder haar oppervlakte
draagt. Het landschap dat wordt beschreven
is er één van steden, nachtzenders. geesten
en half herinnerde verhalen. De donkere
kanten van de urbane psyche worden op
het podium zodanig uitgestald dat het
beklijvond wordt. zo goed dat hel pijn doei.

'Showtlme' (1996). 'Quizooia!' n996)
en 'Pleasure' (1997) zijn drie voorstellingen
waarmee Forced Ents de teatste jaren de
kontinentale podia onveilig maakte. In
Showtime loopt een man rond in een
hotelkamer, 1ijn gezicht bedekt met scheer-
schuim en een bom om zijn borst
gebonden. Jlij maakt verontschukhgtngcn
en wou Uilt de dingen anders waren
gelopen. 'Showtimc' 1;aat uver mensen on-
der dwang en rnensclljkc lichamen onder
bedreiging van onnodig geweld, Brutaliteit,
seks en geweld 7Jjn hier troef. maar steeds
op zo'n manier dat het noen veraf staat van
een pijnlijke grap, Dom het bevragen van
dc verhalen waarmee wij hel leven en de
dood vorm en relevenuc geven. maakt
Poreed Ems werkelijk tl'ilH'r d,1! zich
verbind I mt'j de re.llill'Ît \,11\ om:e dromen
~'n ilnpten. Hit'l'tlit lllijt..t hlll' vn~chilknu

spreken voor 7kh, evenals "The wu'. de
herwerking van "The wtzard of Oz' met
xuchaet Jacksen en Diana Ross in de
hoofdrollen De grOOI~te verrassing in het
programma is de Belgische film 'De Ordon-
nans' uit 1962, die Bobbejaan Schoepen
zowaar de status van cultfiguur verleent.
Bobbejann scheepen reist middels de Iele-
tljdrnachlne van een cnigmalische graal' te-
rug de tijd in, en belandt in het hoofdkwar-
tier van Napoleon. Bobbejaan's charisma
blfjkr tijdloos, want al snel raakt hij verwik-
keld in een hefdesgeschiedenis met dreigen-
de gevolgen.

De sterkste film van het lot is wellicht
'urezn'. de officieuze klassieker van voor-
malig Monthy-Pylhonlid Terry Gilliam.
'Brazil' schrijft zich in In de klasse van de
toekomstfilms Ha '1984' of 'A Clockwork•Orange' waarin 'we terechtkomen in een
overgereguleerde samenleving waar elke
vorm van prtveeleven in de kiem gesmoord
lijkt. Alleen d10men biedt nog een uitweg.
en de nodige humor natuurlijk,

Benny nebruyne
~:

in de Gentse Vooruit. Sindsdien timmeren
ze aan de weg, zoals dal heet.

Pieter Van H~ en Erik Bulker moch-
ten van hel Stuc hun verantwoordelijkheid
opnemen en stelden een serie fanrastischr
terrasfilms !zie kadertje] voor "omdat wij
van tantasusche films houden, Het nadeel is
dat er weinig mensen van fantastische films
houden, maar wij hopen met dit program-
ma de non-bellevers tOt twjjfel te brengen."
Afgeweken van het beproefde rerrasrnm-
konsept wordt er niet: lichtvoetige, komt-
sche films als tegenwicht voor de verwenste
eksemens. films dus die meeslal een brede
bekendheid genieten en eonder moeite een
ruim publiek bekoren, Titels als 'Bal man
Returns', 'Back 10 (he Purure'. of 'Aladdin' Data rn Înfo vind jr ÎI1 dt agmda.

Terrasfilms bekend

•

'Th\' Return of the Amazin~ Fanta~tk 'rerrace' is de reekemel V3H ut' negen u:rt'asfilm) dk

hn ~tUC volgende maand programmeert om de studenten een aanvaardbaar ekd ..uuv te
geven nkl Ie hoeven studeren. Men mft, krijs je in het o"enlchl>aTllkel deze pagtue
over de dnddag in het stuc. uter \'oiKI al\'a~t het lijstje.
•

'Bralil' (Ten)" GiJllam, ·8')).
'The W11: (Sidlle)' lumet, '151.
'Time Machine.', (George Pal. -eoi.
'Baunan Returns" (TIm aunon. '92).
'De Ordonnans' IChilrles Frank, '621.
'Willy Wonk.J & tbe chocolate Fac.tory' (MeI suun, ·71).
'Aladdln' [Run ctcmecc. '921.
'Weird Sctence' (Juhn Rughes, '85) en
'Bad, to the Future (Rot>ert lt"me,'ki~, '85).

•

Terrasfilms

Woensuag 03/06:
VnJJ.l!o; 05/06:
Ma,mdag 08106:
WOl"n_dag 1010b:
Vriiddt( 12/06:
Mdandl1g 15/06:
woensdag 17106:
Vrijd.lG 1<)/06:

afgevuurd. De derde persoon bewaakt de
deur en neenu na verloop van tijd over van
een van de twee eerste akrcurs. Hel publiek
kan binnenkomen en blijven zolang hel
geniet V,1I1het spel van vijftienhonderd
vragen en amwoordcn IUS~CIl generoen.
dan weer weggaan 1.'11 terugkomen.
Sommigen blijven maar even. anderen
volgen hel hele spektakel vijl uur aan een
stuk. Ter gelegenht'id van deze opvoering
van 'Quizoola!' werkt poreed Enrs samen
met Tg SUIII. een plan dat reeds lang bestaar
maar pas IIU een konkrete uitwerking
krijgt.

onze persoonlijke waarden zijn van die van
anderen en hoe makkelijk het is om hel
geweld en de destrukticve onverschilligheid
van het echte leven tor een vo~cllristj<,ch
spektakel re maken.

'Plcasure' kombineert chaos. kots,
traru-n en alkohol. Verloren ztcleu lilten de
gin overdadig vloeien en zelfs ht't namaak-
paard lijkt dringend PrOl.1lC nodig Ie hebben.
Hier wordt een feest voor het einde van de
wereld beschreven. het feest dat nooit stopt
en vaSI7.it op drie uur ·5 nachts. hoe \ aak je
ook aan dl' hendel hebt getrokken. Op hel
podium 7it, je elke
hertnne ring van elke
mtserabete nacht
wanneer je begon Ie
drinken voor het
genot maar eindigde
met drinken voor de
pijn van dit genot,
wanneer je dronk om
te vergetell maar
eindigde met hel
herinneren van veel
meer. Het plezier zit
hem hier helemaal in
de pijn. De ruimie
tussen de akteur en
lijn mi is zo klein dat
je vergcel dal hel
fiktie is.

'Quizuolal'. de
voorstelling waarmee
Poreed Ents donder-
dag in Leuven is te
zren. is een vijf uur
durend spel waarin
dnc akreurs elkaar
voortdurend vragen
su-tten over markt-
onderzoek. verhoren.
trlvlale kwissen.
schooleksamens. De
vragen worden ge-
durende de gehele
speeltijd door twee
,1 ktcur-pt'rformers
al\Vi~scknd op elka.lf

Stcfun Huber
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de noma de eersten dre hun job verloren,
In de meesic streken zijn ze dan ook bijna
allen werkloos, Ze hebben niet alleen nau-
welijks of geen opleiding. maar moelen bij
sctttcnaues nog eens opboksen tegen de
racistische vooroordelen van de. werkgevers
die -uever iemand met blond haar hebben".
ceocsmustcneerd en zonder geld keren ze
dan maar terug naar de zigeunerkolonies.

In 1989 waren er nog 167 van die
zigeunerkolonies over, mei slechts 1992
geregistreerde barakken, Nu zouden er al
opnieuw vierhonderd kolonies rijn, die ook
alsmaar meer inwoners beginnen Ie lellen,
Rakusy osada is zo'n kolonie, Een kronen-
dorp van een honderdtal hulzen op een
tweelal kilometer van hel eigenlijke dorp
Rakusy. Aan de voel van het Hoge Tatra-
gebergte I,eft Atcua Mizigarova er samen
met dl,lizll1d andere zigeuners, vierhonderd
meer dan tn hel hoofddorp. Alena woont
met haar mail In bij haar scheenouders. in
een bar'5k van drie op via meier waarin
vijf volwassenen en zeven kinderen slapen.
Koperen elekrrieêtclrsdradcn plekken open
en bloot legen de-nruur. warerletdtng is er
niet. heel het dorp moel hel doen met één

waterpomp. Relen in hel dak en vochtige
ruuren verraden het reken aan bouwma-
terfalen.

Roma in Slovakije

Verworpen, en vergeten
O inds de val 1'011 liet kommtsnis-

me in J 989 zet liet Weslt'll de
r-tgeringen van het voormalige

Oostblok onder druk om hun talrijke
minderheden Ie beschermen, De soci-
aal-ekonamische realiteit toom dar
daar in de praktijk weinig van in
huis komt. Vooral de zigeu1Iers - de
Roma - hebben ket hard te verdu-
reil. Slovakije telt het grootste pereen-

regering wil de nodige dokumenten niet
geven." Als we met een relatiegeschenk in
onze handen maar zonder konkreet ant-
woord terug op de Sloep Slaan, schudt Miro
7-Îjnhoofd. -zc gaal hel altijd, Ze willen
gewoon niet helpen, Wal zouden die men-
sen bij hun familie kunnen gaan doen? Mei
een gezin van leven bij een even groot
gezin intrekken, kan gewoon niet.' Dus
worden STeeds meer Roma verplicht de
steden Ie verlilten en 1'('11 ancmarlef

onderkomen In
elkaar te timme-
ren, lellerlijk aan
de rand van de
maatschappl]. in
één van de hun-
derden zigeuner-
kolonies die up
enkel" knometers
van de 'normate'
Slovaakw dorpen
liggen.

wonen, een getto in het oosten van de stad
waar nu al 70 procent van de Roma wo-
nen.

-Geld om de elektrtdtensmaarschappf
Ie betalen hebben de Roma niet." verlelt
Miro. 'Willen ze elekmcnelr, dan moelen
ze die illegaal aftappen, mei alle rtsfko's
vandien. Drie weken geleden is er in dil
huizenblok brand ontstaan door kortstuf-
ung. zotets gebeurt konstant. !liel alleen In
de apparternentsgcbouweu. maar ook in de

Jobs Vuilnis

"Ikt n'1'\'nt hier binnen." veneh dl'
7l'\li"lIjarige Alcna. -u LOU dan 001.. hdst
zo snet mogelijk een eigen hUISJe willen
hebben. maar dal zit er H)<.)rlOj>igIlÎCI m.
0.' uhkermg van mijn man is 111;'1 voldoen-
de om in k-vcutc t'lii\l'1l - Ah-na en haar
l\H't' m,lolnth:11"udc I<)(UlII~' P,ll rirl? vlapen
n.... d~ed\\lnngelL 0l' de grond. In het huis
vraan imuu-rs ~Il'lhhtwee bedden Obm
IwilUi~l,llj,lf('1I gd~'~kll \\,"lIl ..len htcr \",'1
minder menven. - vertelt haar broer. Vlydo.
"Tucn SI.J,l1'den we er nog in om de kNonÎl'
pruper It' houden. Nu h de bevulking meer
dan verdubbeld. vuomamdiJJ.. duur kiudt-".
ren. Vuilnis wordt IIIl'l opgehaald. Rit)k-riil~
i~ er niel. Hel stinkt hier naar srronr. Oe
mcesu- Roma Willen dan ook weg. Maar
hel is bijna niet meer mogdijk om ru de
,I,ul of lil een durp IC gaan wonen, Bij de
kommuntsten moest je gewoon je naam
opgeven en zij zochten een plaats voor je in
l'en appartementsg ..bouw, Nu zitten alle-.
snci.Jk appartcm ..ntcn vul en pnvee-appar-
tementen kunnen wc niet betalen. Hier
lIloet je lennllnste geen huur betalen. Dus

Al van in de
zestiende ..cuw
bestaan dil' aigcu-
nerl..ultlnks in
Slovakj] .. De Rom,l
\e~tigtlen zkh aan
de rand van een
dorp ol ecu ,I.HI.
waar u: \-UOI1)J-

rru-lljk aan de 1",,1
kwamen als ~mid
of muzikant. On-
danks 7igelilwr-
vervolgingen lij·

dens de Tweede Wereldoorlog relde Slo-
vakije in 1956 nog 1305 zlgeunerkolorncs.
TU('11startte de kouuuumsuscne Tsjecho-
slovaekse regering een doorgedr .. ven pro-
gramma dal dl' Roma 111 nc.un van meer
gelijkheid uil hun dorpen haalde en net als
de Slovaken in grote en naar onze normen
beien: appanementsblokken stopt .., met
zelden 500 kilo meter verder in TSjl'chië,
Dorpen en families werden uit elkaar ge-
rukt. tradities gingen verloren. De Roma
MZ et>

zigeunerkolomes op hel platteland." I:nkel ..
meiers verderop hebben de stadsdrensren
voor een provisoir onderl..omen gezorgd:
een afgedankIe lf1lenelll met daarin vijl
veldbedden. 0 .. l'iJllleli mannen worden
vcrondersteld daarin ICslapen. Er 'lijn niet
alken IC weinig bedden, her regent nog
binnen ook. De ondergrond is een ecrue
slijkpoel. De vrouwen en dl' kinderen mo-
gen met 7.ijn zesalgen op wal oude marras-
sen slapen in een naburig zaaltje van tien
bij tien me,
Ier. 'we
kunnen ner-
gene naarroe
en IV(' lijden
honger, Vijf
kinderen lijn
al in het
ziekenhuis
(1J)genomc:n, •
klaagt de
jonge Dezl-
der Horvatv.
Hij h vader
van 111'ec:
kinderen en-
zljn vrouw is
in verwacht-
ing van een
derde. 'Wal
gaan ze met
ons doen?"
vraagt hij be-
zorgd.

I'>"eldie
I railj.l trek-
ken wc naar
11('1kentoor
van Marian
Elias. tlie bij
tic ~ta(1 Prco\)v vc-ramwuurdelijk i~vuur de
O])lanl-: van deze Rorna. \'('.'1 wijze-r wordt-u
wc niet. Dl' n1.111schemu IH'l\('U\ nu-t wat
hij al alkm,l,ll geg.'n'l) heelt: dc' u-nt van
'goede kwaliteit". melk. vocdwt kleren.
c'1I7u\'uort ·01' R"Ill,l 1ll ..... ·ll·!l IJ,lolf hun
familidedcll gil,lll,- Sidl hiJ r"~tJl\llJl. "Wij
l..ulIIll'n niet voor IWIl 7<>r!:I'11" I·..en l.ll,'r
\-er~dlUih hij zith ach1l'r,ldmini'lr,11ll'll'
Illoeilijklll'dl'n: -Wl' hcblwn n'n IHtJJl'l.1
I oor nieUWl' wUllingl'l1 J..laar, Ill.lM dl'

lage soma in Centraat-Europa: vijf-
honderdduizend of lIegelI proeens vau
de bevolk.ill9, De Roma ItdJbeli er niet
alteen geel! Îl!fd/t'klllde of politieke
verteqenwoordiqers, maar meestal ook
geen werk, geen fatsoenlijke rechten,
geen drinkbaar water. Een reportace
over liet 'laatste vrije volk', ver VtlIJ de
pseudoromantiek van bij om poputai-
re zigellllerkollserten,

'0 pn\tuns ancl. Iclt'grarnJlltJ~ ave!... Na
kamen IIJI: Ik cll'ftl!:\lange Rem. Miroslav
Lacko. 7.ingl él'n '0'.111de vele Ik-deren over
de di~knmillJtll' \'<111 de RUl11a,Vrij vertaald:
-oc pO\II)()(k brl'ngtl'Cn telegram mee
waarin stunt dat 7.ejouw lieren ~lIatl uit-
rukken ... Zl' houden niel van jou." Miro
draagt konvraur ecu revolver, Siuds hij on-
liln!:\ OJl Sky Chanucl dl" ~i\lliltil' van d\'
Rnrna in Slovakljr- a~nklm·g. onlvangl hij
1('ldol1i,cht· d~lIld~lw-drl'i.!'m!-lI'n.zun runen
1...erden stukgegOOid. ,mtll'kendl'n legden
7ijn tx'~lt' I'rknd )o:l'dllrt'nd(' enkeh- uren op
de rooster Oll'r hl't Buro voor We1tehJke
Bcschcrmlug van Etnlsche Minnritdll:n in
SI.i\',ll..ljC waar '\\irn I'"ur 1\('rJ..r. -waar-
schijnlijl.. Ik SllI\a,lh" H'ihghehl'idi('n\T Sic.
dl' \'\)Uflllolligl' 1..<1I111l1111Ii,ti,d1l'lnhchnngcn-
di('n~1 lik nu undr-r I..mllml.' \(,1.111,111dl'
rl'geringsJlartijl'n en er nll.!' steeds de7l"'lde
Ilr,ll.tijl..en "I) na houdt." ll'gl MlfU, -u
vluctn bumenkonnaar hCI weeten en
vraag ,l~it-Iaan lil Groot-Bnuannic." .\laar
eer~t wil hij uog een 1',1,Jt dingl'n lOIWIl.

Illegaal

I'ot! Taborun, in dl'IX uugcbraudc hui-
/('nhloJ.. ~.111de rand \'.111 Pn'çnv, lT\1 ~tJd in
her Ol1\lcn \',111510\',lkilC. wnonck-u zeven-
t·I\I\·~ti!: I1ll'11WII.Hd ,IPildrteITlt'\u'gebouw
wa-, n'n \',111 dl' H'k 'jow ~1,mdJfd"1'l'''<lU'
\\'\'11 dil' !:I'l>nllkl wurdcn ,II~ ~"li,lk' wo-
mngvn. In du ~\lurl hloJ..l..l'Uwlldt'r elel..tri-
Cil"il .·n "'1111' tluk Inl1(kr IVJtl'fklding \Vur-
dl'll d.· Roma 1'I'1·}!}:\·\wl..,·n.lIIl 11<'1 Lidll
\iln dl' 'g,'I~OI1t" Sln\olh'll. rn dl' I'H-ede
grnll"1(' <,111\,1,11..,(,\1,111.KllÇln', wil []ll'n dl'
Iwlt- ligl·lI!1t'rl~·\CljJ..l11g"'Ih \t'rphdul'n CIm
lil ,k \\l1l1l1hl.. l..l..l'n \,In lunll.. 1'- lt· ,!:ol,l11

kouten er Ruma uit sn-den ,II~ PoprJd ol
Ke/l11,lr,,~ I.ilh 1111'f\e~ligl'l1 waa r ie niel
vour dl' grond 1l101't('1Ibetalen."

De bJrJJ..)..\·1)dil' 7t· ,'f 111 elkaar umm,--
feil liill ..."I~lrl'J..1 illl'g,l,'1. Ral..u,} usada ligl
IlIlllll'h \'ldl..11iihl·t nillUlI'll,lrk I-an de hOgl'
T.ltr,1 \'11ollidn'] \Iaan ~'r ilO!: ~Il't'd, !-l'TIl
hlllll·Il_001. ll'IJlltllll' 1i!:1,1an .1.' f,lUd \au
.TIl llaIllUfp,lrJ.. In SllI\t'n~"~ R,lj, 1"lInIiJk

probeerden in de Ilars verder te leven ,,,als
l.I' dJI in de kolout ..\ g('\H'nd \V,H,'n, 111.·t

kampvuurtjes in hC'1mldden van de knuu-r.
Bijna alle. doorgaans ongt'~ch"nld(' ]{uma
werdl'n tnll·rl..gl'Stdd ,11~halllll-n,Hlwitkr,
\our het 1:II)(lI\\'n \"'1 hllill'n, IWI ,lolnl.·1'-
gen van \Vl'gen. hel ophalen ,all ~'lIIlllh,
h-rmih dl'lt· 1)'~il'J..Iwarl' j,,[J, 1~'ll'r tWIJ.11·
dt'll d.lll hurtll~erk. dalhll'II \'f Il,Hmdijl..\
Roma aoln ~tuderl'n_

~,l de \-.11\-an hel kllllllllUni'lnl' \\JH'n

-,
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vervolg van p- 16

'het Slovaaksc paradijs'. brengen jaarlijks
enkele tienduiaenden mensen onbezorgd
hun vakantie door. Oe Rcrna van terenov-
ce merken weinig van het paradijs, Zij heb-
ben geen drinkbaar water of elektriciteit.
Een drietal jaren geleden raakte de enige
pomp in het dorp stuk en sindsdien out-
breekt het nodige geld - zo'n dertigdui-
zend frank - om ze te vervangen. Het
eerste dorp ligt op een klein uur lopen. De
noma drinken van de irrigatieleidingen van
een plaarselljke boer. 1S kinderen en 20
volwassenen werden ondertussen na een
epidemie in het ziekenhuis opgenomen,
maar nog maakt de overheid geen eaustal-
ten om een pomp Ie installeren. Ze dreigde
er enkel mee om het hele dorp te entrut-
men "omdat de Roma hout van het natuur-
park kappen." De Roma V~1l Horulanska
Ncmce drinken dan weer van het water
voor de koeien. dil' van Rudnany leven op
een gifbelt,

Uitkering

"Enkele jare-n geleden noemde de hut-
dige minister van kultuur dl' kwikvervut-
ling van Rudnanv nog een regelrechte kata-
strofe. Nu hij zeil in de koalitie 7iL doet hij
of er niets aan de hand Is. De zigeuners van
Rudnany besorten het gevaar niet en begrij-
pen 11kl waarom vr zoveel mensen ziek
worden." zegl Anna Koptuva. direkrrice
van het Buro voor Welldijke Bescherming
van Emischl' Min,krJll'dclll'l1 rourogtee dl'
emge Rom die oen een zitje in het Slovaak-
se parlement wist te bemachtigen, Veel
h1Î1iatieven om de Roma Ie helpen zijn er
volgens Kopteva niet. "in tene wordt hel
probleem door de bevolking niet erkend.
Uh een enquête uit 1994 bleek dat 85 pro-
cent van de slovaken er van overtuigd is
dat de Ruma niet wonjen gcdiskriminccrd.
Het meest gebruikte argument is dat de
Roma vla hun sociale uhkcrtng en hun
kindergeld soms meer geld krijgen dan een
werkende Slovaak verdient. Zc runeten
daar dan wel veel meer kinderen mee VQC-

den. Duizenden ROOla welen trouwens utet
hoe ze een uitkering moeten aanvragen."

De overheidsdiensten doen geen enke-
Ie moeite 0111hen daarbij te helpen. Ignr
renterne. een voor het overige vrij progres-
sieve dokter, verwoordt de in zijn land
gangbare mening over de Rcma. "Muziek.
kinderen en drank, dat is hun leven. Zij
leven volgens hun instinkt. Wij hebben in
ons land zelf al problemen genoeg en daar
moeten we de prioriteit aan geven," Om
njn woorden kracht bij te zetten, neemt
Igor ons mee naar een apparternentsblok in
de zuidelijke stad Lucencc. "Icen de goma
hier drie jaar geleden in gestopt werden,
was dil een goed appartementsgebouw;"
zegl hij. "Kljk hoc het er nu aan toe is." Hel

appartementsgebouw is een ruïne, De ra-
men lijn kapot, van de lift blijfL enkel nog
de llftknkcr over. Hel sanhalr is vernield, de
menselijke uitwerpselen stromen recht-
streeks in een kamer op de benedenverdie-
ping. Kinderen lopen naakt over de trap.
grote betonnen brokstukken liggen her en
der verspreid, In de winter vriest hel hier
min twlntlg graden. "Heeft hel nog zin om
die mensen andere huizen Ie geven 1",
vraagt Igor. "Het is altijd hetzelfde. Ze ver-
nietigen het toch;"

Maand

De laatste woensdag van de maand,
Iedereen ontvangt zijn sociale uil kering.
Langs de weg strompelen groepjes dronken
mannen. Het lijn Roma die triumlantclijk
flessen goedkope wijn meedragen. Vandaag
is hel feest. morgen blijft er in veel gezin-
nen van de uitkering nel genoeg over om
een maand mee rond te kunten. Ook in
Ra kusy wordt Cf volop gedanst en meege-
zongen met een kasseue. rnsrnunorncn zijn
er nauwelijks. De meeste zijn in LIjden van
geldnood verkocht. "Muziek is om leven.
Wij lijn Rum,1.N vertelt vlndo. -veel meer
hebben we niet. Kijk naar mijn zooritje van
één jaar. hij heeft de ruuziek al in zich. veel
zigeuners vluchten in de alkohol. Vijf jaar
geleden waren er hier daardoor dagelijks
zware gevechten Lot er op een dag een do-
dl' viel. Nu is het terug rusng."

Feil is dal de alkoholproblemen de
vooroordelen tegen de Roma alleen maar
voeden. Dl' Rome valt Rakusy voelen de
onvrede van de Slovaken sterk aan: bij de
zoektocht naar werk, de behandeling in het
aiekcnhurs of bij het winkelen. Als een
Rom een winkel binnengaat, wordt hij
doorgaans op de voel gevolgd door een
winkelbediende. zeus op het kerkhof van
Rakusv is er een strikte scheiding lussen
blanke S!ovaken - de gadjc - en Rcma.
"Het is aonls in Engeland waar er kerkho-
ven zijn mei aan de ene kant de honden en
de kiltien en aan de andere kant de Engel-
sen. Bij ons is het aan de ene kant de gadje
en aan dl' andere kant de Roma,' zegt vla-
do. "Nu wil de burgemeester een kerkhof in
de kolonie zodat de gadje niet meer naast
ons moeten liggen".

"Apartheid: noemt KOI)lOV;1 de situatie
onomwonden. "Hoewel er tientallen ge-
meenten zijn waar Roma veruit de rnèer-
derheid van de bevolking uumaken, is er
slechts één Rom burgemeester in Slovakije.
De diskriminatie begint al bij de kleine kin-
deren. Geen enkel land telt in de otüoële
stausueken zoveel achterlijke kinderen als
Slovakije. Als kinderen op school niet goed
kunnen volgen, omdat ze geen Slovaaks
spreken maar hun eigen taal het Rornanes.
worden ;te als gek bestempeld en in speciale
scholen gedumpt, waar ze nlët zelden rrau-
ma's oplopen, Denigduizend Rcma-klnde-

ren zitten in dat soort scholen en dan zijn
er nog de speciale internaten en de korrek-
oenere instituten die ook vooral door neme 1
worden bevolkt."

Skinheads

van de rechtse regering Medar. met
daarin de neuooansuscne panij van Ján
Slota, kunnen enkel maarregelen legen de
Roma worden verwacht. Toen de jonge
zigeuner Marlo Goral in 1995 werd vermo-
ord door een groep skinheads, werd die
aanslag volgens Slota veroorzaakt door de
hoge "misdaadsijfers van de zlgeuners."
Ook premier Mec1ar haalde al enkele keren
denigrerend uit naar dl' Roma. Zo stelde hij
in een toespraak In Spiuká Nová Vt'1 dal
"het hoge geboortesijfer van de zigeuners
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dringend mOCLworden aangepakt want
anders zullen zij ons aanpakken."

"Het geboortesijfer bij de Roma ligt vier
keer hoger dan die bij de rest van de sto-
vaken," aldus Anna Kopteva. "Daarom
werden in de jaren tachtig tienduizenden
zigeunervrouwen gesteriliseerd, sommigen
zonder dat z.e hel zelf wisten. Tijdens het
kommunisme waren sterilisatie en abortus
de enige vormen van korurasepne. Nu
wordt er op televisie weer openlijk over
sterilisatie van zigeunervrouwen gedtskus-
steerd. Een ginekoloog die vroeger zigeu-
nervrouwen sterutseerde. noemde hel en-
kele weken geleden <onmenselijk, maar
noodzakelijk' De zigeuners dreigen weer
hel stachtoüer te worden van dl' versleen-
lerende sociale snuaue van Slovakije.

"De bus van Bralislava naar Brussel.
!\vee zigeunergezinnen stappen aan boord.
Een sjofel geklede lamilie met vijl kinderen
en een deftig jong koppel met slechts één
kind. Aan de grensovergang mei OOStenrijk
beginnen de rnueilijkheden. Terwijl de rest
van de reizigers aan een vluchtige kontrole
van hun paspoort wordt onderworpen,
moeten de Roma _ die nochtans geldige
stovaekse p<lspoonen bezitten - aantonen
dat ze voldoende geld bij zich hebben. Het
grootste gezin mag Oostenrijk niet binnen.
Ailil de Oostenrijks-Duitse grens herhaait
het senario zich. Nu wordt het tweede ge-
zin van de bus gehaald. Hel bovenhalen
van Duitse marken. vakennekoffers en het
adres van moeder in Brussel. mag niet
baten. Zelfs de sfoveakse medereizigers
voelen zich er engemakkelijk bij. Blanken
die met l'en geldig paspoort naar West-
Europa komen zijn blijkbaar vakantiegan-
gers. Roma die hetzelfde doen, zijn asiel-
zoekers of bedelaars. Een Nederlandse die
in Wenen op de bus stapte. was al op voor-
hand gewaarschuwd dal er vertraging zou
zijn: "Wam er lillen zigeuners aan boord "

Peter Van Rompeev

Over de RCJNI/I i! er val/af dil/sda:} 2 jUli; C,'I/

!arolmIODIIJ'I"IIiIl.'/ I,' brzidlllHtII ;11dl' BllIIl\vl'
Sdnnt (lPde viunnrkt, [H fiw'J' zijn vanoud-
V~I(ifOllJrt:J(1klmr Ka,t"! D~ WUnll_ Dt' ,"jallis/I·
lif' is ilJ 11<111.11'11 ~'<111de K'lIlsli>,mk,
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Jonge stripauteurs 4: Steven Dupré

"Je moet toch iets doen, nee?
0"ons door Susk~ en Wiske

gekonditioneerde landsgedultt
blinken we uit in het genre

vall de ziellou kinderstrip. Sleven
Dupré heeft met zijtr reeks 'Sarah en
Robin' echtu meer ambitie.
Bescheidt" en gestaag probeert Duprt
de vtaamse kinderstrip een nieuw
elan te geven, "Ik ben zeker de
kommersiële tekenaar;" de reeks?",
polst "ij halJ plaqend. !talf onqerust,

steven Dupré (JO) is een nuchtere kerel.
Hij praat niet veel. maar wat hij zegt is to
,ht point. Af en lor verpakt hij zijn ant-
woorden mei droge. zelfs wrange humor.
Pas in zijn stripverhalen ontdek je de
dromer die hiJ duidelijk h. Hel fantasierijke
Sarah en Robin betekent een revelatie in
het verkleutertngslagvejd dat Suske en
wtske aanricht. De' reeks vertelt de schal'
tige en gevoelige belevenissen van het
meisje Sarah en haar denkbeejdige vriendje
Robin. Dupré ben"ikl een in de vlaemse
kinderstrip ongewone kwamen. die al
resulteerde in enkele prijzen van een divers
pluimage, Alleen de verkoop wil nog niet
zo vronen. Aan het nieuwe album 'Zes
weken' zal hel alvast niet llggen, wam
Dupré loopt in een wijde boog om het
moralistische sukkelstraaïje heen en breidt
zijn aktieterrein uil door nieuwe persona-
ges Ie introduceren, Maar ook groot talcru
heeft een uitgebreide leerschool nodig.

Wolf

Steven Duprê: .Voord,,! ik alstudeerde in
plastische kunsten, had ik al enkele dingen
gepubliceerd. Eigenlijk heb ik al heel vroeg
mijn werk aan een uitgever Ie laten zien, Ik
wist dus al snel wat ik wou worden (1achl),
Jk ben een Jaar 'werkloos' ~ewCMI. maar In
dal jaar heb ik wel het eerste verhaal van
mijn stripserie 'Wolf' gemaakt. Je moel
toch iets doen, net"? [lacht] Samen mei een
senarist, Anch alias Rudi gombouts. was ik
wal aan hel bratnsrormen over een strip.
We wilden iels maken over Amerika, maar
dat betekende dat ik dokumentcue !l1(WSt
zoeken en dal is niks voor mjj. We zijn dus
overgeschakeld op [<wim)'. M~I cc n kortv c r-
haal zijn w .. dan naar ..en uitg ..ver geerapr.
Die raadde ons aan om de ranta~y te onder-
bouwen rner een lTTilolugi.., Lmlal de lezers
renuunstc W.lT houvast zouden lu-l-hen. Wc
hebben zijn raad (J!,~c vu!!-:,I en de viking-
mitvll>)-(ieleek ons d.. pk-zantvtc, want da a r
10.011(1.'11 we all .. kanreu mee 01J. /.(1 i~-worr
geboren.

Via ilUidt mft'mllltitm lijn W~ bij He!
Laarsic Nn-uws terechtgekomen met won
Mijn ~Ilarhl was {luk 'W'nariSI voor een
andere strip in Hl'l Laatste Nieuws: Joerhi
De tekenaar van die reeks. Dirk Nuvrs. kon
h .. 1 tempo niet meer aan. Nel enkele dagen
nadat hij naar (k krant belde om te leggen
dal hij niet op lijd klaar 7011zijn, stonden
wij daar met een volledig afgewerkl
verhaal. Toeval hé. (lacht) Maar na één
verhaal heel! Hel taaure Nieuws 'Wolf'
stopgezet. Ondertussen was mijn tweede
verhaal ongeveer .1, We zijn dan naar Hel
Volk getrokken. Die krant is opnieuw
begonnen mei hel eerste verhaal en heeft

~__, daarna nog negentien verhaten van Wolf
gepubliceerd, Bij Het volk kn'eg ik l e us l'en
kom ra kt.«

<-

Siviel

-. Veto: Uttft Hlt Volk nooit (]lItrwogm om
IllblmlJ uit Il 9lWII ~',m Wa!p
Dupré: _Nee, We hebben daar wel op
aangedronsen, maar dal is cr nwil van
gekomen, Buiten Jommeke en een beetje
Kramikske gaf Hel Volk locn nauwelijks
nog strips uit, Op een bepaald momenl
heelt Ronny Malton (nu uitgeverij Talent)
me opgebeld {rf ik een Strip voor hem wou
tekenen. Dat was 'Monigan'. Toen hij
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hoorde dit ik op dal moment 'Wolf'
tekende voor de krant. nejde hij onmiddel·
lijk voor om er albums van uit IC geven. Ik
twijfelde of de kwalileit van die eerste
verhalen wet hoog genoeg was maar
Malton was vastberaden. Hij heeft twee
'Wol Is' uitgegeven .•
Veto: Hij huft dl verhalen ulft laten
inkleuren.
Dupré: .Nauwelijks. Ze waren heel lelijk
ingekleurd. Mailr roert ik hoorde Wilt de
inkleurder ervoor kreeg. begreep ik dilt hij
daarvan maar drie peejes verf kon kopen
(lacht). Ik heb zelf twee jaar aan 'Mortigan'
gewerkt. Ondertussen liep 'Wolf' vcrder en
daarvoor heb ik Luk Moerman
ingeschakeld, die helemaal zelfstandig een
aantal verhalen van 'Wolf' heeft getekend.
Af en toe tekende ik weer zelf een 'Wolf'
wanneer er geen geld meer kwam van

"
Luk Moennan kunoen betalen voor het
tekenwerk, Rudi vroeg daarom heel wal
meer geld aan Het Volk en we hebben toch
wel wal extra gekregen .•

_Later is het bij Het volk beginnen mis
Ie lopen. Ze hebben bij\!ooroeeld eens een
wille plek gelaten op de plaats waar een
wolt-aflevering had moeten Slaan, 's
Anderendaags kreeg ik een aanget ckende
brief, TeJWijl ik ook telefoon had en Luc
Moerman vlakbij de redaktie woond c , Het
probleem had dus heel gemakkelijk
opgelost kunn cn worden, maa r 1:1:'lochten
netuurlijk een reden om me builen Ie
gooien. Wat dan ook gebeurd is .•

KrOl

Veto: En tMn kwllm 'Sarah tn Rabin'.
Dupré: -Berst kwam een zwart gat. Ik heb

M,l110n. V.lO 'Morti"an' heb ik mijn
kontraktueel bepaald 'h)l1t,11po1!-:il1.1'~)-(c1C'
kend en dan ben ilo.gcstopt. Ik ht'" mijn
geld nog altijd niet.»
Veto: KI'n)~ /tn'lI ~',1I1WIlI H~I V;,lk}t
btlUlllJr?
Dupré: era. beter dan nu zelf~, n. leverde
natuurlijk ook wel veel mcer pagina'~ dan
nu. Dal dagritme zorgde er wel voor dat ik
helemaal niet tevreden was ov e r wat ik
maakte. Ik ben volgens mij ook de laatste
jonge lekenaar geweest die dat
krantenritme een lijdje heeft volgehouden.
Op een bepaald moment verdr ..nden we
zelfs meer mei 'Wolf' dan Jean-Pol met
'Kramfkske'. Toen ik mijn bUTHe rdlenSI bij
de slviele beschermtng ging doen, moest ik

re ..n een dosster g..maakt voor ven \In!,
uvcr Kelt c n. met lautasv-el c nu-men. Ik h.. I,
ungev cer bij elke ultg ..ver aangeklopt waar-
van i], het adres kon vinden, maar niemand
wou hel publlcer ..n. Toevallig hoorde ik
toen up l'en receptie dat De Standaard ging
beginnen met hel 'Suske en wtske
Weekblad' en dat korte stukjes welkom
waren. Sarah en Robin had ilo.al een lijdje
liggen als idee, maar ik had er neon tets
mee gedaan, omdat ik eigenlijk geen
kinderstrips wilde rnaken. Ik ben er dan
loch maar aan begonnen .•

.In diezeUde periode ben ik ook bij Jan
Bosscheen gaan vragen ol hij geen werk
voor me bad. Voor Jan heb ik drie gewone
albums en twee reklame-albums van 'Sam'

geYnkl. Daar kwam nog bij dat ik een jaar
lang een pagina per week heb gemaakt
voor de veronka-gids, 'Waldo's Horrorland'.
En ik heb de geschiederus van KOrlrijk in
strip gezel, semen mC'1tee 'nmmers.
Eigenlijk ging ik dus van hel zwarte gat
naar veel te veet.s
Veto: Jt htbt diJaNtraks ~tgd dal htl nu mn
Silrah rn /WbiF! finanrittl niet !Jn1fakkrlijkt-r is
dlln vrotgn.
Ouprf: .Ik ben getrouwd en mijn vrouw
werkt Iulltimë. Dal scheelt, Als ik IlU alleen
WOOnde, zou het irtest zijn, Et zijn vroeger
ook wel periodes geweest dat ik niet veel
verdiende. Toen Luk 'wctr' tekende.
woonde ik mei mijn broer en mijn senansr
in Lommel in een krot. De belastingen en
de sociale ackerheld zat ..n achter me aan,
want ik mobt twintigduizend per maand,
afdragen en-ik verdiende maar tienduizend.
Wc amuseerden ons rot, maar hel mocht
niks kost;n. (Iachl) Als ik alleen van 'Sarah
en Robin' zçu moeten overleven, zal ik nog
in dal Stadium, denk ik. Hoewel. de syndica-
tiol! brengt legenw,!?O(.dig goed op. Sarah en
Robin staal in de SlipKrant, he 1 Limburgs
Dagblad en ook in Zonnestraal. Ik word

daarnaast ook betaetd voor de plaats-
ing in het Suske en wiske Weekblad.
de Vakantiestripboeken en naluurlijk
de albums, die eigenlijk minder op-
brengen.

Buitenland

Veto: Kan Uil kindrrstrip in Vlaandrrrn
nirl af/un maar suksn hrbMI Ilis er
vaak albunu vrnchljntn?
Dupré: «Dat is een keuze die je;
maakt. Ik heb meegemaakt wat het
belekenlom Ie moelen produceren,
Dat is hel meest Irusrrcreude dat
besraar. Je wed dat je beter kunt,
maar je hebt nier de mogelijkheid óm
het te lillen zien. Nu werk ik alles •beter af, maar dan produceer je min.
der en dus verdien je minder. Kwali-
ten moel vooropstaan voor mij. Zoals
ik nu werk. krijg ik één keer per jaar
wal re'pons op mijn werk, wanneer
een album verschijnl. De rest van het
jaar moel Ik mezelf overeind houden,
En dal kan ik niet door slechte strips
Ie maken .•
Veto: Jl btnt em van dt wámgr j("Iyt
aUltl1N bij (('11!lrC'ft uil;ltwr,
Dupré: -Ik keil wel wat mensen dit'
I!enocg talent hebben en die er ook
veel cncrgt .. in stekt-u. maar die tets
maken waarvan hc t ni .. t vooraf vast-
\Iaal dal ze gocd zullen verkopen.
Hc t h heel moellijk om in zo'n geval
een uitg ..ver u- overtulgen. Jong ..
~Irll'allt~un lijn .... IT l'ig('1I7innig,
lIilSteTlTITd r,l~, Ik heb bijvoerbeeld

geluk ddt 'Sarah en Rubin' c r grafisch niet
Ic extravagant uil1:ic t .•
Veto: )t' mI/akI //i);j Uil Iwerde strip: 'Tussen
II'lrrMm' Tod, /Zit/ helemaal tevreden mn äir
killJtnlrip?
Dupré: .J,nvt'l,maar ik maak de andere
strtp om afWisseling Ie hebben. En om Iers
IC rnaken voor een ouder publiek. Ik ben
voorat bang om 'Sarah en Robin' beu Ie
worden. Ik wil dat met, Dus ben ik met die
tweede reeks begonnen, die ook in albums
moet verschijnen bij De Standaard. Volgens
mij moet de uitgever die reeks loch ook in
het buttentand kunnen kwijlger~ken .•

Gen Meesters
Htt derde dul van SlJrah til Robill, 'Zn Wtkm',
ligt dtu wrtk in dr sfripll'inktl.

Jaar9all914 tlr, JO dd, 11 mei 1998 0' vato



Het jaar van Veto

Een stap opzij is geen stap terug
Oaaroverzicllfell zijn als platen

van Raáionead. Sommigen
vinden ze [antastisch, anderen

haten ze, maar iedereen leest ze,
iedereen bekijkt u. Ze zijn de kwint-
esse115 van de Aha-Erleimis. Gekon-
denseerde emo, eiektrostuxks van liet
Oe#lellgen. Eli eell zeer zware fysieke
helasting, bij het lachen worden na-
melijk de meeste spieren in werki"9
Dezer. Het jaar volgens Veto.

Vno I. /8 au.qusltlr
• Herman Brood en spelen rroer in Leuven
tijdens tweede zit" 'S lands grootste wor-
sten- en welelkraam Marktrock bereikt zijn
plafond kwa bezoekersaantal, wal niet 1.0
eenvoudig is voor een opmfuchtfestiv.ll. vol·
gens sommige bronnen werd er ook muziek
gespeeld op Merkrrock. maar deze geruch-
ten kregen wij niet bevestigd .• Ahijd goed
voor de eerste.' vetokop. er staan nog koten
vrij .• Nadat de vorige SlUclciding zijn ver-
antwoordelijkheld genomen had en een
Stapie opzij zeue. namen twee madammen
het heli in handen en stelden e~n program-
ma samen waar je zelfs met een geladen
revolver niet aan kon aan ontsnappen.

VtlO2. 301tpumhtr
• Klapstuk kijkt in de SI)iegcl en ziet een
Kutspalk tussen de benen .• Geen proble-
men voor de homo's, die zien olwcl twee
kuuen olwefrwee spalken. En het gaal nog
beier: na de konsepne van het samen le-
vingskonrrakt kunnen ze elkaar bijna otfl-
ceel het jawoord geven .• studenten kun-
nen voor dertig frank per dag op hun kol-
met Ol) Internet surfen. Net als op kafee
mag je ook op het Net niel aan de schone
vrouwen komen. maar alla, je kunt er loch
al op klikken .• Hel zal DillelTl.lll~ een zorg
zijn, zolang M kwalhelt maar gevrijwaard
bliJft. 's Mans plan over de optimalisering
Vim het untversltair ondenvijs leidt ertoe
dou 2_ver het hele onderwijsland de nood-
tocstaild wordl afgekondigd. Paul MaTchal
beklaagt er zich over dat hij de publikatie
van het rapport in dl' pers mUCSI verne-
men .• sedes diskrimineen de rokers en
Jaagt ze naar de kelders. Van een schone
tafel kun je niet eten. van eksouscbe meet-
tijden terwijl cr wereldmuziek speelt. ook
niet. • Hellupuue, waar Leuven trots op is.
Hij is architekt van menig univcrsiteitsgc-
bouw en stichter van de Boerenbond. Als
eerbetoon aan hem orgillli>ecrt hel Hoeren-
kor als enige dil jan r ~I semestcrcksamens.

Vtto J. 60ktobrr
• Beduidend minder «uderuen schrijven
zich in voor [randjgeneeskunde en kinc. De
mijlister is tevreden: ·Wic '>Chrik heeft van
het toelartngseksamen, zal ook wel schrik
hebben van bloed en kan dus nooit een
goede dokter worden", luidt lijn redene-
ring. Wellicht is er ergens in Gent of Leu-
ven wel een kinderpsychiater die die teorie
wil vcrtllërcn .• De komplotteorie maakt
opgang onder de rekteren. Rektor Els Witte
- haar aanvraag 101 naamsverandertug na
de witte Mars werd niet pclltlck benoemd
- vermoedde een rcomskatcltekc samen-
zwering tegen de vrijmetselarij: de KUB
moer van BrUSSel blijven. Volgens rektor
Oosterlinck is het allemaal de schuld van de
media. Hij roept in zijn speech om een
ekstem kontroleorgaan voor de pers .• Hel
dansfestival Klapstuk had heel wat muziek
te bieden. Zeena Parkins bewijst dal vrou-
wen mei harpen even saai kunnen zijn als
hardrockers met gharen. 20 ver heeft een
halve eeuw vrouwenemansipatie om dus
gebracht. Anistick leider Johan Reyniers
wordt gevraagd zijn verantwoordelijkheid
op te nemen. En inderdaad. hij zet een
stapje opzij, richting Brussel .• In Antwer-
pen vindt de Dag van Demokrarie plo1at~.
Een referendum wees uit dat het er beo
hooriiJk onnozel aan toe ging. Ach Wilt,
alles wat dood of zinloos is, moet zijn dag
krijgen. dus waarom Bert Anciaux niet7

1''''04. tJ oktobtr
• "Frankrijk en Oroot-Brlttannjë nog altijd
de populairsten". kopt Vl'IO. Populairst om
binnen te vallen vanuit Duitsland? • Hel
moest er van komen: na Klapstuk wordt cr
in Leuven nu ook op straat gedanst.
'Reclalm the Strcets' wil de wagen uit de
straat bannen. De Allerhoogstc blijkt met
een ~\erce<!e~ .Ie rijdo:n, hij let_l!e ht·Il.:Jt'"l_:
sluizen open .• VRG debatteert over parle-
mentaire kommissles. Gerolt Annemans
wordt voor de vero-rotc gevraagd een slap
opzij te Zeilen, waarna hij van hel podium
dendert. Kijk. dal vinden wij nu grappig.

I'..to 5. 200kto","r
• Reklor oosrertrnck spreekt zich uit voor
een studiepuntensysteem naar Nederlands
model. Wanneer zijn medewerkers hem
erop allent maken dat de studenten ook nu
al punten krijgen voor hun studiewerk.
overweegt hij een ~tal' opzij te zeilen .• De
Wille Mars wordt één jaar oud. Nug een
paar jaar en hij kan niet meer :wnder risiko
alleen door het stadspark lopen .• De ge·

middelde Leuvense student besteedt gemid-
deld ongeveer evenveel tijd aan zijn lief als
aan Tv-kijken, wijSt een studie uil. -Als je
teveel TV kijkt. krijg je beeld zonder klank
bij je lid', waarschuwen de onderzoekers,
Lel wel het gaal hier vooral over jongeren
uit de hogere klassen. want dal blijken de
Leuvense studenten te Zijn, • Een jongere
uit de hogere klasse die nooit zal zijn, is hel
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kind van Dodi en Diana die voor eeuwig als
virtueel konsept de roddelbladen mag sie-
ren. Do & Di zeil kwamen immers middels
een dronken chauffeur en een gepantserde
Mercedes nlct helemaal {)[lgeschol'l.den uit
een elandtest in een Parfjsc runnel .• Ln de
Bmbnmhallcn wordt een Studentenmarkt
georganiseerd. jammer dal er geen steden-
ten waren .• Regtsseur-chorcugraaf Jan
Rilsema bekent in Veto: "Ik kan lietsen. Ik
ben een tamasrlsch fletser." Regbseren en
chorcogretereo gaal de man daarentegen
Iwel wal minder goed af. Maar geen nood,
als up een dag de subsidiekraan wordt
drchrgcdraatd. wacht er Ruserna een mini-
mumkontrakt bij de wielerploeg 'LoIIO·.

Vtto 6, 17 vkw",",
• De Leuvense stedemen zijn bereid de 'K'
van het naamkaartje van hun unief te laten
wegvallen. Ideologische en regtonale motie-
ven mogen geen rol meer spelen in hel de-
bat over de uprimalisering van hel universi-
taire aanbod in Vlaanderen. vinden ze en
ze hebben godverdomme gelijk .• -stcëen-
ten horen niet thuis in de bijsland", luidt
dan weer dl' mening van staarsckreraris Jan
Peerers. "Een wijziging van het huidige svs-
teem voor studiefinanciering dringt zich
dan ook op", vah hij zijn panjjgcnoor en
minister van Onderwijs Luc van den Bos-
sche aan. van de staatsekretaris werd sinds-
dien ntcrs meer gehoord. Het parket van
turnhom opende een onderzoek en is op
zoek naar een onbekende blanke man mei
een struis postuur; die ketringrookt en al
zijn opponenten afblaft. • De 24-ureoloop
liep als vanouds op wieltjes, in hel bijzon-
der voor de ploeg lichamelijk gehandicapte
studenten. Je kon het evenement overigens
ook volgen op Internet: als je klikte op de
loper van Klio, viel die in rtal timt spontaan

-
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omver. Verwarring was er ook even toen
een êkcnomtka-ëeefnemer een Slap opzij
zette en botste legen de loper van hel VRG.
Ik wou enkel mijn verantwoordelijkheid
opnemen". raaskalde de ekononnsr nog
alvorens hij werd afgevoerd mei een her-
senschudding. Maar dat Apolloon zou win-
nen. stond voorat a! als een paal boven
water. Ab een paal boven wah:r? WiJl voor
een gekke uildrukking is dat eigenlijk? De
enige paal die ecu boven water geslaan
heeh, was Jezus en die werd cr voor aan
het kruis genageld .• Ja, nu we tegen de 'K'
zijn, kunnen we gerust een versnelling
hoger schakelen.

Vtto 7, l november
• Steeds meer srudenren knallen met hun
gepantserde Mercedes tegen de muur van
een Parijse tunnel, opgejaagd door papa-
razzt. Wie beschermt de privacy van de stu-
dent. vroeg Veto zich verontwaardigd al.
Alleszins niet het KVHV, dat gewapend met
inschrijvingslijsten van de KU Leuven post-
bodes op uw arme ouders atsruun om ze
rweehonderdvüfüg frank af te troggelen
voor hun clubblaadje .• Een studie wijst uit
dat eenzelfde diploma minder rendeert
\lOOTeen kansarme dan voor een rijke, Dat
Is UI) zich niet zo erg wan! een eerdere stu-
dtc (zie Veto 5) had loch al aangetoond dal
er in Leuven alleert maar rijke studenten
zijn. Zalig de geliefden van kansarme S[U-

denten trouwens. Armen hebben namelijk
geen geld om een TV te kopen. loclat er
plots heel wal lijd vrij komt om aan het lief
Ie besreden. nietwaar? • Nooil was het zo
gemakkelijk om een smoes t~ verzinnen
waarorn ]e niet naar huis gebeld hebt om je
moeder een gelukkige verjaardag IC wen-
sen. Dl' vernieuwde Leuvense teretoonset-
len doen het namelijk absoluut niet. Belga-
com reageert gevat met hel uilhangen van
een gratis noodnummer in de sellen waar-
naar je kunt bellen als hel roestel ntet
werkt. ·We hebben sindsdien geen enkele
klachl binnengekregen", aldus een trotse
Belgacom-woordveerder.

VtfO 8, /2 n!1VmTbu
• The x-üfes. Velo wijdt een volledig dos-
sier aan de 'K' van de KV Leuven. De toon
\10111hel dossier is duidelijk: de katolieken
mogen blijven als ze zich aanpassen .• De
Leuvense politie mag ook nier ontbreken in
dIt Jaaroverzichl. voortaan zou iedereen
moeten kunnen bewijzen dat de fiets waar-
mee hij rijdt ook van hem is. Het plan
wordt even geruisloos als een beloging van
doofstommen in Brussel weer opgeborgen.
• Volgens een neganonjstische strekking in
de journalistiek heelt Veto 8 nooit beslaan.
"En als het al bestaan heeft, was het slechts
l'en detail In dl" geschiedenis", meent de
hoofdredakteur van de Campuskrant.
• Ricardo Petrella. professor politieke en

(j"liJ J~rOf'nLusmt)

universiteiten gaan mogelijke misbruiken
scherp in de garen houden. Tegdijkenijd is
het uitgelekt dal Veto al zijn artikels van
het net haalt, mei name van de website
hnp:lfwww.veto.student.kuleu\len.ae.be
• Het monitoraat van geneeskunde had in
hel begin van hel akademiejaar onder de
huidige eerstekanoers een test georgani-
seerd over het wetenschappelijke deel van
het roelatlugseksamen-In-spee. Hel pereen-
lage geslaagden blijkt nu ongeveer gelijk Ie
zijn als het percentage van de inkomsten
dat de De eterces Invullen op hun belas-
lingsbrief. Het is in elk geval op één hand te
tenen. Meteen rijSt weer de vraag naar de
zJnvol~d van een toelatingsprod .• We
hebben cr allt'S .1(1\1 gedaan om het te
vermijden, maar ze bleven maar de oren
van onze kop zagen: veto sprak met VUB-
rektor Els Wille en met minister-president
Luc Van den ärande. Naar de toekomst tee
zal een struktureel kader in onderling over.
leg mei alle belrokken panijen worden ge-
schapen opdat dergelijke sociaal onaan-
vaardbare disfunkties naar het leesbaar-
heidsgebeuren van het crnctêle studenten'
blad toe kunnen worden vermeden,

sociale wetenschappen in Louvain-la-Neu-
ve. mocht zijn Ideeën over konkurrentie
uneemeuen: de konkurrentie mag de
wereld niet organiseren en er moel meer
solidariteit en koöperatle komen. Leuvens
professor en ultra-liberaal negrauwe kon er
maar geen Jouw aan vastknopen. Veto
trachtte het hem tevergeefs te verduidelij-
ken. Om 1111'[ de redaktie van Panorama Ie
spreken: ·Allee, nog ene keer,"

•VtfO IQ, 14 nowmbtr
• W...ar hel vorig jaar nog volop -urs 'n ass'
was rond de sensuur in het Kultureel een-
[rum, wordt het debat rond vroowonvrten-
delijke ufflches nu geïllustreerd door een op
strategische plaatsen afgescheurd eksem-
plaar van een -affiche-met-ekSlltische-schone.
De vrouwonvriendelijke alflchcs worden
overigens opgehangen met een kleefstol
waarvan chemici nog altijd niet hebben
kunnen uitmaken of het om behangerslijm
of behangersslijm gaat .• Lucv in the Sky
wüh Dlamonds. De rekutreuen Geneeskun-
de en Rechten organiseren een vormings-
programma rond drugproblemen. preventic
hu",~" Gr.nt5 hemffleverstrekktng 15In,

MeI hel geld dat de gebruiker daarmee uh-
spaan, sinagt hij er nipt in om zijn dure
stages en uitstappen aan de unief te bekos-
tigen .• Bloed geven op Bloedserieus is er
voor hem echter niet bij, net zomin als
voor homoseksuelen, hepauus A- en B-,
rode hond-, herpes- en aidslijders en men-
sen die recentelijk in Afrika of Azië ver-
bleven hebben. En dan maar ontgoocheld
zijn over de beperkte opkomst.

Vno 11, 8 dtctmbtr
• Ekonomlka weigerde de Veto-reponers
toegang tot haar Smartlappenfestival. De
week daarop is de sfeer evemjes grimmig.
Veto's worden ui! de bakjes van de ekcno-
miefakuheit gehaald en de veto-koeners
staken tot ze een derde man krijgen plus
esko"e en een intelligente koffer .• De Post
strikes bad~. Nu het samenwerkingsakkoord
mei de rijkswacht niet doorgaat, probeert
De Post op een slinkse manier op een goed
blaadje te komen bij de politie, De dienst-
kloppers mochten van De Post hun aggres-
sie botvieren op tweehonderd foutief gepar-
keerde fietsen aan het postkantoor bij hel
station. Bij wijze van uitzonderlijke good-
will werden geen boetes uitgeschreven.
• Herman De Croo en Paul De Grauwe z.ijn
het, Bill Ctinton en grote smurf hebben er
één. De blauwe zakken waren weer
nieuws. Vooral als er PMD-afval in moet
gesorteerd worden en dat niet zo korrekt
verloopt. Post-Plus. ~e verenigde verpak-
kingsindustrie die meer rookgordijnen
produceert dan afval reeveteen. wordt in
een STeviggefundeerd artikel met de door
henzelf vervuilde grond gelijk gemaakt.
• Alles kan beter, zeker de knmaauopkon-
Ierenne in Kyoto, Daar werd besloten dat
het toch wel erg gesteld is met de vervul-
ling van de planeet Aarde. Ook werd afge-
sproken om op een volgende konrerenue
ov~r een jaar ol tien eens te bekijken of
daar misschien ielS aan gedaan kan worden,

Vtto IJ, J 5 dtmnbrr
• De paarse Velo. Veto sprak mei enkele
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Vno 9, /7 nowmbtr
• De KU Leuven voert beperkt semcsterek-
samens in: de Iakultelten staan niet re
springen. aill Clinton wél. met zijn broek
op de knletn .• Her Brlgisrne mÎfJl'8rm!'no

beleid: veto brengt het zwart op wit In hel
middelpunt .• Het inhouden van de huur-
waarborgen woedt in Leuven even erg als
de varkenspest in Holland. Sinds 1994
werden er door Sociale Raad rweeénvllfdg
gevallen voor de rechtbank gebracht. Sora
wil het zekere voer hel onzekere nemen:
-Alle kotbazen preventief vernietigen. Je
ziet wel wat er gebeurt als je halfslachtige
maatregelen n~eml zoals die varkensboeren
in Holland."> Jemen ötystaegees. Paul
Mennes en Peter vernetst keken naar 'de
gebeurtenissen' en lagen er een kunstwerk
in .• En [en slotte Renaat Landuvt: gisteren
nog Interessant, deze week in Veto.

VtlO //, / dta-mkr
• Tegenwoordig kan je je thesis gewoon
van het Internet plukken. In de Verenigde
staten zijn er aerrs firma's die kant-en-klare
eindwerken aanbieden tegen betaling. De
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kopsrukken van 0'66 over hel paarse poli-
Ikke model in Nederland. Vanaf nu dragen
vero-redakn-urs vcrplicht een badge bij
iruervlews: "Brt:'ngt uw p(llitkke carrière
l·mstilll.' schade toc" • DI.'Veto-illlt'rviewcrs
gingen ook met ucn Anctaux rond de tafel
anten maar voetden onder dit' tafel al snel
de hand van de vu-senator op hun knie:
-Gijlie zoudt goe bij mij passcnr' In tegen-
stelling lot Paula Jones ~riJndc Vettl geen
proces aan. Anciaux heeh zich dan ook
lijdelijk teruggetrokken. wat van de presi-
dent ol de US of A niet kan geh'gd worden.
In lJelgte heeft het afuudc bocreugezegde
'de kerk verlaten alvorens de mis gedaan is'
ondertussen wel een polntekc lOepa~\ing
gekregen .• Wal ook hijna paa rs zag: hel
oog van onze fOlograaf die een dal< (en
nacht) lang rlc PC-lokall'lI in de gaten reu
de lens) hield. Een vcrbolgen nuernctsur-
Ier: -GIj muogl mij niet begluren tenvijl ik
gluur!" weermee bewezen is dal voveurts-
me en ekslhitinnisme loch mer samen gaan.
• Een ]lrolösort'nva].,\'erenij.tinl( SI<;']I de
onderwijsevaluatie door d...sIlJd euren m
vraag. Proffen worden blijkbaar niet grolag
gebuisd door srudcrueu dle ze lelf gebuisd
hebben en dil: ze ook zouden willen buizen
wal bet rel! de kompetenne om henzelf Ie
buizen .• In Duitsland wordt de dertigste
verjaardag van mei '68 prernatuur gevierd
met een algemene studentenstaking. De
studenten willen bel c re sociale vcoraienin-
gen en ondcrwijsfassilitciten alsook een
uitbreiding van de landsgrenzen tiaar hel
zulden en het wcsten roe. De politieke en
..kedcmlschc overheden zijn enkel bereid
aan dal Iaatsre punt tegemoet Ie kernen. In
leper, whtrr Ih~ pf)ppi~sgrow, lollen ze de pol-
ders alvast vollopen.

Vtla /4, 5 januari
• Hel eerste nieuws van 1998 is goed
nieuws. Nee. de PillIS leef. nog maar IWI
Vlaams parlement k...urde de resolutie goed
diep~agen moet verbeteren. Er
o\IIteen herberekening en een automan-

scbe Indexering van de beurzen, De lnko-
mensgrenzen van de rechthebbenden wor-
den even snel opg~lr(lkkt'n als de rok van
Monica Lcwiusky. Net als Blll cunron be-
ween mmeter vau den Bossche maanden
later VolIInrcrs 11.'weien .• D.larnolol~tZIjn er
~ die noen zullen veranderen.
Professor aibritkredu Roger Blanpatn stapt
nog maar eens naar dc rechtbank om Ie
prolesteren tegen wat tllj ruenscuhandcl in
dl.' spurt noemt. Blanpain: "Ik dien klacht in
omdat de betrokkenen dal 7.l'Ifniet kun'
ncu." Een nobel prtnclpe. Als hij op alle
eksamcns dele regel hanteert, zu hel wc!
snor voor dl' rechtstudenten. Hlanpnin is in
elk gevet in lijn voornaamste opzet ge-
slaagd: in het MidtlelJlunl van dl' bctang-
stclhug Slaall • Het Tc rmunrkveld .is zowat
de Blanpaln van dl' akkervekjcn: niet uil
het nlcuwv weg IC branden. De Bocren-
bond l.il'l her aldaar door de KU Leuven
geplande wetenschapspark niet 7.1111"11en
~Iuil 7.kh Mil bij hel plaatselijk akuekom-
mucc. Voorlopig 7it'. de neerenbond wel al
van het plundere-n en In brand steken van
de nutversfreüsarchteven. maar een beerkar
ultkjeperen op dl' oprijla.1tl \'0111de rektora-
Ic villa wordt nWI lIJ1gesllllt'n.

I'~I"J 5, /2 JUli/lU"
• Na Du.roux ].,regl.'n \Vt' AndrolS Pandyen
Volnde weeromstuit blijven tk arCheologie·
sluden.en mei viJg en wlmpd ~l.lgen.
SlUdtemaleriaal in oH'rvlocd? Siech.er is
hel gesteld mei dl' Sl.l.lgsijfcrs Volnde krimi-
nolol(cn. M~ar d.lolTIll"...h m...n wk vt'd
m...er moei.e Olll aan sHidie-objektcn te
raken en voor.,1 om I.e bl·e.je urdeJlldijk bij
Ie houden, • Bij !,dJr~k aan nhle kriJtlÎlle-
It'n prObt't"fl ll1l'n l'r dan ma.l r 1'11kde bij t~
fatllasereJl. llel nieuwc welsonIwerp be-
trdlende krimincJe Mgani<;ali ...s kwaJll evcn
hard aan als een rijkswaclulaars in het aan-
gezichl van ...en Ander!echISlIl)!)()rter.
Voortaan kunnet\ polhicke t'1l sucialt' ver-
enigingen en bewegingen onder bt'llaalde
omsunilighedcn ook als kriminek IIrgdtli-
salie gebrandmcrkt word ...n t'n dk lid ].,an
aansprakelijk gc)tdd \\onlt'll. Loko, de
Leuvense Overkucl'dendt' Kringorgilnbtk,
spijkt'rde ilivasi ranlt'n cn d...urcn dIcht en
<tdvist'ert u hetlclfde tt' doen.

Velo 16, 19januari
• Regina Lout. getuige X I. zet h e1 hele
(media)lolnd op sichen. Velo voelde de
hootdredakteurs van De Mnrgen en De
Standaard aan de land. Yves D...vmer -Hl'l
ondcrzoekhgt sul." Dirk Achten -Het on-
derzoek loopl nog.· Regina l.öul: -n .. heb 11

allemaal eens goed Ie kakken geleI· • Hrt
mestoverschor dat daaruit voonc loeid e.
kwam terecht in het Middelpunt. nc Leu-
vense student wiSI na aandachtige le7lng
alles over échre varkens, de samenstelling
en de geur van mest en hel fameuze i\1t'~t·
aktieplan. Misschien is er wel Iers van blij-
ven hangen .• De venige substarulcs W.1T('n
trouwens niet van Je agenda weg te slaan.
Waar er aan mest geen tekort is. is dal er
wel aan het ,lijk der aarde. De unlv ...rsuct-
.CI1 willen voortaan in d ... mogelijkheid gc-
stetc worden om voor hun VAD'> tvoongc-
lette Akadcrnischc Opk-idingcu] 300.000
frank te vragen. liju le nou hekmJill \',111
de pol gerukt?

\ rto 17, 26 januari
• Jongeren eten slecht, gebruskeu drugs, in
hel weckend rijden Ze:' zich te pjencr en le
lijn gewelddadIg. Tegen dergelij].,e kuchces
trachtte de studiedag rond Jong e- reu en me-
dla te ageren. Clcm Robyns van studlo.xeu
"Als een jongere antwoordt dat hij 101vier
uur uitgaat, dan heeft de interviewer de
route vraag gesteld." Men kon hem nog net
van het tdee afbrengen om de naam van
Studio.Ket Ie veranderen in The Moral Ol-
nee .• De werkgroep Man-vrouw-Unlvcrsi-
reit-Samenleving stelde vast dat vrouwen
nog altijd ondervertegenwoordigd zijn aan
de unief. zowel in de hoogste regionen als
in de Iakultenskrtngen. Nochtans kan een
klein duwtje in de rug al veel veranderen.
De Velo-vrouwen namen alvast hel voor-
touwen sleiden hun veto legen al dat ge-
leuter over voelbal in de Bultenhaan .• Om
hel mei de prins uil Sneeuwwitje Ie zeg'
gen: -Allee. nog ene keer.'

Veto 18, J ftbrl/ari
• De grootse weck van Veto. Op woensdag
5 februarivond in de Rumba_~ç._c~
hipste en keinetgate luil van hel jaar plnal.$.
Een organisatie van uw ctenareu uncraerd
en ten zeerste voor hc rhaling vatbaar.
• Aan het kulinaire vertier werd op vrijdag
nog een staartje gebreid mei vero's grote
pizzatest. 0 ... VierSChaar van d... 's Mt'ieTS'
straat was onvcrbiddcljjk. Tc klein, te plat,
te vettig. Ie duur .... , de meeste pi17.a·~
schoren duidelijk in het verke ...rde kcclgae.
Op Pi7.Z.1Riva na, eerlijk is eerlijk .• Wal
onk in het verkeerde kt't'Jg.1t g...scheren
was. 7ijn de vcrhoogde inscb njvingsgcldcn
voor VAO'~, V('[() wijdt er een lI1it1i·dl)~~ier
aan en roept 0]1 Itll betogen. • Belo<)~tI
werd er ook in Brussel. regen hut wcrs-

•

v~.!:sl!iL_rond kriminete. organlsath-s. Spijtig
genoeg hadden de njkswechtmauakken
niet door dal hel voorslel nog geen wel
was. AI mag men bij nader inzien zoveel
nuetlekruete kepassiteh niet verwachten
van een rijkswachter .• Bij dal alles zou een
mens nog verg e ten dat er die week ook
credokroraren werden uitgerelkt. Siemens-
dlrekteu r Von Pierer, bankier vunus. medl-
cus POliS en theatermaker ScJlars waren de
(zichtbaar) gelukkigen. Voor,,] Peter senars
I...ck zo kontent als ce n hond met zev ...n
pikken. Wal moet dal worden 011.men Bill
Climou con een eredokteraar kado dOt,!!
• ovcrtgcns een zeer modil-us Wil kJisj...dat
he. kapset van Sdlal"S in de Velo mcckrc eg.

Was hij zelf ongetwijfeld zeer mee opgezet
geweest.

\710 19, 9 ftbnlllri
• Fen kleine revolutie binnen Loko. Vier
vrije verenigingen (KVHV, NSV; MLB en
Thomas Mort') worden niet langer gesubsi-
dieerd op hast5 van cc n aantal aanujgiugen
waarvan racisme en revivirmisme de cru-
stlgste zijn. oe dubleuze vereniging Spring-
bok ontsprtngt nipt de dans. 0 c geschrapte
vcrentgingen SICÎ):ercn. Vnlgen~ he. KVHV
\ot\lllilKltllj(r.l,lll e-r nu-t d.. pel naar"volgcn~
Iwt NSV venoom 7.e l.nci~li>ch e rrekj ...s. Tja.
red ...reen blocrnlcesrnaururbjk uil zijn elgt.·tl
].,1,lS~k·k('n.In elk gev.117orgde het lustdem
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•

voor een lezersbrievensoap die algauw de
soap rond BlIJ en Paula en Monica enzo-
voort geheel In de schaduw stelde .• In de
ruzie lussen teekeus en Solo kon Veloon- ~
mogelijk afzijdig blijven en prorapt werd
een Interview georganiseerd mei Italiaanse
studeruen in Leuven en met Bdgische SIU-
denren In Bologna. De aktie mag over de
helt" lijn een sukses genoemd worden.

•

Vno 20. 16 f(bruan'
• Semcstcreksamens komen er enkel in
Landbouwwetenschappen en in Ekonomie.
• Student Aiq,is oret zo meegevallen. Dal
blijkt uil he! feh dat de negenjes nog altijd
honger hebben en 'lidt 'LIjn. Een boodschap
voor de organisator van Student Aid: gel .1
likt· vero 20 \Vil' bevendien 2;0 sfecht, de
redaktie schaamt ztch tererh, en dal onder
hel mono: 'Opdat dat nooit meer zou ge-
beureu. moel alles veranderen'.

VIIO1/, 13ltbrl/ar;
• Studenten dte zich voor slechts één vak
inschrijven. kunnen genkten van alle tas-
siliteiten die een voltijds student heeft. Zo
zou het in principe mogelijk zijn om zich
voor één vak in te schrijven, louter en
alleen voor de graüs Internettoegang die
eraan vastzit. Nochtans blijken er nauwe-
lijks studenten te zijn dil.' van dal achter-
poortje gebruik maken .• Wie wel eens van
l'en acluerpoonje schijnt gebruik te maken.
is BiJl Cllntön. Om de slippertjes van de
pn:sldent tc.-kamoefleren en vooral om
"Wag the Dog" te anticiperen. gaan de Yan-
kees weer wat ambras zoeken in de Perzi-
sche GoH. Een kleine Gollkri~is vult Veto's
hele middenkatern.

Vt"to12. 2 maart
• Kutnul. deel één. De Gentse vtenck
School komt onder vuur te liggen. Zij
vraagt 95.000 frank kosrenvergoedtng
bovenop de 18.000 inschrijving aan de
RUG. Hel Rekenhof maakt gewag van een
illegale konstruktie .• Kumul, deel twee:
Louis Tobback. Wie hem te pakken wil kriJ-
gen, moet vroeg opstaan. Veto trok dan ook
voor hel kraalen van Dehaene naar het
Leuvense stadhuis. Blijkt dat Tobback naar
eigen zeggen ook niet altijd zijn zin krijgt.
• Tobback terug naa r Leuven, Tobback weer
weg uit Leuven. Ithakn, het kunstparcours
van Kultuurraad. legt de omgekeerde weg
af en maakt zijn retour naar de binnenstad.
meer bepaald het Sint-Maartensdal.
• Kutnul. deel drie. Mag een gedetineerde
na zijn uren nog bijverdienen? Veto onder-
vroeg enkele spedalisten over een humaner
gevangenisbeleid. Maar professor Dupont
trok zijn Interview weer in en de direktie
van Leuven cernraat wou niks lossen. 7.e

cr houden daar liever alles binnenskamers.
Wal van hun collega's in Neulchäteau niet
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altijd kan gezegd worden. Lue nevos zingen. Hij kan niet zingen,
maar deed dat toch maar goed. Aan vero
verklapte hij waarorra hl] niel kan zingen;
zijn lievelingsdrank is Duvel.
Vd" 25. 13 maart
• Een rapport vertelt dit de praklijkoefe-
ningen aan onze Alma.Matcr nlcr goed zijn .
Alsof elke student dal nog niet wist. Maar
goed. nu staat het in een rapport en dus

... ook in Veto .• Alle verworpenen der aarde• •waren deze week ontwaakt: ze zaten samen
,op het debat éver ideologie dat 7e zelf geor-
ganiseerd hebben+ën of hel over ideologie
ging .• Politika is la mainstream dat ook dit
jaar de ~nainstreimplocg hel won. Wij sym-
• pathlseerden nochtans met de underdog.

polemh-k tussen oprichter Van aastetaere
en mlnlsu-r van Kultuur Menens .• Sedes
serveert vartaf volgend JOlOIrook pita. taco's
en pizza 't Is tenminste wal anders dan de
Aprilvissen die dele weck in Alma op het
menu stonden.

Vr/o 13. 9 maan •
• AI jaren probee-rt de universitaire over-
heid van de aggregatie-opleiding een derde-
cydusprogramma te maken, Hel geijkte
.middel daarvoor lijkt hel steeds maar op-
drijven van' de studiedruk zodat die niet
met een licentiestudie kombineerbaar blijft.
uu onderzoek blijkt dat de aggregatie Ger-
maanse nu al zestlg werkdagen teveel be-
slaat. Hallo, Blanpain? • veto is hip, Veto Is ,
vanaf nu ook hype. De eerste Hype van de
Week kwam toe aan de animatieserie SOUlh
Park, Dat Is overigens niet waar hel Wille
huis ligt, datjs namelijk Moulh fark_ • Op
zoek naar dl' donkere karnen van het men-
selijk bestaan, kwam Velo terechl-bij Alge- Vt"I.,26. JO maan

• Hel bericht over de slechte resultaten van
de ex-KUB reetnsrudenren is niet in dove-
,lllOInsoren gevallen. Onderzoeker en ex-
KUB-e50Flterackcrs orgautseert prompt t-en
hoogtestage plus oefenwedstrijden voor een
kern van vijfentwintig gelukkigen. Tegen
jtmi moelen zij klaar lijn voor hel grote
werk .• Veto pakt uil met een primeur: her
kultuurtijdschrift Plaza Real komt er niet.
De voltallige redaktie stapt in de Vlaamse
Gids. Paul De Grauwe en Herman De Croo
zeggen sta me pede hun abonnement op.
He! artikel krijgt een suksesvol vervolg via
een in De Morgen breed uitgesmeerde

Vt"/a17.10april
• Nogmaals op zoek naar de donkere kan-
reu van ons bestaan. Gcthic, house. hiphop
en endere subkunuren passeerden de rcvu.
• Het eerste rapport-Dillemans over de
hervorming van de unlversnchen is aan
uuvoertng roe: afslanking en een transpa-
ranter aanbod. Kan de KU Leuven meteen
mee naar de Miss België-verkiezing in Vorst
Nartonaal. • Een Ilntje schuin over de borst
zou onze lnlid trouwens nier misstaan nu
het zo goe~.al~ zeker is dat zij de adressen
van al haar studenten overmaakte aan het
KV~IV.

~
Vl'IO28, 27 ápnl
• Er valt l'en schaduw over de gunstige
nieuwjaarsberichl'En.-van Velo 14. Hel stu-
dietoelagenstelsel voldoet nog steeds nier.
De Overleggroep Studietoelagen veen karn-
pagnc met de slogan van de gloednieuwe
erektiepil: "progressieve slijging en uitbrei-
ding van de maximumgrenzen" .• In Hol-
land hebben ze aan dat laatste alvast geen
behoefte. Overbevolking bedreigt nu al hun,
precieuze poldermodel, • Elf Hollanders dil'
vermomd als Koerdische vluchtelingen ëe
grens probeerden over 11:: steken werden
zonder pardon teruggestuurd .• MeI de
verkiezingen binnen Ekonomika en VTK i9
er bijna een einde gekomen aan de lijdens-
weg van de veto-reponers die zîch.e~ weg
moesten banen over klinuuuren, brommee-
nesreces. barbecues en gratis vaten .• Om
hel mei Lil. Taylor te zeggen vóór haar
zevende huwelijk: "Allee, nog ene keer."

Vtto 19. 4 mtl •

rije .

Vno 24. 16 maart
• Als kotbazen de aap unhangen, dan mo-
gen ze opdagen voor de rechter. De waard,
met name Sociale Raad. zorgt daarvoor.
• De VLD-jongeren IOnen dch van hun
slimste kant: ze organlsercu een debat over
hel cordon sanitaire rond hel Vlaams Blok
en lellen Filip Dewintcr In hel panel. Als ]e
je afvraagt waarom hun volwassenenatdel-
ing al tien jaar in de opposrnc zh. dan ben
je nu misschien wat dichter bij hel goede
'1I1tI\'00rd .• Op dl' srudcmcnproms mag

• Dl' toekomst hg[ een progfe~~iel blad all
Velo nauw aan het hart. In een Middelpunt
rond mobiliteit werd uitvoerig aandacht
besteed aan verkeersproblemen, files, open-
baar vervoer en de achlerbankgener a tie.
• Dat taarvre begrip heelt onder invloed van
Cim mil UI de VS trouwens een heel andere
betekenis gekregen .• De Mobiliteitsrup
mintvoetbal op de parking van Atma 11
\\oord[ l'en \\arl' lflO111ftuchl \, ....r het kleine
veto: drie wedstrijden zonder nederlaag.
Vooral Kringraad wordt weggespeeld zuals
hel CDA bij dl' parlementsverkiezingen in
Holland. I)e [arumcrlijkc gelijkmaker in de
laatste minuut zorgt voor taferelen die doen
terugdenken aan het doelpum van Platt
u-gen Iklgil: in ltalié '90.

\leta JO. 11 mei
• Om hel met Knsrus op de bruiloft in
Kana.tn re zeggen: "Allee. nog ene keer:
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~ zoel(erljes
VXl dankt dl" veto voor hel artikel over X.
..J Kornmhce Taalgebruik in de Hörëka eiSI
spchingscksamcu voor nieuwe Kaleebazen
VOns Kun is voorzuster van xurat Profidal
(de Gcrmanta-clan}
..J Ons Loes zil op AR I Proflclat tde Gerrnania-
clan)
" soet, Keen & Ben 510PI)(;11mei drinkenl
Profida! (de Gèrmania-clan)
" Llevcke. 1.1.11u niet doen. niet door Bossllyt.
beteere ol Ban. Mosj. PS: een ennuer water
bij 25 graden is geen tnkd problttill.
,J TIjl zoekt Uylempieghcl
.J Gezocht: pretpakket Picter Polssonuler, Is
Immers everbezet en druk he~jg mei merchan-
dising en heeft bijgevolg geen lijd meer 0111IC:
blokken.
v 7..elfhulpgroep Terminale Thcsrspaücmcn
komt samen vrijdag 15/5 om 11.00u.
.J Her nnnkaboutersbevnjdtngsfrout otgani-
seen een grote dmfuif in het bos van Heverlee
op I} mei.
.J KrISIOf 'Schut" Schurruans wordt onze vol-
genut: kandidaat-preses.r.en loch blijft hÜ dil
cmkennent
" Hel 'Front In onderSleuning van Auncmlc
van 'I Stuc-omhaal' roept optot een algemene
Slaking vanaf 15 mei. indien Annemie geen
vijf dagen vakarme krlj):l in juni,
.J Kim, IJ &- K beleven plechtig pinten te ko-
men hijsen in de Sturttar
.J Liesbet 1/)(.11><:voo'vc h,ld a l1Iet' hinhdal
ycsterdayl WtS ui krssec. yOl,r R.
v AnncHo zoekt Tijl
.J Stunt van hCI jaar: de Gouden ncnjcs (de
Gcrmaula-clan) Lullen gelalll,'lijk cersn- Til
hulent {eventueel mei nnderscheldlng voor
Ben, xoen &Jan val! (h)Arlnietlloll).
V Yakuza. murdcr. crmil en PSI'dwdel!c-J in
AV 0 I 12 vartal 20u (11' dm,d",o: 12 vn d"",I('r-

d.:Jg~
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WOENSDAG

.J X dankt de Velo voor de Iaruasüschc samen-
werking van hel afgelopen [a ar
..; Gezocht: vervanger voor Srljn vanopeen.
jobbv-tsrc-ktas . moel gr.:Jng in de belang-
stelling staan (dr. galans], assistent willen
worden. Kandidaten sturen hun CV naar
TIensestruI S}. Schllüngsvraag: hoeveel keer
stond hij in de Balam?
.J Alk leden van X worden voor D.E.A,D. in
AV 01.12 verwacht op dinsdag 12 mei en don-

derd.:Jg 14 mel .
.J X worstelt \lIel een rnvstene: war is de situa-
tie van Chrl~'s rijbewijs en waarom ben de
VRG-rijschool naar iemand die 'erdoor' W3~
.J Bomen klimmen is lol, met de fiets in de
boskes vallen ook. B & K
.J Veel sukses hij de eksamens voor alle revu-
svmpansanren uit de Verbeelding en naruur-
lijk ook de anderen.
.J X k01ll1 volgend jan terug in de wekenjes
en misschif'Il ~f'lIs nog tets meer.
.J Luc Bune zoek. plaats voor computers
.J Schur 7-Îel nog steeds rijn Kauijn graag!
.J X2HS vond het artikel over X keigoed
.J Wie help mijn libido IC bevredigen op de
vunzigen avond op woe 13/05 of op de prij-
zenslag op do 14/05. Meet me in de Schrlnk.
..; Madr1en Vldal zit in de pilt. Hij blijft mct

Studeer Spaans in koloniale sfeer ~I
Antigua Guatemala ~
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moed IUt grote wanhoop den' rubriek vojklad-
den (11 memend wil eens over hem schmven.
Dus... here's to you. Maanf'n

" 'Wie zoeken wil, zal blijven zoeken. Wie
vinden wil. die vmdt" 18. vermeulen)
..; Aldwin Dekkers: 'Waar blijven die zetpûlen.
verdomme r ZetpIllen krulpen brurnnl terug
uil Aldwln omdat het daar veel I~hol is van-
blnneu.
.J Was het nu 'Pagadder' of 'Paggader'?
v Vlaamse versie van Zeg 'ns Aa In de maak:
Mini aangezocht "oor rol MI ..n Dobbelsteen:
-aersr moel ik mezelf zijn en nu moel ik me
weer inhouden, En zeggen dal ik heel serieus
en Stil ben."
v Alfa zoekt Rode Kruis-medewerkster ...oor
vormde & Vicky.
.J terteren zoekt niet langer naar plaan voor
kafctarla en bllJIt waar Zf' Is

" Aan alle proffen cerrnaanse: Ben, Koen &
Jan komen onderscheiding halen. Dank" biJ
voorbaat!
.J Girl power ook bij mosene ... nu nog een
vrouweffjke dekaan!
.J Leen, jij hielp mij er mee bovenop. nu ben
ik er voor }OU. Je weel me wonen, Jij ~nt er
altijd (din) welkom.
.J cermanta rules Velo & KUTa . nu de rest
nogl

.J AliondsllldcnteJt tweede kan Rechten VUH
zoeken dnugeud nora's dagsrudemen van
verbimentssenrecht en grondweuelijk recht,
bellen naar Karrlen 016144.51.27
.J leen. bedankt: Koen en Marjolein en vele
anderen: Bedankt!
.J Kn .. Ti, nu de thesis al is. kan je weer veel
tijd besteden aan mijl
.J x wenst Iedereen een strijdbaa r-anu-contra-
revolull(.IIlaire vakantie.
.J Stijn verblst wekt moeilijke woordenen-
cvdopedte' om nog beier uil zijn woorden IC
kernen In De Standaard Kan Luc Huys.e hem
musenten helpen?
.J G..-zOChl: tijd-ruimte-inkominuÜm. om tegen
dc sterren op Ie kunnen blokkeu. Star Trek
rulest
.J Opgelet fC'SIlvalgangcro; die zfch eind volgen-
de rnaend naai Roskilde begeven! Ecn vriend
die wegens lichlc handicap niet alleen kan
reizen zoek. dringend vervoer naar zijn thuis-
stad Roskild(. Bereid rot vergoeding. Ben of
ken jij iemartd.dte ons kan helpen? Bel: 0161
299810 en vraag naar Véronique.
v K_. ge moet een lie~J.ot.!ken voor B. Jullie
zijn al langer samen als \vij. maar nu ge SIOpl
met drinken, is er misschien tijd voor uw
studies (ol voor mijl Kemfusie K.lth)' .
.J 1'01 volgend jaar .
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Veto's essentiële eksamentips

Je hoeft niet te slagen om vol te houden
kmmem ziin oorloq. Ben

ofl9t!1ijk geI/edIt regen
de kursusstapet. legen
de tijd die we9,ikt,
tegen de ;:011 die builen

op de terrasjes st/,ijnt.
teqen de sirenenzanç l'OIl de slaap en
ten slatte Icgcn de prof Omdat alle
beetjes hetpen en je maar beur goed
gewapend au" de strijd begint. zoent
Veto's öienst Studieadvies een pak
essentiële eksamentips samen. We
hebben ze netjes alfabetisch gl!ordmd,
iets IWII sommige proffen misschien
ook fens zouden moelen overwegen
met de woorden ju '''UI syllabi. Lezen
etl vtm buiten titre".

r
I A

•

Afkijken. AIle<i7.in~beier dan afzien. Een
goede lip: gol bij schrttrelljke eksameus
schuin achter hel slimste meisje van je jaar
lillen, lel wek voor deze Ielbegeerde pc,r-
tie geldt hel recht van de sterkste. Power-
Ir.,min~ en een snor lollen groereu helpt.
Alm a, samen gaan cum 111dl' Proben eens
de hloklafel~ en blekmenu's. voordeck
goedkoop, Nadect- Je moet vrienden heb-
ben.

-
B

r
~

Balpen. Dnrnivbaar. vooral biJ ~(hrihdi_l"e
('k\;lII1('I1\_ ~l'U t(evailrliJ"c ruaar zeer elh-
l1l'ml' truc i_ die rut! de rode halpen. L!;I

d,larnw(' ru dl' kantlijn bij elke vraag dil' je
fJflt(/~l '5/5' 'E'I dan maar hopen dal de ver-
moeide prul ot'n"l dal hij Jouw eksamen al
heef! verbeterd til Je vanzull een twintig
geert.
Bissen. Je weet war je kan verwachten,
maar her !~nogalti_jd~jnlcmi_eI,
Blokken, Je weet wal Je kan vcrwachten.
maar hel is nogal tljdslntemief.
8Juffen. Begin je antwoord telkens met 'In
een anikei van u las ik ..', waarna je ge-
woon kunt verdergaan met de meest klink-
klare onzin, Zeldzaam zijn de prollen die
dit doorhebben,,

~
l
I

c
Chance hebben. Een truc die altijd helpt.
CapLagon. 'Medische begeletdlng" noemen
ze dal In wtelerkrtngen. vergeet hel schuim
niet van je lippen Ie vegen voor je hel eksa-
menlokaal binnengaal en dan '( (',,"da,

- - D

-
Doktersbriefjes. Een beetje een ouder-
werse truc die tegenwuurdlg nlct veel meer
wordt roegepast. wordt vandaag meer en
meer vervangen door 'gaan zagen bij de
ombudsman dal je ziek Den!'.
Ora.nk & Orug~. Als de drank is in de
man, is de wijsheid in de kan. Sommige
studenten sturen konsekwent een krat lege
pimjt"i in hun plaats naar het eksamen. Een
gewaagde gok, maar je weet maar nooit.

E
• Epilepsie-aanval. Tip die erg bevredigende

röullaten oplevert. Prebeer in Je Vilt \\-('j de
kaartenbak nu-t t''''>dtnl'/tHa!«en mee 11'
sleuren Tijdenv Il' ~I),)m~,'ht' bewegmgcn
kun je dan ru~lill een !:1·makkdlJ'-t· Hail~
UI1"ieIeIL
Ezel. Wanneer l'en prul jt' IlJdl11~hvt men
dehng ck~..trnen opJr,Jagl om op de k~\,,·
naar H" gaan sraan en -rk ben l'en CId" te
roepen, scheelt t'r iel~_ Bt'~paJr Jt'7elf ('('I)

afgang en \'t·rlaal gew'kln ht'l I""'MI.

F

F vragen. Spaan een hoop 111,11'111',meer
jammer genoeg 00" een hoop punten. Het
onderzoek naar de resultaten van 'een AAA
vragen' zllnrlg in de ekspenmemele faze.
Flau wvaflen. vcrraadt een grote emouc-
nete betrokkenheid bij de eksamenstof.

G

Geweld. Hel eksameoregtemenr verbtedt
niet dat je.' een revolver meebrengt naar het
eksamen. De recente vaderlandse gcschic-
denis leen dal je er dan hesl ook mereen
voor zorgt dat die revolver geladen 1~,
Ge-LonJ eten. voordeel: gezond, Nadeel.
veel IC duur. Lie {JoL. sub Alma.

H

Halveren. Ah ilo een deel van jl: kurçu-,

Ja.1I wegvellen. -chrap dJI1 IIcl
• eetsu- dee-l Zo luidt dl' I,ffjcièlt'
Il1nllll"ra.1!~rolicv.Vl'!" '(('gl vrr-
geet ht'l, DIe pr,)Jfen we-ten link
we! wal er (lP het 1II(lI1itor,l,11
):<'1t·J.:" IH,rth en \Iu~ga.m te
\(K)J.11\ ragen 'Idt.-n lIit dl' eerste
helft van dt' kurvuv, (ln]l' 1111
\op"r dit wr/ll<'fl: !>I.hrdf',k 11\1'('

ti" 11..111
,.",,"

I

tnstorteo. Hetft wel wat. maar h met
meteen Ilkkolll~ltlerkhl gedadu wet l'en
ekskuus doll hel biJ moeders .:rd1\eral !loet]
doet.

J

Juist antwoorden. Een kans van één op
duizend. Zie ook sub chance nebben.

K

Klagen. Daarvoor meet je biJ de ombudsdl-
ensr zfjn. Baat hel nier dan schaadt hel
niet.

• o

L

Liefde. Vergeet het. van de
lielde kan JC me! leven. En
studeren nog minder.

Ge\a.lflijk spul.
Liegen. Helpt vnorat hij de
aanpak van verontruste
ouders. Er zijn gevallen he-
kend van bissers eerste kan
die volgens hun ouders in
tweede kan zitten In her
vierde jaar vereist dil wel
enige kreativiteit oll~je
ouders zich eputaken \OOf
de proklamaue. In dat geval:
hyperventileren,

M

Make up. Is vooral aan Ie
raden voor meisjes. Pa~ech- JJ
ter op dat je niet de laatste
trends volgt, konservadeve
keuzes worden op het e]..\a-
men vaker geapprecieerd
~iJk eens in de beautycase
van moeder. Voor jongens i~het mts-ehten RokJe~. Helpen beter dan broekjes. In

SdlOlI,llHJ ligt het slaagpercentage niet voor
Ilik~ up ongeveer hunderd procent

"('(D~MGU, t1(tJt(~,OF i~

s
Seks, Best me! dc PTUt.anders mei de
ruubuds. Ah resultaat h 'U mag konu-n"
beter dan "U kan gaan".
Spreiden. l·k~amem oJ benen.
Studeren. Schljnt tc helpen maar l1il't~ h
zeker in Ut']1: marene.

T

n1nel't'n.'~@+Tf )il~
tl(,7dhk nklrJdt'1I ah qllkl'~rt',

BfTKJlIP!1J HI'l \('1):1 wel een !:lIeJl' gl·J.,n<!·
hcrd. "'let I" kornhmeren IIIl'I

-nrenk cn .Jnl):~',all-\-.h IWIIlI,I.IT ulT1willt-
\'0111dl' slechte ade-m

minder aan Ie raden, maar Je weel maa r
noort Ten slotte werd het \Cln~f('stl\"al nuk
gewonnen door een tranvwkvucul.
Marihuana. Een joint in de morgen, (Til
eksamen zonder zorgen!
Meisje zijn, Helpt altijd. Meer 7t'Hs dan
ju;.,t antwoorden.
Mensenkennis, De jUl~It'mensen kennen
opent vele deuren, waaronder dit, naar 11\'1
volgende jda!

Minder in de Veto lezen en meer in de
kursus. NI!'tl
Monlignac, ""'C1t'lh(haI'P"'~ jJt-!>b.'1lh,'!

en een dtkzak , Echter. IK """ 'ul. SI,IIl!..
lifn,

N

Namedropping. Aanraders: Roland Bar
lhl'~, Iacqucs Derrida. Nil..ld\ Luhmann.
Andr~ OflSlerhnck. Dirk Trioen. Lconerdo
Da Vlllci,
Niks, Vooral mhuisu-n liJn u\'o:rtuigd ual
11Clhelpt.

o
Ont.\nappen. I~tcgertwoördig naar verte-
Idt niet meer zo moeilijk.
Ovulatie. TÎp voor de dames (echte kerels
mogen natuurlijk ,,!tijd proberen): fake
tijdens je mondeling eksamen een cvctaüe
en de buil is binnen.

p

Prof kennen, de, Vroeger hoorde je wel
eens verhalen van brossers die naar hel

eksamen gingen zonder dat
ze wisten hOC' de eksarnlna-
lor eruit zag, maar in hel
Intemellijdperk is dal vcr-
leden tijd, Surf via
www.kuleuven.ac.be naar
de personeelsdatabank.
daar vind je loto's van alle
protfen.

o U MAG I~
S,PTtMB;;~ NOb

Q

Quanlummechanlka,
Hier kan Je alles mee Uil,
leggen zonder dat Iemand
het snapt.

R

oJ
Red Bull en aanverwan-
ten. G('('fl vleugr-ls. wal
handig kan 7.IJ11bij her
afkijken,

tune

u
zoekt het rttaar uu.
Uitstellen. Maak! hel 'itl'Ilt:ukt'-;: /1(' lIlI"

eub sckv

v
Vragen op voorhand weten, de, Alles
heeft liJn prij~. Sinds Je val van hel kom-
munisme rekenen 00" ooè-zurcpcse sast-
prollen in hardt' dollars.
Vermoorden. Bedenk wal je prof in her
begin van het jaar zei: "Kijk. eens naar de
mensen links en rechrs naast.je. Eén van
Jullie drieën holalt het." Schakel gewoon de
andere twee uit. en klaar is kees.

w
Wederrechtelijk gebruik van des buur-
mans kennis. Zie ook sub afkijken.
WIJsheid. Ahijd handig bij een eksamen,
maar slechts weinigen gegeven.

x
X I.Weel alles en was overal bij. Is hel
stilaan ook gewend om op manipulatieve
vragen IC antwoorden. Ideaal dus om in
jouw plaats naar het eksamen te sturen.
x-mes. Bij eksamens astronomie kan een
vermelding van je alitn ablluairn de prof
welltcht afleiden van de eigenlijke ekse-
menvraag.

y

'Yo!'. I)t· ideale binnenkomer. Rijmt
jammer Genoeg op 'Go', wat de proffen een
gemakkelijke repliek biedt.

z
Zorgvuldig de vragen lezen. Dal zeggen
u: all1Jd bij aanvang van hel eksamen.
Phoe, alsof je daarmee de antwoorden kem.


