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Tweede voortgangsrapport uitgelekt

illemans pleit voor algemene toelatingsproef
n een rapport dat vorige don-
derdag uitlekte pleit ererektor
Roger Dillemans voor een alge-

meen toelatingseksamen op het eind
van het sekundair onderwijs. Daar-
door zou zo'n vijfentwintig procent
van de studenten die normaal naar de
universiteit zouden komen, worden

• 'verwijderd' uit de groep die uiteinde-
lijk universitaire studies 'mag' begin-
nen. Bovendien zouden scholieren die
in het sekundair de kaap van de zes-
tig procent niet halen, volgens het
rapport niet eens voor zo'n toegangs-
eksamen in aanmerking komen.

", .• :'n rapport, dar k;]cL[I in een <'lldrachr
die Dillemans zo'n drie jaar geleden van
toenmalig minister van onderwijs Luc Van
den Bossche (SP) kreeg om het Vlaamse
universitaire landschap aan een kwalitatie-
ve verbetering te onderwerpen, negeert de
oud-rektor de standpunten van scholieren
en studenten volledig. Geen wonder dus
dat de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en
de Vereniging van Vlaamse Studenten
(VVS) zich voorbijgelopen voelen: het gaat
hier tenslotte om zaken die hen in de eerste
plaats aanbelangen. VSK en VVS betreuren
het bovendien ten zeerste dat ze de resulta-
ten van Dillemans voortgangsrapport via
een perslek moesten vernemen, een weg
die elk konstruktief debat a priori uitsluit.

Het rapport, dat volgens Dillemans de
kwaliteit moet gaan doen primeren, wil het
universitaire landschap grondig rationalise-
ren door de afslanking en herschikking van
het aanbod, zodat niet meer elke richting
aan elke universiteit wordt aangeboden.
Verder wordt de nadruk gelegd op perrna-

Gisteren werd het nieuwe akademiejaar plechtig ingeluid. Dat het met de vrouw-man-verhouding aan de Leuvense universiteit niet bepaald's"'nor zit, zullen
de togati geweten hebben. U leest er alles over op pagina 's 3 en 6. (foto Ivan Put)

nente vorming en zelfstudie. Het plan van
Dillemans wil de hoge kosten en de talrijke
mislukkingen in de eerste kandidatuur be-
strijden met een toelatingsproef, die eerder
het 'kunnen' zou moeten benadrukken dan

het 'kennen'. Of het überhaupt mogelijk is
om studenten met verschillende achter-
gronden en opleidingen te onderwerpen
aan een en dezelfde proef. is voor de stu-
denten vooralsnog alles behalve zeker. Veto

bespreekt het rapport Dillemans en de ge-
schiedenis van de toelatingsproef op de
pagina's acht en negen.

Jeroen Ussens

Voortbestaan van Leuvense studentenradio bedreigd nalisten als Bruno Wyndaele en Gert van
Nieuwenhove zetten hun eerste stappen bij
Scorpio.adio Scorpio Verhuizing

einds voripe week is de toekomst
van Radio Scorpio onzeker. De
lokale, radio die vooral luiste-

raars onder d! Leuvense studenten
heeft, wordt hamelijk binnen enkele
weken op straat gezet. Vlak voor haar
twintigste verjaardag, moet Scorpio
haar studio in het Arenberginstituut
in de Naamsestraat verlaten en een
volwaardig alternatief is er voorals-
nog niet. Een eventuele samenwer-
king met de KV Leuven zou een oplos-
sing zijn voor de financiële problemen
die gepaard gaan met de verhuizing.
Welke beslissing ook uit de bus komt,
het is duidelijk dat Scorpio op een
keerpunt staat in haar rijke geschie-
denis.

Dat Radio Scorpio maar over beperkte
middelen beschikt is niets nieuws. Het is
immers een onafhankelijke zender, wat
betekent dat ze, in tegenstelling tot veel
andere lokale zenders, geen reklamespots
laat horen. De zender wordt bemand door
vrijwilligers en leeft van de inkomsten van
Scorpiofuiven en Europese samenwerkings-
,projekten. Deze onafhankelijkheid maakt
het mogelijk dat 106 FM anders klinkt dan
de omliggende lokale zenders en de open-

bare radiostations. Door de eigenzinnige
muziekkeuze en de afwezigheid van
schreeuwerige jingles is Scorpio op zich al
een unicum in het radiolandschap. Radio
Scorpio biedt niet enkel een alternatief voor
de eenheidsworst aan muziek op andere
zenders. ze heeft ook nog een tweede be-
langrijke funktie. Aangezien je geen radio-
ervaring moet hebben om aan Scorpio mee
te werken, fungeert de zender ook als leer-
school. Radio- of televisiemakers en jour-

Leen EeJen en Gudrun Burie zijn twee
huidige programmamakers bij Radio Scor-
pio en leggen uit waarom hun zender in de
problemen zit: "Binnenkort moeten we het
Arenberginstituut verlaten omdat dan het
gebouw grondig gerenoveerd wordt. Het
kunstencentrum Stuc. dat nu al een groot
deel van de zalen als repetitie- en voorstel-
lingsruimtes beheert, zal er binnen enkele
jaren immers ook haar kantoren en de bar

vervolg op p. 5
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Sludenlenloespraak
Beste studenten,
Beste niet-studenten,

Zoals wel vaker gebeurt, werd het schrijven
van onze toespraak doorkruist door de aktuali-
teit. Onze ererektor is erin geslaagd de rustige
aanloop naar het akademiejaar grondig te ver-
storen. Zoals volgens hem buitenlanders met
verbazing kijken naar het slagveld na het eerste
jaar, zo keken wij met verbijstering naar het
plan van de mail. We begrijpen niet waarom hij
ter vervanging van de niet-geslaagde eerstejaars
een veelvoud hiervan wil opofferen voor het eng
ekonomische denken, omdat een toelatingsproef
meer en onschuldiger slachtoffers zal maken.
Dillemans 's ideeën worden geheel overbodig
wanneer men eindelijk een verantwoord oriën-
terinqsbeleid zou voeren.
Daarom vinden we dat vandaag iets anders onze
aandacht verdient:

Bijna veertig jaar geleden sloot België zijn
schoolpakt. Zo kreeg de verzuiling, de verregaan-
de institutionalisering van het maatschappelijke
middenveld, vat op de onderwijswereld. De toen
broodnodige pax ideologica konsolideerde de poli-
tiek-filosofische verhoudingen na tien jaar van
levensbeschouwelijke strijd. Anno /998 vertoont
het bouwwerk van de verzuiling echter grote
barsten. Op dit ogenblik beroeren de oude passies
immers niet langer de harten. Een ingrijpend
herdenken en herstruktureren van de samenle-
ving lijkt zich op te dringen. Dit belooft één van
de grote uitdagingen te worden voor de volgende
decennia.

In dit kader leek in de onderwijswereld het
afgelopen jaar heel wat te bewegen. Denken we
maar aan de depolitisering van de Argo, de

groeiende gelijkschakeling van de financiering
van de officiële en de gesubsidieerde scholier, op
akademisch nivo het eerste voortgangsrapport
van ererektor Dillemans en de daarop gebaseerde
beslissingen die minister van Onderwijs Luc Van
den Bossche begin april publiceerde. Centraal in
diens besluitvorming stond het begrip 'kwaliteit'.
Wij citeren De Standaard van acht april: "Kwa-
liteit primeert. Regionale of
levensbeschouwelijke argumen-
ten inroepen voor het voort-
bestaan van de studierichting
kan niet meer als de kwaliteit
niet aanwezig is."

Toch is dit niet altijd evi-
dent. De gebeurtenissen om-
trent de opleiding kinesiterapie
waren hier een pijnlijk voor-
beeld van. Het schijnt ons toe
dat sommigen zich hebben
laten leiden door ideologische
overwegingen. Ofwaren dit
slechts voorwendsels?

Om tot een Vlaamse uni-

liteit hét strukturerende principe wordt van de
Vlaamse universitaire ruimte. En dit zowel in-
tern als ekstern, met andere woorden: evenzeer
binnen de afzonderlijke universiteiten als op
universiteitsoverstijqend gebied.

Impliciet pluralisme op intern nivo betekent
dat alle beleidsbeslissingen van hoog naar laag,
louter op kwaliteitsarqumenten gefundeerd zijn,
van Gebu tot POK, van RvS tot Alma. Dit uit
zich onder andere in het opleidingsaanbod. Men
kan slechts een kwaliteitsvolle opleiding aanbie-
den, indien men degelijk onderzoek verricht en

in staat is dit onderzoek in
degelijk onderwijs te vertalen.
Daarnaast zou wetenschappelijk
onderzoek de grootst moqelijke
openheid en pluriformiteit aan
de dag moeten leggen.

Ook de curriculumopbouw
mag enkel op kwaliteit gestoeld
zijn. Verborgen ideologische
agenda 's, moeten te vuur en te
zwaard uitgedreven worden. De
KU Leuven mag haar studenten
immers geen katolieke lijn op-
dringen. Dit past niet in een
studentgerichte visie op onder-
wijs. Een op kwaliteit geïnspi-

versitaire ruimte te komen, (foto Koenraad Swinnen) reerde currîculumopbouw im-
waar enkel kwaliteitsarqumenten kunnen spelen pliceert dan ook onvermijdelijk een diepgaande
en geen regionale of ideologische belangen, wor- reflektie over het licentieplichtvak 'Vraagstukken
den verschillende oplossingen voorgesteld. Zo uit de Godsdienstwetenschap'.
pleit professor Etienne vermeersch voor één Eveneens in het personeelsbeleid van de
pluralistische universiteit Vlaanderen, anderen,
zoals onze Gentse collega's, pleiten voor volledig
pluralistische instellingen. Ook Loko maakte de
denkoefening en kwam tot wat we zouden
kunnen noemen een impliciet pluralisme.

lmpliciet pluralisme houdt in dat op elk
vlak kwaliteit moet primeren, en dat deze kwa-

universiteiten moet het kwaliteitsdenken prime-
ren. Op dit vlak is er dringend nood aan een
geïntegreerde visie. Een kwaliteitsvol personeels-
beleid steunt volgens ons op drie pijlers. Ten
eerste een benoeminqs- en bevorderingsbeleid
waarin het onderwijs- en het onderzoeksdossier
mekaars gelijken zijn. Ten tweede verplichte on-

~ vrije tribune -
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag

16.00 u binnen zijn, liefst op diskette of e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De vrije tribune staat open voor iedere persoon of organisatie dic met redelijke argumenten l'en standpunt verdedigt of een

gefundeerde mening formuleert. Het standpunt kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, studiejaar en volledig adres, en is onder geen beding anoniem.

Eventuele reakties op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via lezersbrieven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan 7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat

overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet strikt voldaan wordt.

Bij de moord op Semira Adamu
Wij willen uiting geven aan onze rouw én
aan onze woede omwille van wat Semira
in dit land is overkomen. Wij willen een
laatste eerbetoon voor deze moedige en
zelfbewuste vrouw die - wat de regering,
haar lakeien en sommige perfide kranten-
kommentatoren ook mogen beweren -
de moed had om zelf in het verzet te gaan
tegen het lot dat haar door het misdadig
vluchtelingen- en migrantenbeleid in dit
land was voorbehouden. Om onze walging
uit te drukken over deze moord van
staatswege komen we woorden tekort.

Het beste eerbetoon aan Semira is
alles in het werk te stellen om ervoor te
zorgen dat dit nooit meer kan. Daarom
moeten wij haar voorbeeld volgen en
tegen dit beleid in opstand komen. Want
wat Semira is overkomen is het sluitstuk
van de ijzeren logika terzake die de laatste
decennia gehanteerd werd. Met Semira
moet de illusie van een migratievrij
Europa voor eens en voor goed begraven
worden. Zolang de verhoudingen op
wereldvlak niet fundamenteel veranderen
zal het immers niet volstaan om een aal-
moes méér aan de bestrijding van de
"vluchtoorzaken" te besteden (bijvoor-
beeld de verhoging van het budget ont-
wikkelingssamenwerking tot 0,7%). Los
van de twijfelachtige reputatie van dit land
inzake ontwikkelingssamenwerking,
zullen we beide samen moeten doen:
eerlijker verhoudingen aangaan én met
inwijking leren leven. Daar helpen geen
duizend ijzeren gordijnen rond Europa
tegen.

Voor mensen die hun land moeten
ontvluchten moeten er waterdichte garan-

ties komen dat Europa een veilig toe-
vluchtsoord is en blijft, en dit geldt ook
voor vluchtredenen die momenteel niet
worden erkend: armoede, (burger)oorlo-
gen, maar ook specifiek vrouwgebonden
redenen (verkrachting, uithuwelijking zo-
als in het geval van Semira, besnijdenis)
of omwille van seksuele identiteit. De
"gedwongen repatriëringen", of - om de
ambtelijke taal te hanteren - deportaties
moeten onmiddellijk en definitief worden
stopgezet. De "gesloten centra" oftewel
opsluitings- en deportatiecentra moeten
gesloten worden, en het nieuwe centrum
te Vottem (Luik) mag niet in gebruik wor-
den genomen.

Als eerste betekenisvolle stap naar een
ander beleid moet een algemene regulari-
satie afgekondigd worden voor iedereen
die zich op het grondgebied bevindt, het-
geen meteen het volledige herstel van de
sociale rechten van deze mensen met zich
meebrengt. Want een samenleving die
denkt het zich te kunnen veroorloven om
een bevolkingskategorie te kreëren die
volledig rechteloos en sociaal dood verk-
laard is, speelt met dinamiet. Wij willen
dat er een einde gesteld wor?t aan deze
georganiseerde ellende.

De politiek verantwoordelijken moe-
ten hun konklusies nemen: Tobback. in-
derdaad, omwille van zijn politieke
verantwoordelijkheid voor de rijkswacht
(eens te meer), maar vooral omdat hij het
huidig beleid belichaamt. Wij zijn echter
niet-partijgebonden, en spelen dus ook
niet mee met hypokriete spelletjes van
andere partijen die de storm nu enkel
willen afleiden op Tobback. terwijl zij

dezelfde politiek of erger steeds hebben
verdedigd. In klare termen: het beleid
moet veranderen, en indien de politieke
klasse slechts méér van hetzelfde wenst,
zullen wij ons als onafhankelijke verzets-
beweging organiseren.

En de verantwoordelijkheid beperkt
zich niet tot de politieke wereld. Tijdens de
laatste decennia hebben allen, niet in de
laatste plaats de opiniemakers, grondig de
kop in het zand gestoken voor' deze pro-
blemen. Terwijl de welvaartskloof en de
sociale afbraak groeit (en men uiteraard
mordicus blijft doen alsof er behalve bij de
gewone mensen geen geld is in dit land),
zwicht men in toenemende mate voor een
bepaald xenofoob discours, waarbij alle
problemen worden afgewenteld op vreem-
delingen en "vluchtelingenstromen", ter-
wijl wij in verhouding LOtonze ekonomi-
sche draagkracht en de problemen in de
wereld hooguit gekonfronteerd worden
met wat minieme beekjes. Het wordt de
hoogste tijd dat de hele samenleving zich
op dit gebied aan een ernstig gewetenson-
derzoek onderwerpt. Zon iet zou de bom
wel eens kunnen barsten, en wie zijn gat
verbrandt moet op de blaren zitten.

De dood van Semira heeft onze maat-
schappij ontmaskerd en een spiegel voor-
gezet. Nu is het tijd om te handelen. Om
in haar nagedachtenis te kunnen verzeke-
ren: DIT NOOIT MEER. Of zullen we het
wéér "niet geweten" hebben?

Koen Verhofstadt
Steven Groenez

De auteurs spreken namens het Komitee tegen
Uitwijzingen en de Aktiegroep Recht op Vluch-
ten.

derwijskundige vorming, wanneer men begint te
doceren en op geregelde tijdstippen in de verdere
loopbaan. Ten derde, een politiek van [unktione-
ringsgesprekken. Mocht blijken dat een uitgebrei-
de remediërinqsprocedure op manifeste onwil
stuit dan moeten de verschillende instellingen de
mogelijkheid krijgen sanktionerend op te treden.

mpliciet pluralisme op ekstern nivo betekent
dat kwaliteit het kader is waarbinnen de Vlaam-
se universiteiten zicjJ tot mekaar verhouden. Her-
verdeling en herstr'ltkturering van opleidingen
over uniefs moeten gebeuren op basis van kwa-
liteitsargumenten. Hiertoe dienen de eksterne
evaluaties tot nuqigere, maar vooral eksplicietere
instrumenten gematlkt te worden. Indien alle
instellingen zich intern aan de hoger beschreven
kwaliteitsvoorschriften hout/en, kan levensbe-
schouwing in onze gesekulariseerde samenleving
niet langer een hindernis vormen voor interuni-
versitaire samenwerking. Dit houdt vooral een
oproep in aan de universitaire overheden tot ver-
antwoordelijkheid en volwassenheid. Kinesitera-
pie bewijst immers dat levensbeschouwing ook
vandaag de dag nog kan gebruikt worden als
rektoraal vijgenblad.

Wij pleiten hier niet voor de kruisiging van
de K van de KU Leuven. De diskussie over de
kwaliteit van onze universiteit is van een hogere
orde en staat los van deze K. Wat die ene letter
echter alleszins niet mag, is afbreuk doen aan de
kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast mag
men niet uit het oog verliezen dat er gemeen-
schapsgelden in het spel zijn. Binnen de huidige
maatschappelijke kontekst kan niet langer ver-
dedigd worden dat hiermee een ideologie wordt
uitgedragen.

Kunnen we er dan niet beter meteen voor
pleiten de K te schrappen. Met andere woorden,
waarom niet ijveren voor een ekspliciet pluralis-
me dat naast alle inhoudelijke ook alle formele
levensbeschouwelijke invloeden opgeeft? Neen,
het is net dat formele kader dat op vele vlakken
de identiteit en het imago van de KU Leuven
bepaalt. In die ene letter zit vijfhonderd jaar ge-
schiedenis gebald. Bovendien vormt de K inter-
nationaal het uithangbord van de KU Leuven,
haar handelsmerk. Dit alles zomaar overboord
willen gooien, lijkt ons overbodig en eerder te
qetuiqen van een beperkte visie.

De verzuilde strukturen ~ uH2E ",atli:'
schappij nog steeds steunt, waren een geschikte
oplossing op het ogenblik van hun genese. Nu
echter beantwoorden ze niet meer aan de geëvo-
lueerde maatschappelijke eisen. De samenleving
heeft nood aan het kreëren van een nieuw, zuil-
loos kader. We kunnen het ons niet veroorloven
aan deze plicht te verzaken omwille van het kon-
solideren van een aantal gevestigde machtsfakto-
ren. Met het hier geformuleerde projekt voor het
universitaire landschap willen we een denkkader
aanbieden dat getransponeerd kan worden naar
het gehele Belgische maatschappelijke veld. Laat
dit een oproep ZIjn tot maatschappelijke vernieu-
wing met respekt voor het verleden, maar vooral
met visie op de toekomst.

CURSUS
BRIDGE

Leer dit boeiende
kaartspel op een

prettige en
moderne manier

met

BRIDGECLUB
PIETERMAN LEUVEN

Cursus speciaal voor studenten
van de K.V.Leuven en de hoge-

scholen

12 woensdagen vanaf 14 oktober
om 19.30 u, onderbreking tijdens

de kerstvakantie

Leopold I-straat 17, Leuven
Prijs: 600 fr of 1200 fr.,
tekstboeken inbegrepen

Lesgever: Wilfried Bylemans
(Bloso)

Inschrijven ter plaatse op 14/ 10
of info: '220.67.55 ('s avonds)
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Opening van het Leuvense akademiejaar

Ooslerlinck wil hervorming van de gezondheidzorg
eertigjaar geleden is het, dat

wijlen rektor Pieter De Somer
voor het eerst het akademiejaar

in het Nederlands ontsloot, friste rek-
tor Oosterlinck ieders herinnering op
in zijn verwelkominqstoespraak bij
het begin van de akademische zitting.
Vandie dertig jaar heeft de KU Leu-
vengebruik gemaakt om een kwalita-
tief hoogstaand onderwijs- en onder-
zoeksbeleid uit te bouwen, aldus oos-
terlinck. Diezelfde kwaliteit stond ook
centraal in de studententoespraak,
waarin geijverd werd voor een 'impli-
cietpluralisme'. De rektor mocht de
toesprakenmaraton afsluiten met zijn
openingstoespraak, waarin hij een
lans brak voor de hervorming van de
gezondheidzorg.

In zijn verwelkomingstoespraak mocht
Oosterlinck zich op de borst kloppen: uit
het audit-rapport van januari 1998 bleek
dat het wel snor zit met de kwaliteitzorg in
Leuven. Alleen de 'kleine kwaliteit' -
slechte auditoria en zo - moet verbeteren.
Voorts riep de rektor op om de stapels leer-
stof in te perken ten behoeve van de kwali-
teit, en om de Permanente Onderwijs Kom-
missies (POK) uit te diepen. De Vlaamse
regering werd omstandig geprezen voor de
aandacht die ze heeft voor het wetenschap-
pelijk onderzoek. Oosterlinck hoopte dat de
regering dit zou koppelen aan een gelijk-
matige stijging van het geld voor infrastruk-
tuur en onderhoud, verwees al even naar
zjjn heuse openingstoespraak, en gaf dan
het woord aan de studentenvertegenwoor-
diger van de Leuvense Overkoepelende
Kringorganisatie (Loko).

(foto Koenraad Swinnen)

over verschillende nivo's veel geld over de
brug gooien. Opvallend was daarbij dat de
rektor pleitte voor een "minimale solidari-
teit" tussen de gemeenschappen en voor
"een rationeel verantwoorde regionalisering
en federalisering" - een splitsing dus-
van de gezondheidzorg.

In het tweede deel van zijn toespraak
verdiepte Oosterlinck zich in de derde lijn,
oftewel de Universitaire Ziekenhuizen (UZ).
De financiering van een UZ komt in gevaar
omdat een ingreep door een specialist er
meer kost dan in een gewoon ziekenhuis.
Op een UZ komt er namelijk steeds een
onderwijskomponent bij kijken, moeten
tweede opinies gevraagd worden en diens
meer. Op die manier komen de eigenlijke
taken van een UZ - zoals topgeneeskunde
- in gevaar. Als oplossing zou de overheid
de heel eigen positie van UZ's - ze zijn
onlosmakelijk verbonden met een unief -
in het ziekenhuislandschap moeten erken-
nen en dat financieel vertalen.

Kool

De studenten begonnen met een ver-
wijzing naar het uitgelekte voortgangsrap-
port van Dillemans. maar vonden dat sop
de kool niet waard en gingen alras over
naar het échte onderwerp van hun speech.
In een helder en gematigd betoog werd
geschetst hoe de verzuiling grote barsten
vertoond, waardoor de samenleving - en
haar onderwijs - herdacht zal moeten
worden. In die nieuwe visie komt het be-

grip 'kwaliteit van het onderwijs' centraal
te staan, en mag een studierichting niet ge-
organiseerd louter om regionale of levens-
beschouwelijke redenen. Om daarvoor te
zorgen pleit Loko voor een impliciet plura-
lisme op intern en ekstern nivo. Intern im-
pliciet pluralisme betekent dat alle beleids-
beslissingen, het personeelsbeleid en de
curriculumopbouw op kwaliteitsargumen-
ten moeten berusten. Dat wil bijvoorbeeld
zeggen dat je alleen prof kunt worden als je
ook goed kunt les geven, of dat de KU Leu-
ven haar studenten geen katolieke lijn mag
opleggen. Deze gedachtegang impliceert dat
moet bekeken worden of 'Vraagstukken uit
de godsdienstwetenschappen' nog wel ver-
plicht moet blijven. Op ekstern vlak wil
impliciet pluralisme zeggen dat de univer-
siteiten zich moeten laten leiden door

kwaliteitsargu-
menten als ze
bijvoorbeeld
beslissen wie
welke opleidin-
gen mag organ i-
sercn. De stu-
denten stelden
ekspliciet da t de
toespraak geen
pleidooi was
voor de afschaf-
fing van de K
van de Kul. het
zou getuigen
van een "be-
perkte visie" om
die zomaar
overboord te
gooien.

Het spot-
licht zwenkte
weer naar de
rektor die de
studenten na-
drukkelijk be-
dankte en
hoopte op een
konstruktief
gesprek, waarna
hij zich overgaf
aan zijn ope-
ningstoespraak
over de gezond-
heidzorg.
Oosterlinck's
uitgangspunt
was dat de kos-

ten van de gezondheidzorg te snel stijgen.
De oorzaken daarvan zijn de vele technolo-
gische innovaties en het huidige retrospek-
tieve Cinanderingssysteem waarbij iedereen
van bij het minste ongemak direkt naar een
specialist kan gaan, hij krijgt de kosten toch
terugbetaald.

Blaar

De begroting laat niet toe het budget te
verhogen, dus ziet Oosterlinck als enig
alternatief een hervorming van de gezond-
heidzorg zodat de medische konsumptie en
zo ook de kosten dalen. Hij stelt vier maat-
regelen voor om de medische konsumptie
te doen dalen. OI!l te beginnen moet er een
echelonnering van de gezondheidzorg ko-
men. Echelonnering houdt bijvoorbeeld in
dat je niet voor een blaar naar een derma-
toloog gaat. Iedereen moet eerst via het het
eerste echelon of eerste lijn passeren: eerst
langs de huisarts dus. Die zou een elektro-
nisch dossier moeten aanleggen voor elke
patiënt en hem alleen doorverwijzen naar
een hogere lijn als dat verantwoord is. Die
echelonnering wordt indirekt afgedwongen:
wie toch direkt naar een dermatoloog gaat
voor een blaar op zijn voet, zal meer beta-
len dan iemand die naar de dokter gaat.

Een tweede remedie is het veranderen
van het Iinancieringssysteern. Als je werkt
met een prospektief enveloppe-systeem, stelt de
overheid op voorhand een bepaald bedrag
ter beschikking aan beheerders. Nu is het
zo dat de ziekteverzekering de gemaakte
kosten gewoon terugbetaalt. Oosterlinck
pleit voor een kombinatie van deze beide
systemen. Ten derde wil Oosterlinck dat de
ziekenhuizen samenwerken. Voor bepaalde
ingrepen waar dure apparaten voor nodig
zijn, heeft België er vaak tweemaal zoveel
als de andere Europese landen. Een vierde
middel is voor de rektor het aantal studen-
ten dat geneeskunde studeert, beperken
omdat volgens Oosterlinck een daling van
het aantal zorgverstrekkers ook leidt tot een
daling van de konsumptie. De beperking
zou bij voorkeur via een vergelijkend
eksamen en een numerus clausus moeten
geregeld moeten worden, in plaats van de
door de kontingentering opgelegde toela-
tingsproef.

Als laatste maatregel stelt de rektor
voor om de ziekteverzekering te herzien.
Oosterlinck poneert dat ondermeer de ver-
zuiling en versnippering van bevoegdheden

(* velo Jaargang 25 nr. 2 dd. 29 september 1998

Splitsing

Vooral met zijn visie op de gezondheid-
zorg werpt Oosterlinck de knuppel in het
politieke hoenderhok. De a rtsensyndikaten
- zij verdedigen de belangen van de dok-
ters - hebben zich bijvoorbeeld altijd mor-
dicus gekant tegen echelonnering. Als de
patiënt namelijk niet mag kiezen waar hij
gaat, zal moeten afgesproken worden of
een bepaalde ziekte door een specialist of
dokter behandeld wordt. In elk geval zullen
ze minder patiënten hebben en dus minder
verdienen. Het lobbywerk van de artsen-
syndikaten was meestal zo krachtig dat er
politiek weinig bewoog in het domein van
de gezondheidzorg. Voorts valt op dat de
rektor een numerus clausus voor genees-
kunde-studenten opneemt in zijn rijtje
middelen om de gezondheidzorg te hervor-
men, terwijl de studenten vroeger pleitten
voor een hervorming van de gezondheid-
zorg om een numerus clausus te vermijden.
Wel voegde de rektor er met nadruk aan
toe dat een toelatingsbeperking "alleen
voor geneeskunde" moet gelden. In het
licht van het uitgelekte tweede voortgangs-
rapport van Dillemans waarin hij volgem
De Standaard een algemene toelatingsproef
voorstelt, is dat ontegensprekelijk een dui-
delijke uitspraak.

Benny Debruyn



Sic komt op voor de fietser

OOgom oog, tiets om tiets
Oet zou een Leuvense variante

kunnen zijn op het Bijbelse
spreekwoord. Al te vaak

immers 'lenen' mensen wiens fiets
gestolen is op hun beurt een fiets.
Ondermeer om die vicieuze sirkei te
doorbreken werd enkele jaren geleden
vzw Velo (zie kader) opgericht. Niet
lang erna volgde als inhoudelijke
tegenhanger het Sensibiliserinqs- en
Informatiecentrum Milieu & Mobili-
teit (Sic). De allernieuwste verwezen-
lijking - vanaf maandag te bekijken
- van het Sic is de aanmaak van een
infobestand (zie kader) op Internet.

De aktiviteiien van het Sic hebben allemaal
te maken met fietsdiefstalpreventie. fiets-
veiligheid en milieuvriendelijke mobiliteit.
"Het Sic wil werk maken van een heuse
fietskultuur. De fiets blijft het beste ver-
voermiddel in de stad maar wordt nog al te
vaak niet serieus genomen, Ik ben het ook
niet eens met het beeld dat studenten altijd
maar fietsen pikken", zegt Koen Neyens
van het Sic, Begin dit jaar trouwens kreeg
het Sic de enquêteformulieren terug van
een steekproef gehouden onder zeshonderd
zestig willekeurige studenten van alle jaren
en richtingen, Veertig procent van hen had
een fietsdiefstal gemeld, Ook de sijfers van
de politie tonen ons dat het aantal aangiftes
van een gestolen fiets vorig jaar steeg,
Mogelijke verklaringen zijn de gestegen
aangiftebereidheid en het feit dat je gewoon
op meer plaatsen zo'n aangifte kunt doen,
Al kan evengoed een andere verklaring
gelden, Koen Neyens: "Het kan ook zijn dat
er meer aangiftes zijn omdat er meer dief-
stallen zijn dan vorig jaar, AI is het wel zo
dat er bij Velo meer aangiftes zijn, Als je
een fiets huurt van Velo en die wordt ge-
stolen, dan krijg je een vervangfiets. Eind
juni van dit jaar heeft Velo al evenveel ver-
vangfietsen gegeven als in het hele jaar
ervoor." Ook de graveerakties moeten naar
de juiste waarde geschat worden, Omdat de
meeste diefstallen zogenaamde gebruikers-
diefstallen zijn - iemand steelt een [iets,
rijdt ergens naar toe en laat de fiets daar
achter - zijn de graveerakties niet zozeer

ontradend als wel een hulp bij het opspo-
ren van een fiets, Koen Neyens: "Het is niet
omdat zo'n blinkend stickertje op je [iets
plakt. dat hij niet zal gestolen worden, Wel
is het zo dat van de gegraveerde [ietsen
zeventig procent terugbezorgd wordt, tegen

er binnenkort middels borden worden aan-
gekondigd waar en wanneer verkeerd ge-
stalde fietsen worden meegenomen, Ook de
vooroordelen over de fietsendienst wil de
politie aanpakken, AI te vaak gaan mensen
hun fiets niet zoeken in de Philipsgebouwen

voorbeeld door ervoor te zorgen dat je je
fiets komfortabel en op veel plaatsen kunt
parkeren, Koen Neyens: "Volgende week
worden aan het station hulpagenten en
stadswachten gezet om de fietsers aan te
wijzen waar een goeie fietsenstalling is,
Stadswachten worden trouwens steeds
meer ingeschakeld om af te rekenen met
parkeerproblemen, Aan de fakulteit
Psychologie in de Tiensestraat en in de
Dekenstraat zullen ze - in samenwerking
met de bewakingsdienst van de unief -
berichten ophangen waar je je fiets kunt

maar vijftien procent van de niet-getatoe-
eerden,"

Borden

Op het Fietsoverleg werkt het Sic ook
samen met de stad en haar politie, "Het
Fietsoverleg heeft nog niet het mandaat om
echt advies te kunnen geven. toch is er al
doorstroming naar het beleid". aldus
Nevens. De politie doet ook moeite, Zo zal

Wedstrijd: win een ekotopiabox
Het Sic en VeLOzullen op geregelde tijdstippen een heuse ekotopia.box weggeven, Tn de
kleurrijke doos vind je ondermeer rozensjampoo, een katoenen tas in design vorm. eko-
logisch afwasmiddel. zeep en massagemiddel. oorkaarsen maar ook bijvoorbeeld 'State of
the workl'. intcrcssanu- lektuur met onder meer bijdragen over de klirnaatsvcrauderingen.
besmettelijke ziekte, en de vcrvnelling van de geschiedenis.

Dl' opdracht is eenvoudig: bedenk zo snel mogelijk een eenvoudige milieutip en laat
die op welke 111,1 Il irr dan ook (mai]. hnrl. in persoon) weren aan hel Sir ol Veto. De
origlnl'l'j.,tt' l'n/ol be ..tc til' wordt gcpubliceerd in Veto en ,k bedenker en all krijgt l'en
ekoiupiabo x.
/-1,'1 'IL bevind! zi. 'I in ,\/1/1,,11 /,/;.! )(1 jq /-./\ 32 lil /5 \1,1/1

IIt'4

omdat ze vrezen afgescheept te worden,
Over de werken aan het station - die

nog zeker tot het jaar 2000 zullen duren -
is Neyens minder te spreken: "Het is niet
ûetsvricndelijk. Als je met de fiets van de
Bondgenotenlaan komt, is het zelfs gevaar-
lijk, Je moet het bijna niet met de fiets pro-
beren," De tijdelijke verdwijning van de
fietshangar aan het station is uitgesteld tot
de volgende zomer, "Een goeie zaak". vindt
Nevens. "want er is geen alternatief. Het is
wel zo, dat als de werken eenmaal af zijn,
er dan vierduizend vijfhonderd fietsstal-
lingen zullen zijn,"

Onontbeerlijk om een goeie fietskul-
tuur te ontwikkelen. is de veiligheid, Die
kan er alleen komen als de fietsers voor vol
aanzien worden in het stadsverkeer, bij-

stallen en ook aan de afzonderlijke fietsen
briefjes ophangen om de eigenaar aan te
sporen zijn ros reglementair achter Ie laren.
De laatste twee jaar is er gelukkig een posi-
tieve evolutie volgem Koen Nevens. "Er
zijn meer en goeie fietsstallingen gekomen,
Vooral achter het station heb je er goeie.
met een kabel- of beugelslol waar je je fiets
kU11laan bevestigen. iets heel anders dan
de stenen 'voorwiclmoordenaars' van de
unief."

Benny Debruyne

Het Sic bevindt zich in Alma 1/. je kunt er ge-
woon binnenlopen om info te vragen, De website
is httn.) /www.kuleuven.ac.be/dsv/studvoor/
si.: Velt',17I1/1

Het Sic en Velo praktisch
Velo
BIJ dl' vzw Velo kun je goedkoop veilige lietven huren Voor I", IIhl.1I111ol mindvr IWla.ll
je I ~l) lr.mk per maand, voor men dan 'l', tu.i.md I(ll ''l'l1jd.tr, h,'ld,dll' ,'i() 11',111),..l-rr-,
vvrl vrn wJarholg \'.111 2000 Irank maar h,'1 ,IPI i' d.in 1\,','1 illhl'grcl'l'lI it dl' huurpri},
Ah Jl' \'''"tkh g,'\toil'1I wordt. krijg jc l'l'lIll1dlig ,','11 \ ,'I \ .Illgli, h, J, 1\111,11\l'1 "1'I1i"\1\\
dl IV, Irlr: 1'1.' hl ,ll'l1

lil< -, llw I' '~lll liel'> ),..11)('1.d,1I1),.11'1"1)('1 r, 'I'd 11,'\,'1'1":", ""),.''''1' 1,11'11
m.iken of Il'll g.1.1nheretellen in de lil'hlll'r'tl'lpl.1olIS elkl' 1\ l'IK,ldl' \ 11' t\\.I.-11 1111\ I,"
\1\11'"I' ,1111,ddgIdh tot hall.iclu "d\ l>1l1h t\b Il' 111,'tcc ht In l'1 1",1' I" ,,11"'11 11,h
lu-rsu-l: I' d. t geen e11kel probleem, V/I\ \'1'10 i.. n.uuvlijk c<'l1t"\\l'lk'I,'lIi11),:'I'I"I"kl. c r
/ijll 'lel'lh 11ll'1I"l'11.1all\\l'/lg dil' j,' raad kunnen gl" "11, w.i.u ,'11 \\',llll1l'l'l dl' gl,lti ..
gl d' ll'rdklll" dit 1,1.H).:ehl1udl'l1 worden. 1.11worden ddllgl'kolldigd Illid,kl, allic h« in
het beglil 'all lut akadl'llliejaar. Hij Velo en Sic kun ICool, een liehdil'ht,ll <Iangl'\en
daarvoor kun je trouwens ook u-recht op je eigen fakulteit ol bij dl' politie natuurlijk,
Infotooi
Het Sic beperkt zich niet tot Leuven zelf maar onderzoekt ook hoc en hoe gemakkelijk
de Leuvense studenten zich verplaatsen van de ouderlijke woning naar hun kot. Op dit
moment is hel Instituut voor Sociale en Bkonomischc Geografie (heg) een bereikbaar-
heidstudie aan het uitvoeren. die het Sic nieuwe info zou moeten bezorgen, Ondertussen
heeft het Sic wel een reiswijzer voor de kots tud ent - InfotooI - aangemaakt. die afge-
lopen maandag in werking trad, Op het Internet surf je naar het Sic of Velo. waar je een
link vindt met Infotool, Daar geef je in dat je bijvoorbeeld van Moerzeke naar Leuven
wil reizen, waarna je een beschrijving krijgt van de te volgen reisroete met bus enlof
trein.

(bd)
Het Sic en Velo bevinden zich allebei bij Alma ll, Van Evenstraat 2c, Voor het Sic loopje de inkom-
hal van de Alma binnen en kijk je naar rechts, De fietsherstelplaats bevindt zich aan de achterkant
van de Alma in de kelder, Velo. Tel:32 30 18, Sic, Tel:323039, Website:
http://www.kuleuven.ac.be/dvs/studvoor/sic_velo.htm
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Scorpio
vervolg van p. 1

in onder brengen. Hierdoor moeten wij een
andere lokatie vinden om onze program-
ma's uit te zenden en onze zendmast te
plaatsen." De KU Leuven, die eigenaar is
van het Arenberginstituut. heeft hiervoor
een alternatief voorgesteld op de site van
St.-Rafaël-ziekenh uis.

Voor het dagelijks bestuur van Scorpio
brengt dit echter problemen met zich mee,
omdat de studio dan te laag zou gelegen
zijn om degelijk te kunnen uitzenden. Leen
Eelen: "De positie van een zendmast is niet
onproblematisch. Om een zendmast te kun-
nen verplaatsten, heb je een vergunning
nodig die je drie maanden van tevoren
moet aanvragen. We vrezen dan ook dat
Scorpio een tijd niet live in de eter is."

Volgens Gudrun Burie staat Radio
Scorpio door deze problemen op een keer-
punt in haar geschiedenis: "Als Scorpio
door de verhuizing tot kosten gedwongen
wordt, volstaan onze normale inkomsten
niet en moeten we dus voor het eerst naar
een eksterne partner gaan zoeken. Op dit
moment onderhandelt Scorpio met de KU
Leuven, niet alleen voor een andere loka-
tie, maar ook voor een verdergaande
samenwerking. Burie: "Ondanks het feit dat
we van zulk een samenwerking al jaren
voorstander zijn, zou het nieuw zijn voor
ons. Eén van onze konkrete suggesties is
dat studenten kommunikatiewetenschap-
pen bij ons een seminarie zouden kunnen
doen. De KU Leuven toonde hiervoor al
interesse, maar er zijn nog geen konkrete
plannen. Een tweede oplossing is een
samenwerking met sponsors zoals radio 3
dat doet. Radio Scorpio zou dan een selek-
tief sponsorbeleid voeren en niet lukraak
reklamespots uitzenden. Enkel die sponsors
met wie ze zich kunnen identificeren en
met wie ze een duidelijke visie naar buiten
brengen komen in aanmerking."

Een andere bedreiging vormt het
dekreet dat minister Van Rompuy dlt jaar

uitvaardigde. Het dekreet legt bepaalde
kriteria op aan de Vlaamse lokale zenders,
met als doel het aantal lokale zenders in te
perken. Eén van de vereisten is dat ook
Scorpio drie keer per dag een nieuwsuit-
zending zal moeten verzorgen. Ook de
Leuvense zender heeft een dossier naar de
mediaraad opgestuurd en zal pas begin
volgend jaar weten of ze door mogen
blijven gaan volgens de nieuw opgelegde
kriteria.

Paddestoelen

Nu er over de toekomst van Scorpio
onderhandeld wordt, rijst in bepaalde krin-
gen de vraag of de Leuvense student über-
haupt nog wel behoefte heeft aan een eigen
radio. Eelen en Burie kunnen immers ook
niet ontkennen dat de luistersijfers de laat-
ste jaren gezakt zijn: "Wij zien Radio Scor-
pio niet in de eerste plaats als een studen-
tenzender. maar wel als een Leuvense
zender tout court. Natuurlijk klopt het wel
dat de meerderheid van onze luisteraars uit
studenten bestaat en dat we met hen reke-
ning houden." Het is wel problematisch dat
de raad van bestuur van Scorpio hoofdza-
kelijk bestaat uit niet-studenten, mensen
die al vijftien jaar meedraaien met deze
zender en weinig voeling hebben met de
jongere medewerkers. ZU stonden op het
einde van de jaren zeventig aan de wieg
van Scorpio toen de lokale radiozenders als
paddestoelen uit de grond rezen omdat er
toen ook een groot publiek voor was.

De huidige makers van Radio Scorpio
willen dus het beleid van de laatste jaren,
dat zich meer tot de huidige studenten-
generatie richt voortzetten en uitbreiden.
Dat konkrete stappen in die richting gezet
worden, uit zich ondermeer in de aanwe-
zigheid op de studentenbeurs in Alma 2
tijdens de eerste week van het akademie-
jaar. Een meer strukturele toenadering tot
de Leuvense studenten is een mogelijke
toetreding tot de Leuvense Overkoepelende
Studentenorganisatie (Loko). Kringraad,
Sociale raad, Kultuurraad, Sportraad, Por-
tulaca en Veto vormen samen Loko en
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Jaune Toujours

verdedigen de rechten van de student op
verschillende domeinen. Hoewel er nog
geen gesprekken met deze raden aan de
gang zijn, zien de makers van Radio Scor-

pio het eventueel wel zitten om zich onder
deze koepel te voegen, mits hun onafhan-
kelijkheid gegarandeerd wordt.

Sofie Overstijns

Laat je hart spreken en kom op voor dc misdeelden en daklozen in deze maatschappij.
Met andere woorden, kom op woensdag 30 september mee benefieten voor die stum-
perds van Radio Scorpio en beleef nog een plezierige dag ook. Levenslijngewijs zullen
talloze artiesten hun steun betuigen aan dit monument in het radiolandschap door een
optreden weg te geven. Eén van hen is Jaune Toujours, een Brusselse groep die best te
beschrijven valt als "iets met akkordeon, contrabas, tuba en drums dat het midden houdt
tussen volksmuziek, chanson en rock". Mocht je solidariteitsgevoel je al niet naar het
Arenberginstituut drijven, laat het dan deze groep zijn. Niet minder leuk zullen de optre-
dens zijn van de Bossen, The Boerenzonen op Speed, Amber #2 en Tryptich. Daarnaast
zijn er allerlei leuke aktiviteiten zoals Open Mie: gedurende een paar uur staat 106 FM
ter beschikking van iedereen die zichzelf eens in de eter wil smijten. De festiviteiten
worden afgesloten met twee fuiven, één in de Rumba en één in de Blauwe Kater. De
Scorpio-benefiet begint om 14u en de inkom bedraagt 300 fr.

(so)

Versoepeling lielsverbod
Gehaaide fietsers zullen het vast en zeker hebben opgemerkt tussen november en maart
van het vorige akademiejaar. Ongestraft door winkelwandelstraten scheuren kon makke-
lijker dan vroeger. Dat een aanwezige politie-agent fien geen fikse uitbrander gaf, had te
maken met de proefperiode waartoe de stad had besloten en waarbij de fietsers in
winkelwandelstraten werden gedoogd. Bij de evaluatie van die periode bleek dat er geen
ernstige problemen waren gesignaleerd. Omdat men tijdens de terrasjesperiode meer
restrikties wou dan tijdens de proefperiode, heeft de stad in mei een nieuw reglement
goedgekeurd. Er werd geopteerd voor eenzelfde regeling doorheen het hele jaar omdat
zo voor de weggebruiker een duidelijke situatie ontstaat. De nieuwe regeling zorgt dus
voor een belangrijke versoepeling van het bestaande reglement in bepaalde straten.
Natuurlijk komen er overeenkomstig deze regeling ook nieuwe verkeersborden.
Fietsers toegelaten vanaf 19.00 tot 11.00 u.: in het winkelwandelgedeelte van de
Mechelsestraat, de Diestsestraat en de Vanderkelenstraat (tussen Bondgenotenlaan en
Diestsestraat.)
Fietsers altijd toegelaten: Vooral de regeling rond de Grote en Oude Markt is interes-
sant. Zo zijn fietsers altijd toegelaten in de Parijsstraat, Brusselsestraat (tussen Grote
Markt en Koningin Astridlaan), Kortestraat, de zijstraten van de Oude Markt naar de
Naamsestraat (behalve de Zeelstraat), ook een stuk van de Muntstraat (tot aan de
Boekhandelstraat), de Boekhandelstraat zelf en de Standonckstraat.
Verboden te fietsen blijft het in de Muntstraat (vanaf Boekhandelstraat tot
Tiensestraat), de Kiekenstraat. op het Prof. J. Vounckplein, in de 's Meiersstraat en de
Jodenstraat aan het postkantoor. Over het waarom van het fietsverbod in de laatste twee
straten, wist kommissaris Leenders ons te vertellen dat de 's Meiersstraat te smal is en er
sowieso teveel voetgangers passeren die vanuit de Muntstraat komen. Wat betreft de
Jodenstraat zou de kans op botsingen en ongevallen reëel zijn voor fietsers die uit de
Mechelsestraat komen aangereden.

(ab)
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Sociale Raad stelt vrouwonvriendelijk
beleid universiteit aan de kaak

ZAP-mama
f)fgezien van het koor dat de

akademische zitting bij de
opening van het akademie jaar

mocht afsluiten is de verhouding
mannen-vrouwen in andere geledin-
gen van de Leuvense universiteit niet
bepaald om over naar huis te schrij-
ven: ondanks het feit dat meisjes bij
de studentenpopulatie de meerderheid
uitmaken, zijn vrouwen vooral in de
hogere geledingen van de Alma Mater
sterk ondervertegenwoordigd. Geen
wonder dus dat de meeste togati zich
een hoedje schrokken toen leden van
de werkgroep Vrouw-Man-Universi-
teit-Samenleving (Vmus) van Sociale
Raad zich - gehuld in zelfgemaakte
toga's - bij de sliert togati voegden
toen die de aula Pieter De Somer
verlieten waarin net het nieuwe aka-
demiejaar voor open was verklaard.

Dat er op dit moment meer meisjes dan
jongens aan de universiteit studeren (zie
elders in deze Veto) zal allicht niemand nog
verrassen. Het paradoxale is dan wel dat de
weerspiegeling van die situatie in het per-
soneelsbestand van de Leuvense universi-
teit ver te zoeken is: recent onderzoek wees
immers uit dat van alle gedoctoreerden
slechts 33 procent vrouwen zijn, bij het
Zelfstandig Akademisch Personeel (het ZAP,
de professoren) is dat niet meer dan 11
procent. En in de hoogste bestuursorganen
van de KU Leuven zijn al helemaal geen
vrouwen terug te vinden.

Vooral het gezinsonvriendelijke werk-
klimaat - met hel 60-werkurenmodel als
uitloper - doet menscn dic voor een gezin

moeten zorgen vaak al te vroeg hun akade-
mische loopbaan staken. En dat zit de
Vmus dwars. Ook het gebrek aan vrouwe-
lijke rolmodellen in akademische funkties
cn andere vormen van verborgen diskrimi-
natie werden gehekeld, De akticvoersters
deden echter ook konkrete voorstellen. Zo
is er de vraag naar het inrichten van een

vrij vak 'Vrouwenstudies', toegankelijk
voor studenten uit alle richtingen, en de
integratie van verwante thema's in andere
vakken. Het aanmoedigen van onderzoek
rond vrouwenstudies als thesis- of doctor-
aatsonderwerp kadert in dat voorstel. Om
de huidige onevcnwichtige verhoudingen
weg te werken pleit de Vmus voor 'positie-
ve aktie': wanneer volgens alle relevante
sclektiekritcria twee of meer kandidaten
gelijkwaardig zijn, zouden vrouwen in dat
geval voorrang moeten krijgen. Toch was
de Vmus niet de enige die er bij de opening
van het akademiejaar voor pleitte dat de
universiteit haar man-vrouwbeleid boven-
aan op de agenda plaatst.

Niet toevallig sloten bepaalde thema's

uit de toespraak van de vertegenwoordig-
ster van het akademisch personeel aan de
universiteit haast naadloos aan op de eisen
van de Vmus en Sociale Raad. Ook hier
werd de kansenongelijkheid van vrouwe-
lijke onderzoekers aangeklaagd. Armemie
Geeraerd: "Ondanks de ongeveer gelijke
verdeling bij de studenten is het nog steeds
opmerkelijk dat minder vrouwen dan man-
nen hun doctoraatsonderzoek voltooien en
vooral dat zeer weinig van de vrouwelijke
doctores zich kandidaat stellen voor een
ZAP-mandaat. Een groot potentieel aan
bekwame vjouwen gaat hierdoor voor de
universiteit'verloren ."

Jeroen Lissens

En dan ben je weg natuurlijk. Veto heeft jou nodig. Schrijvers,
Cartoonisten, Lay-outers. Beenmergdonors. Goeie Fotografen en

andere Kuifjes melden zich spontaan op de A-dienst in de 's
Meiersstraat 5, elke vrijdag om 16.00 u. Onze emmer gips staat klaar.
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Socialeongelijkheden in Vlaams onderwijs blootgelegd

Drempels nog Ie hoog
f)an de Leuvense universiteit

studeren nu meer meisjes dan
jongens en de toegang tot het

hogeronderwijs is makkelijker gewor-
denwant meer en meer studenten
vattenhogere opleidingen aan en
halener vaak zelfs meerdere diplo-
ma's.AI bij al lijkt het met die demo-
kratiserinq van het onderwijs dus wel
snor te zitten. En toch: niets is minder
waar,tenminste als we de resultaten
van een recente studie door Barbara
Tanvan het Centrum voor Sociaal
Beleidaan de Ufsia mogen geloven.

De boetede dat in onze kennis-intensieve
samenleving iemands onderwijsnivo bepa-
lend is voor zijn welvaart en bestaanzeker-
heid zal allicht weinigen nog verbazen, en
zal de meeste universiteitstudenten in feite
ook een zorg wezen: zij hebben de toegang
tot het hoger onderwijs immers gevonden
en zitten op dat vlak dus veilig. De eerste
besluiten in de studie van Barbara Tan
lijken dan ook bemoedigend: "Vlaamse
jongeren gaan steeds langer naar school" en
'meisjes en jongens participeren nu in on-
geveer gelijke mate aan het hoger onder-
wijs", zo lezen we.

Selektie
Het kontrast tussen die gelijkheid op

het vlak van de geslachten en de ongelijk-

heden op sociaal vlak die. zo wijst de studie
uit, de voorbije twintig jaar vrijwel onge-
wijzigd zijn gebleven. is op zijn minst schril
te noemen: slechts 16 procent van de kin-
deren van laaggeschoolde ouders volgen
hoger onderwijs, terwijl dat bij kinderen
van hooggeschoolde ouders 59 procent is.
Een verklaring van dat status quo is volgens
de studie te zoeken in het feit dat er nu wel
meer kinderen van laaggeschoolden de weg
naar de universiteit vinden, maar dat het

(foto Jimmy Debruyne)

aantal kinderen van hooggeschoolden er
daar ongeveer even sterk op is vooruitge-
gaan. Toch stelt Tan vast dat het belang van
het onderwijsnivo van de vader als bepa-
lende faktor voor het al dan niet verder-
studeren van diens kinderen de laatste
jaren aan belang heeft gewonnen. Een
ander heikel punt dat de studie aankaart
zijn ontoereikende studiebeurzen, die nog
minder dan in het verleden de eigenlijke
studiekosten blijken te dekken.

Ook het recentere beleid dat gericht
was op de afbouw van sociaal-kulturele
barrières in het onderwijs heeft in belang-
rijke mate gefaald: als voorbeeld gelden
hier de oververtegenwoordiging van arbei-
derskinderen in technische richtingen van
het sekundair onderwijs en hun hogere
kans op bissen. Kinderen van laaggeschool-
de ouders belanden op die manier in 24
procent van de gevallen in het beroepson-
derwijs; van de kinderen wiens ouders wél
hoger onderwijs volgden is dat slechts 4
procent. Die stap naar het beroepsonderwijs
komt er bovendien vaak in de vorm van
een 'zakken', na een lange en afmattende
afvallingskoers door verschillende richting-
en: liefst 55 procent van de Vlaamse be-
roepsonderwijsstudenten heelt minstens
één keer gebist.

"Gegeven de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt die maken dat een diploma
steeds belangrijker wordt voor iemands
welvaart, bestaanszekerheid en sociale par-
ticipatie, is onze vaststelling van blijvende
sociaal ongelijke onderwijskansen veront-
rustend", konkludeert Barbara Tan. Dat de
studie dan ook afsluit met een pleidooi
voor meer aandacht voor de onderwijs-
demokratisering door afbouw van financië-
le en sociale drempels is - in tegenstelling
tot haar resultaten - niet meer verrassend.
Toch dient er hier op gewezen dat demo-
kratisering van het hoger onderwijs verder
gaat dan het hoger onderwijs zelf. en on-
deraan de piramide begint: impliciet duidt
de studie immers ook op de enorme impakt
van de selektie die bij een grote groep
jongeren al gebeurd is voor er in hun geval
überhaupt sprake kan zijn van universitaire
studies.

Jeroen Lissens

Nieuwe interfakultaire lessen reeks
'Vrouwenstudies, religie en teologie'

God
Qet gebeurt niet vaak dat een

universitair vak openstaat
voor iedereen die er interesse

voorheeft. 'Vrouwenstudies, religie en
te%gie' is er nochtans zo eentje. Zo-
wel kandidatuur- en licentiestudenten,
alsmensenmet een full-time job, kun-
nen zich inschrijven voor deze studie
van de vrouwen haar positie in de
religieen de teologie.

Beweren dat God een vrouw is, lijkt onge-
woon. Het patriarchale godsbeeld van "God
de Vader" is zodanig ingeburgerd dat vele
mensen het als een dogma beschouwen. In
de eerste vier lessen vrouwenstudies wordt
op deze thematiek verder ingegaan door
professor Caroline Vander Stichele, sinds
1993 docente Nieuwe Testament aan de
universiteit van Amsterdam. Zij zet onder
andere de kritiek van Mary Daly uiteen,
waarbij het traditionele godsbeeld van "God
als Vader" geplaatst wordt naast andere
mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld "God
als een onpersoonlijke kracht" of "God als
Moeder". Dit laatste klinkt misschien wat
ver gezocht, maar b\jbelstudies hebben
aangetoond dat zo'n vrouwelijk godsbeeld
wel degelijk terug te vinden is in verhalen
van het Oude Testament.

Vanaf de vijfde week worden de lessen
gedoceerd door professor Catherine Cornil-
Ie en professor Reimund Bieringer, beiden
docent binnen de fakulteit godgeleerdheid
aan de KU Leuven. Zij richten zich op de
vraag naar het leiderschap van de vrouw,
maar waar Cornille dit doet vanuit het
perspektief van de wereldgodsdiensten,
vertrekt Bieringer vanuit een bijbelweten-
schappelijk perspektief. Hij onderzoekt bij-
voorbeeld hoe bepaalde bijbelinterpretaties
met betrekking tot de funktie van de vrouw
nu nog gevolgen hebben in onze samenle-
ving. Men denke hierbij aan het feit dat de
katolieke kerk vrouwen niet toelaat priester
te zijn. Welke autoriteit heeft een bijbelse

uitspraak voor ons de dag van vandaag? Op
welke argumenten kan men steunen om
aan te tonen dat vrouwen en mannen toch
gelijke posities kunnen innemen? Een hele
boel vragen die voor heel wat diskussiestof
zorgen.

Hartklachten

Niet alleen binnen het godsdienstig ka-
der, maar ook op andere wetenschappelijke
domeinen is het opvallend hoe sterk de
groeiende belangstelling voor het vrouwe-
lijk aspekt aanwezig is. In Amerika en in
Nederland zijn dergelijke studies al ontstaan

eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Eer-
lijkheidshalve moeten wij dus toegeven dat
België weer een paar mijltjes achterstaat.
En toch ... er is vordering. Sedert enkele
jaren is terzake een aanvullende aksdemi-
sche opleiding (VAO) ingericht, met name
de 'Aanvullende Studie Vrouwenstudies',
die loopt over twee jaar. Dit gebeurde in sa-
menwerking met andere universiteiten als
LUC, UA, RUG en VUB. De aanvullende
studie is niet alleen interuniversitair maar
ook interdissiplinair: literatu ur, taalkunde,
geschiedenis, recht, bestuurskunde en tal
van andere dissiplines worden erbij betrok-
ken. Professor Leen Van Molle, docente
'Geschiedenis van de Nieuwste Tijd' aan de
KU Leuven, doet ons de noodzaak inzien
van een bredere kijk vanuit vrouwelijk
perspektief op talrijke wetenschappelijke
dissiplines. "Wetenschappen pretenderen
immers sekse-neutraal te zijn, maar de
facto is het onderscheid tussen man en
vrouw zeer richtgevend voor het verloop
van onze samenleving. Zo heeft onderzoek

bijvoorbeeld aangetoond dat een arts, bij
hartklachten, anders gaat diagnosticeren
afhankelijk van het geslacht van zijn of
haar patient. Is deze mannelijk, dan zal men
meestal snel overgaan tot kardiologisch
onderzoek. Heeft men met een vrouwelijke
patient te maken, dan zal men in de eerste
faze eerder geneigd zijn aan een psychische
oorzaak te denken. Maar let wel: bij hart-
klachten is deze eerste faze juist de meest
kruciale. "

Oeborah Bické

Wie meer informatie wil over de lessenreeks
'Vrouwenstudies, religie en teoloqie', kan steeds
terecht op het sekretariaat van de fakulteit God-
geleerdheid (016/32 38 66). Vanaf26 januari
wordt het vak iedere dinsdag gedoceerd tussen 20
en 22 uur in het Maria- Theresiacollege. Over de
Aanvullende Studie Vrouwenstudies zal op 16
september vanaf 18 uur een informatiesessie ge-
geven worden in Antwerpen. Voormeer inlich-
tingen: tel. 03/820.28.50.
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Een algemene toelatingsproef: historische kontekst en discours

Je geld ol je loelalingsproel
Ofgelopen week viel er een bom

op de onderwijswereld. Het
tweede voortgangsrapport van

ererektor Dillemans werd gelekt in De
Standaard: NAlle jongeren leggen in
hun school hetzelfde eksamen af om
tot een universiteit toegelaten te wor-
den." Dat voorstel druist radikaal in
tegen het demokratische principe van
vrijheid van onderwijs dat de studen-
ten nu al decennia lang verdedigen.
En toch: als we dit voorstel in zijn
historische kontekst plaatsen, blijkt
dat de algemene toelatingsproef de
konsekwente voortzetting is van het
onderwijsbeleid van de laatste jaren.
Daarbij is het interessant om de ver-
gelijking te maken met de diskussie
over de numerus clausus in genees-
kunde. Een diskussie die nu tot voor-
spel lijkt herleid te worden van een
algemene toelatinqsproef, Een diskus-
sie ook die de studenten verloren
hebben.

Voor de jaren zestig waren debatten over
vrijheid van onderwijs of over selektie ge-
woon overbodig. Aan de ene kant was de
universiteit elitair, alleen rijke ouders kon-
den het zich pemtitteren hun kinderen te
laten voortstuderen. Aan de andere kant
gebeurde de selektie goeddeels in het mid-
delbaar onderwijs. Je moest bijvoorbeeld
Latijn-Wiskunde of Wetenschappelijke A
gestudeerd hebben, om voor burgerlijk
ingenieur te mogen studeren. Begin jaren
zestig werd die vereiste afgeschaft. De
studentenaantallen begonnen spektakulair
te stijgen, de Expo van 1958 was voorbij,
de ekonomie kende een hausse en vroeg
om steeds meer hooggeschooiden. Nog in
1958 had het Schoolpakt als bedoeling dat
iedereen gratis naar de middelbare school
kon. Ook universitaire studies werden ge-
demokratiseerd: de uitbouw van de sociale
voorzieningen - studiebeurzen, Alma,
Acco enzovoort - probeerden financiële
drempels uit te schakelen. Demokratisering
wil ook zeggen dat studeren als een recht
beschouwd wordt, iedereen moet ook zijn
persoonlijkheid intellektueel, kultureel of
portief kunnen ontplooien.

Retoer

De Beatles zijn al gesplit, de perikelen
in de Suez kondigen de oliekrisis aan en
Merckx is op zijn retoer, Midden jaren
zeventig zitten we dan en het is krisis zon-
der dat men het wil weten. Nu is het zo dat
als een samenleving onder druk komt, er
dikwijls eerst gesnoeid wordt in de sociale
voorzieningen - de kwaliteit van een
samenleving is recht evenredig met de
kwaliteit van haar sociale voorzieningen,
luidt een boetade. In 1976 stelt de Natio-
nale Raad voor Wetenschapsbeleid (NRW)
dan ook "Elke jongere heeft recht op maxi-
male ontplooiing van zijn intellektuele
kapaciteiten voor zover de financiële draag-
kracht van de samenleving dat toelaat. Het is
vanaf dat moment dat de vrijheid van on-
derwijs in de balans komt te liggen met het
voorradige geld: het onderwijs kost teveel.
Twee oplossingen dienen zich aan: ofwel
krijg je genoeg geld, ofwel ga je besparen,
bijvoorbeeld door het aantal studenten te
beperken.

Doorgaans blijft alleen de laatste moge-
lijkheid open, maar is het discours zodanig
dat nieuwe argumenten en subargumenten
geïntroduceerd worden om het harde argu-
ment dat de vrijheid van onderwijs teveel
kost, te maskeren. Argument één. In de ja-
ren zeventig begon men er plotseling over
dat de studenten tegen ztchzelf moesten
beschermd worden, tegen de frustratie
namelijk van het niet-slagen of bissen. De
dramatische slaagsijfcrs zijn in eerste in-
stantie een ongewenst neveneffekt van de

demokratisering van het onderwijs: als het
aantal studenten stijgt, stijgt logischerwijze
ook het aantal niet-geslaagden. Dat onge-
wenste neveneffekt - lage slaagsijfers en
'niet-renderende' uitgaven van de ouders
- wordt bestreden door meteen de hele
idee van demokratisering te dumpen door
middel van een toelatingsbeperking. Het
kind met het badwater
weggooien, heet zoiets.

Argument twee. De
geleidelijke Europese een-
making maakte dat steeds
meer naar internationali-
sering en schaalvergroting
verwezen werd. Wij zijn
de enige van onze buur-
landen die de vrijheid van
onderwijs nog respekte-
ren. Als we daar zelf niets
aan doen, worden we
straks toch wel gedwongen
om hun voorbeeld te vol-
gen.

Dokters

De hele diskussie
werd voor het eerst op de
spits gedreven met de in-
voering van de numerus
clausus in geneeskunde.
De gezondheidzorg kostte
handen vol geld, de kwali-
teit ervan kwam in het
gedrang. Er waren twee
mogelijkheden: de-
politiek - moeilijke weg
waarbij de gezondheid-
zorg moest hervormd
worden, bijvoorbeeld
door het stimuleren van
groepspraktijken of ervoor zorgen dat een
patiënt alleen door zijn huisarts kan door-
verwezen worden naar een specialist. De
andere mogelijkheid bestond erin om ge-
woon het aantal dokters te beperken. Ook
daar twee mogelijkheden: de beperking van
de instroom - minder studenten dus - of
het kontroleren van de uitstroom waarbij
dokters bijvoorbeeld op hun zestigste op
pensioen moeten. De ansensyndikaten
zorgden ervoor dat alleen de eerste moge-
lijkheid uitgevoerd werd. De beweging is de
volgende: er is eksterne druk, de kosten
van de gezondheidzorg. er is te weinig geld.

Het gevolg daarvan is dat de kwaliteit van
de zorgverstrekking in gevaar komt. Er zijn
verschillende alternatieven om het pro-
bleem op te lossen waarvan er één wordt
gekozen: de vermindering van het aantal
studenten. Die beperking wordt vervolgens
gemotiveerd met argumenten die neven-
geschikt zijn en niet met onderwijskundige

(foto Koenraad Swinnen)

of pedagogische argumenten.
Dezelfde beweging dreigt nu herhaald

te worden op een grotere schaal. Ongeveer
iedereen is het erover eens dat we evalue-
ren naar een nieuw, intensiever onderwijs,
een nieuw onderwijskonsept - waarin het
kon sept van begeleide studie bijvoorbeeld
een centrale rol zal spelen. De kwaliteit van
het onderwijs moet daardoor verbeteren.
Deze intensievere onderwijsvormen zullen
ook een grotere financiële inspanning vra-
gen. Ook hier zijn er opties: de basisfinan-
ciering van de universiteiten kan opgetrok-
ken worden, maar omdat ook hiervoor niet

de nodige armslag is, opteren sommigen
liever voor een algemene studentenbeper-
king.

Kans

In het laatste interview dat Veto met
rektor Oosterlinck had, op het einde van
het afgelopen akademiejaar (Veto 30), zegt
hij dat hij ooit voorstander was van een
toelatingsproet. maar nu geëvolueerd is "in
de richting van de studenten." Als reden
daarvoor zegt hij dat het "nu net één van
de belangrijkste verwezenlijkingen van de
Westerse demokratieën (is) dat iedereen
met een bepaald intellektueel nivo, uit wel-
ke klasse je oolekornt. de kans krijgt op op
te klimmen doJ~ het onderwijs." Iets verder
in zijn betoog evenwel luidt het: "Maar als aaJ ,
we die toelat1ngspolitiek voortzetten, moet
er wel meer ~Id komen." Ook bij de ope-
ning van het akademiejaar maandag, her-
haalde hij dat een verplichte toelatingsproeC
alleen voor geneeskunde georganiseerd
mag worden (zie pagina drie).

Eenvoudig gesteld moeten we kiezen
tussen twee principes en de nadelen ervan
tegen elkaar afwegen. Ofwel ga je uit van
de demokratisering en blijft de vrije toe-
gang tot het onderwijs. De slaagsijfers moe-
ten - middels studiebegeleiding - opge-
trokken worden. Op die manier vermijd je
dat niemand onterecht de toegang tot uni-
versitair onderwijs ontzegd wordt. Maar
een aantal studenten zal niet slagen, en dat
zal inderdaad geld kosten. Ofwel ben je niet
bereid die kosten' te maken voor het demo-
kratiseringsprincipe en neem je het erbij dat
een aantal geselekteerden onterecht zal
weggeselekteerd worden, ondermeer omdat
de selektiemechanismen in gebreke blijven
bij het voorspellen van wie universitair
onderwijs aankan en wie niet. Het spreekt
voor zich dat op die manier het elitaire
gehalte van de universiteit toeneemt.

De argumentatie van de ijveraars voor
vrijheid van onderwijs wordt door mensen
als De Meester vaak onterecht in een hand-
omdraai afgedaan als een naïeve visie die
wel mooi klinkt, maar niet realistisch. Een......_-, ...
redenering die natuurlijk zelf afbreuk doet -
aan de komplexe materie die hier voorligt,
en waarop in de komende Veto's dieper zal
worden ingegaan. Wat wel vaststaat is dat
het wel degelijk om een principiële keuze
gaat, waarbij de studentenbeweging alle
eendracht en energie goed zal kunnen ge-
bruiken om de fnuiking van de vrijheid van
onderwijs niet toe te laten.

Benny Debruyne

Mei dank aan de Veto'ers die de voorgaande ja-
ren over dit onderwerp geschreven hebben.

Sterke daling aantal mannelijke generatiestudenten

Vrouwen slimmer Ie' L.
On de vorige ronde van de

konkurrentiestrijd tussen de
universiteiten deelde Gent, tot

dan toe vooral de sparring partner
van de Leuvense universiteit, vorig
jaar een flinke klap uit door voor het
eerst de kaap van de 22.000 studen-
ten te ronden. Volgens Rudy De Potter
van de inschrijvinqsdienst van de
Gentse universiteit is dat een stijging
die zich dit jaar doorzet richting
23.000. De meest opvallende tendens
lijkt dit jaar echter de sterke groei van
het aantal vrouwelijke generatie-
studenten - studenten die zich voor
het eerst aan de universiteit inschrij-
ven - aan de Leuvense Universiteit
te zullen worden.

"Wat hier wel opvalt is de sterke achteruit-
gang, zo'n tien procent, bij rechten. Maar
de studenten die daar wegvallen vinden we
dan weer terug bij ekonomie", redeneert
Rudy De Potter. "Een analoge verschuiving
zie je trouwens bij de achteruitgang van het
aantal studenten bio-ingenieur en wiskun-
de, die we weerspiegeld zien in de stijging

van het aantal studenten burgerlijk inge-
nieur en informatica." Zowel bij de vaststel-
lingen in Leuven als in Gent vair overigens
vrij snel de parallel op tussen het aantal
inschrijvingen voor een bepaalde richting
en de berichtgeving in de media over de
situatie op de arbeidsmarkt, vooral dan
over het tekort aan ingenieurs. Maar ook
de achteruitgang bij ekonomie en de (daar-
mee samenhangende) stijgende populariteit
van de studie voor handelsingenieur zou-
den in die tendens te kaderen zijn. Duide-
iiik wordt bovendien dat de koppeling
':Iploma-beroepssektor steeds minder hecht
.vordt. Een vaste waarde in de statistieken
van beide universiteiten is ook de sterke
daling van het aantal eerstejaars genees-
kunde, wat met amper 446 geslaagden voor
de algemene toelatingsproeC natuurlijk niet
zo'n verrassing is. Bij psychologie, een rich-
ting die het al een tiental jaar goed doet,
blijft de stijging zich dan weer aan beide
uniefs verderzetten .

De meest opmerkelijke tendens noteer-
den we evenwel bij de inschrijvingen aan
de KU Leuven zelf. Ondanks een algemene
daling van het aantal generatiestudenten
met 2,85 procent tegenover vorig jaar, doet

zich daar voorlopig nog steeds een stijging
van vrouwelijke studenten met 3, J 7 pro-
cent voor. Dat zou dan een daling van het
aantal nieuwe 'mannelijke' inschrijvingen
met maar liefst 9,57 procent impliceren,
daar waar vorig jaar nog sprake was van
een 50/50-verhouding. Globaal zou dat
voor de Leuvense universiteit neerkomen
op een algemene daling van het aantal
studenten met zo'n 0,85 procent. Viviane
Remels van de Dienst Studentenadministra-
tie: "Ten dele kan je zo'n dalingen natuur-
lijk wel verklaren vanuit het feit dat er dit
jaar 6000 leerlingen minder in het laatste
jaar van het sekundair onderwijs zaten dan
vorig jaar, maar bij meisjes blijven de in-
schrijvingen juist stijgen. De grote daling
van het aantal jongens dat zich inschrijft
blijft voorlopig ook voor ons een raadsel."
Toch dient erop gewezen te worden dat
deze sijfers als weergave van bepaalde ten-
densen slechts voorlopig zijn, al worden
natuurlijk zowel aan de Gentse als aan de
Leuvense universiteit de inschrijvingsaan-
tallen met argusogen gevolgd.

Jeroen Lissens
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Tweevoortgangsrapporten en de strijd errond

(zonder numerus clausus) na eerste kan om
zo de druk op de studiekeuze in het sekun-
dair onderwijs te verminderen. Inmiddels
werd het een ingangseksamen vóór eerste
kan. In datzelfde rapport was een algemene
studentenbeperking trouwens nakend. In
het licht van wat Dillemans de opkomend
kennis- en informatiemaatschappij noemt,
stelde hij - net als hij tijdens zijn rektoraat
al deed - nieuwe onderwijs- en eksamen-
systemen voor: permanente vorming en
zelfstudie, twee systemen die echter een
betere begeleiding van de st udent en dus
meer geld vergen. VVS wou dan ook dat de
door de optimalisering uitgespaarde gelden
in de eerste plaats daarvoor werden aan-
gewend. Zo zou een maatschappelijke
tweedeling tussen wie toegang heeft tot
kennis en de 'have nors' kunnen worden
tegengegaan. Gezien de strikte budgettering
viel het natuurlijk te verwachten dat men
zou kiezen voor een studentenbeperking.
Maar in de voorlopige besluitvorming repte
men hierover met geen woord.

Zo stil over een algemeen universitair
toegangseksamen werd gezwegen in de
besluitvorming van april dit jaar, zo luid
verkondigde Dillemans in zijn tweede
voortgangsrapport: •Alle jongeren leggen in
hun school hetzelfde eksamen af om tot
een universiteit toegelaten te kunnen wor-
den. H (De Standaard van donderdag jongst-
leden) Reden hiervoor zijn vooral de hoge
kosten van de vrije toegang tot de unief en
het hoge aantal mislukkingen. Het eksamen
zou moeten peilen naar het 'kunnen', niet
zozeer het kennen, en zou ervoor moeten
zorgen dat twintig tot vijfentwintig procent
jongeren worden verwijderd die aan de
unief toch nooit zouden slagen. Het meest
schokkende is misschien wel het feit dat
Dillemans het mogelijk vindt voor de toe-
lating tot de universiteit enkel rekening te
houden met wie in het middelbaar onder-
wijs zestig procent haalde.

een te bruuske overgang van kandidaturen
waar de nadruk op 'blokken' zou liggen,
naar licenties waar studenten zouden mee-
onderzoeken. Voor het voorstel om bij vijf-
jarige richtingen de derde licentie af te
bouwen, leek men bij de betrokken Iakul-
reiten niet te vinden. Daartegenover stond
dan wel dat deze geen derde cyclus mogen
uitbouwen. Toch lijkt het er in het tweede

vooruitgangsrapport op dat vijfjarige rich-
tingen alsnog zouden geherstruktureerd
worden. Verder zou de toegang tot de derde
cyclus, een soort van 'rnasterjaar'. vooraf-
gegaan worden door een selektieprocedure.
Vraag is natuurlijk in hoeverre dit derde
jaar niet elitair zou werken.

Tot slot wou Dillemans voor (tand)art-
sen een bindend geschiktheidseksamen

Algemeen toegangseksamen nekt demokratisering

Enwat denkt de politiek?
Over de kwaliteit van het onderwijs wordt niet enkel op universitair nivo overleg
gepleegd. Uiteindelijk zullen de finale - politieke - beslissingen op ministerieel nivo
genomen worden. Daarom vroeg Veto de politieke partijen om een reaktie op wat uit De
Standaard bekend raakte over het tweede voortgangsrapport van ererektor Dillemans. De
VLD, Agalev, de Volksunie-jongeren en de CVP-jongeren stonden klaar met een stand-
punt.

De VLD is vierkant tegen het inrichten van een toelatingsproef voor de universiteit,
en dat voornamelijk vanuit het fundamentele recht op vrije studiekeuze. Wel kunnen ze
zich terugvinden in een oriënterende proef ter voorlichting, in het laatste jaar
middelbaar.

Ook volgens Agalev kan het niet dat een demokratische verworvenheid als vrije en
gelijke toegang tot het onderwijs op de helling worden gezet. De mogelijke kostprijs
ervan kan hier geen argument zijn. Agalev voegt er zelfs aan toe dat het een jokerbeurs
wil invoeren omdat éénmaal mislukken nu een financiële drempel kan zijn voor
sommige studenten om het jaar over te doen.

De VU-jongeren vinden in de eerste plaats dat Dillemans de oude "humaniora" -ldce
op de helling zet, dit vanuit de vrees dat de middelbare school volledig zal draaien rond
zo een alla- of bete-eksamen. Het opstellen van valide eksamens zien zij niet zitten. Ze I

wijzen ook op de sociale gevolgen van zo een beleid: eerst en vooral zelfmoorden door I
stress op school zoals in Nederland en Griekenland, maar ook een mogelijke tweedeling I
van de maatschappij. Ook de kosten van zo een proef zijn volgens hen niet gering. Ze .
pleiten dan ook zondermeer voor een vrije studiekeuze.

De CVP-jongeren zijn in de eerste plaats blij om de poging tot kwaliteitsverbetering
van het universitair onderwijs. Rij een algemeen toelatingseksamen stellen zij zich echter
serieus wat vragen, vooral omtrent de de mogelijkheid een degelijke proef in te richten.
Helemaal onaanvaardbaar vinden zij echter de voorgestelde uitsluiting van allen die
minder dan zestig procent haalden in het middelbaar onderwijs. Dit noemen zij een
oorlogsverklaring aan de demokratisering. Tenslotte pleiten zij voor een inspraak, zowel
van studenten bij universitair overleg als van jongerenpartijen bij politiek overleg.

(ab)

Gorige week donderdag moest de
Vlaamse studenten- en scho-
lieren-gemeenschap nota bene

via de De Standaard vernemen dat
ererektor Dillemans in zijn tweede
voortgangsrapport pleit voor een alge-
meen toelatingseksamen voor toekom-
stige universiteitstudenten. Hiermee
wordt de demokratiserinq van het
onderwijs, waarvoor de studenten al
renlang ijveren, zondermeer onder-

uitgehaald. Bovendien zijn de VVS
(Vereniging van Vlaamse Studenten)
en de VSK (Vlaamse Scholierenkoe-
pel), die nochtans klaar staan met
alternatieven, verbolgen dat ze niet
betrokken worden bij de gesprekken
ter voorbereiding van de rationalise-
ring en optimalisering van het uni-
versitair landschap in Vlaanderen.

o valo Jaargang 25 nr. 2 dd. 29 september 1998

Bal

Niet alleen her tijdstip van deze mede-
deling verraste de studenten - het rapport
werd al verwacht in januari dit jaar -,
maar ook de manier waarop het bekend
werd gemaakt verbaasde eenieder. VVS en
VSK lieten onmiddellijk weten dat een de-
bat waar men wel de pers, maar niet de
studenten laat meedebatteren. ingaat tegen
elke vorm van goed beleid. Opvallend en
veelbelovend is in elk geval de snelheid
waarmee VVS nu op de bal speelt en met
een standpunt naar buiten komt.

Als principiële voorstanders van een
maximale demokratisering van het onder-
wijs van bij hun oprichting, wijzen VVS en
VSK een algemeen toegangseksamen voor
de unief radikaal af. Ook VLD, Agalev, en
de jongeren van VU en CVP lieten zich
hierover in negatieve zin uil. Niet alleen
leert de ervaring dat zo een proef drempel-
verhogend werkt. ook lijkt blijkens de toe-
latingsproef voor geneeskunde in eerste
kan van het akademiejaar '97-'98 bewezen
dat een wetenschappelijk verantwoorde test
die met honderd procent zekerheid bepaalt
of iemand uniefkapaciteiten heeft, onmo-
gelijk ineen te steken valt, aldus VVS. Sla-
gen aan dc universiteit heeft met meer te
maken dan met studiegebonden redenen.

De alternatieven voor een algemene
toegangsproef die het falingspercentage zou
drukken, liggen volgens VVS dan ook in
een betere studiebegeleiding in het sekun-
dair onderwijs, zowel van het lerarenkorps
als de scholieren, gekoppeld aan een goed
funktionerend PMS. Ook Dillemans zou
pleiten voor een betere studiebegeleiding in
het sekundair onderwijs. Tenslotte is het
voor de studentenbeweging een uitgemaak-
te zaak dat een eventuele meerkost van een
dergelijk beleid toch niet kan opwegen
tegen demokratische beginsel van de vrije
toegang tot de unief.

We schrijven eind 1995. Roger Dillemans.
oud-rektor van de KU Leuven, krijgt van
minister van Onderwijs Luc Van den Bos-
sche een bijzondere opdracht voor de duur
van vijf jaar: Hij zou de mogelijkheden on-
derzoeken voor een "kwalitatieve verbete-
ring van het onderwijsaanbod aan de
Vlaamse universiteiten." In de zomer van
1997 leverde Dillemans zijn eerste voort-
gangsrapport af. Afslanking en herschikking
van het universitaire aanbod in Vlaanderen
vormden de kerngedachte ervan. Eind april
resulteerden onderhandelingen tussen aka-
demische en politieke beleidsvoerders in
een 'historische' voorlopige besluitvorming.
Hoewel heel wat voorstellen van Dillemans
werden aanvaard, bleek de vrees voor com-
promissen bij de studenten, die zich achter
de idee van rationalisatie hadden geschaard,
terecht: Dillernans's voorstellen werden
serieus bijgevijld.

Aernout Beke

98 01910

Klip

Uitgangspunt van het eerste rapport
was dat enkel de kwaliteit van het onder-
wijs een richtlijn mag zijn bij de rationalise-
ring. Deze kwaliteit wordt vastgelegd door
eksterne visitatierapporten. VVS vertaalde
deze prioriteit van de kwaliteit naar haar
standpunt dat de optimalisatie van het ho-
ger onderwijs niet mag gehinderd worden
door historische, regionale of ideologische
eslommeringen. En precies hier begon het
schoentje voor de overheden te knellen:
stel je voor, Loko (Leuvense Overkoepe-
lende Kringorganisatie) was bereid het
katolieke aspekt van de unief te laten val-
len mocht dit de optimalisering van het
onderwijs in de weg staan. Uiteindelijk
werd de klip handig omzeild door te stellen
andere faktoren dan kwaliteit best "positief
kunnen bijdragen tot een specifieke identi-
teit van en vruchtbare konkurrentie tussen
universiteiten ."

Wat betreft de rationalisatie zelf was
het geenszins de bedoeling van Dillemans
om één grote 'Universiteit Vlaanderen' in te
richten. Wel wou Qij vier 'volwaardige' -
dus niet langer volledige - universitaire
kornplexen laten ontstaan. Maar hier kwam
voorlopig hoegenaamd niets van terecht. In
het tweede rapp~rt zou Dillemans echter
nogmaals aandringen op een konfederatie
van de KU Leuven en de KUB. (De Stan-
daard van vrijdag jongstleden) Van de
aanbevolen afslankingen wordt slechts een
relatief klein aantal uitgevoerd. Richtingen
worden trouwens niet afgeschaft .wel 'be-
vroren'. Ze worden dus tijdelijk niet meer
aangeboden, maar de onderzoekskapaciteit
ervan blijft behouden. Het eerste rapport
pleitte ook voor e, 1 uniformisering van de
curricula in drie cycli, waarbij de kandida-
turen een propedeuse met een semester-
systeem zouden vormen. Maar hier merkte
men bij de besluitvormers op dat de kon-
frontatie met de eigenlijke vakinhoud niet
zolang mag worden uitgesteld. De studen-
ten wezen van hun kant op het gevaar van
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TweedeDag van de Demokratie in de Antwerpse Zoo

Twee dagen op één dag
Oe dagen zijn duur tegenwoor-

dig, iedereen lijkt er wel eentje
te willen opeisen en herdopen.

Er is moeder- en vaderdag natuurlijk,
maar ook Open Monumentendag is
nogniet zó lang voorbij, terwijl afge-
lopenzaterdag gewijd was aan de
klant. Het klinkt paradoxaal maar op
zaterdagdrie oktober zijn er zelfs
tweedagen: de Trein-Tram-Busdag én
deDag van de Demokratie. D-Dag
wordt voor de tweede keer georgani-
seerddoor TriAngel en het Centrum
voorPolitieke Vernieuwing - twee
van de pijlers van ID21. In vergelij-
king met afgelopen jaar wordt D-Dag
inhoudelijk beter uitgewerkt - met
ditmaal als centraal thema 'arbeid in
de eenentwintigste eeuw' . Tegelijk
verandert ook de formule: naast de
middaqaktiviteiten komt er namelijk
nog een Ir-Avond en een D-Nacht.

Het is niet toevallig natuurlijk, dat de Trein-
Tram-Busdag samenvalt met D-Dag. Eén
van de doelstellingen van dat laatste initia-
tief is precies het lokken van zoveel moge-
lijk mensen die niet beroepshalve met poli-
tiek bezig zijn, de man in de straat met
andere woorden. Neem een weekenddag in
/Ie nazomer, roer daarbij de verlokking van
goedkoop openbaar vervoer, een lokatie -
het kongrescentrum van de Antwerpse Zoo
- die vlakbij het station gelegen is en ook
nog eens populair is bij kinderen, en je hebt
het recept voor een ideale gezinsuitstap.

Interaktie is ongetwijfeld één van de
kodewoorden van het hele opzet. D-Dag
wil een forum voor diskussie aanbieden en
zo het debat aanzwengelen. Vertrekkend
vanuit de bekommernis om 'arbeid in de
eenentwintigste eeuw' wordt gediskussieerd
over de trends die de arbeid zal ondergaan,
over de dreiging van de sociale uitsluiting
en de rol van de overheid en sociale part-
ners. Op het cyberdebat - de website van
D-Dag is http://www.d-dag.be - kan ieder-
een zich uitspreken over zes thema's die
verschillende aspekten van de verhouding
arbeid-samenleving belichten. Om de de-
batten zo breed mogelijk open te trekken
stelt de. organisatie zich pluralistisch op en
wordt samengewerkt met een hele keur
aan partners: van politieke partijen tot
vakbonden, van niet-goevernementele
organisaties tot de chiro.

Uitfreaken

Het belang dat gehecht wordt aan de
nieuwe media - zo is er een heuse inter-
nethal en digitale tentoonstellingen - ver-
raadt het belang dat D-Dag hecht aan de
jongeren. Zij zijn het tenslotte die de
samenleving naar nieuwe wegen moeten
gidsen. Op de jongerenkonferentie kunnen
ze alvast van gedachten wisselen over bij-
voorbeeld de produktie van sportschoenen
in de derde wereld. of bij Bert Anciaux
(102!) of Anne Van Lancker (SP) op schoot
gaan zitten.

D-Dag is een politiek festival als het
ware. Een druk programma, lichtvoetig en
diepgravend, met voor elk wat wils. met

Tien keer gratis naar de D-Avond
Politieke vernieuwing, een nieuwe poIitic:ke kultuur, ... het kan niet verhinderen dat _
ook voor TriAngel en het Centrum voor Politieke Vernieuwing de dag gevolgd wordt
door de avond en de nacht. En voor een goede demokraat begint de avond blijkbaar om
20 uur met een politieke show. 'Straffe Stemmen' als daar zijn Marcel Vanthilt, Marc
Uytterhoeven, Tom Naegels, Jeroen Olyslaeghers en Dirk Denoyelle mogen dan onder de
deskundige begeleiding van Tom Lanoye en Guy Mortier in de Koningin Elisabetzaal in
Antwerpen hun ding komen doen. Ook Raf en Ronny en andere politieke beesten -
Herman de Croo, Bert Anciaux en kersvers minister Steve 'bartender: Stevaert hebben
reeds toegezegd. Het aantal plaatsen voor deze D-Avond is beperkt zodat op voorhand
reserveren (Tel.: 0900/00311) aan te raden is. Tenzij je natuurlijk één van de tien geluk-
kigen bent die deze week (vanaf woensdagmiddag) een vrijkaart komen afhalen op de
vetoredaktie.

Na de D-Avond komt, jawel. de D-Nacht. Om 22 uur is er een gratis openluchtkon-
sen op het De Coninckplein, op wandelafstand van de Koningin Elisabetzaal. Op datzelf-
de plein, met name in de oude Ford-garage (Permekegebouw), gaat op dal moment ook

D-Nacht-party van start met ondermeer DJ's Lux Janssen, Cinérex, Buscerni. Groove
Merchant en Stéphanie. Demokratisch dansen is daar de boodschap.

.... (kd)

Internationale betrekkingen
De Kring voor Internationale Betrekkingen (KIB) is een vrije studentenvereniging, op-
gericht in 1945. Zij richt zich voornamelijk naar de Vlaamse student wiens interesses
uitgaan naar de internationale aktualiteit, zowel op politiek, ekonomisch als sociaal vlak.
Tot de aktivireiten die KIB organiseert behoren onder andere de (meestal gratis) twee-
wekelijkse voordrachten, gehouden door ambassadeurs, akademici, NGO-medewerkers
- kortom, door mensen die in praktijk voortdurend gekonfronteerd worden met inter-
nationale problematiek. De KIB geeft ook elk jaar studenten de kans om een bezoek te
brengen aan de belangrijkste politieke instellingen, zowel hier in België als tijdens een
twee- à driedaagse reis naar Parijs, Den Haag of andere Europese steden. Bovendien is
men sinds vorig jaar aktief bezig met de oprichting van een internationale koepel die
verenigingen zoals' de KIB groepeert. De Kring voor Internauonale Betrekkingen kreëen
via deze internationale struktuur tal van mogelijkheden die met relatief weinig geld te
realiseren zijn (bijvoorbeeld een uitwisseling naar Portugal. een VN-simulatie bijwonen
in Nederland, een kulturele uitwisseling in Wit-Rusland of Bulgarije ... )

Kris Maasen, de nieuwe voorzitster van de KIB, wil er wel degelijk de nadruk op
leggen dat de Kring volledig neutraal is en ook openstaat voor studenten van alle ver-
schillende fakulteiten. Topics als mediapolitiek. ekonomie, rechten, multinationals,
vrouwen in konflikt of religie, worden op internationaal nivo pas echt interessant
wanneer ze juist vanuit verschillende invalshoeken belicht worden.

Op maandag 12 oktober en dinsdag 13 oktober is er om 20.00 uur een informatie-
vergadering voor al wie er ook maar aan denkt om een handje toe te steken of om deel
te nemen aan één van de vele aktiviteit en. De infosessie gaat door in de videozaal van
Pangaea, Vesaliusstraat 34. Wie niet kan komen, kan nog altijd voor meer informatie
terecht op de volgende adressen: KIB, Van Evenstraat 2B, 3000 Leuven- fax 016/32 30
88 en Kris Maasen, Tiensestraat 131. bus 3 (Kristel.maasen@student.kuleuven.ac.be)

(db)

ZIE.r l) oIE..JJtL

headliners en toevallige ontdekkingen. Een
lokatie waar je van het ene naar het andere
kunt lopen, of ergens tussenin blijft hangen
om na te pralen. Nadien, op respektievelijk
de D-Avond en D-Nacht, presenteren Tom
Lanoye en Guy Mortier een politieke show
(zie kadertje) en kun je gaan uitfreaken op
een gratis konsen en fuif met ondermeer

Senny Debruyne
Op zaterdaq drie oktober vindt D-Dag plaats in
de kongreszalen van de Zoo van Antwerpen,
vlakbij het Centraal Station. Een kombi-ticket
kost 450 frank, de D-Dag zelf 100 frank en de D-
Avond en D-Nacht elk 300 frank.

Lux Janssen en Buscemi.

UNIVERSITAIRE WERKGROEP LITERATUUR EN MEDIA (WEl)

Op niveau al 18 jaar praktische opleiding van auteurs, journalisten

en mediadeskundigen.

Het eerste jaar start op donderdag 15 oktober, 20 u.

(boven bibliotheek Sociale Wetenschappen, Van Evenslraat)

M.m.V. los Bouveroux (VRT), Stijn Coninx (film), Lieven Dufour (D&D),

Hans Devroe (UWLM), Flor Stein (VRT), Dirk Tieleman (VRT) e.a.

INFO/INSCHR. 016/22.93.24 ... tijdig!

Jazz-dans
Klassiekballet
Dans-aerobic
Hip-hop

Figuurtraining

GRATIS PROEFLESSEN
GEDIPLOMEERDE DANSDOCENTEN
ALLE LEEFTIJDEN EN NIVEAUS

VOOR DANS-AEROBIC-FIGUURTRAINING-
MOGELIJK PER LES OF PER 10 LESSEN TE BETALEN

PEelALE PRIJS VOOR STUDENTEN
INFO: DIESTSTESTRAAT 234 (vlakbij het station) LEUVEN

Tel. & fax 016/23 26 40
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Festival van Vlaanderen brengt muzikale meesterwerken uit de twintigste eeuw

-Flip de Iruitvlieg
Om het andere jaar brengt het

Festival van Vlaanderen
Vlaams-Brabant een reeks

konserten met 'meesterwerken' uit de
twintigste eeuw_Het is de bedoeling
van het Festival om stap voor stap
minder bekende gekomponeerde mu-
ziek voor het voetlicht te brengen en
zo haar ooit vernieuwende muzikale
aard weer op te waarderen. Het resul-
taat is evenals twee jaar geleden een
evenwichtige en gevarieerde menge-
ling van bekende en minder bekende
stukken van bekende en minder be-
kende komponisten. Een programma
für Kenner und Liebhaber.

De gekomponeerde muziek van de twintig-
ste eeuw, en meer bepaald de 'nieuwe mu-
ziek', de avant-garde, roept ook vandaag
nog geregeld vragen op. Bijvoorbeeld of
deze muziek wel echt voor een publiek
gemaakt werd, of eerder als een virtuoze
oefening in komponeren moet bekeken
worden. Na het modernisme lijkt het be-
staan van deze gekomponeerde avant-garde
steeds meer precair. Wat is nu nog de
eigenheid van deze muziek binnen de ge-
hele waaier van muzikale produkten? Het
kunstwerk van Panamarenko dat als motto
de affiche van het Festival siert, zet ons op
weg om na te denken over de gekornpo-
neerde muziek in de twintigste eeuw.

Timbre

Komponeren kan beschouwd worden
als een aktiviteit die de weerbarstige klank-
materie onder de knie wil krijgen. Dit is
overigens nadrukkelijk als projekt te lezen
in de evolutie van seriële naar elektronische
muziek - waar uiteindelijk ook de sublie-
me restfraktie van de toonvorming. het
timbre, de nuance beheerst wordt. Zo is
ook in het werk van Panamarenko de kon-
struktie alom aanwezig, maar krijgt deze
uiteindelijk vleugels. Met het virtuele op-
stijgen van het werk wil ook de konstruktie
uitdrukkelijk ontsnappen. Ook gekornpo-
neerde muziek kan de konstruktie zorgvul-
dig maskeren, om zich uiteindelijk veder-
licht te tonen, transparant en rijk gescha-
keerd. Het zijn dus evenzeer de konstruktie
en de dominante vorm konventie die weer-
barstig zijn. Toch kan het resultaat uitein-
delijk ontwapenend zijn. Panamareuko's
werk luistert gepast naar de naam Flip de
fruitvlieg - een belachelijke naam voor
een kunstwerk, die echter wel een ontwa-
penende weerbarstigheid weergeeft. met
de nodige zelfrelativering.

De zoektocht naar een dubbelzinnige
omgang met het vormenarsenaal van de
traditie i\ voor de avant-garde steeds een
centrale topic geweest. Niet alleen vandaag
de dag, waar het posunodernisrnc zich laat
karakterheren als een herdenking van ver-
worvenheden. De avant-garde heeft zich
altijd arge/et tegen het gemeengoed, en
zich hiertoe vaak in de rol van underdog
moeten wentelen. Het Festival van Vlaan-
deren wil ook 70'n posiu« innemen, hel wil
zich met Mauricio Kagcl presenteren als
een reeks ,Hiirsc/u lil/I den Sie!} ZlI verfeliten -
marven om de overwinning te mislopen.
Gekornpunccrde muziek moet steeds weer
als projekt gcwaardce rd worden, niet als
verdiensic (om bijvoorbeeld de universi-
taire goegemeente op haar wenken te be-
dienen). De kritische aktiviteit van een
Festivalprogrammatie dient zich niet anders
te gedragen: aandacht vragen voor de hard-
nekkige verschijning van lruuvliegjcs zon-
der hun weerloze karakter te loochenen.

Pistool

Hoe zit het nu met de muziek zell. wat
wordt ons zoal voorgeschoteld deze dagen?
Overeenkomstig het motto lijkt het gepast
om ongewapend naar het Festival te trek-
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ken. Hier stelt zich dan weer het probleem
dat het niet zonder meer mogelijk is om
met een onschuldig oor de traditie en haar
permutaties en manipulaties te onderschei-
den van elkaar - gelukkig is er een voor-
treffelijk programmaboek voorhanden. Een
eerste konsert brengt enkele vioolsonates
van vooraanstaande komponisten die mee
het muzikale verloop van de eeuw bepaal-
den, met name Janácek, Schönberg en
Bartók. De sonate is bij uitstek een vorm
met een lange traditie, waarbinnen de
avant-garde een ambivalentie, een span-
ningsverhouding tussen konventie en ver-
nieuwing kon waarmaken op uiteenlopen-
de manieren.

Andere konserten worden eveneens
geordend rond een thema en de bezetting.
De Ebony Band brengt werk van Schulhoff.
Weill, en Berg, drie kemponisten die hun
sporen verdienden in het Interbellum. Deze
periode wordt gekenmerkt door een bijzon-
dere vorm van vernieuwing die de traditie
hoog in het vaandel draagt. De muziek be-
dient zich van een 'Nieuwe Zakelijkheid',
een ncoklassicisme dat terug transparantie
en strakke vormen wil. zoals we die ken-
nen van respektievelijk Mozart en Bach.
Tegelijk komt dit neoklassicisrne haar
puriteinse verlamming te boven door te
snoepen van de overzeese jazz, een gebrui-
ken van haar ritmes, speeltechnieken en
instrumenten.

Vaart

Verder is er een programma met koor-
muziek van de Weense school en lannis
Xenakis. Hier springt als vanzelfsprekend de
bezetting in het oog, omdat dl' nieuwe
muziek precies niet als een koor wil klin-
ken. Voor lijnproevers - 7ij het evenzeer
van wilde brokken - is er een pianopro-
grarnma met Vlaamse komponisien. van
Gocyvacrts tot Logghe. Het wordt uitge-
voerd door Jan Michiels, de man die reeds
meermaals met een verbluflende dinamiek
werk uit deze traditie naar Leuven bracht.

Het meest opmerkelijke konsen is zon-
der twijfel Futuristengejahrl, dat om te bc-
ginnen al de konventie van de opvocrings-
ruimte tart. Het is namelijk een lokatiepro-
jekt in de Molens van Orshoven aan de
Leuvense Vaart, geschikt om de machinale
fassinatie van de futuristen ook via het

Festival van
. . '. 'Vlaams-Bra

s

kader op te wekken. De komponist die
opgevoerd wordt is de Amerikaan George
Antheil, veeleer berucht dan bekend. De
man was van vele markten thuis: hij
schreef onder meer een detektiverornan.
verzorgde de bartsrubriek van een tijd-
schrift, hield zich bezig met hormonen-
onderzoek, gaf advies voor een borstver-
groting. en ontwierp samen met de eerste

naaktzwemster van Hollywood een radio-
gestuurde torpedo voor de Amerikaanse
zeemacht. In de konsertzaal echter was de
aandacht geregeld ver te zoeken, zodat
Antheil ostentatief een pistool op de vleugel
legde, teneinde het publiek tot stilte aan te
manen. or het vandaag nog 70'n vaart
loopt zoekt u zelf maar uit.

Jeroen Peeters

SPORTSCENTER
TERNAT
E40
BRUSSELS-OrrtND
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Flamenco en het vertrappelinqsqevaar van kleine kulturen

Wie zoekt naar schoonheid zit mis
Olamenco is niet zomaar een

Spaanse folkloristische dans.
Dat is toch de boodschap die

Ivo Hermans meegeeft in Duende.
Een bericht over Andaluda,
flamenco en zigeuners. Doorheen
de mooie beschrijvingen van Zuid-
Spanje en de gesprekken met de plaat-
selijke bevolking, wordt de ziel van de
flamenco blootgelegd. In tegenstelling
tot andere traditionele muziekkun-
sten, is de flamenco 110gsteeds heel
aktueel en doordrongen van de heden-
daagse Andaloesische problematiek.
Een gesprek.

Hermans: «Ik ken de gitanos (zigeuners)
heel goed en ik heb daar vreselijke dingen
gezien die ik niet in mijn boek wil schrij-
ven. Het gaat tenslotte over flamenco. Tien
jaar geleden hoorde ik jonge kereltjes el-
kaar uitdagen "jij durft je niet inspuiten".
Dan is er al veel moed nodig om neen te
zeggen of een andere naald te gebruiken,
want de 'vriendschap' staat boven Aids. Dat
is nu wel anders. Er zijn er te veel gestorven.
De nieuwe held stelt zich boven de zaak en
weigert drugs. Je moet dapperder zijn om
het niet te doen dan het wel te docn.»
Veto: Is het tragische karakter van de z(qell/ler
ook teruq te vinden in de chabolas. dl' sloppen-
wijken?
Hermans: «Neen, dat heeft meer te maken
met het opportunisme van de zigeuners.
Als de zigeuner iets kan vcrkopen wat hij
vandaag niet meer nodig heeft, zal hij dat
doen. Ik heb vaak sociale projekten zien
mislukken. Huizen worden afgebroken om
de onderdelen te verkopen en 70 vrijheid te
kopen. Zolang zigeuners ervan overtuigd
zijn dat het leven kort is en er dus moet
gefeest worden, zal er niets veranderen.
Aan de andere kant zorgt de klangeest. in

doen aan heel wat regels. Remt die technische
strakheid het oerqevoel van de Duende niet af?
Hermans:«Ik heb daar een metafoor voor:
het schrift. Herinner je hoe moeilijk. het
was om te leren schrijven. En nu kan je in
het pikdonker je naam schrijven. Dat be-
doel ik, op het ogenblik dat de regels evi-
denties zijn zonder dat er een beslissing uit
het brein moet aan voorafgaan, dan is de
spontaniteit van de Duendc verzekerd.
Maar als men er geen levenswijze van
maakt en het maar af en toe eens doet,
zwijg me dan toch over Duendc.»
Veto: Hoe doe je het dan konkreet om niet-
inqewijdeu dat qevoel toch Ie laten bereiken?
Herman: «We schetsen de essentiële ge-
dachten, geschiedenis en meesters van de
flamenco. Dan leiden we de gitarist en de
zanger in. Uiteindelijk zitten de mensen na
enkele uren midden in het optreden. De
teksten en de achtergronden zijn hun dui-
delijk en dan gaat het optreden gewoon
door. Buiten Spanje is het altijd een pro-
bleem om interaktie tot stand te brengen
tussen zaal en podium. Flamenco is maar
goed wanneer die wisselwerking er is. Na
een mentale voorbereiding van het publiek

Veto: In de toeristische folders ovcr Spanje
wordt ,<Jema/.:ke/J)/.:naar Andaloesischc stereotie-
pen ge.'irepm. Met I/W boek hebt 1/ waarschijn-
/rjk een ander doel v(Jor 0HeT/·
Hermans: «Wc willen vooral waarschu-
wen vour vertrappelingsgcvaar voor fragiele
kultuurvormen. veroorzaakt door de toege-
nomen mobiliteit. Wat doe jc er aan? Ofwel
beschermen, maar dat is niet te realiseren.
Ofwel een beetje eerbied aanleren bij rei-
zigers. Ik wil de kornplcksircit van
een lange traditie beschrijven en
aantonen dat die muziek bedreigd
wordt door moderne, versneden
wereldmuziek. Flamenco loopt op
die manier het risiko niet meer dan
een folkloristisch fossiel te worden.»

Cherrymagnaat

Veto: Wordt de folklore nu al niet sterk
gekommersialiseerd: toeristische flamen-
cohuizen in Granada, de Feria van Se-
vil/a en haar sevillanas? Laten die de
oorspronkelijke beleving nog aan bod?
Hermans: «Er is meer dan de sevil-
lana. We onderxcrwiden sinds 1900
drie soorten flamenco. Er is de re-
vue flamenco die van de café can-
tante over de teatro de flamenco op
de grote podia belandde, vooral bui-
ten Spanje. Er is de uiterst kommer-
siële flamenco voor kusttoeristen.
Dan is er ook nog de flamenco die
de echte zigeunerkultuur toont. Die
zuivere lijn heeft zich nooit gericht
op het grote publiek en daar valt dus
niet veel geld mee te verdienen.»
Veto: Deflamenco is niet altijd even
geliefdgeweest. Nemen fierheid en hoog-
moednu de plaats in van de vroegere
schaamte?
Hermans: « Flamenco heelt sinus
haar verspreiding twee totaal tegen-
gestelde cffektcn gekend. Het werd
gelinkt aan het mondaine. maar
ook aan het marginaal dekadcruc.
Flamenco heelt zo l'en negatieve
konnotatie \YaM dl' gemiddelde
burger een bL"l"t)e huiverig bij staat.
Onderaan dl' basis \ inden 7e dat
niet t'rg, L'II !)oyena.l1J (lok niet. Z"
schaamt het mecenaat zk h niet om-
dat het ~eL'n av-irnilat ie v rL'L'Sheelt.
Memen' als Dornccq. ~iL;,lherry-
magnaat Uit JerL'1 de la Frolllera
brengen dl' 7igeunerzangcrs zonder
meer in huis. Aan de' andere kant is
Spanje bang voor iets.fuat nog steeds
verder leeft: het isolement, het
slecht aan Europa gelast zijn, Maar
ik ben ervan overtuigd dat in de
eenentwinstigsie eeuw de flamenco
zich gaat profileren zoals ooit de
zwarte blues dat deed, De weer-
kaatsing van het sukses in het
buitenland zal in Spanje terugkomen als
'orgullo', Iierheid.»

lukt dat bcter.»
Veto: Hoe zit hel dan met de rauwe flamenco,
enkel stem zonder gitaar en dans?
Hermans: «De gitaar is er sinds 1870 bij-
gekomen, De laatste decennia is er een
egalisatie gekomen tussen zang, gitaar en
dans. Ik heb zelfs de indruk dat dans en
gitaar de zang hebben voorbij gestoken bij
een ongeoefend publiek, In Spanje is de

onze ogen, voor wat vrijheid beperking. De
sterke familieband is tipisch voor nomaden,
al zijn de Spaanse zigeuners dat al lang niet
meer. De groep blijft toch nog altijd van
fundamenteel belang voor de ontwikkeling
van het individu. Die toestanden doorbre-
ken komt dan eigenlijk neer op spotten met
de grondwet.»
Veto: Om goed flamenco te dansen moet je vol-

Held

Veto: De dood [assineert de zigeuners, U ver-
meldt in deze kontekst het drugprobleem als spel
met de dood. Is dat niet een beetje te romantisch
opgevat?
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HET BOEK. 'DUENDE' VERTELT OVER
DE BEHEKSING DOOR FLAMENCO IN
HET MlLIEU VAN DE SPAANSE ZIGEU-
NERS. DE SCHRIJVER ERVAN. IVO
HBRMANS. OPENT ELKE ZATERDAG
VANAF 20 UUR HET LOKAAL :

'DE KOERlER VANNAVARRA'.
AAN DE TOOG TAPAS EN WIJNEN UIT
HET ZUIDEN. SOMS CONCERTEN.

~ iNFO HlER.OVER OP DE ZATERDAGEN
.~ IN DE KOERlER OP DE TERVUURSE-
~ VEST 130, ZO'N lOOM VOORBU DE

i~~~~~~~~GCAPU-

zanger altijd centraal, maar een komen in
Tokyo of New Vork heeft het visuele nodig
als sicun.»
Veto: Nochtans laai 11 in uw boek meermaals
doorschijnen dat flamenco niet 0111 de vorm-
schoonheid bestaat.
Hermans: «Flamenco heeft geen estetisch
doel. Het wil niet behagen, het wil ontroe-
ren met vrij rauwe, zelfs vrij onbehaaglijke
middelen. Wie zoekt naar schoonheid zit
nlÎS.H

Stier
Veto: U stelt in uw boek dat wat de weemoedige
Saudade voor de Portugese fado is, de Duende
voor de flamenco is. Gaat dat wel helemaal op?
Hermans: «Als verschijnsel wel, maar ze
zijn onderling verschillend. De Duende is
een tragisch beginsel, de Saudade is nostal-
gisch-melancholisch. Maar het merkwaar-
dige is dat die twee muzikale kultuurver-
schijnselen een bepaalde onvermijdelijke
emotie nodig hebben om het genre tot zijn
recht te laten komen. Anders blijft het en-
kel een formaliteit. Duende zet zich bijtend
vast in tragiek. En Saudade gaat terug naar
iets wat nooit zal zijn.»
Veto: Zit in dat rauwe karakter van de flamen-
co ook de thematiek van de dood?
Herrnans.e.Ia. maar ook de uitdagings-
drang. De Andaloesiërs zijn formidabele
provokateurs. De stieren bijvoorbeeld. De
stier was ooit een heidense vruchtbaar-
heidsgod maar stond daarna voor al het
woeste van de mens. Daarbij komt het
voortdurend pronken met de durL»
Veto: Staat die dood en de durf niet haaks op de
aleqria, de vrolijkheid die zo kenmerkend is?
Hermans: «Nu komen we heel dicht bij de
beschrijving van Duende. Ekstrerncn staan
tegenover elkaar in Andalocsië: doodzucht
en durvingsdrang. Bovendien is er een eks-
trerne aandacht voor vreugde. De Duende-
ervaring komt neer op het overstijgen van
het polaire, binaire '>ystlTI11. lu-t ervaren
v an die tegc\lgc\tl'ldc gL"\(lL"il"n,>oJl het-
fclldc moment. Dat vcr« vk t kippcvcl en
i r.mcn..
Veto: Di,' <11.,,/1/,1 Ih·,'/t ,,,'I.. ,'("/1 1,'/i.'/I<"II;:(, /':"/11'

l I[ 11l~T\·(I<./(:/d t l t ...r, H, '/:ll' (I" .Jnic'
Hermans: «Religkuïc gevoelen» en alegrill
\ inden \n' hij\ uurbeeld terug 1\1 llhl"Jk

bedevaaru-u naar luiligdommcn. loab die
van El ROL)o. Alk menven uit dl' omliggen-
de gebieden kwamen samen leesten en
sliepen 's nachts in de velden. Daardoor
werd inteelt bestreden, en liet men religie
en vitaliteit samengaan. Die vruchtbaarheid
is later in de figuur van Maria gekristalli-
seerd. Ook in de flamenco is de Santa Vir-
gen aanwezig, die zowel moeder, maagd,
dochter als zus kan zijn. Maria is eigenlijk
het subliemste opperwezen. Er is natuurlijk
ook een kultus van het lijden, van het be-
rouw. En dat is wel tipisch Arabisch, denk
ik: een tragische levensopvatting waar de
beslissende hand van het opperwezen door-
weegt. »

Bert Cornillie
Karlien Fluit

Ivo Hermans geeft op 8oktober om 19u30 een
lezing over Duende in CC Romaanse Poort,
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Kurakursussen
Zoals elk jaar organiseert Kultuurraad. één van de geledingen van de Leuvense Over-
koepelende Studentenorganisatie, ook dit jaar weer een aantal kursussen. Vier dissiplines
komen aan bod: dans, muziek, fotografie en teater,

Wie wil dansen, heeft de keuze uit drie kursussen. Er is één inleidende kursus van
negen sessies onder leiding van danser/choreograaf Saïd Si Mohammed, waarvoor je.
2000 frank betaalt, Daarnaast zijn er twee voortgezette kursussen (nivo 2 en 3) onder
leiding van Maria Clara Villa Lobos en Florence Augendre, die respektievelijk 1500 en
2500 frank kosten,

Onder de noemer muziek worden maar liefst negen kursussen voorzien, Voor wie
kan beschikken over een mooi stemgeluid zijn er de groepslessen zang van Anja
Kowalski, die in vijf lessen van een uur beginners elementaire zangtechnieken aanleert
en met gevorderden dieper ingaat op melodische aspekten en improvisatie, Wie minder
vertrouwen heeft in z'n eigen fonetische kwaliteiten kan altijd een instrument ter hand
nemen, Er zijn groepslessen gitaar voor beginners en jazzgitaar (telkens vijf) en individu-
ele lessen bas, sax, drums, piano en trompet,

Wie over een reflekskarnera beschikt, kan zich inschrijven voor de inleidende of de
voortgezette kursus fotografie, Beide kursussen omvatten twintig lesuren, verdeeld over
zeven sessies, en kosten 2500 frank,

Tenslotte zijn er ook nog twee teaterprojekten. Dramaturg Jef Aerts geeft een tiental
teaterworkshops met als uitgangspunt het politieke essay 'Civil Disobedience' van Henry
David Thoreau. Op basis van deze tekst, aangevuld met beschouwende teksten, websites
en videobeelden wordt er aan een eigen LiveArt projekt gesleuteld, Het tweede projekt
- Body to body - staat onder leiding van Günter Samson en plaatst het lichaam en
lichamelijkheid als ultieme uitdrukking centraal. Gedurende een twintigtal uren wordt
zeer intensief gewerkt aan individuele en groepsimprovisatics. Voor geen van beide
projekten is podiumervarng vereist. De prijs bedraagt 2000 Crank.

Inschrijven voor deze kursussen kan op vijf oktober op het Stuc, De plaatsen zijn
beperkt dus op tijd inschrijven is de boodschap, Voor meer informatie kan je altijd
terecht bij Gerlinde Snoeck, E, Van Evenstraat 2d, tel. 016/23,67,73,

(kd)

Deze week niet in Veto:
VMUS

Deze rubriek zou niet 'Buitenbaan' heten, als we
af en toe niet een bevolkingsgroep in het zonnetje
zetten, die gewoonlijk vaak over het hoofd wordt
gezien (of geaaid, wij denken hierbij aan Monica
Lewinsky). Blijkt namelijk, dat reeds op jonge
leeftijd aan onze alma mater de geiten van de
bokken worden gescheiden. Een groot potentieel
aan bekwame vrouwen gaat hierdoor I'oorde
universiteit verloren.

Inderdaad kan de oude instelling van
onze universiteit vaak een Ialloccru rische
visie worden vcrweten. Mannen en vrou-
wen denken anders. en op zich is daar niks
mis mee, Maar de univcrvitairc top i\ nage-
noeg volledig mannelijk, nel /Oal\ de rncta-
loor 'univcrvitalrc IOp' op Ikh, IOnwaar het
woord 'rektor: lijn cl Ylllologi\chc wortcl-,

vindt. daar laten wij IIWgel'\l een u-kc-nin-
gctje bij maken.

l-n roch. Fnkl'le de(l'nlliJ van lcmi-
nivtivch« drukking\.1l-.11\ IICll hebben hun
\IHHI'n nagelalen, W.1.11bil \\1' 1ll'1,I,l\ ,11\Vl'l'r
gl'bruil-. moeren makc n v.in m.uuu-hjk«
beeldspraak. Ik l ydl\lhe IIHieling lil ak.ulc
mivchc jaren 1\ hijvoorbee-ld n'\lrllJJl \ .m
t ipisrh vrouwelijk inzu h: 1),11\ oOlnhllig
rektor Dillelllal1\ d"M\Jn wil ,,1\I,ll'l'l'fl (ICn
voordek: van l'l'n lincain- opbouw nJ,1I dl'
uin-indclijk« hijg! - prok laru.u ic). d,lal
IJl lijn gendl'rhcpaaldhl'id wel voor il'h
ruwcn/iucn. Ikl \1,lgVl'ld /,11 On/l'\ 111/11'11\

reeds ll' ..iiucrcn lijn lil W.11nu nog dl'
ccrvrc cycli van dl' ,1l-.adl'l11islhl' loopbaan
genoellld wordt.

Wc moeten dus IOI'\Vl'Il-.l'n naar een

verzoening van virk ula riu-it en lilll'dI'ill'il,
in wal wij heden voorvn-Ilcn: dl' logl'-
naamd "lallocycli ..che: indclinj; van hel
akademi ..chc jaar. Meerbepaald dachten wc
in de richt ing van een univcrvirairc 'Tour de

France'. waarbij diegenen dil' dc hccrujev
hel sncls: laten draaien (het 'virkulairc'
aspekt) hel hardvt rechtdoor rijden (hel
'lineaire' aspekt). Wil' daarbij een Il'\lig- lOL
tachtigurenweck doel, kom I huilen de lijd
aan en wordt - lOLeigen <cha cn vchanch-
- gcdlvkwallücccrd: vrouwonvriendelijk
kan men dal nic: nocmen. Maar d.n men af
en loc een \ll'\igc kol van l'erSle kdlcgoril'
Ie lijl /,11 1ll00'll'II ga,ln, d.u 1.11gl'l'n werk-
grocp ooit kunnen voork omvn. Mi\\chil'11
i\ hel bl'\ll' l10g proberen Il' gl'flll'll'n \ all
dl' b{'l-.I,nll11il1g

Baldewiins
Naast Tobback en Van den Bossche deed
ook Eddy Baldewijns mee aan de minis-
teriële stoelendans, Hij komt op het zitje
van ex-onderwijsminister Luc Van den
Bossche, die nu de plaats van Tobback
inneemt als minister van Binnenlandse
Zaken, Voordien was Baldewijns minister
van Openbare Werken, Ruimtelijke
Ordening en Vervoer, Zijn stoel wordt nu
bezet door de Hasseltse burgemeester en
Vlaams parlementslid Sieve Stevaert, Zelf
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is Baldewijns altijd burgemeester gebleven
van het Limburgse Gingelorn. In de jaren
tachtig was hij SP-woordvoerder voor
onderwijs, In de Schoolpaktkommissie
zorgde hij voor heel wat beweging, wat
later vooral Van den Bossche ten goede
kwam, Onderwijszaken zijn hem dus niet
vreemd, Ook was hij de man achter de
weekendhuisjessloop en startte hij
vernieuwende projekten. De nieuwe
minister van Onderwijs is gekend om zijn
zachte diplomatie, in tegenstelling tot zijn
voorganger,

(kt)
Ver, ultg.: Benny Debruyne
Hoofdredaktie: Jerocu Lisvcu-,
Redaktiesekretaris: Benny Debruync
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van fifties tot seventies
van klassiek tot modern

Kringloopwinkel Spit,
alles wat je kot nodig heeft

OPENINGSUREN
dinsdag t/m vrijdag 10u-18u
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o zoel(ertjes
v Dag Herman. welkom rhuiv! Van jl' vriendje.
v X laat weten dat de driemaandelijkse blo" i~
gedaan.
\ Vanaf IllI <tart ollickel de vakantie.
~ Zij eindigt op 30 juni.
\ Iemand dil' tu-ven september en juli hetrapt
wordt op blokken. lal door de siadvwachr van
Leuven met behulp van een kusventje

uitgewezen worden.

~ X dankt de t\Vel' blondje, uit Kcvvcl-Lo voor
hun lamavrivch guebdlàP van de algelopen
weken.
" Vermits er een overaanbod h van vrouwen

aan de unlversitcir. stelt X een

ingangsckvamen en"el voor vrouwen voor.
v Misschien i~ dit ook l'en goed idee voor 't

Stuc.
Drie ranke jongelingen zoeken drie toffe

meiden Oll! samen "Fricudv" te spelen. Zich
wenden Die-ase 86.

V Dag Michael. gences goed.
Lieveke. sorry als er vorige keer iet'> schok-

erend instond. Mosj.
liet Kolleeriel u-gen Tobback lal op maandag

5 oktober Tobback uit de Leuvense gemeen-
teraad uitwijzen.

De goegemeente wc Ie gewaarschuwd: dl'
fantastische Leuvense band Les Baudouins
Mort, (bekend van het Radio Scorpio
programma 'De 60 min. van Sodum'jhrcngt

begin oktober lijn eersic CO 'Le Disquo dOr

des Baudouins Mons' uit. Zowat muzikaal al-,
tekstueel houdt dit pareltje hel midden tussen
Ken Loach en Russ Meyer. Dit is ook het geval
voor 'Les Pages dOr des Baudouins Morts'.

die te vinden lijn op volgend adres:
ht lp: //www.geocilies.com/soho/atrium/2502/i
ndex.html
" Gezocht: zwartjassen voor de Kagan wave,
gothic. clcctro and indust rial party op 6 okto-

11:.WIE VAN DEDRI~;;'''J

118
30

IVlil'-UPf;:;P - 22u.
·20u.
-17u.

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de
'5 Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn,
liefst up diskette of via e-mail vew@velo.studenl.kukuven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studeruen-jaktualitcit. Anonieme brieven komen nooit in aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk,
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wat overeen komt met

± 1.5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

bel' in de Cuythock.
" Op dinsdag 13 oktober vanaf 20u in AV
o J. I2 over 't Stuc: violen ce, sex, horror en
black comed y.
" De stucbar is eindelijk open, de Slaking gaat
dus niet door.
v Op woensdag 30 september tussen I 5u en
16u lal postbode Moos aanwelig lijn in de
studio bij Hallo Hautekier.

" Wil u Ikh 00" in/ellen voor de
mensenrechten in België en eldcr-, of wil u
Arnnestv lruernational gewoon wat beter
leren kennen, kom dan naar de infoavond op
donderdag 15 oktober om 20 uur in CC

Romaanse Poort, Bruvsclscst raat (,,.

" Da Extravagama Alternauva Day~
organiseert elke tweede en laatste dinsdag van
de maand in AV 01.12 over 't Stuc vanaf 20u
een inc rcdihelc psychorronic picturcrnania.
" Ca ria, ge lijt niet alleen, ge hebt vrienden
waar ge kunt op rekenen.
..J Groctjc-, van Tantiscmict

, Dag Ruthjc, welkom in Leuven! Van je vieze

broer
'J En nog niet 10 een klein beetje
v Vluchtelingen vrij. Tobback in de wei.
v Toffe mensen gezocht om samen tc wonen
in pas te huur gezet huis in Park st raat 157.
Graag mensen dil' vaak in weekends en
vakantie hlijven en die l'en gezellige slccr

willen. He/idltigcn tel plaat,c. Inlo: E. De
Smet (kutbaasjop iel. 07S/1\11776 ol Katic
(bewoncr)op 02/2690R75
Wie is dil' Debruync met de bruyne gordel?

'J "Ovcrzcuen i, altijd een beetje schipperen".
dixit de hoofdredakteur op de tweede oav,
Te koop: doos achtergelaten fotopapier

wegens vertrek naar EI Salvador.
'J Joost waar zit ge .

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

Vidco-, klank- en lichtmateriaal
Videoschermen tot 4 m
DISCOBAR EN CD'S
met of zonder D.J.

KARAOKE (1.500 titels)

iiOI6/201.301

• agenda &$ ad valvas DOORKRISTOFDANI~LS

DONDERDAG
20.00 ti KONSERT Irall! <;thuIH:rt\ 'Schwancn-

gesang' op tckvt van Rcllvtab. l lcine en Scidl
en 'Auf dem Strorn' op tekst van Rcllstab.

gebracht door Zcgcr vandersreene, tenor,
Levcrue Kende, piano en André Van Dries-
schc. in Konsenzalen Lemrnensinsutuut,
Herestraat 53, toeg. 200/250, org. Konven-
vereniging Lcnuncnsinstituut.

VRIJDAG
19.00 u TENTOONSTELLING Opening van

'bLIND dATE' me! receptie, in Zandpoortvest
10, Mechelen, org. Transit vzw.

ZATERDAG
22.00 u FUlF D-Nacht met Cinérex, Buscemi

(Down Sall Records), Lux Janssen (Studio
Brussel), Stephartie (Café d' Anvers), Groove
Mercham (Plastiks Soundsystcrn), in de oude
Ford-garage (Pcrrneke-gebouw), De Conmek-

plein, Antwerpen, ioeg. 250/300.

ZONDAG

of thc Louisiana Purebase & Mu~~
Girls By van Christine Cynn & Josh Oppert-
heimcr, in de STUCzaaI. E. Van Evenstraat

2d, org. Kultuurraad. Stuc en Klapstuk.

22.00 u KONSERT Jazz op zondag. in de STUC-
bar, org. Kultuurraad. Stuc en Klapstuk.

MAANDAG
20.00 u FILM Filmfun - Le Locataire van

Roman Polanski, in de STUCzaai, E. Van
Evenstraat. org. Kultuurraad. Stuc en Klap-
stuk.

20.30 u DANS Premie re - Rood Red Rouge van
Grace Elle Barkey, in de Naamsestraat 96,
org. Kultuurraad. Stuc en Klapstuk.

20.30 u TEATER White Out van Sief De Paepe,
in de Vlamingenstraat 83, org. Kultuurraad.
SlLJCen Klapstuk. ...

22.30 u DANS Bach van Alexander Baervoets, in

de Naamsestraat 96, org. Kultuurraad, Stuc
en Klapstuk.

22.30 u FILM New Harvest - The Entire Hlstory
of the Louisiana Purchase & Music 10Watch
Girls By van Christine Cynn & Josh Oppen-

Alla tend cocktailavond. in de Kafetaria Letteren.

• 29/09 om 2l..oo..u: Sangria-avond. in de
praalkamer .• 05/l'O om 20.00 u: Indlana
Jones-avond, in de Pak UTW.

Bios .
• 05110 om 22.00 u: TD, ip de Lido.

:.
Germania
• 29/09 om 21.00 u: welkomsrecepne Eerste
Kan, in de praatkamer .• 30/09 om 20.06 u:
Film - Boogie Nlghts. in MSI 03.18 .• 30/09
om 22.00 u: OpeningsTD, in de Lido .• 01110
om 21.00 u: welkomsrecepue Licentie-
studenten, in de praatkamer.

Historla
• 29/09 om 20.00 u: Kwisavond Eerste Kan,
in de Perma .• 30/09 om 20.00 u: Kringver-
gadering. in de Perma .• 01110 om 20.00 u:
Ontvangst licenties door de POK met aanslui-

Kilo
·29/09 om 20.00 u: 2 films, in MSI 03.18.
• 01/10 om 22.00 u: Puit, in de Blauwe
Kater.

NFK
• 0 J /10 om ) 8.00. u: Peter- en Meter-avond.

VRG
• 29/09 om 22.00 u: Kandidaturen-TO, in de
Albatros .• 30/09 om 22.00 u: Eerste Lic-TD,
in de Samarnbala .• 01/10 om 22.00 u: Twee-
de & Derde Lic-TD, in de Samarnbaia .•
05/10 om 22.00 u: Kroegentocht Eerste Kan,
in de Samambaia.

VTK
• 30/09 om 21.00 u: Opening Iakbar, in
't Elixir.

heimer, in de STUCzaaI. E. Van Evenstraat 2d, org. Kultuurraad. Stuc en Klapstuk.

• kruiswoord

Door Filip De Keukeleere

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
I I I I I I I I I I I
I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

Horizontaal 1 Dwerg 2 Dochter van Cadmus - Tijding - Familielid 3 Voegwoord -
Afsluitbare waterlozing - Schrijfgereedschap 4 Laf -Werkende kracht 5 Aanhangsel
van de romp - Lichaamsdeel 6 Voorzetsel - Beddenstof - Trek 7 Germaanse zeegodin
-Zeemacht 8 Deel van een fiets - Verzot 9 Durf - Artikel - Dwarsmast 10 Mansnaam
-Vrucht - Gedekte tafel 11 Voorwerp dat geluk zou aanbrengen.
Vertikaal I Bij voorkeur - Weekdier 2 Oostenrijkse rivier - Wapen 3 Plaatsje in West-
Vlaanderen - Germaanse bewoner van Nederland 4 Groente - Voorzetsel -
Kledingstuk 5 Ingevoerde koopwaar - Pienter 6 Franse stad - Keukenkruid -
Golfterm 7 Officier van David - Deel van een tijdschrift 8 Overdreven - Bevel -
Drank 9 Vrucht - Muzieknoot 10 Bijwoord - Wereldstad 11 Sterk smakend en onaan-
genaam geurend (van vetten) - Noodlottig.
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a het kristendom. de
wetenschap en de
ekonomie, dient zich
alweer een nieuwe
paradigmawissel aan:

de kwaliteit wordt nu het
nieuwe kader waarbinnen alles ge-
plaatst wordt. Ter ere van het begin
van het nieuwe akademie jaar, ging
Veto de kwaliteit onderzoeken van
enige noodzakelijke termen en bakens
in het Leuvense studentenleven. Bn
van de satire.

Adamo.
Belgische crooner van Italiaanse afkomst.
Mocht wel blijven.

Blokken.
Verzamelnaam voor de aktiviteiten die u in
mei en juni moet uitoefenen, waaronder
mapjes verschuiven op je buro, zuchtend
papier verfrommelen en dergelijke.

Curriculum Vitae.
Benaming voor de eindtermen die bin-
nenkort ingang vindt in het akademisch
wereldje. Meestal een aaneenschakeling
van hele reeks nederlagen die leidt tol een
onderscheiding.

Drugs.
Biologisch middel om de kwaliteit van je
geest te verbeteren. De instroom van infor-
matie is evenwel ZQ groot, dat de her-
sensellen de toevoer niet meer aankunnen.
Sommigen pleiten voor een roelatingsbe-
perking van het aantal grammen wiet. De
regering neigt meer naar een uitwijzings-
beleid.

Eksamens.
Techniek waarbij de kwaliteit van uw
intellekt getest wordt. Een eksterne audit
van uw geest is aangewezen. Zie daarvoor:
toelatingseksamen.

Fakbar.
VriJnaven voor studenten. Verplichte vak-
ken: tafeldansen, braken, zeveren. zweten.
Voor de kombinatie ervan: zie curriculum
vitae.

Geluk.
Het afwezig zijn van levende dieren in Mc
Donaids op het moment van de ontploffing.
Welkome faktor bij het maken van eksa-
mens. Overkomt alleen hen die toevallig
wel hun kursus geblokt hebben.

Hoofdpijn.
Van' teveel orale seks. Zie lief.

II
Intellektuelen.

Jezus.
Bekend van het kruis. Zie hoofdpijnllief.

Abc van de student

Welko in
IL

Kotnet.
Kommunikatietechnologie. Hangmat.
Zonder verbindings-s. Wegens lekken.

Lief.
Toelatingsvoorwaarde om het ambt van
president van de Verenigde Staten uit te
oefenen. Het gedrag van zijn jongeheer

wordt momenteel gekruisigd. Zie Jezus.

Monitoraat.
lnstituut tegen uitwijzingsbeleid

Noah, Arkjvan.Voerde een streng toelat-
ingsbeleid. ~ishandeldc zijn dieren. Kwam
in konflikt met zijn medemensen en besloot
de rest vaJl de wereld uit te wijzen. (Tennist
niet slecht).

#

Onderwijs.
Schaf het af en de toelatingsproef wordt
overbodig. Maakt veel geld vrij om te
investeren in universitair onderzoek.

Proffen.
Wezens van vóór het toelatingsbeleid.
Redenen waarom kwaliteitzorg tegenwoor-
dig zo 'in' is. Gelukkig bezitten ze de Bel-
gische nationaliteit.

Quorn.
Bomvrij eten. Energie voor het hoofd en de
benen. Probeer het tijdens de eksamens.

Rukken.
Dat kan je in Hasselt gratis op de bus. Bin-
nenkort in heel Vlaanderen. Spedalisatie
van Clinton, als hij geen sigaar op zak
beeft.

Steenokkerzeel, PU.
Pluralistische universitelr Steenokkerzeel.
Rektor: Johan Vande Lanotte. Vice-rektor:
Louis Tobback. Samenvatting visttatierap-
port: slaagsijfers dramatisch.

Toelatingseksamen.
Scheidt het kaf van het koren. Ook wel
beschouwd als visumaanvraag naar bet
land van de kwaliteit.

Uitstellen.
Levenshouding. Praktische toepassing: het
vragen van een 0, vroeger bekend als F.

Volledige tweede zit.
Ga drie plaatsen terug.

Was
Reden om elke week naar huis te gaan.

Xerox
Je beste vriend tijdens de eksamens.

Yahoo.
De verborgen agenda achter de bibliografie
van menige skriptie.

Zonder woorden.

-
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