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ze een verzoekschrift in bij Minister Van
den Bossche (SP) om de zeshonderd asiel-
zoekers die in de kerken verbleven een
verblijfsvergunning te geven.

Van den Bossche's antwoord valt nog
af te wachten, maar bepaalde scholen rea-
geerden in ieder geval al wel op de oproep,
hoewel zowel het gemeenschapsonderwijs
als het katolieke onderwijs er niet veel voor
voelen om voor een beperkte periode
vluchtelingen op te vangen. De Autonome
Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
(Argo) en de vertegenwoordigers van de
kaiolieke scholen in de Guimardstraat vin-
den het hele idee praktisch onhaalbaar.

"Onzin", zegt Ronni Hermans, leer-
kracht in De Appeltuin en stuwende kracht
achter de aktie in De Appeltuin. "De meeste
katolieke en gemeenschapscholen hebben
een veel betere infrastruktuur dan wij, en
wij kunnen die praktische problemen toch
ook aan. De Argo. waar onze school ook
toebehoort, mag dan tegen onze aktie zijn,
wij vinden dat we de pedagogische vrijheid
hebben om op deze manier onze stem te la-
ten horen in het debat rond het asielbeleid."

Zondagavond leidde een ster de Driekoningen naar de fietsenstallingen aan het station
van Leuven. Deze aktie - 'Waar is mijn fiets-stal-ling?' gedoopt - ging uit van de
Sociale Raad der Leuvense studenten (foto pagina zes). Het uitgedeelde pamflet werd
mee onderteke!ld door de Bond voor Trein-, Tram- en Busgebruikers. de Fietsersbond
Leuven en het Sociaal Centrum. In hun pamflet wijzen deze organisaties vooral de Stad
Leuven en de NMBS met de vinger en noemen ze de toestand ronduit "schrijnend."

"De fiets is de koningin van de revolutie. Ze heeft remmen en kan niet achteruit".
Dit sitaat van Fidel Castro viel af te lezen op het spandoek dat de Sociale Raad (Sora)
ontplooide. Sora merkt op dat de werken aan het station het bestand fietsstallingen nog
eens met duizend verminderd heeft, terwijl er daarvoor al te weinig waren, en dan nog
meestal van een erbarmelijke kwaliteit. Het ontoereikende aantal fietsstallingen - nu
zijn er nog tweeduizend vijfhonderd - noopt veel studenten ertoe hun fiets verkeerd te
stallen. Iets wat de stationswerken hindert, waardoor de fietsen dan weer worden weg-
genomen. Het gebrek aan verlichting zorgt er nog eens mede voor dat het station de
plaats met het hoogste diefstalrisiko in Leuven is.

Met haar initiatief eist Sora - de bevoegde geleding van de Leuvense Overkoepe-
lende Kringorganisatie (Loko) - een onmiddellijke uitbreiding van het aantal en een
verbetering van de kwaliteit van fietsenstallingen. Ze pleit ook voor een betere toegan-
kelijkheid ervan, meer toezicht en een degelijke verlichting. Op langere termijn ijvert
Sociale Raad vooral voor een geïntegreerd fietsbeleid in plaats van noodoplossingen, en
voor de inplanting van fietsenstallingen op het stationsplein zelf, hoewel dat laatste nog
niet is voorzien in het Bijzonder Plan van Aanleg.

Voor de gelegenheid hadden de Driekoningen zondag hun wierook en mirre thuis-
gelaten. In de plaats deelden ze naast klachtenbrieven, pamfletten uit tegen de stad Leu-
ven en de NMBS - de herodotussen van dienst. De uitgedeelde klachtenbrieven konden
door de passanten worden ingevuld en opgestuurd naar de NMBS. Hopelijk zorgen die
brieven ervoor dat stad en spoorwegen op tijd de nodige intiatieven op de rails zetten.

(sb/bd)
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Leuvense Freinetschool sluit zich aan bij aktie tegen asielbeleid

Appeltuin schudt onderwiisnetlen akker
eeze week vangt De Appeltuin.

de Freinetschool in de Wel·
dadiqheidstraat, een tiental

asielzoekers op. Op deze manier be-
antwoordt ze de oproep van de Natio-
nale Beweging voor de Regularisering
van Mensen zonder Papieren. Deze
beweging verzet zich door middel van
akties tegen het Belgische asielbeleid
en wil de scholen in hun akties be-
trekken. Tot nu toe is De Appeltuin de
enige school in ons land die zich mee
wil engageren.

Vorige week kondigde de Nationale Bewe-
ging voor de Regularisering van Mensen
zonder Papieren aan dat ze haar aktics in

rwerpse kerken opschort. Gedurcnd
twee maanden verbleven daar zeshonderd
vluchtelingen in een aantal kerken. Dit wil
evenwel nie: zeggen dal de beweging haar
akties volledig stopzet. Ten eerste riep zij de
scholen - inklusief universiteiten - op om
hun gebouwen ook ter beschikking te stel-
len van de vluchtelingen. Daarnaast diende

Lieflijke totjes als bovenstaand kunnen ook kinderen van studentes zijn. Een universitaire studie
naar behoren afwerken en terwijl al eens een pamper vervangen of midden in de nacht wakker ge-
huild worden, is alvast geen kinderspel. Vraag maar aan de studerende moeders van het middelpunt,
op de pagina's acht en negen. (foto Ivan Put)

De Appeltuin vangt van vijf tot acht
januari een tiental vluchtelingen op in het
oude conciërgegebouw van de school, dat
nu leegstaat. De aktie gebeurt met de in-
stemming van de ouders van de leerlingen,
die zich sterk betrokken voelen bij de wer-
king van de school, en tijdens de Kerstva-
kantie de lokalen voor de vluchtelingen
ingericht hebben. Vier restaurants uit Leu-
ven zorgen voor de maaltijden en er wordt

een klein kaleetje opengehouden, onder
meer door de leerlingen. Ook de lesweek
zal in het teken staan van de aktie. De
vluchtelingen komen namelijk in de klas-
sen spreken. Belangrijk voor de school is
dat de leerlingen naar het verhaal van de
vluchtelingen luisteren en dat ze zo gevoe-
lig worden gemaakt voor de problematiek.

Ronni Hermans benadrukt nog wel dat
het om een symbolische aktie gaat: ·We
bieden slechts onderdak aan een paar
vluchtelingen en na acht januari moeten ze
weer weg. Ook al is onze aktie beperkt en
symbolisch, het is tenminste een signaal
naar de onderwijsneuen om het probleem
ook aan te durven pakken."
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• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn,
liefst op diskette of via e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studernen-jaktualiteit. 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.

Reprogelden
Het artikel waarin wordt uitgelegd hoe men
de repro-gelden zal innen (Veto 30, novem-
ber 1998) heeft me er nog meer van over-
tuigd waarom ik, net zoals nogal wat kol-
lega's. niet aan dit systeem meedoe. Het
draait immers weer allemaal om geld waar-
bij men een ingenieus systeem opstelt dat,

zonder enige nieuwe produktleve aktiviteit,
een grote som geld laat sirkuleren. er en
passant een flink deel van opstrijkt "voor
werkingskosten", en het tenslotte in kleine
porties over een groot aantal individuen
verdeelt. Welk nut heeft dit voor onderwijs
en onderzoek?

Ik stel dan ook voor dat de akaderni-
sche overheid op basis van Procite jaarlijks
een berekening maakt van het aantal ge-
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publiceerde pagina's (met inbegrip van
boekbesprekingen) van onderzoekers die
hun rechten niet via de Vereniging voor
Edukatieve en Wetenschappelijke Auteurs
willen laten gelden, en deze som vervol-
gens aftrekt van het bedrag dat de univer-
siteit aan Reprobel zou moeten betalen. Het

uitgespaarde geld kan men dan weer in
fotokopiemachines investeren ... En als
studenten ook hun lange tesissen laten
meetellen, dan blijft hetgeld misschien
helemaal waar het hoort: bij onderwijs en
wetenschap.
Prof. N. Standaert, Fakulteit Letteren

leven, jong, 't is de loge of de torah" • "Ik weet
het, Willy, ik weet het. Nu, dat geval met Edith.
• "Jamaar, Fred. ik weet dat ik zaag, maar Edith
en ik, wij zijn close, hé kameraad" • "Ja, Willy,
niet weer dat verhaal over die groepsex met
Edith, Elio, T~ny en Gerhard • "Zwijg mij ervan,
Fred. Best dal Elio Gerhard bezig hield. hohoho"
• "Zeg, Fred, kunnen we niks regelen met die
Euro" • "Er zijn toch genoeg socialisten aan de
macht, pak~de Britten, die zitten niet bij de
Euro." • "Ga verder Willy, ik ben nog niet mee.
• Ewel, we spelen 012 de markt. We regelen een
schandaaltje - iets met-een villa en een Labour-
minister olzo. ze kennen dat daar ook - het
pond zakt ongelofelijk. Wij kopen ponden." (U
kunt het niet zien, maar bij deze geniale vondst
leeft 'de oude vos - die Willy Claes toch is -
weer even op. De rug wordt gerecht, hij neemt
nog eens zijn pot gel uit zijn rechterachterzak.
zijn stem zwelt weer aan) • "Aha, ik heb u, Wil-
ly, leperd. En dan regelen wij een paar prestige-
bezoekjes aan Engeland - we hebben genoeg
socialistische regeringen nietwaar - het pond
stijgt in waarde, wij verkopen, en we zijn bin-
nen .• "Wij verstaan mekaar, Pred. wij verstaan
mekaar" .• "Leve de markt, Willy, leve de markt.
(pinkt een traan weg) Dat Kar! dat niet meer
mag meemaken, hé, dedju (huilt) • "Ben je daar
weer met de joden, waarom ben jij eigenlijk
. socialist geworden Fred, omdat Marx een jood
was, of omdat hij socialist was? • "Niet zagen,
Willy, kom, we zijn weg, naar de Germinal, de
ploeg van 't stad" • "Overgekocht door Ajax.
Fuzie met Beerschot." • "Jij, Fred?" • "Kon tak-
ten, Willy jong" • "Zeg, je gaat toch naar de
beurs met Germinal?" • "Wij verstaan mekaar,
Willy, dedju, wij verstaan mekaar (doek).

_buitenbaan
Deze week niet in Veto:
Het eindejaarsoverzichtoverzicht. • Eénakter.
• Big Willy Style .• "Maar Willy, dat is toch alle-
maal zo erg niet, de SP zal dat allemaal schoon
voor u betalen hoor." • "Och Fred, als ik u niet
had, hé, dan moest ik aan Steve vragen dat hij
mijn villa liet verkopen: • "Maar je kent ons
toch, he, gezworen kameraden." • "En 't is tijd
dat dat hier gedaan is, hé Pred. in België: • "Ik
weet wat je wil zeggen, Willy, we moeten ons
Europees gaan verdedigen, de rangen sluiten,
want ons Edith komt in de problemen." • "Goed
gesproken, Fred, Belgische en Franse socialisten,
één strijd: • "Groot gelijk Willy, maar mondje
toe hé, dat de buitenwacht het niet door heeft.
Remember Renault." • "Ja Fred, 't is waar. Daar
hebben we die arbeiders toch misschien een
beetje teveel gekloot. Al een geluk dat wij hier
in de SP geen ministers met een Renault heb-
ben." • "Zeg Fred, hoe gaan we dat doen met
Edith?" • "Om te beginnen schuiven we de
schu~d op Mangé en Wallyn. Die zijn dat ge-
wend, nietwaar: • "Jammer dat Mangé zijn
vrouw nu al 'zelfmoord' gepleegd heeft, hé Fred.
Zeg, Wallyn is die niet getrouwd? We moeten
die toch nog een toer lappen na wat hij uitgesto-
ken heeft. • "We werken eraan. En Willy, heb je
dat niet gehoord dat de klojo die die papieren
aan het Europees Parlement gegeven heeft,
geschorst is.• "Ja, Pred. jij! • "Kontakten. hé
godverdoerne. kontakten make the world go
round" • "Ik heb het altijd gezegd, Willy. Als de
joden betere kontakten hadden gehad tijdens de
oorlog. De geschiedenis was anders geweest:
• "Pred. jong we wijken af. En niet teveel zeve-
ren over die joden, je moet leren kiezen in het

Reissel<:tor negeert rechten van Birmese bevoll<:ing
Terwijl steeds meer touroperators zichzelf voorzien
van het label 'duurzaam en verantwoord' lokken
de brochures klanten naar Birma met een zeer
vertekend beeld. De argumenten die reizen naar
dit erg omstreden vakantie-oord moeten recht-
vaardigen staan haaks op de belangen van de
Birmese bevolking. Met de stelling "toerisme is a·
politiek" schermt de reissektor zich af van elke
boycot -oproep. In het geval van Birma gaat de
vraag echter uit van de bevolking zelf. Deze wordt
vertegenwoordigd door de Nationale Liga voor
Democratie (NLD) die in de verkiezingen van 1990
maar liefst 82 procent van de zetels veroverde.
Maar door het regime wordt haar nog steeds het
regeren verhinderd.

Aung San Suu Kyi. Nobelprijswinnares voor
de vrede en NLD-Ieidster, stelt dat toerisme de
bevolking meer schaadt dan baat. Bovendien be-
tekent het toerisme een steun voor het illegitieme
regime. Touroperators vinden dat zij de uitnodi-
ging van de diktatuur om hoofdstad Myanmar te
bezoeken niet kunnen afslaan en beroepen zich op
het individuele recht van de reiziger "om te gaan
en te staan waar hij/zij wil". De reissektor gebruikt
de klant als alibi om inbreuk te plegen op het kol-
lektleve recht op zelfbeschikking van de Birmese
bevolking. "Als we rekening moeten houden met
mensenrechten kunnen we nergens meer naar-
toe", stelt de reissektor.

Birma onderscheidt zich echter van tal van
andere dikraturen door het rechtstreekse verband
tussen de schendingen van mensenrechten en het
toerisme. Duizenden gezinnen worden gedwongen
naar krottenwijken te verhuizen om plaats te ma-
ken voor toeristische inlrasiruktuur. Mannen.
vrouwen en kinderen worden als slaven ingezet in
de aanleg van hotels, bezienswaardigheden, we-
gen, enzovoort. Verkrachtingen en mishandelingen
zijn schering en inslag. De Internationale Arbeids-
organisatie (ILO) besluit in haar pas verschenen
rapport dat dwangarbeid in Birma kan worden
beschouwd al, een misdaad die valt onder de in-
ternationale wetgeving en L'en kriminde vcrani-
woordelijkheld inhoudt van dl. individu dil' L'I'

een beroep op doet ol dngelijkc praktijken tule-
reen. Ik rechten van dl' mem 7ijn univcrwel en

kunnen alleen maar worden gevrijwaard als ieder-
een zijn verantwoordelijkheid neemt. Het minste
dat de reissektor kan doen, is weigeren om gebruik
te maken van een infrastruktuur die tot stand is
gekomen door massale schendingen van mensen-
rechten.

Touroperators vinden dat ze door toeristen
naar Birma te brengen wandaden van de junta
verhinderen, maar volgen met hun nietsvermoe-
dende klanten het door het regime uitgestippelde
parcours ver van honger. armoede, oorlogen met
minderheden en schendingen van mensenrechten.
De reissektor laat zich gewillig voor de kar span-
nen van de Birmese junta die via toerisme de we-
reld wil overtuigen van de politieke stabiliteit
(sitaat van Kyaw Ba, ex-minister van toerisme).

"Door Birma-reizen te organiseren helpen wij
de bevolking", luidt de nobele intentie van de reis-
sektor. De feiten spreken dit echter tegen. Volgens
Amnesty International gaan de schendingen van
mensenrechten gewoon door. Sedert mei '98 wer-
den duizend Birmese oppositieleden gearresteerd.
De gezondheidstoestand van de bevolking is er
aanzienlijk op achteruit gegaan. De oorlogen met

inheemse volken woeden in alle hevigheid verder.
In de buurlanden leven meer dan 300.000 Birme-
zen in vluchtelingenkampen. De harde deviezen
uit toerisme en handel komen vooral terecht bij
het leger dat meer dan de helft van het Bruto
Nationaal Produkt opslorpt. Drugbarons - die
instaan voor zestig procent van de opium- en he-
roïneproduktie in de wereld - werken samen met
de junta om hun druggeld wit te wassen in de toe-
ristische infrastruktuur. Reisorganisaties beroepen
zich op hun a-politieke karakter maar helpen met
het vakan tiegeld van de toerist de kloof tussen
junta en bevolking verbreden.

Zelfs touroperators die menen "bewust en
met respekt voor de bevolking" te reizen, stellen
dat hun taak zich beperkt tot komfort en veilig-
heid. Het geven van kritische informatie vinden zij
niet hun job. Toch hebben klanten het recht te
weten waarom Aung San Suu Kyi vraagt om uit
Birma weg te blijven. Zij moeten weten dat haar
oproep wordt ondersteund door onder andere de
Amerikaanse regering, het Europese Parlement, de
Europese Ministerraad en 13 Belgische NGO's en
vakbonden. Ze moeten weten dat tal van bedrij-

$ 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 die met redelijke argu-
menten een 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 (sparies inbegrepen, wat overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met
dubbele interlinie). Dl' ledaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan dl' criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd lijn niet
strikt voldaan wordt.

ven (zoals C&A, Ericsson, Levi's. Pepsi. Carlsberg,
Heineken en lnterbrew) en reisorganisaties (zoals
Joker Toerisme en Anders Reizen) hun aktiviteiten
in Birma hebben stopgezet. Reisorganisaties die
kritische informatie verzwijgen uit vrees dat ook
hun klanten een moreel-ethische keuze maken,
ontdoen zich van hun imago "bewust" te reizen.

De reissektor vindt de oproep tot boycot erg
hinderlijk en probeert de Birrna-kampagne zoveel
mogelijk te ridikuliseren. Reisorganisator Anders
Dan Anders reageert op de kampagne wel écht
'anders' en dagvaardt Kwia omdat zijn reputatie
zou zijn geschaad door lezersbrieven en folders
van de Kwia, Birma Groep. Aung San Suu Kyi's
stelling dat Birma-reizen een steun zijn aan een
niet-demokratisch regime wordt afgedaan als
'goedkope laster'. Dat de NGO bekend maakte dat
overnacht wordt in Shangri-La Traders - in de
internationale pers beschreven als een investe-
ringsprojekt van drugbaron Lo Hsin Han - gaat
voor de touroperator te ver. Anders Dan Anders
dreigt met astronomische dwangsommen in een
poging de Kwia, Birma Groep en hiermee de op-
roep van de demokratisch verkozen leiders van
Birma het zwijgen op te leggen. Deze rechtzaak is
voor de Birma-beweging een internationaal uni-
cum, dat aantoont dat reisorganisaties 'zaken
doen' vaak belangrijker vinden dan respekt voor
de mensenrechten in het land waar zij te gast zijn.

Het is de plicht van mensenrechtenorganisa-
ties zoals Kwia om op te komen voor een bevel-
king die in de onmacht verkeert zich te verzetten
tegen een repressief regime en reisorganisaties die
de drang naar winst plaatsen boven menselijke
waardigheid. Touroperators die ondanks de duide-
lijke oproep van de Birmese leiders toch doorgaan
met hun reizen zijn medeverantwoordelijk voor
schendingen van mensenrechten en schaden de
strijd van de bevolking voor demokratie. 'Koning
Klant' heeft recht op een Schone Vakantie!
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Kwia, Birma Groep, Bevrijde Wereld,
FADO, Fonds voor

Ontwikkelingssamenwerking, NCOS,
Nel werk Vlaanderen, Oxtam

Solidariteit, UCOS, wereldsoltdarttett
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Open brief aan de dekanen
Heren dekarren.
Veertien december 1998 had voor het on-
derwijs aan de KV Leuven een hoogdag
moeten worden. Die maandag ging de
Akademische raad door, Hoge Vergadering
van de rektor en de dekanen, het hoogste
beslissingsorgaan van onze Alma Mater. Ter
tafel lagen drie belangwekkende onderwijs-
dossiers, maanden tot ja ren voorbereid.
Jullie gocdkeuring betekende de kon solide-
ring van alle onderwijsverbeterende en
-vernieuwende inspanningen van het voor-
bije decennium, maar het betekende vooral
het onderschrijven en ten uitvoer leggen
van een nieuw, gekonserteerd
en onderbouwd onderwijskun-
dig optimalisatie-offensief dat
(I) de krijtlijnen uitzet waar-
langs de komende vijfentwintig
jaar aan het onderwijs van de
KV Leuven vorm zal worden
gegeven, en (2) de eerste,
noodzakelijke randvoorwaar-
den ter implementatie poogt te
realiseren. Waar ging het over,
heren?

Primo, het eindrapport
praktijkoefeningen. vrucht van
een tweejarig onderzoekspro-
jekt uitgevoerd binnen de
Dienst Universitair Onderwijs
(Duo) in opdracht van de
Akadcrnische Raad, dat een
ontnuchterende kijk biedt op
de opleidingvonderdelen waarin
men kognitieve en psycho-
motorische vaardigheden poogt
aan te leren. Een kijk waar
men, in alle eerlijkheid, het
schaamrood van op de wangen
krijgt.

Secundo, het advies van de
Onderwijsraad over onderwijs-
belasting en onderwijskapassi-
teil. He: op\teJlen van het daar-
in aanbevolen onderwijskapas-
sneuenplan door jullie lakultei-
ten 70U jullie dwingen eens
grondig na te denken over dl'
manier waarop jullie omsprin-
gen met de menselijke midde-
len die jullie ter beschikking
hebben voor de inrichting van jullie onder-
wij\.

Ultimo, het onderwijsbeleidsplan dat
een onderbouwde en vamenhangende vivic
op univcrviiair onderwijs aanbiedt en l'en
aktieplan voor dl' komende vijl jaar uitte-
"ent 0111 dl' kwaliteit van het onderwijs aan
dl' KU l.cuvcn op grond van dil' vivic ver-
der uit te bouwen. Vooral dit onderwijvhc-
lcidvplan was en is van konvriun icl belang.
Ik viudcrucn werden va n bij ,lanvang bij
dl' redaktie betrokken. Jullie ontvingen l'en
el'l\te oru werp in april '98 en werden Olll
helller"ingl'n verzocht. Alhoewel jullie
voorheen nooit ondergravende k ruick had-
den gegeven, wa-, jullie houding op dl' ver-
gJdering van 14 december, de beate uit/on-
dering niet te na gcsproken. op lijn minst
om hurscnd te nocmen. Dl' rcakucv liepen
van "in mijn lak ulteit i\ dit allemaal reeds
gereali\eerd." tot "l'en hoogleraar moet LO-

veel mogelijk doen voor lijn onderloek en
10 weinig voor lijn onderwijs om niet in
problemen te komen."

Tegenstelling

Uit jullie reakucs sprak vooral een
inert konvervai ivmc en een beangstigend
gebrek aan moed en visie. Wat l'en hoog-
dag had moeten worden werd l'en requiem.
Heren dckancn. ons inziens zijn jullie rcak-
tics op het onderwijsbeleidsplan sympto-
men van een dieperliggende kwaal, vcrwij-
zen ze naar een verscheurende dualiteit die
sedert geruime tijd het Belgische universi-
taire landschap teistert: de tegenstelling tus-
sen onderwijs en onderzoek. Deze tegen-
stelling duikt op twee nivos op. Ten eerste
i\ de band tussen onderwijs en onderzoek
zoek geraakt of is hij in elk geval geleidelijk
lovscr en vager geworden. Dit verschijnsel
vcrontruvt ons, aangezien de Bclgisch« uni-

versitaire mandarijnen zich steeds op die
band beroepen hebben om het gekoesterde
onderscheid tussen universiteit en hoge-
school te verantwoorden.

Ten tweede heeft het onderzoek de af-
gelopen vijftien jaar een meer dan gezonde
aandacht ontvangen, zowel vanwege het
beleid, waar jullie deel van uitmaken, als
vanwege de afzonderlijke docenten, die jul-
lie nog altijd zijn. Hierdoor is het onderwijs
daadwerkelijk in de verdrukking gekomen.
Deze tegenstelling lijkt als het ware orga-
nisch gegroeid aangezien een aantal weten-
schappelijke en maatschappelijke evoluties

er aan de basis van liggen: de kenniseksplo-
sie die leidde lot fragmentatie en hyper-
specialisatie van het wetenschappelijk on-
derzoek, de kom pet iticve samenleving, de
wijzen van benoeming en bevordering, ...
Koppel hier het kwaliteitsollensief aan dat
het afgelopen decennium de onderwijs-
wereld stormenderhand ingenomen heeft
en je krijgt ons inziens een kader dat ecn
valabele aanlet tot verklaring biedt voor de
tegenstelling tuvscn onderwijs en onder-
loek.

In het vcrleden was deze tegenstelling
haavt ongekend ol manifesteerde ze zich in
elk geval niet LO uitgesproken of scherp af-
gelijnd. Vandaag tic dag i\ re 70 alomtegen-
woordig dat men steeds vaker het onder-
scheid tussen onderwijs- en ondcrzocksuni-
vcrsneuen hoort opduiken.

Samenleving

Rektor Martens van het LUC karakteri-
seert zijn instelling met trots in de stem als
een onderwijsuniversiteit. Claude Allègre,
Frans minister van onderwijs, en Jacque
Auali. oud-adviseur van wijlen president
François Miuérand. denken luidop aan het
oprichten van een aantal geprivilegieerde
ondcrzoeksuniversueitcn die als internatio-
nale centers of excellence zouden fungeren.
Hierbij koesteren zij de hoop dat dezc "uni-
versiteiten" epigonen zouden worden van
een aantal prestigieuze, Anglo-Amerikaanse
instellingen. Men mag echter nooit uit het
oog verliezen dat een universiteit steeds
verankerd zit in haar samenleving en er
ergens een funktic van is. Verlangt men een
bepaald tipe van center of excellence over
te planten, dan zal men zich genoodzaakt
zien ook de maatschappelijke randvoor-
waarden mee te importeren, in casu: een
strenge selektie van de instroom, zeer hoge

tot immoreel hoge inschrijfgelden, bijzon-
dere overheidsteun. ...

Wij wijzen dit kategoriek af. Een uni-
versiteit, gefinancierd door een samenle-
ving, dient een integrerend en geïntcgreerd
onderdeel van die samenleving te zijn. Zij
dient op volwaardige wijze een aantal op-
drachten op zich te nemen, meerbepaald
dient zij met haar onderricht een demokra-
tiserende en emansiperende rol te spelen.
Elitaire onderzoeksuniversiteiten dragen
niets tot deze doelstellingen bij. Eén van de
belangrijkste, zoniet de belangrijkste op-
dracht van de universiteit als gemeenschap

binnen de samenleving is het
vormen van een groep jongeren
die in de nabije toekomst aan
het roer van het schip van staat
zullen staan. Deze vormingsop-
dracht neemt van jaar tot jaar in
omvang en belang toe. Zeker nu
langzaamaan duidelijk wordt dat
de samenleving van de toekomst
door de kenniseksplosie en de
derde golf van de industriële
revolutie - de informatisering
- een kennissamenleving zal
worden. In deze kennissamen-
leving zullen kennis en haar
toepassingen - technologie -
als produktiefaktor naast arbeid
en kapitaal steeds aan belang
winnen. Op zulk een samenle-
ving zal de jongere voorbereid
dienen te worden.

Universitas

De meest adekwate voorbe-
reiding zal niet bestaan in een
vorming die op de eerste plaats
kennis overdraagt, maar in een
vorming die een kompas aan-
reikt waarmee de institutioneel
gevormde, riavigerend op de ba-
ren van de kennissamenleving.
de vloedgolven en de draaikol-
ken aan kennis zal kunnen trot-
seren en overwinnen. Hieraan
beantwoordt ons inziens een
universitaire vorming waarin de
verloren gegane band tussen

onderwijs en onderzoek hersteld wordt.
Een universitaire opleiding dient in fazen
en aan de hand van een onderbouwd
curriculum van de zoekende jongere een
onderzoekende volwassene te rnaken. Dit
wordt optimaal gerealiseerd door de stu-
dent in kontakt te brengen met en mee t('
voeren in onderzoek om hem/haar 70 de
vaardigheden probleemdetektie. probleem-
analyse en probleemoplossing eigen te
ma ken.

Wij wijzen de onderwijsuniversiteit dus
af. Onderzoek is nodig om de jongere te vor-
men. Wij wijzen evenzeer de ondcrzocks-
universiteit af. Tussen kcnnivoru wikkcling
en kennisoverdracht dient een irucnvc en
bevruchtende wisselwerking te groeien.
Kennisontwikkeling zonder kermivover-
dracht is immers als zaad gestort op de
rotsen. als een verhaal zonder iochoordcrv.
Univervitae ontstaat daar waar onderwijs en
onderzoek in synergie treden. Het onder-
wijsbeleidsplan poogt voorzichtig tastend op
deze uitdaging een antwoord te geven. In
haar opdrachtsverklaring stelt de KU Leu-
ven kwalitatieve onderwijsverstrekking als
één van haar essentiële opdrachten voorop.

Keuze

Toch bekruipt ons, heren dekarren. een
zekere onwennigheid bij het lezen van die
nobele tekst, bespeuren wij hypokrisie. In
de praktijk blijkt immers dat onderzoek
financieel. struktureel en logistiek nog
steeds bevoordeeld wordt. In vele hoofden
en hanen komt het op de eerste plaats. De-
ze houding valt te begrijpen wanneer wc
rekening houden met de financiering van
de universiteiten, met de modi van benoe-
ming en bevordering waarin het nog steeds
de ondcrzocksprestaues zijn die tellen. met
de zucht naar roem en eer, ... Zo'n houding
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kunnen wij echter niet meer aanvaarden.
Wij eisen ortodoxie en koherentie. Stelt
men onderwijs als een essentiële doelstel-
ling voorop dan dient men dit ook in de
praktijk te veruitwendigen. Anders moet
men de opdrachtsverklaring herschrijven.
Een Iorse inhaalbeweging ten voordele van
het onderwijs is noodzakelijk. Ook als ant-
woord op de kenniseksplosie en de massi-
fikatie van het onderwijs. Deze gekornbi-
neerde uitdaging is immers de grootste
waarmee de universiteit sinds haar ont-
staan gekonfronteerd wordt. Is zij niet in
staat een afdoende antwoord te bieden, dan
zal zij de eenentwintigste eeuw niet over-
leven. Helonderwijsbeleidsplan poogt ook
hierop in te spelen. Aan u de keuze, heren.

Een aantal fuaatregelen kunnen deze
inhaalbeweging bewerkstelligen. Er zijn de
eksterne waar wij als universiteit weinig vat
op hebben: (~ een vernieuwde financie-
ring van de universiteiten, (2) een samen-
hangend stimuleringsplan voor onderwijs-
innovatie, (3) een verhoging of minstens
een drastische herschikking van het onder-
wijsbudget. Daarnaast zijn er de interne
maatregelen waar we wel vat op hebben:
(I) een signifikante overhead op extern
gefinancierd onderzoek, (2) een optimalisa-
tie van de onderwijsevaluatie. (3)de daad-
werkelijke introduktie van Iunkuoncrings-
gesprekken met een schaal aan sankties. (4)
een gedegen beloning van onderwijsinspan-
ningen met op de eerste plaats een onder-
wijsdossier waar rekening mee wordt ge-
houden, (5) een verdere onderwijsprofes-
sionalisering door verplichte docentenvor-
ming, (6) de introduktie van vakgroepen
binnen verantwoordelijk gemaakte POK's,
(7) een adequate organisatiestruktuur die
de universiteit als lerende organisatie van
professionals tot zijn recht laat komen.

Heren
Op de eerste plaats, heren, is er echter

nood aan een mentaliteitswijziging. Docen-
ten moeten leren het eigenbelang opzij tc
schuiven en het algcruecu belang il17a"c
onderwijs voorop te stellen, ook indien
daar niet onmiddellijk een beloning op
volgt. Om de woorden van OI17e rektor in
zijn eindejaarspeech aan te halen: "Vraag
niet wat uw universiteit voor u kan doen.
maar vraag wat u voor uw universiteit kan
doen." Wij kennen het probleem van time-
management en bcsclk-n dus terdege dat
dele inhaalbeweging het ondcrzoi-k 7al
schaden. Wc lullen l'en paar plaatsen dalen
in de top 30. Maar daar lullen wij alvavt
geen nacht vlaap Olll vcrlenen. lek.cr met
wanneer we on,> dl' woorden van rektor
Martcn-, van het LUC voor de gl'l'\I halen.
"Ik kwaliteit van dl' vurminj; van dl'
60.000 jongcll'n JJn on/L' UIII\ crvitcitcu IJl

van groter bclang lijn ""'H het innov.u ir-
vcrrnourn I au on/l' bl'llliJITn dan el-n
Vlaarnvc Nohclpri]v."

Helen dckaru-n. wi] I Idgl'n jullie [ullic
verantwoordelijkheid "p te ncmcn. Ge-
draag jullie in dl' Akadcnuvc hc Raad niet
IJnger al\ [1,lIlgc hO\l'lingen die sidderen bij
ieder woord van een oppcrma, htige 70n-
nenkoning noch JI, feodale k-cnhcrcn dil'
enkel krampachtig hun privileges en
baronieën lillen te verdedigen. Gedraag
jullie ah dl' akadcrnivc lu- gl'e\len dil' jullie
zouden moeten lijn. Bcvtuur op konxuuk-
ticvc wijn', elk vanuit jullie eigen ckvpcr-
i isc. mee OI17e uruvcrvirairc gcmeenschap.
Betoon durl en wee, '>Iccd, het gcvlcugchk:
woord "Gouvcrncr c'cst prévoir." Indachug.

Heren dckancn. jullie optreden op 14
december deed om onwillekeurig denken
aan de woorden dil' Ledewijk XVI op 14
juli 1789 in zijn dagbock neerpende: "Au-
jourd'hul. ricn." Niet lang daarna begonnen
de koppen te rollen. Bewijs om en de
26.000 studenten die wij vertegenwoor-
digen dat wc ongelijk hebben. Een voor-
spoedig 1999.
Namens de Leuvense Overkoepelende

Kringorganisatie,
Poi Verwilt, voorzitter Kringraad

Stephan Neerens. studentenvertegen-
woordiger Humane Wetenschappen in

de Akademische Raad,
Louis rde,

Loes Geuens
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Ongemakken tijdens werken stationsomqevinq

Leuven gaal ondergronds
4)et Martelarenplein, dat voor-

heen in het teken stond van
het gemobiliseerde verkeer, zal

leefbaar gemaakt worden voor voet-
gangers en fietsers. Nog even moet de
zwakke weggebruiker het ontberen
tijdens de werkzaamheden, een stand
van zaken die zich uit in een gebrek
aan veiligheid en fietsstallingen. Toch
doet de stad Leuven van haar kant
momenteel al het mogelijke om de
verkeersituatie op het plein zo veilig
en vlot mogelijk te laten verlopen.

hoogte van de Diestsestraat - zijde Kessel-
Lo) voorzien is. Probleem is hier evenwel
dat wel bekend is om hoeveel oppervlakte
het gaat, maar niet om hoeveel fietsstal-
lingen. Tenslotte is er na de werken een
minimum van driehonderd stallingen voor-
zien die komen rond het stationsplein en
langs openbare wegen.

Stadswachten

Ghislain Rentmeesters van Verkeersop-
leiding en Organisatie (VOO) - de organi-
satie die signalisatievergunningen tijdens de
werken aan de aannemer verschaft - ver-
telt dat er vooraf geen inspraak is geweest
over het veiligheidsaspekt tijdens de wer-
ken: "De aannemer maakt aanspraak op de
zaken en bepaalt hoe de dingen dienen te
gebeuren. Enkel de Dienst Planning van de
Stad Leuven had hierin inspraak.
Momenteel verlopen de kontakten toch
vlot dankzij een wekelijkse vergadering tus-
sen het Informatiehuis. de aannemer en het
VOO. Zo komt er een goede opvolging van
de werken, waardoor de veiligheid kan ge-
garandeerd blijven."

Maar faktoren als een gebrek aan ver-
Lichting, onberijdbaarheid van noodfiets-
paden door oneffenheden in het wegdek,

Olivier Bormans
Stijn Bovy

Met vragen, suggesties of klachten in verband
met de werkzaamheden kan je terecht bij het In-
formatiehuis Werken Stationsomgeving, Bondge-
noten/aan 175 B, 3000 Leuven, tel: 29.24.65,
fax: 29.93.35., e-mail: infohuis.stadleuventèsky-
net.be. Het Informatiehuis is van maandag tot
vrijdag geopend van 10u00 tot 18u00 en zater-
dag van JOuOOtot J 7uOO.

(foto Pieter Van der Aa)

de begroting nadat het door gemeenteraad
is goedgekeurd. Dfe procedure duurt wel
even, maar de verlichting zal worden bijge-
plaatst. "

De Sint en de Kerstman zijn net gekomen ...

de plaats van de zwakke weggebruiker op
de werf, foutief opgestelde markeringen,
verkeersborden en signalisatielichten die
gestolen worden.al die faktoren trekken de
veiligheid van de huidige situatie natuurlijk
in twijfel. Wel benadrukken zowel de
stadswachten als het VOO dat ze al het
nodige doen of tenminste toch vragende
partij zijn om de veiligheid te verhogen.
Rentmeesters: "Het probleem van de
verlichting werd aangehaald. Het bleek dat
detÜchtensignalisatie niet in het bestek was
ingeschreven. De stad heeft dat nu op zich
genomen. Het zal ingeschreven worden in

De stationswerken. die van start gingen in
april van dit jaar, zullen nog duren tot fe-
bruari 2001. Met de stopzetting van de
werken naar aanleiding van het bouwverlof
is de eerste faze van de werken ten einde.
Deze faze omvatte de aanleg van kollekto-
ren en riolen op het Martelarenplein, het
rechttrekken en de heraanleg van de Diest-
sestraat richting Kessel-Lo, het gieten van
de wanden van de tunnel en de bouw van
nieuwe bruggen over de Dijle en de Ley-
beek.

Faze twee zal lopen van januari tot
april 1999. Deze faze houdt de realisatie in
van de ondergrondse parking aan de stad-
zijde van het Martelarenplein. de verbre-
ding van de Vuurkruisenlaan. de aanleg
van het verkeersplein "Tussen Twee Wa-
ters" richting Wil se Ie, de konstruktie van de
dakplaat en de uitgraving van de tunnel.

Vanwege de werken verschuift de om-
leidingsweg aan de zijde van de binnenstad
in de richting van het monument. De weg
loopt vanaf dat ogenblik over de dakplaat
van de tunnel. Ook de voetgangersover-
steekplaats wordt verplaatst en komt aan de
kant van de Maria-Theresiastraat te liggen.
Deze laatste straat blijft gedurende de
maand januari nog afgesloten. De Bondge-
notenlaan daarentegen blijft nog in beide
richtingen toegankelijk tot het einde van de
maand, en gaat niet dicht vooraleer de Ma-
ria-Theresiastraat opnieuw wordt openge-
steld.

SiJJer
Heikel punt blijft evenwel het aantal

beschikbare fietsstallingen in de stations-
omgeving, een tekort dat overduidelijk
wordt tijdens de weekeinden. Voor de aan-
vang van de eerste fazc waren er aan het
station zo'n 3500 fietsparkings voorzien.
Dat aantal is in de huidige situatie geslon-
ken tot 2859.

Volgens het fietsoverleg tussen de KU
Leuven en de stad betekent dit een tekort.
Deze vaststelling zette de stad aan om - in
samenwerking met de politie - weinig
gebruikte stallingen uit het cent rum naar
het station over te plaatsen. Dit moet enke-
le honderden plaatsen extra opleveren. De
stad Leuven stelt op basis hiervan dat tij-
dens de werken meer stallingen beschik-
baar zijn dan voorheen. In haar bereke-
ningen voegt ze daaraan ook een aantal
fietsstallingen van de stad toe, die gelegen
zijn in de stationsbuurt (Bondgcnotenlaan
en Tiensevest) .

De Sociale Raad (Sora) van de Leuven-
se Overkoepelende Kringorganisatie (loko)
gaat echter niet akkoord met die redenering
en legt in tegenstelling tot de stad de na-
druk op de fietsstallingen die gelegen zijn
aan het station zelf. Momenteel bereiken
die niet het sijfer van voor de werken. Bo-
vendien blijft de situatie van de fietsparking
na de werken vrij vaag. Nochtans is in het
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) een mini-
mum van 3500 fietsstallingen opgelegd
voor wat de komplementaire gebouwen
betreft. Dat zijn de nieuwe gebouwen die
komen op de voormalige goederen koer. De
NMBS garandeert dat het merendeel van
deze stallingen gratis zal zijn. In het BPA
valt ook te lezen dat er een publieke
fietsparking bij het nieuw Vlaams huis (ter

Dat ze die werken aan het station maar eens illegaal verklaren. Kunnen ze dié afbreken. (foto Pieter Van der Aa)
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KU Leuven heeft beslist om haar eigen
rioleringsysteem ook op de kollektor aan te
sluiten. Een milieuvriendelijke, maar dure
operatie - de KU Leuven moet die immers
zelf betalen - die evenwel noodzakelijk is,
gezien de universiteit moeite heeft met het

halen van de milieunormen.
Op lange termijn zal de kollektor bij-

dragen tot zuiverder oppervlaktewater en
een schoner milieu. Op korte termijn zul-
len bewoners en fietsers vooral geduld
moeten hebben met de werken. Of Vanou-
denhoven opbellen natuurlijk.

Benny Debruyne
Wie meer informatie wil over de werken kan te-
recht bij het Sic - Sensibiliserinqs- en informa-
tiecentrum Milieu & Mobiliteit. Hel Sic bevindt
zich bij Alma twee, en kan gebeld worden op de
nummers 32 93 Ol of 323039.

Aquafin bouwt afvalwaterkollektor op kampus Arenberg

Zuiver water leidttotlietsomleiding
et de kollektor die Aquafin
vanaf begin januari op kam-
pus Arenberg bouwt, zal in de

toekomst het afvalwater gezuiverd
worden. De waterwerken zullen een
half jaar in beslag nemen en voor de
nodige hinder zorgen voor bewoners,
Almaqanqers, voetgangers en fietsers.

Studenten die elke dag de vertrouwde fiets-
rocie lussen de Tervuursevest en de Cel es-
tijnenlaan volgen, zullen vanaf begin janu-
ari hun roetine moeten veranderen. Hel
vertrouwde pad langs de Voer wordt
immers onbruikbaar. De KU Leuven heeft
samen met de aannemer evenwel alterna-
ticvc lictvroctcs bedacht. Veel omrijden
heelt niet, maar de nauwe doorgang aan'
Alma 3 bijvoorbeeld zal hel vlotte lictvvcr-
keer allerminst bevorderen. Studenten die
naar de Landbouwlak ultcit. het Arenberg-
kastcel ol de de Croylaan ruueren. worden
aangeraden om lang\ de Kardinaal Mercier-
laan re lietven. h de Celestijnenlaan. Ter-
bank of Arenberg 111 hel doel van de reis,
dan loopt de altcrnaucvc roC1C via Alrna '3
en de Steengroevelaan - de nieuwe naam
voor de Grocnvcldlann i\ dal.

De alsprakcri die de KU Leuven mei de
aannemer gemaakt heelt. stipuleren ook
dal de waterwerken gcdlrnd worden tijdens
de Paasekvarncn-, en ccrvrc lil, ink luvic! de
blok. Teveel lawaai zal mCI andere woorden
geen gcldig ekskuus Lijn Olll het ihuis Uil IC
leggen al\ de eer-te ziu ijd niet gumlig ver-

lopen is.
De aannemer waarvan sprake werkt in

opdracht van Aquafin. een dochierbedrijf
van de Vlaamse Milicuholding dat enkel
opdrachten uitvoert van hel Vlaamse Ge-
west. Haar aktiviteiten beslaan alle aspck-
ten van de uitbouw van een Vlaamse wa-
ierzuiveringsinfrastruktuur. Aqua fin maakt
de plannen voor nieuwe rioleringen of wa-
terzuiveringstations. zorgt voor de financie-
ring, eksploiieert de nieuwe infrastruktuur
en neemt de oude infrastruktuur over.

Vissen
Het nut van waterzuivering mag als

onbetwijfelbaar beschouwd worden: twee-
derde van het Vlaamse oppervlaktewater is
vervuild, het water van veel rivieren van
zo'n bedroevende kwaliteit dat er geen
vissen in kunnen leven. Tweederde van het
afvalwater korrit van gezinnen en land-
bouwbedrijven, de rest van de industrie.

Tot nu stroom I hel afvalwater van
gezinnen, landbouwbedrijven of van de KU
Leuven via de Voer naar zee. Nog voor het
millennium zal dal veranderd zijn. De
gemeentelijke rioleringen zullen nu door de
werken worden aangesloten op de kollek-
tor, waar het afvalwater zal verzameld
worden. Dat vuile water moet vervolgens
door een waterzuiveringstation passeren.
Na eerst een chemische en daarna een bio-
logische zuivering, komt het uiteindelijk
verschoond in de waterlopen terecht. De

Nieuwe lokatie, nieuw gezicht

Radio Scorpio verhuist
e toekomst van de Leuvense
vrije radiozender Radio Scor-
pio was begin dit akademie-

jaar bijzonder onzeker. Even werd
zelfs gevreesd voor het definitieve ein-
de van de oudste regionale radiozen-
der van ons land. Scorpio slaat in
1999 echter terug met een nieuw pro-
fiel en een nieuwe lokatie, Toch zijn
de problemen nog lang niet van de
baan.

Eind september werd een beneliet gcorga-
nisccrd ten voordele van Radio Scorpio. De
studenten-radio kwam in de problemen
toen duidelijk werd dal Scorpio niet langer
in het Arenberginstituut. gelegen in de
Naamvestraat. gehuisvest kon blijven. Op
die plaats zal in de roekomst namelijk SIUC
ondergebracht worden. Scorpio moest dus
vcrhuizen. Gudrun Burie. medewerkster bij
Radio Scorpio. legt uit : "Tijdens de zomer-
vakantie vernamen wij van de KU Leuven
dal er renovatiewerken zouden uilgevoerd
worden in het Arcnbcrginstu uut. mei als
gevolg dal Radio Scorpio mOCSI verdwijnen
Uil haar lokalen. Een nieuwe lokatie zoc-
ken bleek niet eenvoudig. Ten eersic kon-
den wij dl' gebouwen van het Arenbergtri-
viituut aan een 1('Cr goedkope prijv huren.
Ten tweede moest ook onze zendmast ver-
plaatvt wordcri. Hiervoor moel je een vcr-
gunning aanv ragen en de proccdure daar-
voor duurt rninvtcns drie maand. Boven-
dien mOCI l'en nieuwe vC\liging\plaat\ voor
dil' ma 'I aan bepaalde voorwaarden vol-
doen. Om l'en degelijk zendbereik te heb-
ben i, het noodzakelijk dal de ma ,I hoog
genoeg via,n."

Mast

Enkele weken geleden stelde de Lcu-
vcnvc Overkoepelende Kringorganisatie
(Ioko) voor om l'en 101 nu roe niet gebruik-
te ruimte in de " Meiervsiraat legen een
svmbolischc prijs te verhuren aan Scorpio.
De radiozender zou dan in helzelfde

gebouw komen als de loko-geledingen
Sociale Raad, Kringraad en VeLO. Gudrun
Burie waarschuwt dal daarmee nog niet
alles h opgelost : "Hel voorslel van loko is
uiteraard zeer positief voor ons. Maar wc
blijven wel nog zitten met hel probleem
een plaats te vinden voor de zendmast.
Hiervoor is er nog steeds geen oplossing uit
de bus gevallen. Hel goedkoopst is om
beide op dezelfde plaats te hebben, want
anders moeten de signalen nog overbrugd
worden lussen studio en zendmast. Dit kan
via ielcloon. glasvezel of internet. Niet
alleen de apparatuur die je daarvoor nodig
hebt, maar ook de verbinding zelf zou ieder
jaar massa's geld kosten. Daarbij komt nog
dat we een nieuwe mast zullen moeten
aankopen. De mast die we nu hebben .
Iunkiionecrt nog, maar wanneer je dat ding
afbreekt. werkt hij niet meer."

Een aantal alternatieven voor de plaat-
sing van de zendmast werden onderzocht
op hun haalbaarheid. "Eén mogelijkheid is
dat we ons aansluiten op de zendmast van
Radio Happy. Maar ook dat is geen sluitcri-
de garantie. Wie zegt dat Radio Happy bin-
nen twee jaar nog zal beslaan? Wat als de
zender overgekocht word I ? Bovendien zijn
we dan afhankelijk van een andere zender.
Hel is niet uiigesloten dat wc onze nieuwe
zendmast niet op ons nieuw lokaal kunnen
lellen", aldus Buric.

Ook een samenwerking mei de univer-
sitcit behoort lOL de mogelijkheden: "Dat
een samenwerking mei de unief kan luk-
ken, bewijst hel voorbeeld van Radio Cam-
pus, de radiozender van dl' ULB. De radio
krijgl een ruime lOClage van de universiteit
en kan daardoor zelfs iemand in vaste
dierist riemen. Daar kunnen wij naruurlijk
alleen maar van dromen. Met hel Campus
Computer tv projekt in hel achierhoofd kan
je je natuurlijk wel afvragen waarom de KU
Leuven ook niet mei een radiostation
begint."

Bijkomend probleem is een nieuw de-
kreel op de vrije radio's. Eén gevolg is dat
een vrije radio vanaf nu drie keer per dag
nieuws moelen uitzenden. De intpakt daar-

(foto Pieter Van der Aa)

van valt op dit moment echter wel te rela-
tiveren. Gudrun Burie: "Alle pan ikuliere
radio's, want zo worden vrije radio's in hel
nieuwe dekreet genoemd, die normaal hun
vergunning begin deze maand zouden ver-
liezen, hebben drie jaar uitstel gekregen. De
komende drie jaar zijn dus alvast geen pro-
bleem. We hebben ook besloten om ons
toch nu al te richten naar de criteria opge-
somd in het dekreet. Onze nieuwe pro-
gramrnatie zal horizontaal zijn. Konkreet
betekent dil dal je op elke dag van de weck
helzelfde programmablok op helzelfde rno-
ment hoort. Elke middag zal er een akruali-
tcitsprograrnma uitgezonden worden. Daar-
naast komt cr in de vooravond een pro-
gramma dat zich specifiek op studenten
richt, omdat dat loch een groot deel van
om publiek is. Verder zullen er gedurende
de dag een aantal korte nieuwsflashes zijn.
Het probleem is dal wij in hel verleden nog
riouit ZO'I1 uiigebreide nicuwsuitvendingcn
gemaakt hebben. We zijn dus zeker op zoek
naar mcnscu die zich willen bezighouden
mCI radiojuurnalistick. Bovendien is
Scorpio een idea Ie leerschool voor mensen
die later in hel vak willen.»

vasthouden aan de idee dal een radiozen-
der hel zonder n-k larnc-lnkornvu-n moel
kunnen stellen. De kam is zeer reëei dat wc
zullen overgaan lOL vponsoring, wal iets
anders is dan reklame. Sponsering is wal
Radio 3 bijvoorbeeld doel. Er is wel een
financiële steun. maar geen slorende SpOI-
jes van de sponsor. Mei hel nu beschikbare
geld hebben wc niet genoeg voor al dal
nieuw en duur materiaal." Hoc liel Scorpio
dan de iockomst ? "Hel medialandschap is
sedert de begindagen van Scorpio sterk
veranderd. Studio Brussel 70als we het nu
kennen, besrond nog niet Nu is vrije radio
synoniem geworden mCI kommcrsië!c
radio. Op dil moment lijn er nog vicehts
drie niet-kornmcrviëlc radio's in Vlaande-
ren, al de rest is door dl' ja ren heen over-
kop gcgaan. Dat Scorpio binnenkort een
gesponsorde radio wordt i\ niet zo'n pro-
bleem, zolang de vponvor geen val geeft op
de programrnatic. Zonder vpon ...oring zou-
den wij er vroeg of laai ook mee moelen
Sloppen. Blijkbaar hcch Van Rompuy, die
het dekreel uitvaardigde. het voor hel kom-
mersiëlc. want he: dekreet i... helemaal op
dl' leest van zo'n radio geschoeid. Een vrije
radio breng: niet veel op en be/Cl boven-
dien de trckwcnuc."Dekreet

Scorpio houdt er sinds jaar en dag een
eigen idee op na over reklame op de radio.
Geen irritante en schreeuwerige jingles die
om de haverklap op de zenuwen werken
dus. De zender leeft van de inkornstcn Uil
fuiven en lidgelden van de rncdcwcrkcrv.
Op de vraag ol Scorpio haar bewuste wei-
gering van elke vorm van reklame zal
herzien, antwoordt Burie: "Nee, we blijven

Bert Balcaen
Scorpio needs you ' Iederecu is welkom, nutar in
het bijzonder /III'IISeIl die willen meewerken 'hili

de nieuwsredaktie. Ook is men op zoek naar per-
sonen die proqranuna 's niet klassieke nurziek,
jazz en latino willen maken. verder denkt Scor-
pio ook aan een sdrolicrennuuiazinc én een se-
uiorenuitzettdiuq. Meer illfo : Prourunnnatieraad
99, Naamsestraat 96, 3000 Leuven of 29.08.33
(SI'III Heil/les).
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Romaanse en informatietechnologie beginnen paringsdans

De daad bii hel woord
C)d-rom's zijn zo onderhand niks

nieuws meer. Toch worden ze
in het universitair onderwijs,

alle intentieverklaringen ten spijt, nog
nauwelijks gebruikt. Binnenkort zul-
len alvast de kandidatuurstudenten
Romaanse Talen de Franse grammati-
ka en de Spaanse woordenschat ge-
deeltelijk via websites of cd-roms in-
studeren.

Binnen Romaanse Talen streven professor
Ludo Melis, begeleider van het Alfagram-
projekt voor Franse grammatika, en pro-
fessor Nicole Delbecque, verantwoordelijke
voor .het Electravoc-projekt voor Spaanse
woordenschat, de integratie na van het

die nu nog op papier staan. Aangezien de
student dankzij de feedback sneller weet
wat hij onder de knie heeft en wat niet.
zou de cd-rorn juist tijdbesparend moeten
werken. Zoniet heeft hij geen nut. Door de
verhoging van de zelfwerkzaamheid van de
student zal de docent de kontakturen kun-
nen aanwenden voor studie-onderdelen die
niet of nog niet voor begeleide zelfstudie in
aanmerking komen. In ons geval zal de
vrijgekomen tijd worden besteed aan
spreek- of schrijfoefeningen in kleine
groepjes," legt Melis uit. Zowel Alfagram als
Electravoc voorzien de mogelijkheid om
naar de docent te mailen voor meer uitleg.
Zo kan de student eerst in een 'netwerk-
omgeving' via e-mail terecht bij medestu-
denten van een hoger jaar, daarna bij assis-

Professor Delbeque en assistente S. Six. Smachtende blikken naar de cd rom?

konsept begeleide zelfstudie en informatie-
en kommunikatietechnologie (IKT). Ludo
Melis: "Voor elk onderdeeltje van de kursus
moet je de optimale onderwijsvorm zoeken.
Een cd-rorn is vooral bruikbaar voor het
aanleren van dingen die roetines zouden
moeten worden."

Spreiden

"De cd-rom zal de werkdruk misschien
spreiden, maar zeker niet verhogen, want
hij vervangt beschrijvingen en oefeningen

(foto Ivan Put)

tenten en tenslotte bij de titula ris.
De woordenlijst Spaans waarop Elec-

travoc is gebaseerd, bestond al in boek-
vorm. Maar een boek waarin maximale in-
formatie wordt nagestreefd, is snel te om-
slachtig. In de elektronische versie kan de
student vanuit ieder scherm doorklikken
naar extra informatie omtrent het woord in
kwestie: afleidingen, tipische konteksten
voor de moeilijk te gebruiken woorden,
waarschuwingen, mnemotechnische mid-
deltjes, uitdrukkingen, mogelijke kon no-
taties (bijvoorbeeld pejoratief), de streek

waar het woord voorkomt, synonie-
men, hints omtrent schrijfproblemen.
enzovoort. .

In de elektronische versie van
Electravoc worden de Spaanse woor-
den niet enkel met hun Nederlandse,
maar ook met hun Franse vertaling
weergegeven. Door de direkte link met
het Frans, de eerste Romaanse taal.
worden meteen ook de lakunes in de
Franse woordenschat van de studenten
opgevuld. Inzicht in de etymologische
en andere relaties met het Frans verge-
makkelijkt het memoriseren van de
Spaanse woordenschat. Fouten tegen
interferenties worden vermeden. Op
die manier komt de veelgeprezen inte-
gratie van opleidingsonderdelen tussen
de verschillende vakken en talen een
stapje dichterbij. Op lange termijn is
een uitbreiding naar het Italiaans niet
uitgesloten.

Zweepje

Beide programma's zijn praktisch
gericht en bevatten een gevarieerd aanbod
aan oefeningen voor het verwerven van de
nodige automatismen. Vanuit die oefenin-
gen kan de student via eenvoudige hyper-
links doorklikken naar de betreffende

Op lange termijn is een
uitbreiding naar het Italiaans
niet uitgesloten

-------

grammatikale of lexikale informatie. Fout
beantwoorde oefeningen worden apart
gezet en keren later frekwenter terug in de
nieuwe oefeningreeksen. Opgaven die de
student moeilijk vond, maar waarbij hij
toevallig korrekt gokte, kan hij apart op-
slaan om ze later te hernemen.

Toch laat men de studenten niet zo-
maar wat aanmodderen. Nicole Delbecque:
"Het volstaat niet de studenten toegang te
geven tot het netwerk en hen maar te laten
doen. Wekelijks moet iemand ter beschik-
king staan om in te spelen op de vragen

Zondagavond om zeven uur voerde ondermeer de Sociale Raad der Leuvense studenten aktie tegen de [ietsonvriendelijke gevolgen van de stationswerken
(zie het kadertje op de voorpagina). De Driekoningen vervingen hun mirre en wierook voor de gelegenheid door pamfletten, klachtenbrieven en een fietsenrad.

(foto Dirk Bernard)
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Professor Ludo Melis. Werkt ongetwijfeld met 's werelds
meest gestruktureerde cd romschijfje. (foto Ivan Put)

van de studenten. De notie 'begeleide zelfs-
tudie' impliceert dat er begeleiding blijft.
Wanneer de instelling voor begeleide zelf-
studie opteert, zal er op termijn voldoende
personeel - zelfs meer dan nu - moeten
zijn om die zelfstudie op een ernstige
manier te kaderen."

"Niet alle studenten zijn even sterk ge-
motiveerd voor de studie van hun tweede
taal. het Spaans. Wij kunnen echter auto-
matisch kontroleren wie de website ~-
bruikt om te oefenen", aldus Delbecque.
Gaan docenten zich op die manier niet
teveel bemoeien met de studiernctode? "De
student wordt op zijn kennis beoordeeld
tijdens het eksamen. Hoe hij erin slaagt een
goede skore te halen, maakt niet uit. Het
zou voor ons wel interessant zijn om statis-
tisch na te gaan of wie veel heeft geoefend
ook een goede uitslag heeft behaald. Ik wil
er wel op wijzen dat ons systeem geen
permanente vorm van evaluatie inhoudt.
Bij het aanleren van een nieuwe taal moet
elk individu immers voldoende assimilatie-
tijd krijgen. Het ware verkeerd om tijdens
die periode van 'trial and error' al te gaan
evalueren. Een dergelijke begeleiding zou
paternalisme van de ergste soort zijn, waar-
door de studiedruk teveel zou verhogen."

Hoe men het aan boord zal leggen om
enerzijds anonieme statistische informatie
over het gebruik van de website te verza-
melen en anderzijds de oefenende studen-
ten niet op de vingers te kijken. blijft voor-
alsnog een open vraag. Bedoeling van het·
Electravoc-projekt is trouwens ook het me-
ten en bijsturen van de vooruitgang van de
studenten, zowel individueel als klassikaal.

Hulpmiddelen

Alfagram is vanaf volgend jaar volledig
operationeel. Eind januari zal aan een be-
perkt aantal studenten worden gevraagd
om de cd-rom uit te proberen. De
voorbereidingen voor Electravoc daarente-
gen zijn pas begonnen. In de lente kunnen
vermoedelijk de eerste rubrieken door vrij-
willigers worden getest. Door een gebrek
aan middelen kan het evenwel nog een
hele tijd duren vooraleer het programma
volledig operationeel is. Toch bestaan er al
afspraken met andere opleidingen en instel-
lingen om de. elektronische programma's op
termijn ook daar te gebruiken.

Algemeen blijkt overigens dat bij Ro-
maanse Talen vrij veel met nieuwe infor-
matietechnologieën gewerkt wordt. Zo
werd bijvoorbeeld ook de 'vous dites?' -cd-
rorn ontwikkeld, die komaf wil maken met
taaie en door de moedertaal bepaalde fou-
ten tegen het Frans. Op termijn wordt ook
nog aan een elektronisch programma voor
de studie van Franse woordenschat en de
Franse grammatikalc begrippen gedacht.

Kristof Messiaen
Meer info over Alfaqram op: http://wwwling.
arts.kuleuven.ac.be/ALFAGRAMI. Voor Electra-
voc kunnen qeïnteresseerden mei vragen terecht
bij Sara.Sixsêarts.kuteuven.ac.be.



Werken aan Pius X eindelijk in eindfaze

"Goeiemorgen, wii komen uw deur schaven"
Ooen de studenten begin oktober

hun kamers op de Heverleese
studentenpeda Pius X betrok-

ken, hadden velen geen stroom, geen
stromend water en geen sanitair.
Nochtans was hen uitdrukkelijk be-
loofd dat de renovatiewerken tegen
het begin van dit akademiejaar ge-
daan zouden zijn. Jan De Vuyst,
koiirdinator studentenbeleid. besluit
uit de gemaakte fouten dat de sprei-
ding van de werken en het kontakt
met de studenten beter kan bij volgen-
de projekten.

"Ik waste mijn gezicht buiten, want mijn
lavabo was niet aangesloten. Zelfs als ik er-
gens anders water ging halen, kon ik het
vuil water toch niet laten weglopen", legt
een bewoner uit die verkiest anoniem te
blijven. Het illustreert hoe de teleurgestelde
studenten er tijdens die eerste twee weken
van oktober aan toe waren.

Op het einde van vorig akademiejaar
kregen de Piusbewoners het bericht dat
hun gebouw gerenoveerd zou worden. Tij-
dens de vakantie zou het grote werk gebeu-
ren, in september de afwerking. "Het volu-
me van de werken lag behoorlijk hoog. Wij
konden pas beginnen na eerste zit en voor
het begin van het akademiejaar moest alles
klaar zijn. Het schema was zo strak dat het
kwasi onmogelijk te volgen was. Bij de min-
ste pech, kwamen we in de problemen",
aldus Jan De Vuyst.

De Piusstudenten met tweede zit-
tijdens de vakantie gehuisvest op Cité-
die a[ en toe langskwamen, hadden al snel
door dat de deadline niet gehaald zou wor-
den. Uiteindelijk kregen de studenten een
brief waarin met aandrang gevraagd werd
zeker geen dag vroeger dan het weekend
voor de aftrap van het akademiejaar hun
kamer te betrekken. In die laatste week
moesten inderhaast alle oude meubels te-

rug op de kamers gezet worden. Die waren
eerder weggehaald om plaats te maken
voor nieuw meubilair, meubels die er nog
niet waren. Jan De Vuyst verontschuldigt
zich alvast tegenover de studenten: "Als we
één [out gemaakt hebben, dan is dat in de
kommunikatie met de studenten geweest.
Zij zijn te weinig op de hoogte gehouden
van de stand van zaken tijdens de werken,
en van wat precies ging veranderen."

Werf

Begin oktober ontbraken de basisvoor-
zieningen gewoon. Douchen gebeurde in
sporthal De Nayer of op Ciré, pas na twee
weken werden er chemische toiletten ge-
plaatst zodat er van enige sanitaire voor-
ziening sprake was. Bovendien leefden de
studenten ook nog eens op een bouwwerf.
"Het kon gebeuren dat 's ochtends om acht
uur een werkman op je deur klopte en zei:
'Goeiernorgen, wij komen uw deur scha-
ven' of 'Wij komen een kast brengen',"
aldus nog dezelfde bewoner. Ook voor De
Vuyst moeten dergelijke toestanden in de
toekomst vermeden worden: "We moeten
iets meer marge hebben, dat kan bijvoor-
beeld door de werken over twee jaar te
spreiden. Nu al zijn we bezig met de voor-
bereidingen van de renovatie van het meis-
jescentrum in de Vital Decosterstraat."

De renovatie bestond uit een aantal
grote pijlers: elke gang een keuken geven,
van Pius X een prototipe van veiligheid ma-
ken door het plaatsen van branddeuren die
altijd afgesloten zijn, het afgeleefde buiten-
schrijnwerk vervangen en nieuwe meubels
plaatsen. Tegen eind oktober waren de
grootste problemen opgelost. De basisvoor-
zieningen waren geïnstalleerd, het nieuwe
meubilair was er, de kaduke ramen waren
vervangen en als kompensatie voor het on-
gemak werd de huur voor de maand okto-
ber kwijtgescholden. Ook de installatie van
kornet begin november maakte het leven

Avond op de binnenkoer van Pius X. De oude
kasten staan te wachten op de sloop. Netjes op
een rij, ongetwijfeld om het chaosgevoel dat Pius
de voorbije twee maand in zijn greep had, te
sublimeren. (foto Pieter Van der Aa)

-.
aangenamer. Op dit moment moet nog één
gang afgewerkt worden. De sporen van de
werken zijn nog net zichtbaar, de oude kas-
ten staan op de binnenkoer te wachten om
weggevoerd te worden. Pius ruikt naar
nieuw.

Te

De renovatie van Pius X·is de eerste
stap in een masterplan. Een meerjarenplan
dat de verzwakte positie van de KV Leuven
op de Leuvense kamermarkt moet verstevi-
gen. De studentenkamers die toebehoren
aan de universiteit, dateren veelal uit de
jaren zeventig. In die tijd oogden ze mo-
dern en voldeden ze ruimschoots aan de
noden van de studenten. De priveekamer-

markt maakte evenwel een inhaalbeweg-
ing. Zij spelen in op de vraag naar meer
komfort en voorzieningen van veel studen-
ten. Bovendien heeft het nieuwe kamer-
dekreet de normen scherper gesteld. Door
de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde
kamers van universiteiten en hogescholen
vallen wel niet onder dat dekreet, toch is
het duidelijk dat investeringen in moderne
studentenkamers noodzakelijk is om sterk
te staan op de kamermarkt.

Pius X was~en peda van de oude
stempel. Zo was 'er in het hele gebouw
maar één kookgelegenheid en eetplaats: de
gemeenschappelijke refter. "Ze hebben ge-
woon het unitsysteem van de vlakbijgelegen
Citégebouwen toegepast op Pius. Eén unit
bestaat uit tien studenterr-en voorziet voor
hen in een keuken, twee wc's en twee
douches," aldus de anonieme student.

In het nieuwe konsept voor Pius X
nam de woon kultuur een centrale plaats in,
zegt Jan De Vuyst: "Pius X was een afge-
leefd huis, meer komfort was nodig. De
woon kultuur was een prioriteit bij de reno-
vatie. Nu is er een ander konsept van wo-
nen, een andere manier van leven." Voor
de student in kwestie is dat wennen. Alle
voorzieningen die hij nodig heeft zijn er
nu, maar het sociale leven is wel gemu-
teerd. De bewoner legt uit hoe voor de re-
novatie alle sociale kontakten in de refter
gelegd werden. Vrienden zaten over het
hele gebouw verspreid. Nu worden de
sociale kontakten bepaald door de gang
waarin iemand terecht komt. Dat zijn de
mensen die iemand kent, waarmee hij eet
of afspreekt. De naamloze student beseft
wel dat zijn bedenkingen zullen uitsterven
als de laatste studenten die het oude sys-
teem kennen, afgestudeerd zullen zijn:
"Voor de nieuwelingen is het heel interes-
sant. Positief is ook dat veel tweedekanners
volgend jaar willen blijven, nu het goed
wordt."

Benny Debruyne

Onderwijsministerie richt werkgroep innovatie op

Hoger onderwiis à la carte
eernieuwingen in het hoger

onderwijs moeten naast een
kwaliteitsverhoqinq ook een

meer studentgericht onderwijs voor
ogen hebben. Op die manier moet het
hoger onderwijs beter kunnen inspe-
len op nieuwe maatschappelijke ont-
wikkelingen. Dat is de rode draad
doorheen de diskussienota die de
Werkgroep Innovatie van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs de wereld
instuurde. Op de vraag waar het geld
voor die vernieuwingsoperaties dan
wel vandaan moet komen, wordt on-
omwonden gesteld dat de universitei-
ten en hogescholen in de eerste plaats
zelf verantwoordelijk zijn voor die
innovaties. Volgens het voorgestelde
scenario zou de student dan later zijn
opleiding op de onderwijsmarkt kun-
nen kopen.

Als belangrijke nieuwe uitdagingen voor
het onderwijs ziet de Werkgroep Innovatie
de eksponentiële toename van informatie-
stromen, de ontwikkelingen op het gebied
van nieuwe kommunikatietechnologie en
de veranderde eisen van de ekonomische
werkelijkheid. Dat het huidige ex-cathedra
onderwijs, waarbij de docent in een mono-
loog de te kennen studiestof afhandelt,
tekortschiet, ziet men op het ministerie in:
iedere tien jaar verdubbelt de hoeveelheid
kennis, en dus komt het er vooral op aan
studenten daar op een zinvolle manier mee
om te leren gaan. Daarom mag het onder-

wijsproces zich niet tevreden stellen met
het verstrekken van encyclopedische kennis
alleen, en dringt een breder perspektief zich
op. Het onderwijs moet ook maar eens
dringend inzien dat het leerproces niet lan-
ger kan ophouden na de traditionele school-
gaande periode, gaat de nota verder. Snelle
ontwikkelingen vragen immers om meer
Ileksibillteit, en dus ook om permanente
vorming. Bij dat hele proces moet de docent
dan evolueren van de rol van kennisover-
drager naar die van studentenbegeleider.

Dillemans

Voor al die vernieuwingen is het ge-
bruik van nieuwe technologieën en media
onontbeerlijk, aldus nog de Werkgroep In-
novatie: Ileksibiliteit, zelfevaluatie en de
grote pedagogische meerwaarde zijn slechts
enkele van de grote pluspunten die de
werkgroep aanhaalt om haar vurige betoog
voor meer nieuwe media in het hoger on-
derwijs zo mogelijk nog wat extra kracht bij
te zetten.

Ook studenten die vroeger om finan-
ciële redenen niet makkelijk konden ver-
derstuderen. zijn nu meer en meer verte-
genwoordigd in het hogere onderwijsland-
schap. Gevolg van die demokratisering is
evenwel ook het grote aantal studenten,
vooral in de kandidaturen. En ook daar
kunnen nieuwe media soelaas brengen
voor het "afstandelijke ex-cathedra doceer-
gedrag, gekombineerd met een onpersoon-
lijke en louter receptieve verwerking van
de eksarnenstof" . Toch ziet ook de Werk-
groep Innovatie in dat het invoeren van

nieuwe kommunikatiemedia niet alleenza-
ligmakend is. In navolging van het eerste
voortgangsrapport van ererektor Dillemans
over de optimalisering van het universitair
aanbod pleit ze voor een studieloopbaan die
in haar opbouw meer f1eksibel en geperso-
naliseerd is. Ook de vorming van docenten
moet veranderen: van kennisoverdragers
moeten begeleiders gemaakt worden, die
op hun beurt een permanente vorming
genieten.

Humanitas

Dat voor het gebruik van nieuwe me-
dia ook een nieuw budget nodig is, is voor
de Werkgroep Innovatie geen onoverkome-
lijk probleem. Onomwonden wordt gesteld
dat de universiteiten en de hogescholen
verantwoordelijk zijn voor de voorgestelde
innovaties: "Zij moeten ervoor zorgen dat
het huidige statische onderwijs evolueert
naar een dynamische leeromgeving." De
instellingen worden daarbij geacht een glo-
baal innovatiebeleid uit te stippelen waarbij
ze de nodige financiële middelen centraal
ter beschikking stellen.

Wie de universiteiten en hogescholen
die ommezwaai moet helpen betalen is nog
niet geheel duidelijk, maar in de eerste
plaats wordt de bedrijfswereld vermeld. Die
kan volgens de werkgroep niet langer aan
de kant blijven klagen over het gebrek aan
onmiddellijk inzetbare krachten als ze die
niet zelf mee helpt vormen. Het feit dat niet
aan elke fakulteit bedrijven staan te trappe-
len om mee te mogen financieren en dat de
bedrijfswereld misschien wel niet alle dissi-
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plines wil bekostigen, vormt daarbij blijk-
baar niet eens zo'n groot probleem. Moge-
lijke leemtes worden bovendien opgevuld,
want ook "de estetische vorming, opvoe-
ding tot burgerschap ... , kortom de "huma-
nitas" moeten een rechtmatige plaats toe-
gewezen krijgen."

Figurant

Waar de overheid zich als financier een
figurantenrol toebedeeld ziet en in de nota
zelfs haar rol in de vernieuwingsoperaties
in vraag stelt, eist ze aan de andere kant
van het toneel een hoofdrol in de realisatie
van de inspanningen van de universiteiten
op: de nota pleit voor het invoeren van een
beheerskontrakt met de overheid, waarin
de universiteiten en hogescholen zich ver-
plichten tot het uitvoeren van bepaalde
innovaties.

De onderwijsinstellingen moeten dus
innoveren en worden gewezen op de grote
verantwoordelijkheid die ze ontlopen als ze
dat niet doen. In zijn promotie van nieuwe
media trapt de tekst echter veelal open
deuren in, terwijl op de financiële oorzaken
van het probleem nauwelijks wordt inge-
gaan: dat nieuwe media belangrijk zijn ge-
worden weet intussen iedereen. Goed dat
men zich daar ook op het Ministerie van
Onderwijs van bewust is, maar de holle re-
toriek die al te vaak samenhangt met de
promotie van nieuwe media, wordt hier
spijtig genoeg niet overstegen. Wie al die
vernieuwingen moet betalen is een vraag
die niet eens gesteld wordt. Maar misschien
was dat niet eens de bedoeling, en moeten
we de laatste stelling, "in de toekomst zal
de student zijn opleiding op de markt kopen
met leervouchcrs" toch letterlijk opvatten?

Jeroen Lissens
De diskussienota is te raadplegen op
http://www.ond.vlaanderen.be/hoger _onderwljs/
universiteiten/innovatietekst.html
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Studenten en hun dochters

"Een kind opvoeden is geen metalysika"
~ rietje "' Renée waren allebei'-iJl' neqentien toen ze zwanger

werden. Ze gingen een moei-
lijke tijd door; zagen veel van hun
plannen in duigen vallen en werden
allebei na negen maanden moeder
van een dochtertje. Momenteel zit
Renée in de eerste licentie Germaanse
Talen. Voor Grietje was de druk van
de kombinatie kind-studie evenwel te
groot.

Veto: Aangenomen dal de zwangerschap
onverwacht was, hoe hebben jullie daar in het
begin op gereageerd?
Grietje: «Het was een heel grote schok. Al
mijn plannetjes vielen in duigen. Daarbij
kwam dat ik juist op een punt was geko-
men dat ik niet goed wist of ik wel verder
op de universiteit wou studeren. Daarom .
ben ik ook een jaar gestopt met studeren»
Renée: «Ik had voor mezelf al een hele
toekomst voor ogen; die veranderde dan
helemaal. Ik heb toen eerst gedacht dat ik
niet meer verder kon studeren, dat vond ik
heel erg. Maar ik heb van in het begin heel
veel steun gekregen van mijn ouders en
mijn vriend. We zijn dan ook meteen
getrouwd en zijn dat nog steeds, wat niet
vanzelfsprekend is. Ik was ook al een hele
tijd samen met hern.»
Grietje: «Ik ben niet getrouwd. Ik kende
die jongen nauwelijks (lacht). Ik heb hem
eigenlijk beter leren kennen tijdens mijn
zwangerschap. We waren veel te jong om
iets serieus samen te hebben en zeker om
samen een kind te hebben. Ik zie de vader
nog wel. hij heeft het kind meteen erkend,
hij woont wel in Nederland. Hij heeft de
hele Lijd achter me gestaan.»
Veto: Hebben jullie meteen beslist om het kind
te houden?
Grietje: «Zoiets be~li~ je niet meteen. Je
weegt dat af en stelt jezelf vragen. Maar je
bent meer geneigd 0111 het kind te houden
als mensen achter je Slaan. Bij mij was het
wel uit tussen de vader en mij maar er
waren geen spanningen tussen ons.»
Renée: «Ik vond mezelf oud en volwassen
genoeg om hel kind te houden. Tn mijn
omgeving werden er ook geen hints gege-
ven om het kind le laten wegnemen. Ik
heb persoonlijk niet voor die keuze ge-
staan.»
Grietje: «Je moet er aan toe zijn voor je-
zelf. Als je ongewenst zwanger bent, dan
probeer je te vluchten maar je blijft gekon-
fronteerd worden met hét feit. Als je vrede
kunt nemen met het gegeven dat je je kind
hebt laten wegnemen omdat het op dat
moment 'niet goed uitkwam', dan versta ik
wel dat je die stap zet. Langs de andere
kant, blijf je - als je die overweging niet
maakt - volgens mij voor de rest van je
leven met vraagtekens zitten.»
Veto: Verandert je houding tegenover het kind
gedurende de zwangerschap?
Grietje: «Ik heb mijn verstand voor even
op nul gezet en me gekoncentreerd op het
feit dat ik moeder ging worden. Ik ging dus
niet afwachten tot wanneer de baby gebo-
ren was. Je moet jezelf een beetje tot de
orde roepen. Je gaat dan meer letten op je
eigen gedrag, misschien om later een voor-
beeldfunktie te geven. Ondertussen woon-
de ik thuis en keek ik uit naar werk of naar
een andere studie. Maar in Nederland, waar
ik woonde, is dat niet evident. Je zit daar
enerzijds wel met een systeem waarin je je
eksamens kan spreiden, maar langs de an-
dere kant is huisvesting en kinderopvang er
peperduur. Met die kinderopvang is het zo
dat je je al moet inschrijven voor je zwanger
bent.»
Renée: «Ik heb me tijdens de zwangerschap
niet voorbereid op de moederrol. Ik kon
het me zelfs niet voorstellen en realiseerde
me pas dat ik moeder was, toen Louise
geboren werd. Ik had niet zoiets van een
moedergevoel of zo. Ik stond veel negatie-
ver tegenover mijn zwangerschap dan

Grietje. »
Grietje: «Ik bekeek mijn zwangerschap
waarschijnlijk positiever dan Renée omdat
ik thuis zat, goed beschermd, en niet
onderworpen was aan de stress van de
eksamens. Je hebt dan meer lijd voor jezelf.
én om na te denken over je kind..
Veto: Tom jullie ontdekten dat jullie zwanger
warm, hebben jullie dal onmiddellijk aan
ouders of vrienden verteld, en hoe reageerden
die?
Renée: «Ik heb het direkt aan mijn ouders
en beste vrienden verteld. Aan de buiten-
wereld heb ik het pas later gezegd. Het was
moeilijk voor mij om die zwangerschap te

plakken bij een vriendin of eens op kafee
gaan, of gewoon wat tijd verliezen. Dat was
voor mij in het begin niet gemakkelijk om-
dat ik niet zo'n tipe was dat alles organiseer-
de. Ik heb mij daar heel hard voor moeten
opofferen.»
Grietje: «Mijn dagen zagen er ook heel
georganiseerd uit. 's Morgens vroeg op-
staan, Roosje naar het kinderdagverblijf
doen, naar de les, haar terug afhalen, stu-
deren, eten geven, wassen, verhaaltje
vertellen, gaan slapen. Omdat ik cr alleen
voorstond, had ik soms het gevoel niet
genoeg tijd in Roosje te kunnen sieken..
Renée: «Wat je doet voor je kind, moet je

Links Renée, rechts Grietje. Trotsemama's van Louise en Roosje, en - respektievelijk nog altijd en tot
voor kort - student germaanse. (foto Ivan Put)

aanvaarden, en ik probeerde het steeds te
verbergen. Ik vond het heel vervelend om
met een dikke buik de aula binnen te
komen. Kennissen van mij stonden dan
versteld dat ik zwanger was en waren
kwasi gesjokkeerd om me met een dikke
buik te zien.»
Grietje: «Van mijn jaargenoten in archeo-
logie kreeg ik soms wel rare opmerkingen.
Als ze daarna op bezoek kwamen, durfden
ze me niet aankijken en wisten ze niet wat
te zeggen tegen mij. Net of ik van een
andere planeet kwam! Ze wisten helemaal
niet goed hoe ze met mij moesten omgaan.»
Veto: Hadden jullie andere problemen waar de
modale student niet mee te maken krijgt?
Renée: «Je moet vrijwel alles tot in de
details organiseren: van dat tot dat uur gaat
ze naar mijn moeder, om dat uur moet ik
ze gaan halen. Hierbij wil ik wel eens op-
merken dat het voor mij absoluut onmoge-
lijk zou zijn om verder te studeren, zonder
de steun van mijn ouders. Tn de tijd dat je
niet voor je kind dient te zorgen, moet je
dan ook doen wat je te doen hebt. Niet
treuzelen of luieren of 's middags blijven

niet zien als één grote zelfopoffering. Ik heb
nu het gevoel dat Louise mijn persoonlijk-
heid heeft verrijkt. Je kan dan wel treuren
om het feit dat je minder tijd kan steken in
je hobby's, uitgaan enzovoort. Maar dat
weegt niet op tegen een aantal wezenlijke
dingen waar je in je leven naartoe groeit. Ik
heb het gevoel dat ik met iets wezenlijks
bezig ben, dat geeft voldoening.»
Veto: Zijn de relaties met jullie vrienden
veranderd?
Grietje: «Toen mijn vriendinnen van de
middelbare school in de kraamkliniek
langskwamen, zaten ze te tateren over
make-up en jongens. Ik vond het frappant
dat ze daar nog over konden spreken als er
zo'n wonder voor hen lag. Sommigen
vrienden groeien met je mee, en anderen
vertikken het om zich voor te stellen wat
het is om een kind op te voeden. Ergens is
het wel tof om te zien hoe mensen reage-
ren op je kind en op het feit dat je én moe-
der, én vriendin bent.»
Veto: Hoe gedragen de studenten op straat zich
tegenover zwangere collega's?
Grietje: «Soms kwam ik oude bekenden

Sluderen mei kin
Het is een onvermoede kombinatie voor de doorsnee
kindje opvoeden. Eind jaren zestig was dat anders.
lijk na de studie een job te vinden - zorgde ervoor
trouwden en met een heuse kroost naar huis
crêche en was er zelfs een speciale dienst om
rechterpagina.

Het aantal gehuwde en zwangere studenten is
maar zeker niet verdwenen. De speciale dienst wel.
linkerpagina getuigt hoe moeilijk de kombinatie is -
werken. Alleen met de nodige financiële en logistieke
erken.

Het tweede artikel op de rechterpagina geeft een
zwanger zijn of al een kindje hebben, bij de bestaande
tenminste een overzicht van waar en waarmee deze
noodzaak.

tegen en die konden enkel vol medelijden
zeggen: "Kijk nou, hoe zielig dat je zwanger
bent!" Ik voelde mij helemaal niet zielig, ik
voelde me zelfs stoer. Anderen zijn dan wel
hoffelijk, daar genoot ik van. Er zijn weinig
periodes in je leven waarin zoveel mensen
iets voor je doen. Soms werd ik wel kwaad
wanneer studenten, met hun grote zakken
vol eten en kleren. niet eens moeite doen
om even plaats te maken op de bus».
Renée: «In de studentenstad Leuven voel
je je - meer dan in grotere steden -
bekeken en niet behorend tot de groep.
Sommigen beginnen je dan te behandelen
als een oud vrouwtje. dat niets kan optil-
len. Maar als ik nu met Louise in haar
buggy rondrijd, dan maken studenten niet
al te gauw tJlaats op het voetpad. Je moet
er meestal kelf omheen slalommen.»
Veto: Op welke manier kombineren jullie su/-
deren met het opvoeden van een kind?
Renée: <!pe Permanente Onderwijskom-
missie heclr toegelaten dat ik zes vakken in
juni kon afleggen, De andere zes vakken _
het andere jaar. Die zes vakken uit het
eerste jaar, die mocht ik dan ook overdra-
gen naar het volgend jaar. Je kan het een
beetje vergelijken met de speciale regeling
die er bestaat voor studerende topsporters.
Het is wel zo dat dit alles een beetje afhangt
van de goodwill van proffen en anderen. Het
is niet zo dat er veel geregeld is door de
unief. Bovendien heb je van die proffen die
een zwangerschap geen voldoende reden
vinden voor een gespreide eksarnenrege-
ling.»
Grietje: «Op je eentje een-baby hebben
vergt enorm veel energie. Ik studeerde ook
elke dag, omdat ik er per se door wilde
geraken. Maar ik nam te veel hooi op 'mijn
vork. Ik heb soms overwogen om een
gedeeltelijk jaar aan te vragen, maar dan
had ik geen recht meer op een studiebeurs,
en dat was financieel niet haalbaar voor
mij.»
Renée: «Om goed te kunnen blokken rnqet
ik een maand voor de eksamens Louise bij
mijn ouders brengen. Er volgen dan twee
volle maanden waarin je jezelf moet afslui-
ten en - hoe hard het ook moge klinken
- soms niet mag denken aan je kind. Maar
dat is heel moeilijk. Je hebt dan het gevoel
dat je in die periode een beetje weggroeit
van je kindje.»
Veto: Hebben Roosje en Louise jullie persoonlijk
veranderd?
Grietje: «Moeder worden. maakt uiteraard
een abrupt einde aan je onbezorgd studen-
tenleventje. Je wordt als het ware ver-
vroegd volwassen. Dat uit zich bijvoorbeeld
als ik een avondje uitga: Ik kan dan een
hele nacht stevig plezier rnaken. maar in
tegenstelling tot de 'gewone' studenten,
groeit dan vlug weer het besef dat je na dat
avondje weer 's morgens klaar moet staan
om voor je kind te zorgen. Zelfs ten aanzien
van je studies verandert je houding. Als een
prof nu ex cathedra zijn kursus metafysika
aan het verkondigen is, heb ik zoiets van
"dat heb ik nu helemaal niet nodig om elke
dag mijn kind eten te geven en te wassen".
Je wordt met andere woorden veel pragma-
tischer. Vooral toen Roosje er net was en ik
het organisatorisch erg moeilijk had, had ik
niks aan abstrakte verhaaltjes. »

Bart De Schrijver
Benny Debruyne

Peter De Temmerman
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Voorzieningen voor Studenten met kinderen

Universiteit zuinig met hulp aan studerende moeders
tudenten die zwanger zijn of al een
kind hebben, komen al naargelang
hun vraag dikwijls op één van de

bestaande sociale diensten
~ terecht. Een overkoepelend or-
~ gaan dat studenten met

kinderen kan bijstaan, is er
evenwel niet. Misschien komt daar
wel verandering in, de koördinator
studentendiensten Jan De vuyst heeft
het onderwerp alvast op de agenda
geplaatst.

"Verschillende diensten houden zich met
dat probleem bezig. Studenten komen vra-
gen naar speciale huisvesting, of zoeken
medische of psychoterapeutische hulp. Wat
we nu willen nagaan is of er overleg bestaat
tussen die diensten over dit probleem. Op
die manier komen misschien strukturele
problemen naar boven," zegt Jan De Vuyst.
Hij geeft toe dat er nog niet veel aandacht
besteed is aan studenten met kinderen: "wij
gingen er onbewust wellicht een beetje van
uit dat het aantal Vlaamse gehuwde meis-
jesstudenten minder groot was dan in de
jaren zestig. Misschien in dat wel niet zo."

1-__ ..1 De Vuyst wil nu eerst nagaan welke the-
ma's en problemen steeds terugkeren.

Streng

Een meisjesstudent die zwanger is of
een kindje heeft, kan momenteel wel naar
de Sociale Dienst van de unief stappen om
een financiële toelage aan te vragen. Maar
de voorwaarden om iets dergelijks te ont-
vangen zijn streng. Vooreerst wordt geke-
ken naar haar gezinsituatie: de samenstel-
ling, het inkomen van de ouders, en der-
gelijke meer. De wettelijke onderhoudsver-
plichting van de oudcr-, ten ililn7icn van
hun kinderen primeert immers op allerlei
andere vormen van financiële steun. Deze
onderhoudsverplichi ing geldt ook ten aan-
zien van hun kicink indcrcn. Wanneer je
dus, in normale omstandigheden. al geen
aanspraak kan maken op een studiebeurs,
heb je weinig kans 0111 toegelaten te wor-
den. Als dat wel JO is, dan staat je een
tweede obstakel Ie wachten: een heuse
begrotingslijst. Rekening houdend met alle
mogelijke persoonlijke inkomsten zoals die
van een vakantiejob en kindergeld dien je
een gedetailleerde lijst op te stellen van uit-
gaven en allerhande kosten. In de praktijk
vormt dit vaak een onmogelijke opgave.

Schuitje

De hierboven beschreven regeling zit
eigenlijk in hetzelfde schuitje als die voor
het verkrijgen van een studiebeurs. Een
alleenstaande studerende moeder is afhan-
kelijk van de onderhoudsverplichting van
haar ouders. De studiebeurs zal dan toege-
kend worden op basis van hun inkomen. Is
de jonge moeder getrouwd, dan primeert
de onderhoudsverplichting van haar echt-
genoot (of omgekeerd). Als die persoon
werkt of inkomsten derft, wordt dat inko-

eren: wegwijzer
twee dagtaken ook: tegelijk studeren en een
klimaat - lees de zekerheid om onrniddel-

veel studenten nog tijdens hup Leuvense jaren
. In die tijd ontstond de eerste universitaire

studenten bij te staan - zie het artikel op de

derd - laat daar geen twijfel over bestaan -
interview met de twee studenten moeders op de
tussen studeert één van hen niet meer om te gaan
eun van familie en vrienden is de opgave te bolw-

pressie van de problemen waarmee studenten die
Ie diensten aankloppen. Enig overleg, of
ten kunnen bijgestaan worden, lijkt een

(bd)

men als criterium gehanteerd om een beurs
toe te kennen. Werkt geen van beide echt-
genoten, dan vallen zij beiden onder de on-

derhoudsplicht van hun ouders en geldt
terug de eerste berekeningswijze.

Beide regelingen gaan eigenlijk voorbij

aan de sociale realiteit. Met het feit dat
zowel ouders als studenten met een kind
financieel extra belast worden, wordt geen
rekening gehouden. Bovendien doet het
OCMW erg moeilijk als een studerende
moeder bijstand komt vragen. Als ze niet
getrouwd is, wordt ze geacht door haar
ouders onderhouden te worden, tenzij er
uitzonderlijke omstandigheden zijn.

(foto Jeroen Lissens)

Verwondering...
Wat de huisvesting betreft, genieten'

alleenstaande moeders een absolute voor-
rang om een studentenkamer aan één van
de residenties van de KU Leuven te betrek-
ken. De huurprijs wordt ook hier weer be-
paald aan de hand van-her inkomen van de
ouders. Studentenkoppels kunnen terecht
op studio's in residenties zoals Kamillo Tor-
res en Terbank. Maar het aantal studio's is
beperkt en bovendien zijn die flatjes niet
altijd van die grootte om er een gezin kom-
fortabel in te huisvesten.

"Op die manier komen
misschien strukturele proble-

,

men naar boven"

Ondanks de goede voornemens die de
sociale diensten aan de KU Leuven nu ma-
ken, wekt het LOchde verwondering dat de
unief dit probleem niet eerder heeft opge-
merkt. Men had bijvoorbeeld de inschrij-
vingsgcldcn voor st udcrende moeders voor-
deliger kunnen maken. Misschien dat een
toekomstig 'overkoepelend orgaan' dat de
belangen van st udenten met kinderen be-
hartigt, hierin verandering zou kunnen
brengen.

Bart De Schrijver
Benny Debruyne
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Kinderdaqverblijven aan de [(U Leuven

Prollen en studenten, één peutertuin
t) es crêches telt de K U Leuven op

dit moment. Vier in Heverlee,
één op Gasthuisberg en één in

Lovenjoel. Iets meer dan driehonderd
baby's van maximum drie jaar wor-
den er opgevangen. Minder dan tien
procent van de baby's zijn kinderen
van studenten. Dertig jaar geleden
nochtans, werd de eerste crêche aan
de KU Leuven speciaal voor kinderen
van studenten opgericht.

maakte meer dan negentig procent uit van
het totaal. Nu is dit een kleine tien procent,
waaronder een meerderheid buitenlandse
studenten. "Vroeger gebeurde het regelma-
tig - bij studenten geneeskunde bijvoor-
beeld - dat zij hier toekwamen in Leuven,
tijdens hun studies trouwden, en weggin-
gen met drie kinderen. Ze waren toch zeker
van een job. Bovendien waren antikonsep-
tiva en verantwoord ouderschap nog niet
ingeburgerd. Nu is dat helemaal anders,"
aldus mevrouw Cloet. Toch zijn studenten
nog altijd prioritair. Het probleem dat
sommige studenten met kinderen niet naar
ons toekomen, is voornamelijk te wijten
aan gebrekkige kommunikatie. Dat de in-
formatie vanwege de unief over de moge-
lijkheden die er zijn voor meisjesstudenten
met kinderen gebrekkig is, zal hier allicht
ook iets mee te maken hebben.

"Op negentien februari van vorig jaar was
het precies dertig jaar geleden dat wij be-
gonnen zijn. In 1968 zijn wij in de 'Univer-
sitaire Peutertuin' begonnen met twaalf
kinderen en twee verzorgsters." Aan het
woord is mevrouw Cloet, toen al erbij en
nu koördinator van de zes crêches. In de
loop der jaren heeft ze de studenten en het
klimaat waarin ze studeren, grondig zien
evolueren. "Vroeger was er ook een specia-
le 'Dienst Gehuwde Studenten' op studen-
tenvoorzieningen, maar met het dalende
aanlal studenten met kinderen is die dienst
verdwenen. Nu zijn het voornamelijk bui-
tenlandse studenten die van onze crèches
gebruik maken," vertelt Cloet.

Bij de oprichting zat cr sporadisch een
baby van een personeelslid in de crêche.
Het aandeel van kinderen Va)1studenten

Subsidie

Om een plaatsje in een universitaire
crèche te krijgen, moet je immers vroeg een
aanvraag indienen en daarvoor moet je
uiteraard al weten dat die crêches bestaan.
De kinderdagverblijven kunnen het zich
immers niet veroorloven Olll plaatsen on-
bezet te laten omdat hun subsidies afhan-
gen van de bezettingsgraad. Dit heeft zelfs
voor onprettig gevolg dat wanneer de

ouder(s) beslissen hun kind [Och niet naar
het verblijf te sturen, het kinderdagverblijf
zich het recht toeeigent om het - vooraf
betaalde - inschrijvingsgeld voor zich te
houden, als "vergoeding voor de gemaakte
reserveringskosten ".

Stormloop

De opvang in de universitaire kinder-
dagverblijven getuigt van een behoorlijke
kwaliteit. Zo wordt de ouder opgevangen
door een sociale verpleegkundige. De ver-
pleegkundige vraagt uitgebreid informatie
over het kind. Om de 'integratie' van het
kind in het verblijf zo vlot mogelijk te laten
verlopen. De stormloop van de mama's en
papa's op de crèches kan beginnen vanaf
zeven uur 's morgens, de deuren sluiten
om ongeveer halfzeven 's avonds.

Het prijskaartje dat hieraan vast hangt
is vastgesteld overeenkomstig het Ministe-
rieel Besluit van vijf januari 1993. Dit ge-
beurt op basis van het inkomen van de
ouders. Wie zijn kind maar deeltijds in het
verblijf plaatst of er meerdere kinderen laat
verzorgen, geniet een vermindering van de
dagprijs. Bovendien zijn de kosten voor
kinderopvang fiskaal altrekbaar voor kinde-
ren tot drie jaar.

Benny Debruyne
Bart De Schrijver
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tie bepaalt wat bijvoorbeeld een syndikaal
of filantropisch doel is. Een eenvoudige
bedrijfsbezetting of stakingspost - wat tot
de 'normale' middelen van de vakbond be-
hoort om de belangen van haar leden te
verdedigen - kan een rechter dan niet als
een 'syndikaal doel' kwalificeren, maar als
een louter misdrijf.

Wat de deelname aan een kriminele
organisatie betreft, blijft de situatie zo goed
als ongcwijgigd. Het feit alleen al dat men
zijn bijdragë betaalt aan een vakbond die
van plan is ëen snelweg te bezetten zonder
dat men daar aktief aan meewerkt, maakt
iemand tC\t een strafbaar deelnemer van
een kriminele organisatie en kan hem of
haar eventueel h~t voorwerp doen worden
van een pro-aktieve-opsporinq door de rijks-
wacht. Ondanks het gegeven dat de wet
organisaties die "uitsluitend een syndikaal
doel hebben" niet viseert, wordt de rijks-
wacht een vrijgeleide gegeven om een hele
organisatie op die manier in kaart te bren-
gen.

Kan wet over kriminele organisaties politieke repressie in de hand werken?

Kerstgeschenk voor de Riikswacht
Glak voor het begin van de kerstvakantie werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp betref-

fende de kriminele organisaties aangenomen. Dat wetsontwerp, waarmee de regering de georganiseerde misdaad
wou aanpakken, stuitte vorig jaar op heel wat protest vanuit diverse organisaties, ook vanuit akademische hoek. Het

wetsontwerp zou politieke repressie in de hand werken en een soort vrijgeleide zijn voor de politiediensten. Dit jaar werd
het wetsontwerp dan gebombardeerd door het ene amendement na het andere. Uiteindelijk leek de wettekst sterk uitgehold
en verzacht. Toch blijven velen hun oude kritiek handhaven. Georges-Henri Beau th iet; voorzitter van de [ranstaliqe Liga
van de Mensenrechten, vindt het gewijzigde wetsontwerp zelfs "even gevaarlijk als het vorige".

Niet veel beweging meer in het rechtswereldje sedert Liekendael op rust is.
Sinds enkele jaren krijgt de strijd tegen de het 'wettigheidsbeginsel' dat in de grond-
georganiseerde kriminaliteit enorm veel wet wordt gewaarborgd op die manier
aandacht. Critici verweten gerecht en poli- wordt uitgehold. Ook vanuit akademische
tiek immers dat men tot voor enkele jaren hoek was er scherpe kritiek te horen. Frank
het probleem ofwel onderschatte, ofwel Verbruggen van het Instituut voor Straf-
niet wilde zien. Het valt inderdaad niet recht aan de KU Leuven waarschuwde dat
meer te loochenen dat de georganiseerde deze tekst andere doelen dreigde te raken
misdaad tot diep in de legale ekonomie is dan waarvoor hij werd opgesteld. Verbrug-
doorgedrongen. Dat deze evolutie op ter- gen stelde dat het gevaar voor een brede
mijn de ekonomie ernstig kan gaan onder- politieke repressie zou vergroten: de rege-
mijnen, lijkt opeens niet langer denkbeeldig. ring wilde immers niet alleen de op finan-

De regering besloot dus om aan de eieel gewin gerichte organisaties - de maf-
noodrem te trekken en diende in de Kamer fiagroepen, zeg maar - aanpakken. Ook de
van Volksvertegenwoordigers een wetson- op politieke verandering gerichte organisa-
twerp in dat kriminele organisaties omschrijft ties, zoals vakbonden, mensenrechtenorga-
en een aantal daarmee in verband staande nisaties of milieugroeperingen, en zelfs po-
gedragingen strafbaar stelt. Het wetsent- litieke partijen behoorden tot de doelgroep.
werp had een uitgebreide definitie klaar Zo heeft bijvoorbeeld de uitdrukking in het
voor het begrip "kriminele organisatie": ontwerp "om vermogensvoordelen te ver-
"Elke organisatie die uit meer dan twee krijgen" tot gevolg dat zelfs de loon opslag
personen bestaat met als oogmerk het in van een vakbondsmedewerker als een ver-
onderling overleg en gestruktureerd plegen mogensvoordeel in strafrechtelijke zin kan
van misdrijven die strafbaar zijn met gevan- worden beschouwd. Wanneer de vakorga-
genisstraf van minstens drie jaar om op on- nisaties in Vilvoorde de machines en afge-
wettige wijze vermogensvoordelen te ver- werkte wagens van de Renault-Iabriek be-
krijgen of de werking van publieke overhe- zetten had een rechter dat bijvoorbeeld
den of openbare of partikuliere onderne- kunnen beschouwen als het onrechtmatig
mingen af te wenden en waarbij gebruikt nastreven van vermogensvoordelen.
gemaakt wordt van intimidatie, bedreiging, Het we ze opgemerkt dat op dezelfde
geweld ... , of waarbij kommersiële of ande- manier in de jaren tachtig de Britse rege-
re strukturen worden aangewend om het ring Thatcher de Engelse vakorganisatie
plegen van misdrijven te vergemakkelijken". 'National Union of Mineworkers' de nek

omdraaide door al haar financiële vak-
bondsreserves aan te slaan. Vanuit deze
bewegingen werd het wetsontwerp dan ook
eensgezind afgedaan als 'gevaarlijk'. Boven-
dien ontstond de vrees dat de wet een vrij-
geleide zou kunnen worden voor de prak-
tijk van de pro-aktieve-opsporinq. Dit houdt
in dat de politiediensten, vooraleer enig
strafbaar feit werd gepleegd, inlichtingen
kunnen verzamelen over personen en orga-
nisaties. In een tweede faze kan dan wor-
den overgegaan tot de vervolging van kon-
krete individuen. Hoewel hiertoe nog geen
wettelijke basis bestaat, screende de Rijks-
wacht met de operatie Rebel vierhonderd
duizend persoonsgegevens van Turken in
België onder het mom van de strijd tegen
drugs.

Door het geroep van hun achterban

Rijkswacht

De kritiek op een dergelijk ruim en
vaag geformuleerd wetsontwerp bleef niet
uit. Uit de tekst bleek immers dat niet al-
leen het aktief opzetten van zo'n organisatie
een misdrijf vormde, maar ook het eenvou-
dige lidmaatschap ervan werd strafbaar.
Zelfs wie deelneemt aan een legale aktivi-
teit van een kriminele organisatie kon dus
door het Openbaar Ministerie vervolgd
worden. Denk maar aan de bankbediende
die zelf korrekte transakties verricht. maar
die "moest weten" dat zijn werkgever op
ruime schaal via Luxemburg belastingont-
duiking organiseert.

De Raad van State was niet mals in
haar advies over het ontwerp en stelde dat

kregen sommige politieke partijen opeens
interesse in het probleem zodat het wets-
ontwerp, dat op vijf juni vorig jaar geruis-
loos door de Kamer passeerde, terug voor
behandeling werd opgenomen door de
Senaat. Voorstellen tot wijzigingen van het
ontwerp werden ingediend door de sena-
toren Erdman (SP), Lallemand (PS) en
Boutmans (Agalev). Na nog enkele malen
tussen Kamer en Senaat te hebben gepen-
deld onderging het definitieve wetsontwerp
tenslotte twee belangrijke ingrepen: Ener-

Men hoeft niet voor
Derrick gestudeerd te hebben
om in te zien dat op die
manier enkel op kleine gar-
nalen gevist wordt.-------
zijds werd de zin "de werking van publieke
overheden of openbare of partikuliere on-
dernemingen af te wenden" uit de tekst
geschrapt. Anderzijds werd een alinea toe-
gevoegd die bepaalt dat het nieuwe artikel
324bis "niet van toepassing is op de orga-
nisaties met een uitsluitend politiek of
vakorganisatorisch oogmerk, noch op de
organisaties met een uitsluitend liefdadig,
levensbeschouwelijk of religieus oogmerk".
Volgens senator Boutmans is de wet daar-
mee in zulke mate uitgehold dat ze aanzien-
lijk minder politiek gevaarlijk is geworden.

Snelweg
Georges-Henri Beauthier, voorzitter

van de franstalige Liga van de Mensen-
rechten noemt het voorstel evenwel "even
gevaarlijk als het vorige". Opnieuw maakt
de wetgever gebruik van vage termen zodat
aan de rechter een te grote beoordelings-
vrijheid wordt gegeven. De wetgever laat
met de huidige bewoordingen toe dat de
Minister van Justitie of de rechter in kwes-

Telefoontap

Niet alleen het demokratisch gehalte
maar ook de doeltreffendheid van deze
nieuwe wet wordt door velen betwijfeld.
Beauthier: "Het voorstel en de amende-
menten gaan voorbij aan de werkelijke
bedoeling van de wet". Deze wet maakt het
de parkellen in de praktijk niet gemakke-
lijker om de georganiseerde misdaad te be-
strijden. Volgens Frank Verbruggen bestaat
de wet uit een zodanig logge konstruktie,
dat de bewijslast voor het Openbaar Minis-
terie té zwaar uitvalt. Bovendien heeft de
wet, paradoxaal genoeg, een absoluut ge-
brek aan slagkracht. In de toelichtingen bij
het wetsontwerp valt te lezen dat de wet
zou toelaten om "diegenen te straffen die
totdantoe in de schaduw van de vervolging
bleven, zoals de chauffeur van een maffia-
baas, de boekhouder of advokaat van een
kriminele organisatie". Men hoeft niet voor
Derrick gestudeerd te hebben om in te zien
dat op die manier enkel op kleine garnalen
gevist wordt. De grote garnalen kan je vol-
gens Beauthier het best vangen door bij-
voorbeeld het opheffen van het bankgeheim
om de internationale geldstromen te kon-
troleren. Bovendien lijkt het vanuit juri-
disch oogpunt onbegrijpelijk \'Vaarom men
de bestaande wetgeving over de bende-
vorming niet verder heeft verfijnd en ver-
nieuwd in het licht van nieuwe, zware
vormen van kriminaliteit.

Beauthier vaart stevig uit tegen een
aantal ondemokratische evoluties in ons
rechtsysteem die deze wet mogelijk hebben
gemaakt. Het streven naar een eenheids-
politie en de recente wijzigingen van het
Strafwetboek - de Wet Franchimont-
hebben geleid tot het systeem van de 'Mini-
instrukties' waarbij zowel politiediensten
als parketmagistraten hun onderzoek kun-
nen voeren buiten de kontrole van de
rechtbanken, aldus Beauthier. Bovendien
ligt het ontwerp betreffende de kriminele
organisaties in de lijn van een aantal recen-
te wetten, zoals bijvoorbeeld de wet die de
'telefoontap' regelt of de wet van Johan
Vande Lanoue over de verstrenging van de
asielprocedure.

Wat op het eerste gezicht verwonde-
ring kan wekken is het feit dat ook een
studentenorganisatie zich zorgen dient te
maken over de wet betreffende de krimi-
nele organisaties. Als de Leuvense Over-
koepelende Kringorganisatie (Loko) een
aktie op het getouw zet, dan kan ook zij op
basis van diverse redenen gebrandmerkt
worden als kriminele organisatie. Omdat de
wet zich vooral fikseert op vermogensvoor-
delen, kan niet Loko zelf. maar wel haar
vrijgestelden vervolgd worden. Ook een
studentenaktie zoals die van de krakers in
Leuven kan op die manier vlug 'ontman-
teld' worden.
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Toneelhuis brengt 'Franciska', de vrouwelijke Faust

De·revolutie van de liefde
Ooneelhu issjef Luc Perceval

houdt van uitdaging, media-
belangstelling en kontestatie.

Na de teaterkraker 'Ten Oorlog', koos
hij deze keer voor 'Franciska' van
Frank Wedekind. Het stuk is een
collage van opera, drama en musical
en handelt over de konfrontatie
tussen man en vrouw, meer bepaald
de seksuele bevrijdinqstrijd. Deze
week landt Perceval met zijn troepen
in de Leuvense Stadsschouwburg.

Wedekind schreef jaren aan dit stuk om het
uiteindelijk in 1912 te laten opvoeren.
Twee dagen na de première voerde de
sensuur het stuk af: de aantasting van het
huwelijksideaal was aanstootgevend. Bij de
première van 'Franciska' in de Antwerpse
Bourla-schouwburg kon men ook gewagen
van een nieuwe preutsheid. In eigen land
voert het Toneelhuis praktisch sedert haar
ontstaan een verbeten strijd tegen de
zedenmeesters die her en der - met het
oog op de nakende verkiezingen - zijn
opgestaan. Er kwam een pamflet van VLD-
politicus Ward Beysen en een klacht van
het Vlaams Blok wegens openbare zeden-
schennis. Maar de korrektionele rechtbank
had blijkbaar geen oren naar het puriteinse
geweeklaag over het juiste sijfer blote pie-
mels en borsten in de Bourla, en sprak
Pcrccval vrij.

Slaafje

Deze kon eindelijk opgelucht ademha-
len, want heel de zielige vertoning van de
Antwerpse farizeeërs deed het toneelhuis
bij het publiek recht in de vchandaalsfcer
bdcllldcn. Het debat over 'hoc verdorven
teater mag z ijn '. werd tot in dl' gelllcente-
raad ge\ ocrd. He: is l'en vt rijd die cll enkele
maanden duurt en waarbij Perceval LOch al
wat water bij de wijn heeft gedaan. Toch is
hel mi\\chiell goed d.n Het Toncclhuiv in
Antwerpen werd opgericht, en niet in Gent
of Brussel: teater moet tegen het zere been
durven schoppen, zelfs al loopt het publiek
bij bosjes weg. De voorwaarde om 'zinvol'
te blijven verontrusten is evenwel dat de
produktles gericht zijn op een 70 breed
mogelijk publiek.

'Franciska' is eigenlijk l'en collage van
opera, musical en drama, en als we eerlijk
zijn: een brutale konstruktie doorspekt met
hilarische tafereeltjes .. 1let hoofdmot icf van

het stuk is de konfrontatie tussen een man
en een vrouw. Ietwat uitgespit kan je
spreken van een bizar verhaal van een
vrouw die meer uit de kan wil halen dan
de seksegenoten van haar generatie.
Franciska verkoopt namelijk haar ziel aan
Désiré. een duivels figuur, en mag in ruil
twee jaar "de man uithangen" door haar
gedurende die tijd te laten omvormen tot
een wereldberoemde operazangeres. De
Beethoven Akademie moet helpen de
operasfeer op te roepen. Maar uiteindelijk
beseft Franciska dat ze om de tuin geleid is,
en wordt tenslotte toch het slaafje, de
gedwongen prostituee van haar echtgenoot.
Vrouwenemancipatie, het ontembare
huwelijk, de .seksuele bevrijdingstrijd die de
mens stuurt en drijft, het kosmische
gegeven dat man en vrouw eeuwig zullen
botsen, Wedekind wou dit alles in één stuk
stoppen. Perceval spaarde echter geen
kreativiteit om er alles en nog meer uit te
halen.

Schandaal

AI tijdens de eerste twee van de negen
taferelen uit 'Franciska' wordt duidelijk
waarom het een stuk een kolfje is naar de
hand van de regisseur. De heldin beleeft
zo'n rits avonturen en belandt in zoveel
verschillende situaties, dat je er als schalkse
toneelmaker evenveel kanten mee uitkan.
Vanonder moeders rokken trekt de wulpse
dochter als mart naar een bordeel en van
daaruit opnieuw richting Désiré. met wie ze
vrij woelige huwelijksjaren doormaakt.
Tussendoor maakt ze carrière als aktrice en
verleidt ze gretig wat aanbidders. Het wordt
eigenlijk een tocht doorheen de illusies van
het leven. Deze vrouwelijke Faust - met
onder andere Ariane Van Vliet en Koen \ an
Kaam db hooldfiguren en broer Sicfan Per-
ceval als humorist - is een tipische Perce-
valregie met heel veel knipogen naar tele-
visie en andere media. Vertaler Marcel
Ottert poogde er wat Belgische aktualiteit in
te stoppen. Dat laatste valt wat mager uit
en ook de breedgesmeerde lachtruuks,
bedoeld als kritiek op datgene wat zich op
het podium afspeelde, zullen lang niet
iedereen meeslepen.

Meer dan op de akteuts. draait hel stuk
hier voornamelijk om de vormgeving. Fran-
ciska is dus vooral een 'kijkprodu ktic'. De
scène is een 'in de lucht drijvend', rond
podium waar de voorstelling op begint. Dat

"Open, open, opell moet her zijn"

ronde gevaarte speelt een steeds centra lere
rol. Gedurende het stuk wordt er dan
'gezapt van bordeel naar paleis ol naar het
teater voor een dwaas mysteriespel met een
onzinnige draak. Perceval geeft het gevaarte
een immense penis mee, terwijl hij tegelij-
kertijd een akteur laat draven om te protes-
teren tegen zoveel wansmaak. Het beest
figureert in een symbolische scène waarin
het gevecht van Sint-Joris met de draak
wordt uitgebeeld. In de enscenering van
Ilct Toneelhuis krijgt het een onverbloemde
seksuele inkleuring. De slccr van Wedekind
sluit hier wonderwel bij aan: nachtleven,
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erotiek, drank, hoeren en troosteloze lief-
despogingen. Maar ook het sirkus van
Wedekind leeft hier: de kitsch wordt in vol
ornaat ten tonele gevoerd om er vervolgens
de spot mee te drijven. Op de gevel van de
schouwburg prijkt in reusachtige letters
"Echte liefde leeft hier niet meer".

Onvervaard 7et de regisseur vervolgens
alle middelen in 0111 ultrarechts l'en lesje te
leren. Als toegeving aan dl' 'schandaaldruk
schrapt hij het kinderkoor uit een lied dat
verwijst naar pedofilie, maar dl' strekking
blijlt onverkort: twee meisjes lingen strijd-
baar en stampvoetend dat Ie "alle lullen
zullen vreten". Ondertussen houden de
twee hoofdpersonages /ich bezig met blote,
spellerende watcrspcllctjev.

Bonbons

Wat Pcrrcval uitstekend lukt in deze
pompeuze bonbonnière, i\ sleer scheppen.
De aktcurs lopen relaxed over het podium,
ze nemen dl' ruimte 0111 te improviseren.
Maar het stuk is niet altijd even begrijpelijk
en koherent. Door dl' paralcmalla van
Francisoa's 'train de vil" in detail uit te
werken, schiet de aandacht voor de grote
boog er wat bij in. Niet alle taferelen dragen
even cfficiërn bij lOt het geheel: het tweede
is een aaneenrijging van liedjes van Stijn
Meuris. Het kommunieeert moeizaam en
hel tempo duikt naar beneden. Naar het
einde toe komen dl' grote lijnen beter aan
de oppervlakte. Door het 'precisiewerk'
spitst het akteren zich vooral toe op hande-
lingen van korte duur.

Grijpt Franciska niet recht naar het
hart, het blijft een oogstrelende vertoning.
Het allegaartje wankelt tussen sentiment,
sirkus. revu, Bvlif m en mustcal. 0111 te
eindigen in onverholen romantiek en een
weldadige smartlap: "Diep verscholen in dit
tranendal, wacht l'en plek op ons twee." Dl'
akteur, /iucn op een schornmcl en spelen
met ballonnctjcv.

Bart De Schrijver
Yves De Jaegher
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"Los Taxios"
besle kortlilm

llet werd een nogal rommelige finale op de prijsuiireiking van Ieuvcn Kort. Voor dc rest mag bCILeuvense kortfilmfestival
echter terugblikken op een geslaagde vierde editie. Op 20 december werden de prijzen verdeeld in deStadschouwburg,
waar de organisatie hekend maakte dat dit her laatste jaar was met alleen Belgische kortfilms. Zoals te verwachten viel,
ging "Los TaxJos" van LaL'S Damotseaux Jopen met de pJijs van bel pubUek Van zijn häarlsche kortfilm over twee
Nederlanders die door een taxichauffeur worden rond gereden in Brussel, worden een aantal kopieën gemaakt die dan in
de Vlaamse bioskopen als voorfilm zullen worden getoond. Dennis Nap mocht voor "Het kan nog erger", waarin een
twintiger zijn verstandelijk gehandicapte broer probeert in te tomen, de pril~voor liet beste debuut {50.000 Irank) in
ontvangst nemen. Oe jury, die bestond uit Frank V.UlPassel, ChanlaJ Pattyn, Patnee To~e,Brut Oe Pauw enjan
Temmerman , gaf de J 50.000 frank bedragende prij~ voor de beste kortfilm aan Gert Ilmol'l'Cbts en" 13", zijn versie van
het bijbelse verhaal.

(bb)
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Piet Waelens, de pionier van de Leuvense kopiezaken

"In miin eerste kopieermachine
brandden de orginelen meestal op"
Oerwijl de meeste studenten be-

gin jaren zestig hun vingers
nog blauw schreven, introdu-

ceerde Piet Waelens in 1964 als eerste
de kopieermachine in de Leuvense
studentenstad. Waelens heeft een hele
geschiedenis van pamfletten en tesis-
sen achter de rug. Maar de kopie-pio-
nier uit de Vaartstraat stopt volgend
akademiejaar met zijn kopie-aktivi-
teiten.

Piet Waelens: « Ik ben begonnen met mijn
zaak in 1963. Wij werkten toen met sten-
cils: je moest eerst het werk intikken op
een schrijfmachine zonder lint. En dan kon
je dat eksemplaar dat via de machine was
doorgedrukt, afdrukken door middel van
een scheikundige bewerking. Vervolgens
moest je die stencils sorteren. Daarvoor
hadden we jobstudenten in dienst die dan
een hele avond rond een tafel moesten
lopen. Dat was een plezant werk. Mijn
zoon, die rechten heeft gestudeerd, liep dan
ook rond de tafel, maar dan om de beste
nota's eruit te halen. Hij hoefde dus niet al
te veel naar de les te gaan.»

«Als iemand met zijn tesis binnen-
kwam, dan kon die minstens een week
wachten want al die lektuur moest volledig
overgetikt worden. Het ging toen om zo'n
dertig tesissen per week. Mijn vrouw hield
zich daarmee bezig. Zij heeft honderden
van die turven door de schrijfmachine
moeten draaien. Voordeel was dat wij meer
dan nu op de hoogte waren van de intel-
lektuele aktiviteiten van de studenten. Met
de huidige moderne machines die we nu
hebben, geeft de student zijn tesis af. en na
een uurtje is die klaar en ingebonden.»
Veto: Wanneer bent II van start _qe.'laanmet de
kopie-aktiviteiten?
Waelens: "In 1964 had ik als eerste in Leu-
ven een kopieermachine, een Xerox. Xerox,
een Amerikaanse firma, bracht in 1959 die
machines op de markt. Ik was één van de
eerste Belgische klanten. Het spijtige is dat
de Belgische onderneming Agfa-Gevaert
rond die tijd ook al een soortgelijke ko-
pieermachine had ontwikkeld, maar de
Amerikanen waren hen te snel af. Lernout
en Hauspie zouden dus beter uitkijken. Ook
Acco schafte zich een beetje later een
kopieermachine aan. Die machines waren
zo groot als een toog in een kalce. Dergelij-
ke gedrochten waren ook niet echt milieu-
vriendelijk, zelfs eerder giftig door de lood-
dampen die eruit stoomden. Een ander na-
deel was dat het origineel soms bleef steken
in de machine, en opbrandde door de hitte
van de lampen. Dan begonnen die klanten
van hun oren Ie rnaken. Het is soms zelfs
gebeurd dat een diploma in vuur opging.
Dan moesten die sukkelaars terug naar de
professoren om handtekeningen te verza-
melen. In het begin kwamen de studenten
trouwens vooral voor de lol kopiëren. Het
kostte [Oen acht frank voor een kopie. Daar
kon je in die tijd een pint voor drinken.»
Veto: Hoe is het dan verder geëvolueerd?
Waelens: «De tijd in de kopiewereld bleef
geen sekonde stilstaan. In 1965 kwam al
een nieuwere versie van Xerox op de
markt. Deze liet ons toe goedkoper te wer-
ken en de prijs tot vijf frank per kopie terug
te brengen. Je moest toen wel nog elk blad
met de hand in de machine leggen. In 1975
was er dan sprake van een heuse 'kopie-
boom', doordat de eerste automatische ko-
pieermachines op de markt kwamen. Op-
eens schoten de kopiezaakjes als paddestoe-
len uit de Leuvense grond. Maar de markt
stortte in elkaar en de middenstanders kon-
kurreerden elkaar kapot. Sommigen pro-
beerden zelfs voor één frank te werken. Die
gingen dan wel vlug failliet. We probeerden
toen tot prijsafspraken te komen, maar dat

heeft nooit gepakt. De enige die zich daar-
aan hield was de Acco. De meeste kopieza-
ken kochten toen kleinere machines aan
voor zelfbediening. Wij hebben nooit aan
zelfbediening gedaan, maar zijn wel steeds
verder blijven investeren in nieuwe tech-
nologie. Het vreemde is wel dat het basis-
principe van de kopieermachine nog altijd
hetzelfde is gebleven: na de lichtflits wor-
den de letters gebakken in een poederach-
tige inkt. Het digitaliseren van dit systeem
met komputers heeft hier niets aan veran-
derd. De kwaliteit is uiteraard wel verhoogd,
alleen al wat betreft het papier: Men is ge-
evolueerd van stinkend, venig lood-papier
naar gewoon papier, gebakken in de oven.
Ik heb ook eens een tijd met gerecycleerd
papier gewerkt, op aanraden van een
milieubewuste student. Die rage heeft in
Leuven drie jaar geduurd maar is dan
vreemd genoeg uitgedoofd.»

"Vanaf de jaren negentig maakten wij
tien miljoen kopies per jaar. Wij zijn ons
voornamelijk gaan bezighouden met het
kopiëren van tesissen. kursussen en andere
schrifturen. Voor het kopiëren van nota's
en kleinere dingen gaan de studenten
meestal naar zaken zoals die in de Tiense-
straat. In die straat alleen zijn nu al zeven
kopiewinkels. Het is wel spijtig dat we ge-
leidelijk aan hel intense kontakt met de
studenten verloren»
Veto: Hoe kwam u op het idee om kopies voor
studenten te gaan maken?
Waelens: "Mijn vader was ook een druk-

'I is toch modern; hé

ker. Zowel in de Eerste als in de Tweede
wereldoorlog heeft hij gedrukt voor de
weerstand. Ik weet nog goed dat de Gesta-
po bij ons is langsgeweest om te kontrole-
ren. Maar ze hebben nooit iets gemerkt. Na
de oorlog ben ik dan voor drukker gaan
studeren in Bergen. Mijn eerste patren
adviseerde me om een kopiezaak te begin-
nen in Leuven, daar er nog maar tien van
dergelijke zaken waren in België. In Italië
en Engeland was het gebruik van koples
toen al gemeengoed bij de studenten. Maar
ik kon toen nooit geloven dat zoiets ook in
Leuven zou lukken. Ik zat er duidelijk
naast. »

Veto: Welke plaats had de kopieermachine
vroeger en nu in het studentenleven?
Waelens: «Vroeger hadden de studenten
veel minder kursussen te blokken, en de
werkdruk lag ontzettend veel lager dan nu;
Ze hadden een beter leven en konden meer
uitgaan. Ik heb nu medelijden met studen-
ten die bij mij over de vloer komen: als je

ziet wat voor telefoonboeken die moeten
blokken. En die kopieermachine heeft daar
niets aan veranderd. Integendeel, ze heeft
misschien de werkdruk nog vergroot. Maar
die studenten van vroeger waren rijk,
vormden een bevoorrechte elite. Je moest
hen als middenstander nog aanspreken met
'mijnheer'. Dat is pas veranderd sinds de
grote demokratiseringsgolf van 1968. Wat
betreft de kepies, gebruikten de studenten
die toen niet zozeer voor studiedoeleinden
maar als wel voor politieke. Ik moet wel

"Ook een meisje kwam
eens voor een doop langs om
haar borsten op de
kopieermachine te leggen"

zeggen dat de studenten toen veel solidair-
der waren dan nu. Er was in die tijd in elk
'jaar iemand die goede nota's had en die ze
dan liet drukken voor al zijn kollega's. Nu
komen ze allemaal op eigen houtje, hun
eigen nota's voor hun eigen 'ikje' kopiëren.»
Veto: Voor welke studentenorganisaties heeft u
gekopieerd?
Waelens: «Ik heb schrijfsels gekopieerd
voor Sociale Raad, het KVHV, en noem

maar op. Als in 1968 de grote betogingen
voor 'Leuven Vlaams' doorgingen. heb ik
soms ook 's nachts moeten werken, en
zeker op de vooravonden van zo'n betogin-
gen. De studenten waren toen veel betrok-
ken bij de politiek. Ook ik had daar uiter-
aard mijn profijt van. Daarom stond ik ook
afkering tegenover de 'vervlaamsing' van
Leuven. Dat betekende voor de Leuvense
middenstand toen een verlies van de Waal-
se studenten. Het is toen wel een jaar of
drie niet zo denderend gegaan met de
zaak.»

Dienaars

Veto: Zijn er geen studenten bij u over de vloer
gekomen die nu bekend zijn?
Waelens: «Luc Vanden Brande. die was
verantwoordelijk voor de kursusdienst van
het VRG. Dat was een klein, grappig man-
neke. Ik had nooit gedacht dat hij het zover
zou schoppen. In die tijd kwamen ze van
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het VRG om hun gerief met een fiets met
een lege bak bier erop. Nu komen ze met
een bestelwagen. Ik kan mij ook nog Paul
Goossens herinneren, die was praeses van
het KVHV. Dan heb je ook nog Kris Merckx
van Arnada. die bij mij langskwam om
pamfletten te laten kopiëren.
Veto: Hebben de studenten zich altijd netjes
gedragen in uw zaak?
Waelens: «De studentenfanfare rukte vroe-
ger nog elke dag uit en meestal deden die
mijn zaak ook altijd aan; dat was ambiance.
Er kwamen eind jaren zestig eens drie stu-
denten binnen, een beetje voor sluitings-
uur, die hun edele delen kwamen kopiëren
om een pamflet te maken. Ook een meisje
kwam eens voor een doop langs om haar
borsten op de ~opieermachine te leggen.»
Veto: Hebt u SÓIJ1S geweigerd om bepaalde
pamfletten te drukken oJ te kopiëren?
Waelens: «Ik heb nooit een onderscheid
gemaakt tus~n links of rechts. Dat kun je
je als zelfstandige niet veroorloven. Maar
sommige dingen weigerde ik te kopiëren als
ze bijvoorbeeld kompléei ondemokratisch
waren of de mensenrechten negeerden. Zo
kreeg ik soms van die fanatiekelingen over
de vloer die de kampen van de Duitsers
ontkenden. Ik heb verdorie als kind zelf
gezien hoe ze de joden hier in Leuven mee-
namen en deporteerden. Ook bij het be-
zoek van de paus in 1985 aan Leuven, had
een organisatie een pamflet bij mij willen
maken met daarop de Paus, afgebeeld op
een pispot. Ik heb in alle vriendelijkheid
gezegd dat ik dat weigerde. Als de univer-
siteit dat had gezien dan zou er wat ge-
zwaaid hebben.»

Schoenmaker

Veto: Hebt nu nooit problemen gehad met
bepaalde klanten?
Waelens: «Ik heb ooit eens een 'farce'
gehad met een fotoboek. Een meisje stond
er halfnaakt in. Haar vader had het gezien

en wou een proces
aanspannen tegen
mij. Door een
verstrooidheid heb
ik ook eens pamflet-
ten voor de voetbal
vermengd met een
tesis. Die student
was daar niet zo
gelukkig rnee.»
Veto: Wat vindt u
van de reprografie-
ree/Hen?
Waelens: «De
kopiezaken gaan
hiermee dfzien. Ze
zulle n elk jaar moe-
ten betalen, en dat
za I de prijzen de
hoogte in drijven.
De zaken lopen
immers meer risiko
om gckontroleerd te
worden.»
Veto: Hoe ziet u de
toekomst in van de
kopie-business?
Waelens: «De laat-

(JOIO Ivan PUI) stc ontwikkeling is
dat je op internet je

werk maakt en dan opdracht geeft aan een
kopiezaak om het te bewerken of af te
drukken. Deze dure technologische evolu-
ties kunnen niet meer gevolgd worden door
kleinere zaken. Je komt dan niet meer LOl'

met een louter studeruenklierueel: dan
moet je ook kopies kunnen leveren aan
bedrijven. De groten zullen dus overleven
of je moet het doen zoals in de Tiensestraat
met honderd kleine kopieerrnachines.»
Veto: Wat is de grootste voldoening geweest in
uw kopiekarrière?
Waelens: «Ik heb enorm veel kameraad-
schap gekregen van de studenten. Ik ben
ook met menig student stevig op kafee
kunnen gaan. De mooiste momenten wa-
ren dat ik om één uur 's nachts nog werd
opgebeld door een angstige student om nog
vliegensvlug een tesis in te binden. Achteraf
kreeg ik dan van die jongen of dat meisje
een fles drank of een bloernetje.»

Bart De Schrijver
Yves Dejaeghere
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IFB·schema's
Dit schema geeft een overzicht van de interfakultalre sportwedstrijden van de komende dagen. Achtereenvolgens leest u datum en uur,
plaats, wedstrijd en tussen haakjes de kring die een scheidsrechter dient te leveren.
Voetbal Dames • Eindronde
• Voorronde U jan, l8u, VB3, DI-F2 (Salvast)
6 jan .18 u, KG, Kateenetika - Pedagogie 11 jan, 19 u, VB3, Cl-Salvast (VRG)
(Medisoc) 11 jan, 20 1I, VB3, B2-2 beste 3 (beste 3)
• Eindronde 11 jan, 21 u, VB3, AI-beste 3 (2 beste 3)
3 feb, 19 u, KG, LBK-Bl (B3) 12 jan, 18 u, VB3, E2-A2 (D2)
3 feb, 20 u, KG, B2-B3 (LBK) 12 jan, 19 u, VB3, D2-EI (A2)
Voetbal Heren 12 jan, 20 u, VB3, C2-Apolloon (B2)
• Voorronde 12 jan, 21 u, VB3, Bz-Chemika (C2)
7 jan, 20 u, YB3, Germania - V'TK (Ciré) Minivoetbal Dames
4 jan, 18 u, KG, VU< - Bios (Cité) • Voorronde
4 jan, 19 u, KG, Gerrnania - Cité (VTK) 7 jan, 19 u, FT, LOKO - LBK (Bkonomlka)
5 jan, 18 1I, KG, Politika - LOKO 7 jan, 20 u, FT, Ekonomika - Pedagogie
(Katechetica) (Wina)
5 jan, 19 u, KG, Boos - Thomas Morus 7 jan, 21 u, FT, Farrna - Historia (Cité)
(Groenveld) 7 jan, 22 u, FT, Cité - Alfa (Farma)
5 jan, 20 u, KG, Pauscollege - Medisoc 12 jan, 20 u, PT, Thomas M. - Pedagogie
(LBK) (Wina]
6 jan, 19 u, KG, Cam. Torres - Farma (VIK) 12 jan, 21 u, FT, Politika - Cité (Industria)
6 jan, 20 u, KG, Medica - Thomas Morus • Eindronde
(Wina) 27 jan, 18 u, FT, Merkator-C2 (D2)
6 jan, 22 U, YB3, Terbank - Groenveld 27 jan, 19 u, FT, BI-D2 (C2)
(LOKO) 27 jan, 20 u, PI, A2-D1 (B2)
7 jan, 18 u, VB3, Groenveld - LBK 27 jan, 21 u, FT, B2-Wma (A2)
(Medisoe) Minivoetbal Heren
7 jan, 19 u, KG, Jusrus 1. - Katechetica • Voorronde
(Politika) 5 jan, 18 U,. FT, Alfa-Industrie (LOKO)
7 jan, 18 u, PI, Politi ka - Pedagogie 5 jan, 20 u, PI; Paters-Spera (Camillo

Veto
's Meiersstraat 5
3000 Leuven
Tel 016/22 44 38
Fax 016/22 Ol 03

•

Torres)
5 jan, 2J u, PT, Pius X-KUO (VTK)
6 jan, 18 u, PI, Paters A.-pedagogie
(Germania)
6 jan, 19 u, FT, Alla-LOKO (Lerkeveld)
6 jan, 20 U, PT, Groenveld-Industria (Klio)
6 jan, 21 1I, PT, Lerkeveld-Kl.fO (LOKO)
6 jan, 22 u, FT, Boos-Terbank (Pölitlka)
7 jan, 18 u, FT, Politika-pedagogie (Eoos)
11 jan, 19 u, FT, Alfa- V.RG (Lerkeveld)
11 jan, 20 u, PI, Pius X-Lerkeveld (VRG)
11 jan, 21 u, FT, Groenveld-VRG (Pius X)
11 jan, 22 u, FT, Pedagogie-Spora (Politika)
12 jan, 18 u, FT, Thomas M.·Pedagogie
(Paters A.)
12 jan, 19 u, FT, Chernika-Historia
(Portulaca)
12 jan, 22 u, PT, LOKO-VRG (Alfa)
• Eindronde
13 jan, 18 u, FT, Bl-Pauscollege (Romania)
13 jan, 19 u, FT, Al- Romania (Pauscollege)
13 jan, 20 u, PI, Dl-Cl (H2)
13 jan, 21 u, PT, Cl-H2 (G2)
14 jan, 18 u, IT, D2-HI (A2)
14 jan, 19 u, PT, A2-LBK (D2)
14 jan. 20 1I, PT, G2-Salvast (B2)
14 jan, 21 u, PT, B2-Wina (C2)
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• vorig nummer
DTP: Filip De Keukeleere. Hans

Kruiswoordraadsels invullen zonder pen
kan nu ook: surf snel naar

hrtp./ /veto.student.kuleuven.ac.be/
krwweb/xwoord.html

m
Zoekertjes zonder kornrncrsicel oogmerk (gezocht. gevonden, verloren c.d.) zijn

gratis. Voor de andere (te koop, te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangcrck-
end. Dc redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet tc plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan ol
afgeven op 's Meiersstraat 5. Via e-mail kan ook op veto(!1vcro.studeru.kulcuvcn.ac.bc.
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Horizontaal I

92 3 4 6 8 105 ·7

Engels graalschap - Zoogdier met een kort slurf je 2 Neef en schoonzoon
van Mohammed - Niet helder van hoofd - Muzieknoot 3 Japan - Nederlandse rivier
4 Aziativchc vtrcck 5 Getijde - Spil - Bloedvat 6 Schaapkameel - Deel van de bijbel-
Muzieknoot 7 Woordvoerder 8 Het verharen - Vorstelijk verblijf 9 Voedingsmiddel -
Eiland in de ler~e Zee - Colhcrm 10 Hatelijke opmerking - Natuurkundige die de
eerqe praktische ielcloon vervaardigde.
Vertikaal J Preekstoel - Europeaan 2 Rechter en hogepriester in Israël - Krachtige
trompet 3 Stamloze moeravpalm - Deel van het jaar 4 Europese hoofdstad - Pers. vnw.
5 Bijwijlen - Naaldboom 6 Herkenningsmelodie - Arabisch sultanaat 7 Voltooid -
Deel van Zuid-Afrika 8 Dec! van een insckrcnlichaarn - Belgische rivier 9 Denkbeeldig
- Mager, flets 10 Deel van een ui - Vierkante soldatentas.

Door Filip De Keukeleere

iMac iMac 32/4GB/CDlModem
met de II standaard softwares
waaronder ClarisWorks.

alléén bii EISMIRE • Speciale Kerslaclie
7 SCHITTERENDE GAMES

Gratis 7 schitterende GAMES bij aankoop van een iMac :
Nascar Racing, Lords ofthe Realm, Pinball3D, Iloly,jack, Trophy Bass en Caesar 11.

_1§UunS iUJ1-
iMac revisie B
rnét MacOS 8.5
mét6 MB

DEAUCHEQUE VAN 5000,-
en daar bovenop krijgt iedereen die in december '98 of januari '99 een iMac koopt een
cadeaucheque voor producten ter waarde van 5.000 bef (incl. BTW). Actie tot.) 1/1/99.

Deze cadeaucheque kan niet worden gecombineerd met eventuele andere promoties van Apple Computer,

AppleCentre EasyWare • Vaartkom 47, 300.0 Leuven .
Tel 016/23 1020 • Fax 016/29 41 24 • E-mail info@easvware.be

t·" .. ," ._ " '. " .....
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~ zoekerties
..J Waar is mijn fietsen-stal-ling?
..J Waar was je op de aktie
..J Woe 27 jan. 499/ 3Fuckin' Guitar Noiz"
Deze keer met "The God Machine".
..J Voor een denderleeuwinnetje. Ik hoop dat je
denderleeuwtje beseft wat een gelukzak hij is!
Martini.
..JLiefste Frederik, ik wens je een PASSIONELE
(you know ... !!) twintigste verjaardag! Enjoy
it! Liefs, ... principessa. X.

3JIP'ORT~IF(~ IP.([IZ[INI
sneeuwzekere bestemmingen tegen

onklopbare prijzen!
Vanaf 5.990 BEF all in
ook voor groepen

TEL: 016/29.87.29
FRH: 016/29.87.20

Muntstraat 38, 3000 Leuven
Iedere week last-minute prijzen

..J Gelukkige verjaardag Eva, Ik hou van jou,
Olivier (Smoky!).
..JTe koop: microsoft netwerken trainingskit +
wiskunde voor het hoger technisch onderwijs,
acdemic.derv., papula. twee delen + windows
95 deluxe (uitgebreid + CD) en nog andere
(electronika enzovoort.) Vanaf 50 Crank per

boek. Microsoft kit +/- 750 Crank. Bel:
016/822186 Email: Crancis.meerkens@ping.be
..J 0 tempora ,0 mores, ... vroeger kwam Moos
de zoekertjes intikken.
..J Ze moesten heel Moes omspetteren ... ze
zullen het daar geweten hebben
..J Jetoen. koop u een volkswagenfiets met
zestien kleppen
..J Schröder in eerste versnelling
..J Met Kohl gaat je vehikel al snel achteruit
..J Ik heb fazant gegeten, gewikkeld in spek en
gegrild in den oven. Het was goe.

lYIiI.'"UIliii"i>::D - 22u.
- 20u.
-17u.

I:(~coo~'fWIE VAN DE DRIE??

..J Katternieke. wilt ge nie zo eens een
vogelnestje voor mij klaarmaken?
..J Jeroen en Benny, ... afspraak om twaalf uur
in de Stijve Laar

ifOI6/201.301

JO MEUWISSEN
Alle verhuur

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

KARAOKE (1.500 titels)

• agenda &$ ad valvas DQQRAERNQUT&HERMAN

MAANDAG
20.00 u PILM Filmfun. 'The Cantcrbury Tales'

van Paolo Pasolini .. in Stuczaal. toeg.
10011251150/175, org. SIUC.

22.30 u PILM New Harvest. 'Kids Return' van
Kitano Takeshi .. in Stuczaal. toeg.
J 00/ J 25/ J 50/ J 75, org. SIUC.

DINSDAG
20.00 u KONSERT , in Konsenzaal

Lernrnensinstituut, Herestraat 53, toeg.
200/250, org. Konsenvereniging
Lemmensinstituut. tel.: 016/233967.

20.00 u PILM Harvest Special. 'Class of 98' van
St. Lukas., in Stuc, toeg. 100/125/ J 50/175,
org. Stuc.

22.30 u PILM Filrnfun. 'The Canterbury Tales'
van Paolo Pasolini., in Stuc, toeg.
J 0011251150/175, org. Stuc.

WOENSDAG
13.00 u KONSERT UUR KULlUUR. Ensemble

Walter Boeykens brengt
'Märchenerzählungen - Phaniasicstücke' van
R. Schumann en 'Kegelstadi trio: van W.A.
Mozart., roeg. gratis, org. Kuh uurkoórdinatic
KU Leuven. tel.: 0 J 6/324009.

14.00 u PILM Lisa. Psychologisch drama van Jan
Kcymeulcn Uil J 996 mei vcerle Dobbelacre.
Aruonic Kamcrlink, Gene Bcrvocts en

Joanna Geldof., in vandcrkclenst raai 30,
tocg. 25/50, org. Vlaams Filrnrnuvcurn en -
archief.

20.00 u KONSERT , in Concertzaal
Lcmrnensinstu uut. Herestraar 53. lOeg.
200/250. org. Konsen vereniging
Lcrnrncnvinvtuuut. lCI.: 016/233967.

20.00 u KONSERT Prometheus Envcrnble met
'J. Strauvs ... Einrnaal Andcrv'

Nicuwjaarvkonvcn: . in PJ)S. loeg.
300/400/500, org. Promct hcuvcnvcmblc. rcl.:

052/302223.
20.00 11 KONSERT Nieuwjaar-koneen door La

!'elile J3,llIdc o.I.v. Sigi,wald Kuijkcn. Wcrk

van L. Boccherini, W.A. Mozan, P.J. Haydn
en K. Diners van Diuersdorf.. in
Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, org.
Leuvense Concert vereniging, tel.:
016/238427.

20.00 u PILM Unroyal British. 'Life is Sweet' van
Mike Leigh., in SI'llC, weg. 100/125/150/175,
org. Stuc.

20.00 u PILM Lisa. Psychologisch drama van Jan
Keymeulen uit 1996 met Vcerle Dobbelaere.
Antonie Kamerlink. Gene Bervoets en
Joanna Geldof., in Vanderkelenstraat 30,
weg. 25/50, org. Vlaams Filmmuseum en -
archief.

22.30 u PILM Unroyal British. "Trainspouing"

van Danny Boyie .. in Stuc, toeg.
J 00/125/ J 50/175, org. Stuc.

22.30 u PILM Unroyal British. 'Life is Sweet: van
Mike Leigh., in SIUC, weg. J 00/125/150/175,
org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u KONSERT Orgelfestival n.a.v. 120 jaar

Lemmensinstituut. Luc Ponet - Peter Pieters
& Kamerorkest Lernmensinstituut o.l.v. Wim
De Moor aan het Marcussen- en Klais-orgel ..
in Concertzaal Lernmensinstituut. Herestraat
53, weg. 200/250, org. Konsenvereniging
Lernmensinstituut. lCI.: 016/233967.,

20.00 u FlLM Unroyal British. "Trainspouing'
van Danny Boyie., in Stuc, weg.
100/125/150/175, org. Stuc.

ZONDAG
11.00 u BEURS, in CC De Romaanse Poon,

weg. 200/250, org. View Expo.
20.00 u PILM New Harvest. 'Fernale Perverslons

van Susan Streitfeld.. in Stuc, toeg.
J 00/ J 25/150/175, org. SIUC.

MAANDAG
20.00 u PILM Filmfun. 'De Kleur van

Granaatappels' van Serge] Paradjanov., in
SIUC, weg. J 00/125/ J 50/175, org. Stuc,

20.30 u TEATER, iocg. 450/500, org. CC
Leuven en Stuc,

22.00 u KONSERT Jazz op Zondag., in Stucbar.
org. SIUC.

22.30 u FILM New Harvest. 'Fcrnale Pcrversions'

van Sergej Paradjanov., in SIUC, toeg.
100/1251150/175, org. SIUC.

Medica
• 07/01 om 22.00 u: Roek & roll avond, in
Does Bar, ioeg. gratis .• 09/01 Pré-selekrie
songlest ival, in Does Bar, weg. gratis.

VTK
• 05/0 I Jeneveravond. in 't Elexfr .• 07/01
om 23.00 u: L.ucky Hour, in 'I ElcxJr.
• 10/01 011122.00 u: Happy Ilour, in '!
Elexlr.
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Dirk Geeraerts over het Woordenboek der Nederlandsche taal

"Je kunt ie natuurliik alvragen ol het die investering
waard is geweest"

geweest. Ik heb onlangs uitgerekend hoe-
veel manjaren in het hele projekt gekropen
zijn. We weten natuurlijk wel dat het hon-
derdvijftig jaar geduurd heeft voor het klaar
was en dat er in totaal vijf generaties men-
sen aan gewerkt hebben, maar als je eens
nagaat hoeveel jaren die mensen samen in
dienst geweest zijn, dan is dat iets tussen de
vijfhonderd en zeshonderd manjaren.»

woordstudies. Op bet moment dat je over
de woorden heen gaat kijken, en dat je
woorden onderling gaat vergelijken, dan
gaat de inkonsistentie een negatieve rol
spelen, omdat je geen eenduidige afbake-
ning hebt van de periode die de studie van
ieder artikel bestrijkt.»
Veto: Het WNT is 110g maar pas voltooid en
men is al bezig met een aanvullinqsprojekt. Wat
houdt dat precies in?
Geeraerts:«Op het WNT dat nu voltooid is
en dat de periode bestrijkt tussen 1500 en
1921 krijgt men volgend jaar al een drietal
banden met aanvullingen. Zij behandelen
hiaten zoals het ontbreken van 'februari'.
Naast dit onmiddellijke aanvullingsprojekt
dat volgend jaa r ten einde loopt, heb je een
aanvullingsprojekt dat wat meer in de
diepte probeert te werken. Dit heeft de
naam Het WNT-op-peil en loopt over een
periode van tien jaar. Hierbij beoogt men
eerder een permanente kwaliteitsverbeter-
i11~van bet WNT en zal men op zoek gaan
naar nog andere siraten en gebruiksituaties
van een woord.»

Veto: In welke zin zou het eigentijdse woorden-
boek dan die moederwoordenboekfunktie .
opnieuw willen vervullen. Door toch wel weer
historisch te werk te gaan?
Geeraerts: «Nee. Wat men bijvoorbeeld
zeker wil doen, is veel duidelijker korpus-
gebaseerd ~erken. Aan de Van Dale zie je
hier en daar nog steeds de invloed van het
WNT aan de verouderde sitaten die zij
opneme~. Wat je dus nodig hebt, is een
hele moderniserlng van het woordenboek,
en daarvoor heb)e recent korpusmateriaal
nodig.»

gewerkt door maar
liefst vijf opeenvolgen-
de generaties en in

juni van dit jaar was
het eindelijk klaar, het

Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT). Het is het grootste woorden-
boek ter wereld en is opgedeeld in
veertig banden. En toch heeft men er
nog geen genoeg van. Volgend jaar al
komen drie aanvullinqsbanden op de
markt en het Instituut voor Neder-
landse Lexicologie (INL) heeft nog
meer in petto. Dirk Geeraerts - pro-
fessor Algemene Taalkunde aan het
Departement Linguïstiek van de Let-
terenfakulteit en hoofdredakteur van
de Elektronische Grote Van Dale - is
ook lid van het bestuur van het INL.
Hij werkte na zijn studies acht jaar
mee aan dit reuzenprojekt.

Hiaat
Veto: Nu het WNT volledig klaar is, blijkt dat
er heel wat inkonsistenties inzitten. Eén inkonsis-
tentie heeft te maken met de grensverschuivÎ1zg
van de tijdsperiode die het WNT bestrijkt. Vonnt
dat geen belemmering voor wie het WNT wil
raadplegen?
Geeraerts: «Het WNT zou aanvankelijk de
periode behandelen tussen 1637 en het jaar
waarin het WNT voltooid zou zijn. In 1865
werd de begingrens verschoven van 1637
naar 1580, om enkele grote schrijvers als
P.C.Hooft en Bredere te kunnen opnemen.
Later beeft men deze begingrens nog eens
verschoven, deze keer van 1580 naar 1500,
omdat het Middelnederlandsch Woorden-
boek van Verwijs en Verdam die daturn als
begindatum hanteerde. Zo wilde men een
hiaat van 1.500 tot 1580 vermijden. De ver-
schuiving van deze begingrens is relatief

Modernisering
«Een ander punt, dat bijvoorbeeld in

de Engelse lexicografie reeds sterk tot uiting
komt, is de verschuiving naar een formele,
syntaktische beschrijving van woorden,
zoals bijvoorbeeld een goede beschrijving
van alle kollokatiepatronen waar een
woord in terecht kan komen. Maar het
probleem is dat ook de kommersiële woor-
denboeken bezig zijn dit uit te werken. Het
gevaar is dan dat men bij het INL alleen
parallel zoiets gaat doen en dat je dan
parallel twee stromen krijgt die eigenlijk
hetzelfde beogen, Overleg zal dus gewenst
z.ijn. »
Veto: U zei daarnet dat het eigentijds woorden-

Veto: Kommersiële woordenboeken richten zich
op een breed publiek, het WNT doet dat niet. De
vraag is dan of het WNT wel degelijk funktioneel
is, en of het niet een prestigeprojekt van een taal-
gemeenschap is?
Dirk Geeraerts: «Ik denk dat het nuttig is
een onderscheid te.maken tussen de oor-
spronkelijke bedoelingen van het WNT en
wat er uiteindelijk van geworden is. Aan-
vankelijk beoogde het WNT een, op dat
moment hedendaags, woordenboek te zijn
met weliswaar een historische terugblik.
Maar urteindelijk is de hedendaagse dimen-
sie weggevallen en is het uitsluitend een
historisch woordenboek geworden. Het
belang van dat historisch woordenboek is
drievoudig. Je hebt ten eerste het weten-
schappelijke belang voor de taalkunde, met
name in de etymologie en taalhistorische
kwesties.

Kollokatie
«Daarnaast heb je dan echt heel nieu-

we projekten die los van het WNT staan.
Tot deze kategorie behoort ten eerste de

r:

"In de voorbije edities van
Van Dale kan je duidelijk
zien dat men de invloed van
het WNTaan het wegzuigen
is omdat dat net voor een
veroudering van het
woordenboek zorgt."

Dan heb je een praktisch ondersteu-
nend belang voor iedereen die met oudere
Nederlandse teksten te maken beeft: men-
sen die aan literatuurgeschiedenis doen,
maar ook bijvoorbeeld juristen, wanneer zij
met oudere teksten te maken hebben. Ten
derde heeft het WNT altijd een moederwoor-
denboek-funktie vervuld, met een vrij
belangrijke, indirekt I' invloed op band-
woordenboeken als Van Dale. Deze laatste
funktie heeft zowel voor- als nadelen. Voor
de Tweede Wereldoorlog was dat zeker nut-
tig omdat de handwoordenboeken op dat
moment naast het WNT weinig andere
middelen hadden om op terug te vallen.
Maar voor de eigentijdse lexicografie is het
WNT te verouderd. Als je nu Van Dale zou
baseren op het WNT, dan zit je fout.»
Veto: Het WNT is dus wel funktioneel, maar
niet echt rendabel?
Geeraerts: «Nee, je kunt je natuurlijk af-
vragen of het die investering waard is

(foto Ivan Put)Ook dit woordenboek is schatplichtig aal! het WNT, de moeder van alle woordenboeken. Even dik als cool.

snel gebeurd, en beeft bijgevolg niet zo'n
grote invloed gehad. De verschuiving die de
eindgrens onderging daarentegen wel: aan-
vankelijk schoof de bovengrens mee met
elk jaar waarin materiaal werd bewerkt. Zo
put een WNT-aflevering uit 1972 uit sita-
ten tot dat jaar. In 1972 ontstond dan de
1921 -cesuur. Uitgaven die na 1972 versche-
nen, bevatten nog slechts sitaten van voor
1921.»

«Dus als je het WNT gebruikt, moet je
als gebruiker eigenlijk wel een vrij goede
kennis hebben van hoe het WNT in elkaar
zit: je moet er rekening mee houden dat
bepaalde delen zich op een andere periode
baseren dan andere delen. Het WNT is heel
betrouwbaar als je het benadert als een
heel grote verzameling van afzonderlijke

aanmaak van een Oud-Nederlands band-
woordenboek en, ten tweede, het Taal-
bankprojekt waarbij men een korpus aanlegt
dat in principe heel de geschiedenis van het
Nederlands moel bestrijken en dat gebruikt
kan worden bij de aanmaak van woorden-
boeken. Tenslotte heb je dan het heel
belangrijk projekt dat zich toelegt op de
aanmaak van wat voorlopig het 'Woorden-
boek van het twintigste-eeuws en eigentijds
(of eenentwintigste-eeuws) Nederlands'
beet. Het projekt heeft een looptijd van
twintig jaar, zeg maar tot 2020. Het wordt
dus geen historisch woordenboek, maar
een hedendaags woordenboek dat in de
eigentijdse spelling wordt uitgegeven. Men
beoogt dat ook dit woordenboek de moe-
derwoordenboekfunktie vervult.»

boek in een eigentijdse spelling zal uitgegeven
worden. Hoe zit dat met de aanvullinqsprojekten.
op het reeds voltooide WNT? Zal men daarbij de
oude WNT-spelling, De Vries-Te Winkel,
opnieuw gebruiken?
Geeraerts:«De aanvulling op het WNT
I 500-192 I, dat gebaseerd is op het reeds
beschikbare materiaal en dat volgend jaar
in drie banden verschijnt, blijft in de spel-
ling De Vries-Te Winkel. Die langer lopende
aanvulling, Het WNT-op-peil zal, vermoed ik
meer als afzonderlijk projekt beschouwd
worden en een eigentijdse spelling gebrui-
ken. Als onderdeel van dat projekt zou het
WNT zoals het er nu uitziet, misschien kun-
nen worden omgespeld in een moderne
spelling.»

Deborah Bické


